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به َشَونِد وقایعی که در پایان تابستان و اّیام پاییز ُرخ داد، و تا این َدم 

در جریان اســت، زمان انتشــار فصلنامٔه »ایران بزرگ فرهنگی«، از آغاِز 

فصِل سوم سال، به برآمدن زمستان معّوق شد. ضرورت تبیین وضعّیت 

جدید موجب شــد تــا بر ویژه نامه ای که به طور مفّصــل به »ماکیاولی« 

اختصــاص داده  بودیــم، فصلــی را نیــز بــرای مفاهیــم مربــوط بــه »حــق 

ایســتادگی در برابــر حاکــم جّبــار« و هم چنیــن مفهوم »انقــاب« ویژه 

سازیم. رخداد بزرگی که نخست بار دکتر جواد طباطبایی آن را »انقاِب 

مّلی« نامید.

اّتفاقــات پیش آمــده چنــان عظیــم و تعیین کننــده بود کــه اّتفاق نظر 

همگانــی بــر آن قــرار گرفت که وضعّیــت ایران به قبــل از آن بازنخواهد 

گشــت، و بدیــن ترتیــب، پرســش بزرگــی روبروی مــا قرار گرفــت، بدین 

ترتیب که: این »انقاب مّلی« در کجا ایستاده است؟

به نظــر می رســد کــه در پاســخ بــه این پرســش مهم ســردرگمی وجود 

داشــته باشــد. هم چنیــن از اهمّیــت ســنگری کــه در آن ایســتاده ایم 

ناآگاهیم. نمی دانیم که مّتحدین چه کسانی اند و دشمنان که؟ بر سر 

چه باید ائتاف کرد و چه ساح هایی به کارمان می آید؟

شــاید الزم باشــد که دریابیم نســبِت میان رخدادهای ایران با وقایع 

جهانــی چیســت؟ و بــرای ادراک بهتــر مفید باشــد که نخســت به نقد 

تصّورات رایج در این باره بپردازیم:

انقاب مّلی در ایران، آن طور که چپ ها خیال می کنند، انقاب در 

معنای فرانسوی آن نیست که بنا دارد بنیان های کهن را زیر و زبر کند، 

و به قولــی آن آزادی را کــه از انســان دریغ شــده بود بــه او بازپس  دهد. 

نه چون زیر و زبر نمی کند، بلکه چون شجرٔه خبیثٔه ارتجاع ما، ارتباطی 

با آنچه در انقاب فرانسه با آن تسویه حساب شد، ندارد. از سوی دیگر، 

در پاســخ بــه عّده ای که وسوســٔه مقایســٔه ایــران با وضعّیــت بریتانیا را 

دارند، باید گفت، انقاب مّلی ما، از جنس انقاب شکوهمند بریتانیا، 

به مفهــوم Revolving یــا بازگشــت بــه نظــم ســابق کــه از نیک اختــری 

ســرآمده بود، نیز نیســت. باز به همان دلیل که عضو مبتا به سیاه زخم 

مــا را نمی تــوان با گاب شســت. برآمــدن کرامول و مــرگ جمهوری در 

بریتانیــا، هــر دو در مســیر مشــروطّیت در بریتانیا قــرار دارد، که البته 

نسبتی با انقاب پنجاه وهفت نمی تواند داشته باشد.

به طــرز متناقض نمایــی، انقــاب مّلی ایــران به معنی تغییــر رادیکال 

در ویرانــِی حاصــل از انقــاب محافظه کارانٔه پنجاه وهفتــی، و هم زمان 

بازگشت به روح مشروطّیت است. البته باز باید تذّکر داد که منظور از 

Conservative Revolution ُرخدادی نظیر آنچه در جمهوری وایمار 

رخ داد، نیســت، اگرچه شــباهت های جالبی دارند. هم چنین، انقاب 

مّلــی ما با مفهــوم Restoration هم خوانی هایی دارد، البته اگر دّقت 

کنیــم کــه ســّنت مشــروطّیت، خود تأسیســی جدید بــود، و احیــای آن 

به معنی بازگشت به سّنتی در گذشته نیست.

این وضعّیت به ظاهر متناقض، نظیر آنچه رضاشاه انجام داد، حاوی 

انقابی رادیکال در وضعّیت ارتجاعی موجود است، که گسستی با قدیم 

ایجاد می کند، اّما هم زمان به تداوم سّنت پادشاهی نیز می انجامد.

به بیان ســاده، آثار این رژیم فاســد را اگرچه تنها می توان با اقدامات 

رادیــکال از میــان بــرد، اّمــا این انقاب مّلــی، برخاف تصّور عــّده ای از 

بازماندگان انقاب پنجاه وهفت، به معنای تداوم وضعّیت شورش علیه 

میراث مشــروطّیت نمی تواند باشــد، بلکه گسســتی از کلیهٔ  پندارهای 

پنجاه وهفتی است، و احیای آنچه در آن انقاب از دست رفت. نتیجه 

اینکه انقاب مّلی ما، در ادامٔه اقدامات رادیکال رضاشــاه علیه شــجرٔه 

خبیثٔه قجری است که به تأسیس دولت مّلی و حکومت قانون انجامید. 

اّما این انقاب علیه وضعّیت اضطراری انقابی چند دههٔ  اخیر است و 

مقصودی جز احیای نهادهای سابق ندارد.

به جهت وجه آزادی خواهانهٔ  این انقاب، همان طور که رضاشاه آزادی 
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را در معنــای مــدرن آن، در محــدودهٔ  حکومت قانــون تثبیت کرد، این 

انقاب، ادامهٔ  راه پهلوی اســت، با این تفاوت که اکنون جامعهٔ  مدنی 

نیرومندی وجود دارد که بتواند از آزادی در منطقهٔ  فراغ از دولت هم 

پاسداری کند.

حال اگر بر گزافه ســخن نرانده باشــیم، و توانســته باشیم نسبت این 

»انقاب مّلی« را با وقایع مشابه جهانی در حد توان روشن کنیم، از آن 

پس، نکته ای از این مهم تر وجود ندارد که مشــّخص کنیم نســبت این 

انقاب با »جنبش مشروطه« و »انقاب پنجاه وهفت« در چیست؟

آیــا انقاب ما آن طــور میراث بانان پنجاه وهفت، گمــان می کنند در 

جهت تکمیل انقاب پنجاه وهفت است و یا در خاف جهت آن و برای 

تسویه حساب با میراث آن؟ در اثر تداوم آثار انقاب پنجاه وهفت، این 

فرضیــه که مشــروطّیت با پهلوی از بین رفــت و یا اگر از جهاتی محّقق 

شــد، بابــت تحّقــق نیافتــن »آزادی« در آن، مســیر تاریخ ایران به ســوی 

انقاب پنجاه وهفت کشیده شد، هنوز جان سختی می کند. گروه های 

چپ مدام از اجتناب ناپذیر بودن انقاب پنجاه وهفت حرف می زنند. 

از جبــر انقــاب! این فکر که انقاب »پیش می آیــد«، و البته نظریه ای 

اتوپیک مارکسیستی دربارهٔ  پیش آمدگی انقاب است. اجتناب ناپذیر 

بودن انقاب و ســایر ایده هایی که اســتقال امر سیاسی را به رسمّیت 

نمی شناسند، افیون هایی هستند که آگاهی ما را نشانه می رود.

به خاف این تصّورات نادرســت، پهلوی نه تنها به مشــروطّیت نظام 

بخشــید و نهادهای عقانی مدرن را برپا ســاخت، بلکه آزادی را نیز در 

محدودهٔ  حکومت قانون برپا ساخت. پهلوی با توسعه دادن ایران، طبقهٔ  

متوســط بزرگــی ایجاد کــرد که پشــتوانهٔ  عظیمی برای تأســیس جامعهٔ  

مدنی می توانســتند باشــند. جامعهٔ  مدنی هم می توانســت در ادامه، 

آزادی های مغفول مانده را در منطقه ٔ فراغ از دولت، ایجاد کند.

بــا انقــاب پنجاه وهفت، که علیه کلمٔه قبیحٔه آزادی و مشــروطّیت 

بود، دســتاوردها و تأســیس های دوران پهلوی ویران شد، و کشور ایران 

به سوی حذف دائمی از صحنهٔ  بیدار تاریخ جهانی سقوط کرد. امروز، 

وقتی مردم در کف خیابان فریاد می زنند که »ایران را پس می گیریم« 

و با شعارهای مشابهی از اشتباه بودن انقاب پنجاه وهفت می گویند، 

قصــدی جــز زدودن خیالبافی هــای روشــنفکرانه علیــه پهلــوی و علیــه 

مشروطّیت ندارند.

ایــن »انقــاب در انقــاب«، علیه میــراث انقــاب پنجاه وهفت برپا 

شــده، و رو به ســوی میــراث مشــروطّیت دارد. و کامــاً اگاه اســت کــه 

دشــمنی او صرفاً فقط با جمهوری اســامی نیســت. جنگ مّلت ایران 

جهاد اکبر با کل میراث شــوم پنجاه وهفت اســت. جمهوری اســامی 

تنها یکی از شاخه های شجرهٔ  خبیثهٔ  پنجاه وهفتی است.

بــا دّقت در وقایع اخیر، شــاید این تلّقی زیاده اغراق آمیز نباشــد که 

اظهار کنیم، همراهی روشنفکران در این »انقاب مّلی«، بابت مصادرٔه 

آن بــه »اهداف پنجاه وهفتی منهای جمهوری اســامی« اســت، یعنی 

می خواهند انقاب دزدیده شان را بازپس گیرند؛ و درست بابت همین 

اســت که زیر »پرچم مّلی شیروخورشــید« نمی روند، بلکه می کوشــند 

انقاب را »زنانه و...« بنامند، تا زیر عنوان »مّلی« نروند. روشن بینانه 

اســت کــه اینجا نیز به روال معمول، به جــای »ماقال« تنها به »َمن قال« 

توّجه کنیم، یعنی مهم نیست که اقوال و استدالل های روشنفکران در 

رد پرچم مّلی یا در توجیه مواضعشان چیست، مهم این است که این ها 

در »تداوم وضعّیت پنجاه وهفت« ایراد می شود.

اّما »انقابیون مّلی«، از آنجا که درگیر »انقابی در انقاب« هستند، 

ناچار در دو جبهه درگیر جنگ می باشند:

۱. جبهٔه سرنوشت ساز نابودی جمهوری اسامی، که در کف خیابان 

است.

۲. جبهٔه تسویه حســاب با میراث روشــنفکری که در اذهان اســت و 

البته به اندازٔه جبهٔه اّول مهم است.

به بیانــی ســاده تر، هدف مــا از این »انقاب مّلــی«، احیای حکومت 

قانون و هرآنچه در انقاب پنجاه وهفت، از دســت رفته می باشــد، اّما 

هدف روشنفکران، بازپس گرفتن انقابی است که در سال پنجاه وهفت 

از ایشــان دزدیده شــده؛ فلذا اگر تخّیل خود را پرواز دهیم و فردایی را 

تصّور کنیم که بر جمهوری اسامی پیروز شده ایم، به نظر می رسد که 

تازه آغاز دردسرهای مّلت ایران خواهد بود، تا بر سر تک تک مفاهیمی 

کــه در کشــورهای مدرن بدیهی فرض می شــود با میراث روشــنفکری 

بجنگد:

آیا کشور ارتش الزم دارد؟

آیا تمامّیت ارضی مقّدس است؟

آیا باید به ننگ و نام از ایران دفاع کرد؟

آیا تجزیه طلبی یک حق است؟

آیا زبان های محّلی باید جای زبان مّلی را بگیرد؟

آزادی یعنی چه و نسبت آن با قانون چیست؟

منظور این اســت که هدف روشــنفکران بازپس گرفتن ایران نیســت، 

بلکه بازپس  گرفتن انقابشــان اســت و درست بابت دعوایی که بر سر 

غصب حکومت دارند، هم اکنون نیز مستعد آن هستند که در کوشش 

برای آنچه به خیال خود از ایشان غصب شده، حیثیت ایران را در مقام 

دولت از نو بر باد دهند.

نقد فوق اگر به نّیتی صحیح خوانده نشود، نویسنده را به باد سرزنش 

خواهنــد گرفت کــه »اکنون وقت این حرف ها نیســت« یا »فعاً اّتحاد 

مهــم اســت«. یعنی حّتی اگــر بازماندگان افــکار پنجاه وهفتی، انقاب 

مّلی را مصادره کردند، بهتر آن اســت که ســکوت کنیم که تا اّتحاد به 

هم نخورد. چون به زعم برخی، هدف صرفاً سرنگونی جمهوری اسامی 

اســت، و اندیشــیدن به فردای سقوط آن، فعاً امری ضروری نیست، با 

این استدالل که هرچه پیش آمد، بهتر از وضعّیت کنونی خواهد بود.

در رد این تصّور، باید به روشنی بیان شود که در هر جنگ ما هدفی 

به قــول   .)Zweck/Purpose( مقصــودی  یــک  و  داریــم   )Ziel/Goal(
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کاوزویتــس هدف همــواره به نیابت از مقصود اصلی، ظاهر می شــود 

و از آن مقصــود اصلــی، به عنــوان چیزی که گویــی اصاً متعّلق به خود 

جنگ نیست، پا را تا حدودی فراتر می گذارد.

هدف ما اگرچه سرنگونی جمهوری اسامی است، اّما مقصود اصلی 

فقط به همان خاصه نمی شود. بلکه مقصد ما از جنِگ برای این هدف، 

به مقصود دیگری اســت. در ســال پنجاه وهفت، هدف سرنگونی شاه و 

مقصود برانداختن حکومت قانون بود. به همین عّلت، منطقی بود که 

اگر کسی به انگیزٔه انقابیون انتقادی می کرد، با گفتن اینکه »در این 

لحظٔه حّساس کنونی« وقت این حرف ها نیست، او را وادار به سکوت 

کنند؛ چهل واندی ســال اســت که »لحظٔه حّســاس کنونی« یا برقراری 

وضعّیــت اضطــراری در ایران پایان نگرفته اســت. چون تنها وضعّیت یا 

پوزیشن مستقر هنوز همان وضعّیت پهلوی است، و مابقی همه هنوز 

اپوزیسیون وضع پهلوی هستند.

رهبــر جمهــوری اســامی حــق دارد کــه چیــزی را بــه گــردن نگیــرد. 

حتمــاً دیده ایــد کــه هرازگاهــی هــم بــدون آنکــه مســئولّیتی بــه گردن 

بگیــرد، با ژســتی منتقدانه می گوید »البته من هــم راضی به فان کار 

نبــودم!« عّلــت آن اســت که او همانند دیگر دشــمنان پهلوی هم چنان 

اپوزیســیون مانده! آن فقط شــاه بود که به زیان حفظ مشــروعّیت خود، 

نه تنها مســئولّیت همه   چیز دولت را به گردن گرفته بود، بلکه با گفتن 

این جمله که »صدای انقاب شــما را شــنیدم«، مســئولّیت خرابکاری 

دشمنان مشروطه را که در پی برقراری دیکتاتوری بودند، نیز به گردن 

گرفت.

بــاری، »موقعّیــت حّســاس کنونــی« کــه انقابیــون پنجاه وهفتــی 

به مقصــود ســرنگونی پهلوی برقــرار کردند، هیچ گاه پایــان نیافت، چون 

هیچ گاه نتوانســتند که وضعی را جایگزین وضعّیت پهلوی کنند، پس 

تــا ابد اپوزیســیون ماندنــد. تکرار »اکنون وقت اّتحاد اســت«، هنوز به 

همان مفهوم است، یعنی استمرار وضعّیت حّساس کنونی حّتی پس از 

سقوط جمهوری اسامی.

حــال آنکــه قصد از انقاب مّلی ما، گذر از موقعّیت حّســاس کنونی 

و اســتقرار دوبــارٔه وضعّیــت »حکومــت قانــون« اســت. یعنــی از وضع 

اضطراری که در نیم قرن اخیر برپا بوده، بازگردیم به دولت مّلت بودن 

سابق! اگرچه هدف ما سرنگونی جمهوری اسامی است، اّما مقصود ما 

برپایی دوبارٔه حکومت قانون است.

انقــاب مــا اگرچــه به هــدف نابودی میــراث پنجاه وهفتــی )نه فقط 

جمهــوری اســامی(، رادیــکال اســت، اّمــا مقصــود اصلــی آن احیــا یــا 

Restoration حکومــت قانونــی اســت کــه در انقــاب پنجاه وهفــت 

ســرنگون شــد و وضعّیتی جایگزین آن نشد. معنای شــعار »ایران را پس 

می گیریم« همین است.

برای تدقیق در موضوع، بهتر آن اســت که بپرســیم که در راســتای 

سرنگونی رژیم مستقر »ائتاف« باید بر سر چه باشد؟

ایــن روزهــا بحثی که شــاهزاده رضــا پهلوی دربــارٔه »اّتحــاد« مطرح 

کردند، ولوله ای به پا کرده؛ تا جایی که، هر که از راه رســیده، انشــایی 

نوشــته و بیانیــه ای صــادر فرموده و شــروط گاه بلندباالیی بــرای اّتحاد 

گذاشته است!

به قول ظریفی: »اّتحاد به معنای ائتاف در تشکیل حکومت نیست، 

چون بدیهی اســت که گروه های سیاسی با عقاید متفاوت می کوشند 

کــه در رقابــت بــا یکدیگــر بــه قــدرت سیاســی برســند. اّمــا همــهٔ  آن ها 

می بایســت در باور به کشــور و ضرورت وجود نهادهای آزاد که حدود 

قدرت و اختیارات حکومت را مشّخص می کند و بدین ترتیب، موجب 

چرخش مطمئن قدرت سیاسی می شود متفق العقیده باشند.

اّتحاد بر ســر قانون اساســی باید باشــد؛ این قانون اساســی اســت که 

ستون فقرات دولت State است و افراد و گروه ها، ذیل آن می توانند در 

معنای مدرن آن، آزاد باشند. ائتاف بر سر انتخابات آزاد و پارلمان آزاد 

باید باشد. هر ترتیباتی که از مسیر پارلمان آزاد و پرتکاپو اّتخاذ نشود، 

همچون ســلف پنجاه وهفتی اش نامشروع خواهد بود. هرکس از اّتحاد 

تن می زند، یا انواعی از شرط و شروط روان شناختی، اجتماعی، قضایی 

و سیاست نامه ای در بیانیه اش حمل می کند، حامل پیام مهّمی است:

۱. او از اّتحاد بر سر آزادی گریزان است.

۲. او کماکان حزبی فکر می کند.

۳. او می ترسد که اّتحاد بر سر اساِس آزادی، به رأی آوردن مخالفانش 

منجر شود.

چنیــن شــخص یــا گروهــی، حکومــت Governing را به جــای دولت 

State می فهمــد، و حاضــر نیســت به قانون اساســی که جز مناســبات 

آزادی نیســت، تن دهد! این یعنی ائتاف ما تنها بر ســر قانون اساســی 

می تواند باشد که ستون فقرات کشور را می سازد. 

شرط و شروط گذاشتن برای اینکه چه کسی حق دارد حکومت کند 

یا نه، به معنی به رسمّیت نشناختن اصل آزادی، نفی حکومت قانون و 

 State یکی پنداشتن حیثیت حکومت با دولت است. اگر بر سر دولت

و قانــون اساســی اش توافق صورت بگیــرد، در آن صورت هیــچ اراده ای 

نمی تواند چنان مطلقه باشد که دیگران را به رسمّیت نشناسد و آزادی 

را پای مال کند.

آزادی مفهومــی انتزاعــی نیســت، و به معنای اعمال مســتقیم اراده 

هم نمی باشد. آزادی یعنی نهادهای آزادی و وساطت ها. پیش تر گفته 

بودیــم که اصل ۴۸م جمهوری وایمار که به رئیس جمهور اجازه می داد 

تــا در شــرایط اضطراری بــا فرمان حکومت کند، چگونــه عماً منجر به 

دیکتاتوری هیتلر شد.

چیــزی خطرناک تــر از اعمــال مســتقیم اراده، چه از ســوی مردم، چه 

از ســوی شــاه، چه حّتی از سوی پارلمان، وجود ندارد. مطلقه شدن هر 

یــک از این هــا، می تواند عواقب بازگشــت ناپذیری برای کشــور داشــته 

باشــد. شــاهی کــه قدرتــش محدود بــه حــدود حکومت قانون نباشــد، 

نخست وزیری که به نام مردم، مجلس را به کف خیابان می کشاند، هر 

یک می توانند با اعمال مستقیم ارادهٔ  خود، به سّاخی آزادی و به تبع آن 
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حقوق مّلت بنشینند.

خطاهــای  و  زهــر  کــه  هســتند  واســطه هایی  آزادی  نهادهــای 

برگشت ناپذیر اراده را مهار و فرصت برابر ایجاد می کنند. ُدتوکویل، 

گرایش هــای آریســتوکراتیک موجود در مجلس ســنا را بابت محدود 

کــردن ارادٔه آنــی مــردم، از نهادهــای مٶثر در برقــراری و ثبات آزادی 

می دانســت. نهادهــای آزادی، یعنــی قانــون اساســی تضمین کنندهٔ  

تفکیــک قــوا و شــارح وظایف آن ها؛ یعنی مجرّیهٔ  شــفاف و پاســخگو؛ 

یعنــی بــرای همهٔ  شــهروندان. مقّننــهٔ  آزاد و پرجــدال و پرتکاپو؛ یعنی 

قضاییهٔ  مستقل و حافظ ضمان های حقوقی.

آزادی انتزاعــی یــا آزادی مطابــق میل و خواســته، فقــط ذیل آزادی 

نهادمند می تواند زیست کند، و نه برفراز آن. این یعنی همهٔ  گروه ها 

بایــد در این مســیر بکوشــند کــه آزادی در محــدودهٔ  حکومت قانون 

برقرار شــود، و تنها در صورت برپایی چنین مفهومی از آزادی، ســایر 

تلّقی هــا از آزادی می تواننــد جایــی بــرای خــود، ذیــل نهادهــای آزاد 

تعریف کنند و نه در نفی آن.

در نقد این جریان ها که هنوز حزبی می اندیشند، باید مؤکداً تذّکر 

داد کــه تمام جلوه های گوناگون این انقاب را می توان تحت عنوان 

»مّلــی« طبقه بنــدی کرد. اگر عّده ای فکــر می کنند که این انقاب، 

متعّلق به زنان، اقلّیت های جنسی و یا هر گروه و دسته ای است که 

توســط جمهوری اسامی سرکوب شده اند، درست می اندیشند. اّما 

اگر گمان می برند که این انقاب »فقط« متعّلق به ایشان است، این 

مطلق نگری می تواند به نتایج ناخوشایندی ختم شود.

صفت مّلی برای این انقاب درســت از خاطر همین اســت که دو 

وجه اساسی »عمومی بودن« و »مّتصل بودن خواسته های انقابی« 

را به یکدیگر نشان دهد. یعنی برخاف شورش پنجاه وهفتی که هر 

یک از گروه های سیاسی مطلقاً در نفی دیگری بودند و فقط تاکتیکی 

و صرفاً علیه شاه با یکدیگر مّتحد شده بودند، مّلی بودن این انقاب 

بدین معناســت که با احیای حکومت قانون، همهٔ  خواســت های این 

جنبش احقاق حق خواهد شد.

پس این انقاب وجهی زنانه دارد، اّما نه به آن معنی که در ســیر 

روند حرکت های فمینیستی در نقاط مختلف جهان باشد. منطق این 

انقاب، احیای حکومت قانون است که طی آن حقوق از دست رفتهٔ  

زنان در انقاب پنجاه وهفت محّقق خواهد شد. و وجه اّتصال آن به 

جهان، همین مّلی بودن آن است. چون مّلی است پس مدرن است و 

چون مدرن است پس قابلّیت اّتصال با همٔه جنبش های مدرن جهان 

را دارد.

میراث بانــاِن  بــودن،  جهانــی  انقابــی  جاذبــهٔ   در  وسوســه ٔ  اّمــا 

پنجاه وهفتــی را رهــا نمی کند. یک بار در ســال پنجاه وهفت با ویران 

کــردن بنیان هــای مّلی ایران از طریق تبدیل کــردن دولت مّلتی کهن 

به ســنگر خط مقّدم کمونیســم و اسام گرایی و اینک نیز با استحالٔه 

انقاب مّلی در فمینیسم و …

یک نمونٔه جالب، مصاحبه ای از خانم هما سرشار با هفته نامه ای در 

لس آنجلس اســت که در آن انقاب مّلی را »نخســتین انقاب زنانهٔ  

تاریخ« نامیده است.

بدیهی است که هیچ یک از زنان مبارز در این جنبش، این انقاب 

را »نخســتین انقــاب زنانهٔ  تاریخ« نمی داند، البتــه ایرادی ندارد که 

برای همراه کردن رســانه های جهانی، چنین حرف های ژورنالیســتی 

هم زده شود، اّما زن ایرانی به فراست می داند که تنها با پس گرفتن 

ایران است که می تواند به حقوق خود به عنوان یک شهروند برسد.

مقصــود اینکــه نشــان دادن تصویری روشــنفکرانه، از انقاب مّلی 

ایران، برای همراه کردن رسانه های جهانی و فشار رسانه ای بر دولت ها 

به لحاظ تاکتیکی پذیرفتنی است، اّما ایراد امثال خانم سرشار که در 

رسانه ها می کوشد کّلیت انقاب را »زنانه« بنامد این است که گول 

این پلیتیک مّلی را خورده و از واقعّیت امر غافل شده است.

خانم سرشــار شــاید اگر از نوشــابه امیری می پرســید، خانم امیری 

می توانســت او را از تاکتیکــی بــودن ایــن سیاســت آگاه کنــد. به هر 

حــال، فضــل تقــّدم با او بــود که بــاری در نوفل لوشــاتو از امــام اّمت 

درخواســت کرده بود، برای حفظ ظاهر هم که شــده اعام کنند که 

این انقاب، به وجِه حضور زنان در آن »مترّقی« اســت. اّما امام که 

معنــای حقیقــی ترّقی را - آن گونه که شــیخ فضل الله از کلمٔه قبیحٔه 

می فهمید- می دانســت، یک تودهنی اساســی به او زد. نکتٔه مهّمی 

که این چپ های ســابق متوجه نمی شــوند، این است که این انقاب 

مّلی در محتوا مترّقی اســت و نیازی به این بزک های ماکیاولیســتی 

مارکسیســتی نــدارد. محتوای مدرنــی که این انقاب بــا خود حمل 

می کند با روش آن، یکی است.

خانم نوشــابه امیری البته در اظهارنظر شگفت انگیزی فرموده اند 

کــه »ایــن انقاب نیازی بــه رهبر ندارد«، و البته منظــور او قطعاً این 

اســت کــه نیــازی به شــاهزاده رضــا پهلوی نــدارد. خــوب، وقتی این 

»نخســتین انقــاب زنانــٔه تاریخ« باشــد، حتمــاً می تواند »نخســتین 

انقاب بدون رهبر« نیز باشد. البته معلوم نیست وقتی کل مشکل 

مــا سیاســی اســت بــدون رهبر چگونــه ممکن اســت امتیاز سیاســی 

گرفــت؟ اصــاً چگونه می تواند به یک هدف متمرکز شــود؟ من بعيد 

بدانم که ایشــان تصّور درســتی دربــارٔه Intersubjectivity داشــته 

باشــند، یا اگر به گوششان خورده باشــد، احتماالً مصداق همٔه دیگر 

کژفهمی های روشنفکرانه، این را نیز واژگونه فهمیده اند.

این دو نمونه، مشت نمونٔه خروار مواضع میراث بانان پنجاه وهفت 

در وضعّیــت انقاب مّلی فعلی اســت. در ســطح جهانــی نیز به طور 

مشــابه، در باب جنبش مترّقی ایران بحث های ســنگینی در جامعٔه 

غرب برپا شد. تصویر زنانه  ای که از آن به جهان مخابره شد، موجب 

شــد که در هفته های نخســت، به جنبشــی فمنیســتی تعبیر شــود. 

انقابــی کــه در آن، زنــان ایــران بــرای دریافــت حــق خــود از جامعــهٔ  

مردســاالر ایجاد کرده است. اّما به مرور ماهّیت ضد اسامگرایانٔه آن 
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همراه با تصاویری از آتش زدن روسری باعث شد بسیاری از فمنیست ها 

مثل فمنیست های مسلمان به آن نپیوندند.

گرفتــاری بعــدی این انقاب، نو-رهبرانی اســت کــه در قحط الّرجال 

فعلی، با اینکه در مقام رجل سیاســی مجــال عرض اندام یافته ، حداقل 

تصّور درســتی از قامت و قبای آن ندارند. به عنوان نمونه، از مّدعّیات 

یکــی از این نوَرهبران آن اســت: »من سیاســی نیســتم، مدنــی ام«! این 

جملــهٔ  صوفی منشــانٔه بســیار ادبی، البتــه دارای هیچ معنایــی در علم 

سیاست نیست. و گواهی جز بر آن نیست که گوینده فهمی از سخنی 

که می گوید ندارد. آن مدینه که او می خواهد مدنی اش باشــند همان 

Polis یونانی  است که Policy از آن می آید، یعنی انساِن مدنی بالطبع، 

انساِن مشارکت کننده در امر سیاسی است. انسان مدنی الطبع است، 

یعنی باید ساکن Polis باشد و در امور ادارهٔ  آن نقش داشته باشد. برای 

همین اســت که ارســطو گفته هر که در پولیس نزیَود، یا چیزی فراتر از 

آدمی  اســت یا فروتر یعنی حیوان! در همین راســتا، آکوئیناس با توّجه 

به تغییر ساختارهای انسانی از دولت  شهرها به کشور، می گوید انسان 

حیوانی سیاسی-اجتماعی است. 

نیــازی بــه تذّکــر دادن نیســت که در زمــان ارســطو و در پولیس های 

یونانی چون تمایزی میان اشــتغال به کار سیاســی )در معنی مشارکت 

در ادارهٔ  امور پولیس( و امر اجتماعی وجود نداشت، امر سیاسی و امر 

اجتماعی یکی لحاظ می شد. بنابراین مدنی الطبع بودن از دید ارسطو 

هم زمان هر دو را دربردارد. تحت جمهوری اسامی هم به لحاظ عملی، 

مدنی بودن، عین سیاســی بودن اســت، چون سیاســت در این نظام  از 

کان تریــن تــا ریزتریــن امور فــرد را می خواهد فرم بدهــد. از همین رو، 

حّتی نوع پوشــش شــما هم سیاســی می شــود. اصاً جرقهٔ  انقاب مّلی 

ایران دقیقاً بابت همین عدم اســتقال امر مدنی از سیاســی زده شــد. 

پــس گــزارهٔ  »مــن مدنــی هســتم و سیاســی نیســتم« یــا تجاهل العارف 

اســت، بــرای اینکه به حاکمّیــت بگوید کاری با من نداشــته باش، یا از 

روی حماقت! یونانی ها به کســی که در کار سیاســت پولیس مشارکت 

نمی کرد می گفتند: ابله!

جاِن کاِم ما این است که مهندس، پزشک و نویسنده، فهمی از امر 

سیاسی ندارند، و حّتی سودای تقلید صحیح از شخصّیت های متناسب 

بــا وضعّیــت ایــران را هم ندارند. به بیــان دیگر، اگرچه کــه قحط الّرجال 

اســت، اّمــا تحت هیچ عنوان نمی تــوان از مقّلدان لوترکینــگ، گاندی و 

ماندال پیروی کرد. این ها سیل عظیم قیام مّلی ایران را به باتاق مرداِب 

»من سیاسی نیستم، مدنی ام«! خواهند ریخت.

از دیگر َسفَسطه هایی که لَقَلقٔه زبان عمدهٔ  جمهوری طلبان و کسانی 

است که از ضعف عمیق دانش سیاسی رنج می برند، این می باشد که 

می فرمایند: »کســی به گذشــته باز نمی گــردد«! به عبارتی، گویی که 

ایشــان آگاهانــه یا ناآگاهانــه تاریخ را »خطــی« از نوع مراحــل پنج گانٔه 

مارکسی می بینند که لزوماً رو به جانب آرمان خیالی ایشان دارد. نیازی 

بــه یــادآوری این نکته نیســت که این حضرات بارها سرانگشــت خود را 

به ُمرّکب رأی به نمایندگاِن ۱۴۰۰ســال پیش در قالب لیســت انتخاباتی 

اصاح طلبــان نظام جمهوری اســامی مزّیــن کرده اند، همچنین نیازی 

نیســت که گوشــزد کنیم آرای آن ها، نمایندهٔ  ارتجاعی ترین افکار چپ 

و راست است. صرفاً اّما برای تنویر افکار نکاتی چند را بیان می کنیم:

هــر تمّدنــی، ریشــه های اصلــی در حوزٔه اندیشــه دارد. بــرای نمونه، 

مســلمانان صاحــب قــرآن هســتند. یا آبشــخوِر فکــری ایرانیــان از چهار 

منابع ایران باســتان، فلســفهٔ  یونانی، اسام و اندیشهٔ  سیاسی مدرن در 

مشروطه سیراب می شود. غرب نیز سه منبع اصلی تفّکر دارد: فلسفهٔ  

یونانــی، حقوق ُرمی و مســیحّیت. این آبشــخورهای فکــری از آنجا که 

منابــع اصلــی اندیشــیدن تمّدن ها هســتند، در هــر دوره ای از تاریخ به 

آن ها ارجاع داده می شود.

مثــاً تومــاس قدیس در قرن ســیزدم میادی به ســراغ اندیشــه های 

ارسطو در قرن چهارم پیش از میاد رفت. یا ماکیاولی در سدهٔ  پانزدهم 

از منابع ُرم باستان الهام می گرفت. فلسفٔه هگل که بنیاد مدرنیته بر آن 

است، از مسیحّیت الهام گرفته شده و نیچه در  نقد ایده آلیسم آلمانی، 

زرتشــت را به یاری گرفت. همچنین گرامشــی، فیلســوف مارکسیست 

ایتالیایی با ماکیاولی ای به گفت و گو نشست که در چهار سده پیش از 

او می زیســت. اشتراوس فیلســوف سدٔه بیستم به سراغ فارابی رفت و 

چنان که می دانید، رنسانس در اروپا با احیای فضائل دوران یونان و ُرم 

ممکن شد. راه دوری نرویم، در همین ایران خودمان، ساسانیان در پی 

زنده کردن هخامنشیان بودند، سامانیان دربار ساسانی را احیا کردند و 

عصر زّرین چهارم هجری با مراجعه به آثار یونانی ممکن شد.

اصــاً مگــر حکیــم فردوســی، زبان و تمّدن ایــران را با ارجــاع به عصر 

باستان زنده نکرد؟ مگر بزرگ ترین شاعرانمان در اشعارشان از پیر مغان 

و آتش و زند و اوســتا ســخن نگفته اند؟ مگر ســهروردی به دنبال احیای 

حکمت باستانیان نبود؟!

معنی این بیت زیر از حافظ چیست؟

از آن به دیرِ مغانم عزیز می دارند

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست!

این حرف همان حافظی است که می خواهد فلک را سقف بشکافد و 

طرحی نو دراندازد، آیا حافظ مرتجع بود؟

در دوران پهلــوی نیــز بــا الهــام از دوران باســتان و بــا ارجاع عقلی به 

مشــروطه ای کــه بهترین نوع آن چند ســده قبــل در بریتانیا پدید آمده 

بود، کوشیده شد تا انحطاط چند صد سالهٔ  ایران که دیر زمانی گریبان 

ایرانیــان را در نظــر و عمــل گرفتــه بــود، درمــان کننــد و در این مســیر 

پیشــرفت های فوق العــاده ای نیز صــورت گرفت. حال باید این پرســش 

را پیــش روی حضــرات جمهوری طلــب نهــاد کــه احیای دســتاوردهای 

مشروطّیت و بازگشت به چرخ توسعٔه پهلوی، ارجاع است یا ارتجاع؟ 

چگونه اســت که شــما با عطف نظر به الگوی »حکومت عدل علی« 

بــه شــورش پنجاه وهفت علیــه حکومت قانون و بــه ضدّیت با مدرنیته 

پرداختیــد و بســیاری از شــما همچنــان نیز با ارجاع به همــان الگوها به 
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انــذار و توصیــه بــه حکومــت می پردازیــد و در راســتای اســتمرار ایــن 

وضعّیــت، به مــّدت ســه دهه رأی هــای خــود را به صنــدوق نمایندگان 

قرون وســطایی ریختیــد! اّمــا در عین حــال ارجاع به پهلــوی که احیای 

مهم ترین دســتاوردهای ایرانیان در ســدهٔ  اخیر باشــد، را مندرج تحت 

ارتجاع معرفی نمایید؟

اگر قرار باشد به همان آموزه های سیاسی مورد قبول بسیاری از شما 

در خصوص حکومت عدل علی رجوع شــود، آیا چهار عنصر: »بتقدیم 

االراذل« )میدان دادن و مقّدم داشــتن فرومایگان(، »و تأخیر االفاضل« 

)عقب راندن و کنار گذاشــتن فرزانگان(، »تضییع االصول« )تباه کردن 

امــور اساســی(، و »التمّســک بالفــروع« )پرداختن به امور فرعــی( را در 

شــورش پنجاه وهفت با هدف ســرنگونی »دولت با اســاِس« پادشــاهی 

ایران و وقایع و روندهای پس از آن ندیدید؟!

غــرض اینکــه هر کجا تأسیســی صورت گرفتــه، با ارجاع به گذشــته 

ممکن شده است. هر کجا گسستی صورت گرفته، گسستی در شرایط 

تداوم بوده است. میان ارجاع با ارتجاع تفاوت وجود دارد. کسانی از 

ارجاع به گذشــتٔه درخشــان می هراســند  که هواداران ارتجاع بوده اند. 

طبیعی  اســت، همان ها که شــاه قانونی مملکت را با پیوســتن به جّبار 

مرتجع سرنگون کردند، امروز از ارجاع به او می هراسند.

و اّما بحث دربارٔه وجوه مختلف انقاِب مّلی نیازمند مجال دیگری 

است که اگر بخت یاری کند و توان آن فراهم شود، در شمارٔه بعدی به 

تفصیل در باب آن بحث خواهیم کرد.

در پایــان، دربــارٔه ویژه نامــٔه مربــوط بــه ماکیاولی که بخــش بزرگ تر 

مجّله بدان اختصاص یافته، می بایست َخستو شد که این مجموعه در 

برابــر انبــوه کارهای جّدی که طی چند صد ســال در زبان های دیگر در 

بــاب ماکیاولی انجام شــده، به لحاظ کّمی، چــون رودخانٔه کوچکی در 

برابر دریاهاســت، اّما از ســویی تا جایی که نگارنده پژوهیده، می توان 

مّدعــی شــد کــه این مجموعــه، را نه در فارســی که در دیگــر زبان های 

زندٔه فلسفی دنیا - در یک مجّلد گردآمده- نمی توان یافت، که جوانب 

مختلف اندیشٔه ماکیاولی را تا حد امکان شرح داده باشد.

مقاالت دیگری نیز نوشــتٔه نویســندگان داخلی و خارجی بودند، که 

می شــد به عنوان سنگ محک کیفّیت مطالب چاپ شــده در ویژه نامه 

آورده شــوند، اّمــا بابــت پرهیــز از حشــو و البتــه خســتگی احتمالــی 

خوانندگان، حذف شدند.

و اّما مقاالت پیش روی خوانندگان، از چهار زبان ایتالیایی، فرانسوی، 

آلمانی و انگلیسی ترجمه شده ، و البته کوشش بسیاری در ویراستاری 

اثــر صــورت گرفته تــا ایراداتی را که بابت بدیع بــودن موضوع، طبیعتاً 

می تواند به کار راه یافته باشد، حّتی االمکان پالوده گردد. به بیان دیگر، 

ایراداتــی کــه در فهــم ماکیاولــی در معدود آثــاری که در زبان فارســی 

دربــارٔه اندیشــٔه ماکیاولی نوشــته شــده، در این مجموعــه مقاله تا حد 

زیادی مرتفع شــده اســت، باز اّما اگر اشــکاالتی راه یافته باشد، جریدٔه 

»ایــران بــزرگ فرهنگی« از هــر گونه نقدی در این باره اســتقبال خواهد 

کرد.

ســیر منطقــی مقــاالت از بحــث دربــارٔه زندگــی و زمانــٔه ماکیاولــی 

می آغازد. دربارٔه آثاری اســت که در حیات خود نوشــته و البته ارتباط 

اندامــوارٔه آن ها با یکدیگر می باشــد. پس از آن بــه بحث دربارٔه عناصر 

تشکیل دهندٔه اندیشٔه ماکیاولی پرداخته ایم. اینکه گسست ماکیاولی 

از تفّکر قدمایی از چه بابت بوده؛ تفاوت ویرتو نزد ماکیاولی با فضیلت 

در متــون یونانــی و آثــار قــروِن وســطی در چیســت؟ جا داشــت از خود 

می پرسیدیم که ارتباط میان آرِتٔه یونانی با مفاهیم مشابه در متون کهن 

ایرانی در چیست و آیا تطّوری که در مضمون این کلمه در غرب صورت 

گرفته، نمونٔه مشابهی هم در متن ایرانی تا شاهنامه دارد یا نه؟

هم چنیــن بــه بحث کافی در باب الهٔه بخت )فورتونــا( و ارتباط آن با 

ویرتــو پرداخته ایــم. یــک نمونــٔه کار خوب در رابطه بــا مفهوم بخت در 

ادبّیــات فارســی به دســت دکتر ابوالفضل خطیبی انجام شــده اســت، 

منتها جای خالی پژوهشی تطبیقی در این زمینه حس می شود.

پس از دو مفهوم ویرتو و بخت، به مفهوم ثقیل پرودنس می رســیم. 

در اینجــا همچــون مبحــث ویرتــو، از وسوســٔه ترجمــٔه ایــن کلمــه بــه 

»حزم اندیشــی« یــا دیگــر مترادفات درگذشــتیم. به گفتگویــی دربارٔه 

گسست مفهومی پرودنس نزد ماکیاولی از فرونسیس یونانی می پردازیم 

و بعد به بحثی دربارٔه روش امکان دستیابی شهریار به »حکمت عملی« 

از طریق اســتماع خطابه ها می نشــینیم. آیا چنین امکانــی وجود دارد؟ 

اصاً معنای »تقلید« در مثل معروف کماندار و ارتباط آن با پرودنس و 

ویرتو چیست؟ از چه کسی می توان تقلید کرد؟

مطالــب واپســین این بخش به مفهــوم »اردینی« مربوط اســت. این 

موضوع که شهریار با چه »ترتیبات«ی می تواند تداوم دولتی را که از 

طریق تقارن ویرتو و بخت و به مدد پرودنس تأسیس کرده، تضمین کند.

فصــول بعــدی به رابطٔه ماکیاولی با موضوع اخــاق می پردازد و بعد 

جایگاه او را در علم سیاســت بررســی می کند. ماکیاولیسم چیست؟ و 

تفاوت آن با آرای ماکیاولی در چیست؟ تفسیر اشتراوس و اشتراوسی ها 

از ماکیاولی چیســت و انتقادات بدان چیســتند؟ و سرانجام در فصلی 

به هم ُپرِسگی تعدادی از فاسفه با ماکیاولی پرداخته ایم. به این مطلب 

که »دولِت مّلی« چگونه از رهگذر تاش های ماکیاولی پدید آمد.

در پایــان بــه نقــد کوتاهــی از کتــاب ماکیاولــِی داریــوش آشــوری 

پرداخته ایــم و مقالــه ای نیــز دربــارٔه نقــش کــوروش بــزرگ نــزد گزنفون 

و ماکیاولــی داریــم. خواننــده در اینجــا می تواند از خود بپرســد که آیا 

تقلیــد محّمدرضاشــاه پهلــوی از نقــش کوروش بــزرگ در حقوق بشــر، 

تقلید درستی بوده، یا این تصّور گزنفون گونه از کوروش، همان طور که 

شیپیوی آفریقایی را فریفته کرد، شاه فرهمند ما را نیز به وجهی منفی 

آن اسیر خود ساخت.
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انقالب مّلیانقالب مّلی
فصلاول



و اینک انقالب...
کاوشی فلسفی در مفهوم انقالب:
 از بدایت تجّدد تا انقالب فرانسه

محّمدامین مرئی

آن هنــگام کــه آدمــی پنجــه در پنجــٔه هم نوعــان خویش می افکنــد و در فرجام که هیــچ راه چاره ای 
نمی مانــد، جراحــی بی شــفّقت و بی رحمانٔه شمشــیر اســت کــه بایــد آالم را درمان کند.

فردریش فون شیلر
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بر همین اساس، از بعد از 
انقالب فرانسه، انقالب 

به عنوان یک دگرگونی 
سریع و خشن در ناحیٔه 

اجتماعی قدرت و اقتدار 
دانسته شد که در تغییر 

رادیکال فرآیندهای 
مربوط به نظام سیاسی، 

مشروعّیت و درک و 
برداشت متفاوت از نظم 
و ترتیب اجتماعی ظهور 
و تقّرر می یابد، و بدان 

جهت پدیدار شده و 
صورت می پذیرد تا عصری 

نوین را در تاریخ رقم زند

و  بحث برانگیزتریـن  جملـه  از  انقـاب۱  مفهـوم 

سـحرآمیزترین مفاهیـم در تاریـخ اندیشـٔه مـدرن بـوده 

اسـت کـه همـواره تصـّوری از دگرگونی سـاختاری همراه 

بـا خشـونت را بـه ذهـن متبـادر می کنـد. مفهومـی کـه 

در میـان هالـه ای هیبت انگیـز جـا خوش کـرده و همواره 

چـه  اسـت؛  سـاخته  خـود  مفتـون  را  بسـیاری  کسـان 

توده هـای معترضـی کـه هدف ایشـان به هـراس افکندن 

حاکمان شـان بـوده، و حاکمانـی کـه غرقـٔه دریـای مـّواج 

انقـاب شـده اند و چـه باریک اندیشـان و محّرریـن دفتر 

اندیشـه کـه حکایـت این رخـداد را به تصنیـف در آورده 

سـترگ  رخدادهـای  در  تدقیـق  و  تأّمـل  مشغله شـان  و 

اجتماعـی  اسـت. در ایـن میـان انقاب هم سـینه چاکان 

و  نامـور  بدخواهـان  هـم  و  دارد  سرشناسـی  و  شـهیر 

بلنـدآوازه کـه هـر یک به نحـوی از انحاء دربـارٔه ماهّیت، 

کرده انـد.  غـور  آن  وقـوع  چگونگـی  و  چرایـی  و  عّلـت 

سـوای از تمـام آنچـه تـا بـه امـروز در خصـوص خصایـل 

شـدن  باژگونـه  بایسـتی  اسـت،  گردیـده  ذکـر  انقـاب 

و دگرگونـی  سـاختاری  ارزشـی، دگردیسـی  اسـتحالٔه  و 

نهـادی، تبـّدل مشـروعّیت و رخدادهـای خشـونت آمیـز 

را جزئـی الینفـک از آن در نظـر گرفـت.

فرانسـه،  انقـاب  از  بعـد  از  اسـاس،  همیـن  بـر 

در  خشـن  و  سـریع  دگرگونـی  یـک  به عنـوان  انقـاب 

ناحیـٔه اجتماعـی قـدرت و اقتـدار دانسـته شـد کـه در 

نظـام سیاسـی،  بـه  مربـوط  فرآیندهـای  رادیـکال  تغییـر 

مشـروعّیت و درک و برداشـت متفاوت از نظم و ترتیب 

اجتماعـی ظهـور و تقـّرر می یابـد، و بـدان جهـت پدیـدار 

شـده و صـورت می پذیـرد تـا عصـری نویـن را در تاریـخ 

رقـم زنـد. گفتنـی اسـت کـه در بسـیاری از تقریـرات و 

انقـاب  دیـار،  ایـن  سیاسـی  اندیشـٔه  حـوزٔه  تحریـرات 

در معنـی شـورش علیـه حاکمـان و تغییـر و دگرگونـی 

حاکمّیـت سیاسـی جلـوه می کنـد کـه ایـن نگـرش، یـک 

تلّقـی پیشـاتحّولی و تقریبـاً نارسـا از ایـن مفهـوم اسـت. 

نیـز، برخـی آن را بـه وقایـع و پدیده هایـی در تاریـخ و 

و  ُپـر  تاریـخ  خاف آمـِد  از  کـه  می زننـد  پیونـد  سـّنت 

به عنـوان  انقـاب  می باشـد.  انقـاب  اندیشـٔه  پیمـان 

یـک پدیـدٔه اجتماعـی ویـژه، پیچیده تـر از آن اسـت کـه 

بتـوان آن را به واسـطٔه یـک رشـتٔه پژوهشـی مـورد کاوش 

بـرای بررسـی  از همیـن رو، مناظـر متعـّددی  قـرار داد. 

آن وجـود دارد کـه هـر یـک از ایـن مناظـر، بینش هـا و 

بصیرت هایـی بـه پژوهنـدگان و جسـتجوگران می دهـد. 

پیامدهـای  و  نتایـج  چگونگـی،  چرایـی،  خصـوص  در 

رخداِد انقاب و علل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آن 

بحث هـای مطـّول و پردامنـه ای صـورت پذیرفتـه اسـت 

ولیکـن آنچـه در نوشـتار پیـش رو در کانـون توّجـه قـرار 

دارد از لونـی دیگـر اسـت و بیـش از آنکه در صدد بحث 

دربـارٔه چرایـی و چگونگـی پدیـدار شـدن انقـاب باشـد، 

بـر فرآینـد دگردیسـی و تطـّور مفهومی آن در سـیر تاریخ 

یـک معنـا، مـا قصـد  بـه  اندیشـٔه سیاسـی تمرکـز دارد. 

داریـم تـا در منطـق مفهومـی آن متوّغـل شـده و نشـان 

دهیم که در طول تاریخ چه تطّورات مفهومی را از سـر 

گذرانده اسـت. با اغماض از اندیشـه های کارل مارکس 

کـه روزگاری مالـک الّرقـاب اذهـان روشـنفکران انقابـی 

اروپـا و جهـان بـود، سـخن بی راهـی نیسـت اگـر بگوییـم 

از هنـگام انتشـار نوشـتٔه مشـهور ادمونـد بـرک، تأّماتـی 

دربـارٔه انقـاب در فرانسـه، خـوف از انقـاب عنصـری 

دائمـی در فضـای سیاسـی و اندیشـٔه غـرب بـوده اسـت: 

»اگـر بـه خشـونت میـدان داده شـود دیگـر نـه قدرتـی 

بـرای ادارٔه خویـش داریـم و نـه می توانیـم بدانیـم کـه 

به طـور مشـّخص بـه کدامیـن سـو رهسـپاریم«. از زمـان 

انقـاب در حکـم نیـروی  بـه بعـد،  انتشـار رسـالٔه بـرک 

مخّربـی در نظـر گرفتـه شـد کـه امنّیـت و مالکّیـت و 

زندگـی جـاری افـراد را تهدیـد می کنـد؛ شـبحی کـه از 

زمـان انقـاب فرانسـه و بعدهـا انقـاب اکتبـر روسـیه 

پیوسـته همـراه انسـان غربـی بـوده و او را دچـار خـود 

فاقـد  نهادهـا  اساسـی  اصـاح  کـه  آنجـا  اسـت:  کـرده 

شـرایط امکانـی تحّقـق گردیـد، انقـاب همـٔه آن هـا را از 

بیـخ و بـن معـدوم کـرد و بـا هشـداری عظیـم خاطرنشـان 

سـاخت که به گفتٔه هگل اگر اصاح بر انقاب سـبقت 

و پیشـی نگرفتـه باشـد، از انقـاب جـز تـرور و وحشـت 

چیـزی زاده نخواهـد شـد.

معنـای  دو  انقـاب  اصطـاح  مفهومـی  به لحـاظ 

هم زمـان و توأمـان را در خـود نهفتـه دارد: هـم تغییـر بـر 

اثـر حرکـت و هـم حرکتـی کـه بـه آغازیـن نقطـٔه خویـش 

مراجعه کرده و بازگردد. در دوران جدید، ما با معنایی 

از انقـاب سـر و کار داریـم کـه در دورٔه انقاب فرانسـه 

بـه  رو  شـتاِب  ُپـر  تحـّول  کـه  معنایـی  گردیـد؛  احـداث 

بـرای درک نقشـی کـه  آینـده را مقصـود نظـر داشـت. 

اندیشـٔه انقـاب در زبـان سیاسـت ایفـا نمـوده اسـت، 

الزم می آیـد کـه بدانیـم معنـای ایـن مفهـوم از صـرف 

اشـاره بـه تغییـر حکومـت فراتر رفتـه و به مثابٔه »سـرآغاز 

اسـتقرار یـک نظـم اجتماعـی نویـن و مرحلـه ای تـازه در 

مفهومـی،  دگرگونـی  ایـن  گـردد.  فهـم  جهـان«  تاریـخ 

۱7شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی

انقالب مّلی



پژوهنـدٔه تاریـخ مفاهیـم را وامـی دارد تـا سـیر تحّولی آن 

را در طول چند سده مورد واکاوی و تفتیش قرار دهد.

یـــا  انقـــاب  واژٔه  ینبـــوع  نویســـندگان  عمـــوم 

کاربـــرد  کـــم  و  کهـــن  التینـــی  واژٔه  را   revolution

revolutio در معنـــای حرکـــت یـــک چیـــز از نقطـــه ای 

بـــه نقطٔه دیگـــر می دانند کـــه در مصنفات آگوســـتین 

قدیس و شـــماری دیگر از نویســـندگان قرون وســـطایی 

بـــه کار بســـته شـــده اســـت. البتـــه باید گفت کـــه این 

لفـــظ التینی، چنـــدان عمومّیت نداشـــته و به جز چند 

مـــورد انـــدک، به اســـتفاده نیامده اســـت. در میان آثار 

قلمی اندیشـــمندان باســـتانی نیز نمی توان اصطاحی 

را یافـــت که ارتباط وثیقی با تصـــّور و انگارٔه انقاب در 

مفهوم جدید آن داشـــته باشـــد چراکه ایشـــان جهان را 

به طـــور دائم در حال حرکت و صیرورت می پنداشـــتند 

و بـــر ایـــن بـــاور بودند کـــه طـــول و دوام یـــک حکومت 

و کارآمـــدی یـــا ناکارآمـــدی آن بیـــش از آنکـــه وابســـته 

بـــه ترتیبـــات نهادی باشـــد، وابســـته به صفـــات آدمی 

)فضایل و رذایل( اســـت. نویســـندگانی چـــون هرودوت 

و توســـیدید، دگرگونی هـــا و تغییـــر در حیات اجتماعی 

و سیاســـی را ذیـــل طغیان بـــر فرمانروایان و بـــا مفهوم 

stasis یـــا کشـــمکش و شـــورش در درون پولیس هـــای 

یونانـــی توضیـــح می دادنـــد. افاطـــون و ارســـطو نیـــز 

بـــرای تشـــریح، از تغییـــر نظـــام حکومتی تحـــت عنوان 

اندیشـــٔه سیاســـی  و در  metabolai ســـخن گفتنـــد، 

 mutatio رومـــی نیـــز بـــرای تبییـــن تغییـــر از مفهـــوم

rerum یـــا دگرگونـــی امور، اســـتفاده می شـــد.

اّمـــا آیا نمی توان بـــا چنین نکاتی این مردان اندیشـــه 

را کـــه از روزگاران کهن نخســـتین بار دربـــارٔه تغییرات 

در حیـــات سیاســـی ســـخن تراویده اند، پیش قـــراوالن و 

پیشـــگامان تدویـــن مفهوم انقاب به حســـاب آورد؟

در پاســـخ بایـــد گفـــت کـــه جملگـــی آن اندیشـــه ها 

ناظـــر بـــه صفـــات و ویژگی هـــای انســـانی در چرخـــٔه 

تاریخ سیاســـی هســـتند و چون مفروض ایشـــان مبتنی 

بـــر هنجـــار عـــام معتبـــری نیســـت کـــه تضمین کنندٔه 

نظمـــی پایـــدار در حیـــات سیاســـی و اجتماعی باشـــد، 

بنابرایـــن اندیشـــٔه سیاســـی قدیم از پاربن های ســـازنده 

و مقـــّوم مفهـــوم انقـــاب خالـــی اســـت. از همیـــن رو، 

 metabolé و stasis را مثًا بـــا revolution نمی تـــوان
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politeion همســـان پنداشـــت.

در ادوار ماضـــی، فـــرض بـــر ایـــن بـــود کـــه ترتیبات 

نهادی محـــدود می تواننـــد فاقد نقص بنیادی باشـــند 

و عّلـــت اضمحال و زوال آن ها هم چیزی نیســـت مگر 

گژروی هـــا و نژندی هـــای آدمـــی و تباهی طبـــع او. این 

انحطـــاط آدمـــی ناشـــی از اســـقاط فضایـــل و جایگزینی 

رذایـــل در او فـــرض می شـــد و ایـــن رذایـــل نیـــز انهدام 

و فســـاد آن نهادهـــا را ناگزیـــر می ســـاخت. از جملـــه 

مشـــهور ترین مصادیـــق چنین تباهـــی و زوالی، انحطاط 

از پادشـــاهی به تغّلب و جبارّیت اســـت. رویکرد غالب 

متفّکـــران دوران قدیم، در بررســـی ســـیر تحـــّول و گذِر 

شـــکل یک حکومت به حکومتی دیگـــر، حرکتی َدَورانی 

و چرخـــه ای بـــود که موّرخ شـــهیر رومـــی پولوبیوس از 

آن تحـــت عنـــوان »آناکوکلوســـیس«۲ یاد کرده اســـت. 

آناکوکلوســـیس حرکتـــی َدَورانی، و گذری بـــود از وضع 

طبیعـــی بـــه پادشـــاهی، از پادشـــاهی بـــه جبارّیـــت، از 

بـــه  آریستوکراســـی  از  آریستوکراســـی،  بـــه  جبارّیـــت 

الیگارشی، از الیگارشـــی به دموکراسی و از دموکراسی 

بـــه آنارشـــی، کـــه ایـــن آخـــری، خـــود نمـــاد و نماینـــده 

بازگشـــت بـــه نقطـــٔه آغازیـــن کـــه همانا وضـــع طبیعی  

اســـت، می باشـــد. بـــه یـــک معنـــا، اگـــر وضـــع طبیعی 

را نقطـــٔه صفـــر دایـــره در نظـــر بگیریـــم، آنارشـــی نقطٔه 

در  پولوبیـــوس  اســـت.  آن  درجـــٔه  شـــصت  و  ســـیصد 

کتاب تواریخ و در بررســـی و تفّحص خویش از اشـــکال 

حکومـــت، بر ایـــن نکته تأکید می ورزد که هر شـــکل از 

نظام سیاســـی به شـــکلی دیگر تبـــّدل می یابـــد و باز آن 

دیگـــری به شـــکل دیگر و ایـــن چرخه دایـــره وار الی االبد 

ادامه دارد. از نظر وی، نخســـتین شـــکل نظام سیاسی 

پادشـــاهی اســـت که قـــدرت در آن به مـــرور در َید یک 

تـــن تجمیع شـــده و همـــگان به جهت فضایـــل و ویرتوی 

شـــخصی از او فرمانبری می کنند. لیکن، اوالد پادشـــاه 

کـــه در نـــاز و تنّعـــم رشـــد یافته انـــد بدین پنـــدار دچار 

می گردنـــد کـــه تافتـــه ای جدابافتـــه هســـتند و بـــرای 

بهره مندی از امتیازات فرمانروایی بر ســـایرین رجحان 

دارنـــد. هنگامی  کـــه چنین فرزندانـــی بی محابا در پی 

هواجس نفســـانی و تمنّیات خویش قـــدم بر می دارند، 

اندک اندک پادشـــاهی به جانـــب جّبارّیت و خودکامگی 

راه کـــج کـــرده و بـــه درون گـــور خـــود می لغـــزد. در 

چنیـــن وضع و حالـــی، نجبا و بهترین مردمان شـــهر در 

واخواهـــی و اعتـــراض بـــه حکومت منحط شـــده، جّبار 

را از تخـــت بـــه زیـــر می کشـــند و حکومت شـــهرونداِن 

صاحـــب فضیلِت نجیب یا آریســـتوکرات ها را مســـتقر 

و  برقـــرار  نیـــز  شـــکل حکومـــت  ایـــن  اّمـــا  می کننـــد. 

پایـــدار نمی مانـــد و راه را بر شـــکل دیگـــری از حکومت 

می گشـــاید. پولوبیوس در توضیح ایـــن نکته می گوید: 

»حـــال، مجـــّدداً وقتی فرزنـــدان هیچ درکـــی از برابری 

و مســـاوات مدنـــی و آزادی ســـخن ندارنـــد، و چـــون از 

گهـــواره در ظواهـــر قـــدرت و موقعّیـــت ممتـــاز پدران 

خویش پرورش یافته اند، افسارگســـیخته شـــده و برخی 

بـــه طّماعی و گردآوردن ثروِت بیشـــتر روی می آورند، و 

برخی شـــراب خواره می شـــوند و به تبع آن در معاشرت 

بـــه راه افـــراط می رونـــد، و برخـــی دیگـــر باز بـــه تجاوز 

بـــه زنـــان و پســـرکان روی می آورنـــد، و بـــه ایـــن ترتیب 

آریستوکراســـی بدل به اولیگارشـــی می شـــود«.

بدیـــن ترتیـــب، رفتـــار فرمانروایان جدید نیـــز نفرتی 

كل  دل  در  نفرتـــی  بـــار  ایـــن  برمی انگیـــزد؛  مشـــابه 

جمعّیـــت کـــه شورشـــی همگانـــی را باعـــث می گردد. 

طبـــق نظـــر پولوبیـــوس، »ایـــن چرخـــٔه تغییـــر سیاســـی 

اســـت، مســـیری کـــه طبیعـــت معّیـــن کـــرده و در آن 

نظام های سیاســـی حالی بـــه حالی می شـــوند، از میان 

می رونـــد، و ســـرانجام به همان نقطه ای بـــاز می گردند 

کـــه از آن آغـــاز کـــرده بودنـــد«.  او برای نظریـــٔه تغییر 

نظـــام سیاســـی، پشـــتوانه ای در آثار افاطـــون و برخی 

دیگـــر از فیلســـوفان می یابـــد اّما برخـــاف افاطون که 

یـــک طبقه بنـــدی روان شـــناختی از پولیس هـــا عرضـــه 

می داشـــت، بـــا باور به اینکـــه هر حکومتـــی در معرض 

فســـاد و تباهـــی بـــر پایـــٔه نقـــص و آفـــت ذاتـــی اســـت، 

گـــزارش خـــود را بـــر اصـــل تباهـــی و فســـاد طبیعـــی 

در ادوار ماضی، فرض 
بر این بود که ترتیبات 

نهادی محدود می توانند 
فاقد نقص بنیادی باشند 
و عّلت اضمحالل و زوال 

آن ها هم چیزی نیست مگر 
گژروی ها و نژندی های 

آدمی و تباهی طبع او. این 
انحطاط آدمی ناشی از 

اسقاط فضایل و جایگزینی 
رذایل در او فرض می شد 
و این رذایل نیز انهدام و 
فساد آن نهادها را ناگزیر 

می ساخت. از جمله 
مشهور ترین مصادیق 
چنین تباهی و زوالی، 

انحطاط از پادشاهی به 
تغّلب و جبارّیت است
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حکومت هـــا اســـتوار می ســـازد:

»زیـــرا درســـت هماننـــد زنگ در مـــورد آهـــن و کرم 

چـــوب و کـــرم کشـــتی در مـــورد الـــوار کـــه آفت هـــای 

ذاتی هســـتند، و این مواد، حّتی اگـــر از همٔه صدمات 

بیرونـــی مصـــون بمانند، طعمـــٔه آفت هایـــی می گردند 

که در درون شـــان پـــرورده می شـــود، بدیـــن ترتیب هر 

نظام سیاســـی شـــّری دارد که در دل آن تولید شـــده و 

از آن غیرقابـــل انفـــکاک اســـت. این شـــّر در پادشـــاهی 

جّباریـــت اســـت، در آریستوکراســـی اولیگارشـــی، و در 

دموکراســـی حاکمّیت وحشـــیانٔه خشـــونت؛ و خارج از 

ممکنات اســـت که هر یک از این اشـــکال سیاســـی در 

درازای زمـــان میـــل به جانـــب تباهـــی و فســـاد درونـــی 

نگرداند«. خویـــش 

البتـــه چنان کـــه پیش تـــر هـــم اشـــاره گردیـــد نظریـــٔه 

چرخـــه ای پولوبیـــوس دربـــارٔه تاریـــخ بازتاب یـــک باور 

تاریـــخ را  یونانیـــان  اســـت. در کل،  یونانـــی  عمومـــی 

فراینـــدی خطّی، بـــا آغاز، میانه، و پایان، نمی دانســـتند 

بلکه ایشـــان بـــه »چرخه هـــای تاریخی« باور داشـــتند. 

همان گونـــه کـــه رواقّیـــون جهـــان را الـــى غیـــر النهایـــه 

در حـــال ســـوختن در آتش و دوبـــاره زادن از خاکســـتر 

می دانســـتند. توسیدید، موّرخ شـــهیر یونانی، نیز نظر 

مشـــابهی دارد و در تاریخ جنگ پلوپونزی می نویســـد:

»آری به درســـتی ممکـــن اســـت بـــه نظـــر بیایـــد که 

خوانـــدن تاریخ من شـــاق و دشـــوار اســـت چراکه در آن 

وجـــوه خیالـــی و ذوقـــی وجود نـــدارد. اّمـــا برایم همین 

کفایـــت می کند کـــه این کام مـــن را آنانی ســـودمند 

بیابنـــد که خواهـــان فهمـــی روشـــن از رخدادهایی که 

در گذشـــته اّتفاق افتاده است باشـــند و بنا به سرشت 

انســـانی در آینده هم زمانی دیرتر یا ســـریع تر و َجلدتر، 

بیـــش و کـــم به همـــان شـــکل رخ داده و تکـــرار خواهند 

شـــد. اثر من قطعه نوشـــته ای اســـت با ایـــن منظور که 

از آزمـــون مردمان فعلی ســـربلند بیرون بیاید، اّما کاری 

اســـت که شـــده اســـت که تا به ابد بپاید«. توســـیدید 

نیـــز به مقتضـــای تدبیر خویـــش اذعان می کنـــد که به 

دلیل پایداری سرشـــت بشـــری، تاریخ گذشته به شکلی 

بی پایـــان در آینده تکرار خواهد شـــد.

در ســـدٔه پانزدهم، نویسندگان اومانیست فلورانسی 

همچون نیکولو ماکیاوللی، یاکوپو ناردی و فرانچســـکو 

گوئیتچاردینـــی واژٔه التینـــی  revolutio را به صـــورت 

لفـــظ ایتالیایـــی rivoluzione درآورده و بـــرای بیـــان 

و توصیـــف رخـــدادی کـــه منجـــر بـــه اغتشـــاش و بلـــوا 

یـــا تغییـــر در حکومـــت می گردیـــد، بـــه اســـتخدام در 

آوردنـــد. در ایـــن ایـــام rivoluzione واجـــد معنایـــی 

ویـــژه نبـــود و ریخـــت امروزین خـــود را نیافته بـــود. از 

همیـــن رو، در اّتحـــاد بـــا مفاهیمـــی همچـــون جنبش۳، 

قطعـــه قطعه کردن۴ و یـــا بلوا و شـــورش۵ در نظر گرفته 

می شـــد. آنچـــه باعـــث گردیـــد واژٔه انقـــاب فـــرم و 

ترکیـــب جدیـــدی بدســـت آورد و به لحـــاظ مفهومی از 

شـــراکت معنـــا بـــا واژگان ســـابق منفـــک شـــده و دچار 

گسســـت مفهومـــی شـــود، رســـالٔه مشـــهور کوپرنیـــک 

 Caelestiam orbium onibus :revolut De یعنـــی

در میانه هـــای ســـدٔه شـــانزدهم بود. وی بـــا به تصنیف 

درآوردن ایـــن رســـاله، تأثیر شـــگرفی بر معنـــا و مفهوم 

انقـــاب داشـــت. الزم بـــه ذکـــر اســـت که در گســـترٔه 

 revolving و revolution کاســـمولوژی و اخترشناسی

از جملـــه واژگان فّنـــی و پر کاربـــردی به شـــمار می آیند 

کـــه بـــه حرکت مداری ســـّیارات و نســـبت زمانـــی قرار 

گرفتن آن ها نســـبت به یکدیگر اشـــاره دارند. اّما شاید 

پرسشـــی پیش آید که چه نســـبت معنـــاداری میان یک 

اصطـــاح نجومـــی در میانٔه یک دفتـــر نجومی و تبیین 

وقایـــع سیاســـی وجـــود دارد؟ نکتـــٔه جالب اینجاســـت 

کـــه در آن روزگار بـــاور بـــه احـــکام و قواعـــد نجـــوم و 

طالع بینـــی و اقبال شناســـی چنـــان امـــری شـــایع بـــود 

کـــه به راحتـــی می توانســـت باعـــث و بانـــی ایـــن فرض 

گـــردد کـــه هـــر حرکـــت ســـتارگان در آســـمان موجبات 

رخدادهـــای سیاســـی اجتماعی بر روی زمیـــن را فراهم 

مـــی آورد. به بیـــان دیگر، تمـــام انقابـــات و تحّوالت بر 

روی زمیـــن چیزی نیســـت به جـــز پژواکـــی از انقابات 

ســـماوی. از همین رو، بکارگیری واژه ای کیهان شناختی 

در توضیـــح حـــرکات ســـماوی بـــرای توصیـــف و تبیین 

همین تلّقی از انقالب بود 
که برای توضیح و تفسیر 
تغییر و تحّوالت انگلستان 
در سال ۱۶۸۸ بکار گرفته 
شد چرا که نویسندگان آن 
دوره، این تحّول را نمایندٔه 
بازگشت و اعادٔه قانون 
بنیادی »بهتر و قدیمی« 
انگلستان می دانستند که 
باعث بسته شدن چرخٔه 
تغییر می شد. به عبارتی، 
تلّقی نویسندگان و 
کنش گران از انقالب، 
احیای نظم سیاسی پیشین 
و زنده کردن »سامان 
اخالقی گمشده« بود
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رخدادهـــای سیاســـی بـــر روی زمین امـــری غیر طبیعی 

و از خاف آمـــد عادت بـــه نظر نمی رســـید. نمونه های 

مشـــهور ایـــن تلّقـــی را می تـــوان هـــم در کتـــاب تاریخ 

شـــورش ادوارد هید مشـــهور بـــه کارنـــدون دید و هم 

در نظریـــٔه تومـــاس هابز در نوشـــتار بهیمـــوث. گفتنی 

اســـت که در قدیم نیز لفظ انقاب در فارســـی و عربی 

لفظـــی مربـــوط به پزشـــکی و نجـــوم بـــود. چنان که در 

نجوم بـــا ترکیب های انقاب صیفی و انقاب شـــتوی، 

بـــروج انقـــاب، نقطـــٔه انقـــاب و انقابیـــن و در طـــب 

قدیم بـــا انقاب َجفن و انقاب الَشـــعر و انقاب معده 

مواجهیم.

دو  مفهومـــی  از  برخـــورداری  بـــا   revolution واژٔه

وجهی، واژٔه راهگشـــایی بـــرای توضیح تغییـــرات رو به  

شـــتاب و فزاینـــدٔه اواخـــر ســـده های میانـــه به حســـاب 

می آمـــد و بـــه چند عّلت عمده توانســـته بـــود در ذهن 

و زبان انســـان غربی جایگیر شـــود. نخســـت، به جهت 

مطابقت با اندیشـــٔه چرخه ای نویســـندگان عصر هلنی 

و هلنیســـتی یعنـــی همـــان اندیشـــه ای کـــه معتقـــد به 

گـــذار حکومت هـــا بوده اســـت؛ گـــذاری کـــه طی یک 

دوران تاریخی و در حالتی چرخه ای و آناکوکلوسیسی، 

یـــک شـــکل حکومت به شـــکل دیگـــری تحـــّول و تغییر 

می یافـــت. نیـــز به دلیـــل قابلّیـــت تداعـــی ایماژهـــای 

متعـــّدد دربـــارٔه »توضیـــح تغییـــر و تحـــّول« و دیگـــر، 

بـــه ســـبب هم خوانـــی عجیبـــی کـــه بـــا قالب اندیشـــٔه 

مســـیحی پیـــدا می کـــرد. جالـــب اســـت کـــه اندیشـــٔه 

مســـیحی بـــا انگاره هـــای آخرالزمانـــی خویـــش کمـــک 

شـــایانی به ســـیر تحّولی مفهوم انقاب نمـــود. چراکه 

ایـــن اندیشـــه که به نحـــوی از انحاء تغییـــر و حرکت در 

حیات اجتماعی را به رســـمّیت شـــناخته و بـــا توّجه به 

مفروض گرفتن تتابع و توالـــی حكومت ها و دوران های 

تاریخـــی، حـــوادث و پیامدهای تاریخـــی را به »هدفی 

غایی« گره می زد. مســـیحیان نیز همچون بســـیاری از 

ادیـــان هـــزاره ای در انتظار و ترصد آخرالزمـــان بودند و 

رابطـــه میـــان آخرالزمـــاِن در راه و گسســـت آن از امور 

دنیـــوی، فکـــر اجتماعی ایشـــان را شـــکل مـــی داد. این 

رابطـــه در گفتـــار پولـــس قدیـــس در رســـالٔه اّولـــش بـــه 

ُقرِنتیـــان کامـــاً نمایان اســـت: »اّما ای بـــرادران! این را 

می گویـــم وقت تنگ اســـت تا بعد از ایـــن آنانی که زن 

دارنـــد مثل بـــی زن باشـــند، و گریانان چـــون ناگریانان 

و خوشـــحاالن نظیـــر ناخوش احـــواالن و خریـــداران مثل 

غیرمالـــکان باشـــند... زیرا کـــه صورت ایـــن جهان در 

گذر اســـت«.

چنان که گفته شـــد، مســـیحیان خود را در واپســـین 

دورٔه تاریـــِخ ناســـوتی تـــا پیـــش از برپایـــی عصـــر ایمان 

دوره بنـــدِی  بـــا  برابـــر  کـــه  دوره ای  می پنداشـــتند؛ 

آگوســـتین، ششـــمین و نـــزع و آخریـــن دورٔه تاریخـــی 

به حســـاب می آمـــد کـــه صـــدر و بدایـــت آن تجّســـد 

خداوندی )پدر( در جســـم عیســـی )پسر( است. ولیکن 

بـــا گذشـــت قرونی از عروج و صعود عیســـی مســـیح و 

تأخیر در ظهور وی، آباء کلیســـا دســـت بـــه دوره بندی 

جدیـــدی زدند که به اندیشـــٔه وصوِل حتمـــی به مرحلٔه 

غایـــی، جانـــی تـــازه بخشـــید؛ مرحلـــه ای کـــه آدمی به 

واالتریـــن شـــیؤه زیســـت اجتماعـــی دســـت می یافت. 

این اندیشـــه کـــه از زمـــان نظریه پـــرداز الهّیـــات تاریخ 

ســـدٔه دوازدهم، یواشـــیم فیوره ای تا عصر رفرماســـیون 

اندیشـــٔه اروپای مســـیحی را زیـــر تأثیر خود قـــرار داده 

بود، قنطره ای اســـت برای گذر از تخالف و ناســـازگاری 

میـــان فـــرض گرفتـــن یک هنجـــار عـــام معتبـــر و تحّول 

به جانب عصر کمال و شـــکوفایی. اندیشـــٔه آخرالزمانی 

مســـیحی بر این نکته انگشـــت تأکید گذاشـــته بود که 

پیـــش از فـــرا رســـیدن این عصـــر طایـــی کارزاری میان 

عســـکر پاک مســـیحی و قشـــون و لشـــكر لعین و نفرین 

شـــده دجـــال۶ درخواهـــد گرفـــت و نصرت تنهـــا زمانی 

حـــادث می گردد کـــه آدمیان بـــر علیه آییـــن و عادات 

نـــاروا و قبیحـــی که بر حیات شـــان مســـّلط شـــده قیام 

کننـــد -یعنـــی گـــذر از وضـــع موجـــود- )معنـــای وجه 

نخســـت انقاب: تغییر بـــر اثر حر کت( و ســـامان های 

و  قدیمی تـــر  اَشـــکال  و  به صورت هـــا  را  اجتماعـــی 

مناسب ترشـــان کـــه همانـــا یـــادآور وضعّیـــت و شـــرایط 

پیـــش از گنـــاه نخســـتین و هبـــوط آدم و حـــوا اســـت، 

به لحاظ مفهومی اصطالح 
انقالب دو معنای هم زمان 

و توأمان را در خود نهفته 
دارد: هم تغییر بر اثر 

حرکت و هم حرکتی که 
به آغازین نقطٔه خویش 
مراجعه کرده و بازگردد. 

در دوران جدید، ما با 
معنایی از انقالب سر و کار 
داریم که در دورٔه انقالب 

فرانسه احداث گردید؛ 
معنایی که تحّول ُپر شتاِب 
رو به آینده را مقصود نظر 

داشت
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بازگرداننـــد )وجـــه دوم انقـــاب: حرکتی که بـــه نقطٔه 

آغـــازش عودت داده شـــود(. با عطف نظـــر به مجموع 

ایـــن چنـــد تلّقی، دیگر معنـــای انقاب از صرف اشـــاره 

بـــه تغییـــر حکومت فراتـــر رفتـــه و به »تبّدلی سیاســـی 

و چرخـــه ای کان بنـــا بـــه مشـــّیت خداونـــدی« تحّول 

می یابد. در ســـدٔه هفدهم میادی، انگلستان از جمله 

کانون هـــای مهـــم تغییرات تاریخی و سیاســـی بود. در 

زمـــان رخدادهـــای مهـــم انگلســـتان کـــه تحـــت عنوان 

انقاب انگلســـتان شـــناخته می شـــود، واژٔه انقاب در 

ادبّیات سیاســـی آن مملکت مقبولّیـــت عام پیدا کرده 

و لفظی مناســـب برای توضیح و تفســـیر رخدادهای آن 

دانســـته شـــد. اگر ما به اعامیه هـــا و بیان نامه های آن 

اّیـــام، خاّصه اعامیٔه شـــاه چارلـــز دوم در ۱۶۶۰ خطاب 

بـــه لرد مایور نظـــر کنیم کـــه در آن دیدگاه های خویش 

را بـــرای بازگشـــت بـــه انگلســـتان بیـــان کـــرده اســـت، 

مشـــاهده خواهیم کـــرد که لفظ انقاب برای اشـــاره به 

حـــوادث و وقایع آن دهه ها به کار گرفته شـــده اســـت. 

ولیکن این اشـــاره صرفـــاً متوّجٔه تغییـــرات در حکومت 

. شد می با

حال گفتنی ا ســـت که در میان نویسندگان سیاسی 

آن دوره، واژٔه انقـــاب حامـــل توضیحـــی در خصـــوص 

علـــل حادث شـــدن تحّوالت و تغییراتی بود که مســـیر 

حرکـــت تاریخ را تعیین می کردند. ادوارد هید یا همان 

کارنـــدون مشـــهور در تاریخ شـــورش خود بـــا تکیه بر 

دیـــدگاه عمومـــی در خصوص وابســـتگی و پیوســـتگی 

وقایـــع سیاســـی بـــه اّتفاقـــات و حرکـــت ســـتارگان در 

آســـمان می گویـــد: رخدادهـــای ایـــن دو دهٔه گذشـــته 

بیـــش از هر چیز ناشـــی از تأثیر شـــوم ســـتاره ای نحس 

و پلیـــد بـــوده اســـت. هابز نیـــز رخدادهای انگلســـتان 

در آن عصـــر را شـــاهدی برای درســـتی نظریٔه چرخه ای 

گفت و گـــوی  انتهـــای  در  و  کـــرده  فـــرض  کاســـیک 

چهـــارم رســـالٔه بهیموث بیان مـــی دارد: »مـــن در این 

انقـــاب حرکتـــی چرخه ای از دســـت شـــاه فقیـــد پدر 

به دســـت دو غاصِب پدر و پســـر تاج و تخـــت ]کرامول 

و پســـرش[ تا شـــاه پســـر را می بینـــم. زیرا )اگـــر قدرت 

شـــورای امیـــران را کـــه موّقتی و تنها مبتنـــی بر توکیل 

بـــود، نادیـــده بگیریـــم( قـــدرت ملوکانـــه از شـــاه چارلز 

اّول بـــه پارلمـــان طوالنـــی۷، و از آن بـــه پارلمـــان ناقص، 

از پارلمـــان ناقـــص بـــه الیـــور کرامـــول و بـــاز از ریچارد 

کرامـــول به پارلمـــان ناقص، از آن بـــه پارلمان طوالنی و 

ســـپس به شـــاه چارلز دوم انتقال یافت کـــه امیدواریم 

قدرتـــش مســـتدام بـــاد«. در ایـــن اندیشـــه ها، انقاب 

تمامـــی  کـــه  اســـت  و دورانـــی  مفهومـــی، چرخـــه ای 

تحـــّوالت بـــر پایٔه ایـــن نوع حرکـــت صـــورت می پذیرد 

و بدیـــن شـــکل بـــرای تفســـیر و توضیح تغییـــرات مورد 

اســـتفاده واقع می شـــود. همیـــن تلّقـــی از انقاب بود 

کـــه برای توضیح و تفســـیر تغییر و تحّوالت انگلســـتان 

در ســـال ۱۶۸۸ بکار گرفته شـــد چرا که نویســـندگان آن 

دوره، ایـــن تحـــّول را نمایندٔه بازگشـــت و اعـــادٔه قانون 

بنیـــادی »بهتر و قدیمی« انگلســـتان می دانســـتند که 

باعث بســـته شـــدن چرخٔه تغییـــر می شـــد. به عبارتی، 

تلّقـــی نویســـندگان و کنش گـــران از انقـــاب، احیـــای 

نظم سیاســـی پیشـــین و زنـــده کردن »ســـامان اخاقی 

گمشـــده« بـــود.  بکارگیری صفـــت شـــکوهمند نیز نه 

بدیـــن جهـــت که ســـرفصلی جدیـــد در تاریخ گشـــوده 

شـــده اســـت و نظامی جدیـــد و نوآییـــن جایگزین نظام 

کهـــن شـــده بلکـــه تنهـــا به جهـــت نتیجه بخـــش بودن 

اقـــدام علیـــه شـــاه جیمـــز دوم بـــوده اســـت. بـــا ایـــن 

حـــال بســـیاری از نویســـندگان و فیلســـوفان اروپایـــی 

همچنـــان بر این بـــاور بودند که این حرکـــت چرخه ای 

قابل بســـتن نیســـت. نگرش غالب ایشـــان بـــا تمرکز بر 

عنصـــر چرخـــه ای انقاب، دایر بـــر این بود کـــه امکان 

گریـــز از آن وجـــود نـــدارد. به طور مثـــال، دیوید هیوم 

ابراز داشـــته بـــود: »از جمله اصول و ضوابط سیاســـت 

اســـت کـــه هر حکومتـــی به نحـــوی وجوبی عمـــرش به 

پایـــان رســـد؛ و مـــرگ در سیاســـت همچـــون مـــرگ در 

طبیعـــت غیرقابـــل اجتناب اســـت«. داالمبـــر از دیگر 

اندیشـــمندان عصـــر روشـــنگری در نوشـــتٔه معـــروف 

خویـــش، در ســـتایش عالیجنـــاب، آقـــای مونتســـکیو، 

»اینکـــه  می نویســـد:  و  کـــرده  تقویـــت  را  نظـــر  ایـــن 

امپراتوری هـــا نیـــز نظیر آدمیان نشـــو و نمـــا می کنند، 

خـــراب می گردند و فـــوت می کننـــد، انقابی ضروری 

در تاریـــخ تمـــام اشـــکال دولت ها و کشورهاســـت«.

رســـالٔه  از  قســـمتی  در  مونتســـکیو  همچنیـــن 

»نامه هـــای ایرانی« بـــر همین عدم ماندگاری اشـــکال 

حکومـــت صّحه گذاشـــت و نوشـــت: »در هر یک دهه 

)دورٔه ده ســـاله( یـــک انقابـــی به وقـــوع می پیوندد که 

در آن اغنیـــا را بـــه فقر می اندازد و مســـتضعفان و فقرا 

را بـــا پـــروازی ســـریع بـــه وفور ثـــروت می رســـاند«. از 

دیگـــر مصادیـــق ایـــن تفّکـــر نیز بایـــد از دنیـــس دیدرو 

و مقالـــٔه معـــروف انقـــاب وی در دایرةالمعارف عصر 

روشـــنگری نـــام بـــرد کـــه در آن نوعی نگـــرش ابتدایی 

به طور مثال توماس پین 
بیان می کند که »آنچه 
را که ما پیش تر انقالب 
می نامیدیم، چیزی بیش 
از تعویض افراد یا تغییر 
شرایط محلی نبود. این 
حوادث نیز مانند دیگر 
حوادْث به وجود آمده و 
زمانی پایان می یافتند و 
در وجود یا سرنوشت خود 
چیزی نداشتند که بتوانند 
ماورای منطقه ای را که در 
آن به وجود آمده بودند، 
تحت تأثیر قرار دهند. 
لیکن آنچه را که ما امروز 
از انقالب آمریکا و فرانسه 
در دنیا مشاهده می کنیم، 
شکلی نوین از نظم طبیعی 
اشیاء است؛ نظامی مرّکب 
از اصول کّلی و واقعی 
موجودّیت بشر و ترکیبی 
از آرمان های اخالقی و 
سیاسی و عظمت ملی
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و ســـاده از انقـــاب بـــه چشـــم می خـــورد. او در همین 

مقالـــه، عنـــوان کـــرد کـــه در حـــوزٔه سیاســـت، انقاب 

به معنـــی تطّوری مهم در حکومت یک کشـــور اســـت. 

بســـیاری نیز تفـــاوت چندانـــی میان شـــورش و توطئه 

و بلـــوا و انقـــاب قائـــل نبودنـــد. تنهـــا تفـــاوت از نظر 

ایشـــان ایـــن بـــود که اگـــر حرکتـــی اعتراضی شکســـت 

خـــورد نامش شـــورش و توطئه اســـت اّما اگـــر کامیاب 

شـــد و بـــه توفیـــق رســـید انقـــاب نامیـــده می شـــود. 

اّمـــا در ایـــن میـــان والتر مویل یک اســـتثناء بـــر قاعده 

بـــود که با نـــگارش کتابـــی مهم بـــا عنوان »رســـاله ای 

در  روم«  حکومـــت  و  حکومتـــی  نظام نامـــٔه  دربـــاب 

پـــی آن بـــود تا به تشـــریح و توضیـــح تغییـــرات در روم 

بپـــردازد و برخـــاف مـــوّرخ شـــهیر رومـــی پولوبیـــوس 

کـــه ایـــن تغییـــرات را ناشـــی از مســـایل اخاقـــی چون 

فســـاد و رواج شـــرور می دانســـت، عنوان کـــرد که این 

تحـــّوالت به جهت »تغییـــر یگانه بنیـــاد واقعی قدرت 

کـــه همانا مالکیت و دارایی اســـت«، رخ داده اســـت. 

او بـــا تأســـی از رخدادهای انگلســـتان به جـــد به دنبال 

یافتـــن طریقی بـــرای فـــرار از چرخٔه بی پایـــان انقابات 

افتـــاد و بـــا تمرکـــز بـــر چگونگـــی یافتـــن راه حّلـــی برای 

پرهیـــز از انقاب ها، طلیعه دار دغدغه های اندیشـــگی 

پـــس از خود شـــد. این نکته بـــر ادوارد گیبـــون، موّرخ 

انگلیســـی ســـدٔه هجدهـــم، و دیگـــران تأثیر به ســـزایی 

داشـــت و کســـانی چـــون ولتـــر و روســـو به تبعّیـــت از 

او تأثیـــری ژرف در تکویـــن و تحـــّول مفهـــوم انقـــاب 

برجـــای نهادنـــد. از اینجا بـــود که »ایدٔه پیشـــرفت« تا 

حدودی جایگزین وضعّیت چرخه ای پیشـــین و معنای 

تغییر صـــرف حکومت گردید. با توّجـــه به همین نکته 

بـــود کـــه روبـــر ژاک تورگـــو، رجـــل سیاســـی اقتصادی 

فرانســـوی در ســـده هجدهـــم، در رســـالٔه »گفتاری در 

خصوص پیشـــرفت های متوالی روح بشـــری« نگاشت:

»پدیده هـــای طبیعـــت در حلقه هـــای انقاب هایـــی 

کـــه همواره یکســـان هســـتند محصورند اّما بشـــر قادر 

اســـت تـــا این حلقـــه طبیعـــت را بشـــکند«. از اینجا به 

بعد فیلســـوفان عصر روشـــنگری با تکیه بر اکتشـــافات 

بـــزرگ در علـــوم طبیعی بر این موضع اصـــرار ورزیدند 

که ایـــن اکتشـــافات با کشـــف قوانین نظـــم اجتماعی 

زیســـت بشـــری در ترابـــط اســـت و آن هـــا را به دنبـــال 
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خواهد داشـــت. 

اصطـــاح نجومی تلویحـــی انقاب در ایـــن ایام، بر 

ذهن بســـیاری کســـان که انتظار داشـــتند در پی عصر 

روشـــنگری انقابی بزرگ که آغازگر عصری نو و نهایی 

باشـــد، تاثیر فراوانی گذاشـــته بود. انقاب آمریکا که 

حرکتی بـــرای مبارزه با توطئٔه حاکمان انگلیســـی برای 

پیاده ســـازی حکومتی جّبارانه در مهاجرنشـــین ها بود، 

خود موجبـــات تلّقی هـــای جدیدی درخصـــوص ظهور 

عصـــری تـــازه گردیـــد. هـــم در رســـالٔه تاریـــخ انقـــاب 

آمریـــکای تومـــاس پیـــن، هـــم در کتـــاب ماحظاتـــی 

پیرامـــون انقـــاب آمریـــکای پرایـــس و نیـــز در کتـــب 

تاریـــخ انقـــاب کارولینـــای جنوبـــی و تاریـــخ انقاب 

آمریـــکای دیویـــد رمـــزی به وضـــوح می توان مشـــاهده 

کـــرد کـــه لفـــظ انقـــاب بـــه ســـرآغاز عصـــری جدید و 

تغییرانـــی درازدامنـــه اشـــاره دارد. پیامدهـــا و نتایـــج 

چنیـــن تغییـــری در نگـــرش مفهـــوم انقاب -به تأســـی 

از انقـــاب آمریـــکا- زمانـــی به درســـتی فهـــم گردیـــد 

کـــه ایـــن رونـــد در اروپـــا و بـــا انقـــاب فرانســـه تداوم 

یافـــت. به طـــور مثـــال تومـــاس پیـــن بیـــان می کند که 

»آنچـــه را کـــه ما پیش تـــر انقاب می نامیدیـــم، چیزی 

بیـــش از تعویـــض افـــراد یا تغییر شـــرایط محلـــی نبود. 

ایـــن حـــوادث نیز مانند دیگـــر حوادْث بـــه وجود آمده 

و زمانـــی پایـــان می یافتنـــد و در وجـــود یـــا سرنوشـــت 

خـــود چیزی نداشـــتند کـــه بتوانند مـــاورای منطقه ای 

را کـــه در آن بـــه وجود آمـــده بودند، تحـــت تأثیر قرار 

دهنـــد. لیکـــن آنچه را که مـــا امروز از انقـــاب آمریکا 

و فرانســـه در دنیا مشـــاهده می کنیم، شـــکلی نوین از 

نظـــم طبیعی اشـــیاء اســـت؛ نظامـــی مرّکـــب از اصول 

کّلـــی و واقعی موجودّیت بشـــر و ترکیبی از آرمان های 

اخاقـــی و سیاســـی و عظمـــت ملی«.

 revolution حال با انقاب فرانســـه معنـــا و مفهوم

تعریـــف متفـــاوت و دقیق تـــری به خـــود گرفتـــه بود و 

عنصر بازگشـــت و حرکـــت چرخه ای در آن به حاشـــیه 

رفتـــه و نگاهـــی به مراتـــب وســـیع تر از تغییر در شـــکل 

تحّولـــی  شـــاخص ترین  را موجـــب گردیـــد.  حکومـــت 

کـــه انقـــاب فرانســـه بـــه بـــار آورد، ترکیـــب دو انگاره 

در یـــک مفهـــوم بود. یعنـــی ترکیب »تحّولـــی در نظام 

سیاســـی و ســـرآغاز اســـتقرار یک نظم اجتماعـــی تازه و 

از آن مهم تـــر، مرحله ای نویـــن در تاریخ جهان«. حال 

وقتـــی به ســـخن کندروســـه در »طـــرح کّلـــی تابلویی 

تاریخی از پیشـــرفت روح انســـانی« می رسیم، نسبت 

بـــه فحـــوای ســـخن وی و دیدگاهـــش دربـــارٔه انقـــاب 

انقـــاب  فرانســـه  »در  می یابیـــم:  مؤثرتـــری  التفـــات 

شـــامل حـــال کل اقتصاد جامعـــه گردید و مســـتوجب 

تغییـــر تمامـــی روابـــط و مناســـبات اجتماعی شـــد. و 

راه خـــود را تـــا دورتریـــن حلقه هـــای زنجیـــرٔه سیاســـی 

کشـــور گشـــود«. مطابـــق ایـــن تلّقـــی، انقـــاب با پس 

زدن خرافـــات و موهومـــات قدیم، تـــاج عقانّیت را بر 

تـــارک جهـــان نهـــاده و از آن پـــس تمشـــّیت امـــور عالم 

بـــر پایـــٔه قواعـــد عقانی خواهد بـــود. هرچنـــد که این 

خوشـــبینی بـــا وقایـــع خشـــونت آمیز پـــس از انقـــاب 

و آغـــاز عصر وحشـــت رنـــگ باخـــت. چنان کـــه بعدها 

الکســـی ُد توکویـــل در رســـالٔه »رژیم ســـابق و انقاب« 

بـــر مطلق گرایـــی دولـــت پـــس از انقـــاب  بـــا تمرکـــز 

دولت ســـتیز  به ظاهـــر  رویـــٔه  زیـــر  »در  می نویســـد: 

انقـــاب قدرت هنگفـــت و عظیم و به وفـــور متمرکزی 

رشـــد می یافـــت... تمامی عناصر اقتـــدار و نفوذ را که 

تـــا کنون در میان انبوه قدرت هـــای ناموافق کوچک تر 

یعنی دســـته های ســـه گانٔه دولت، گروه هـــای حرفه ای 

و پیشـــه ها و خانـــواده و افراد پراکنده بـــود را به جانب 

خـــود جذب می کـــرد. از هنـــگام فروپاشـــی امپراتوری 

روم به این ســـو، جهـــان هرگز حکومتی چنیـــن متمرکز 

به خـــود ندیده بود. ایـــن قدرت تـــازه را انقاب آفرید 

یـــا بهتر بگوییـــم، کمابیش خودبه خـــود از هرج و مرج 

و بلبشـــویی که انقـــاب پدیـــد آورد بالید«.

بـــا این همـــه، انقـــاب فرانســـه خالق مفهـــوم مدرن 

انقاب بود که براندازی سیاســـی خشـــن و تغییر نظم 

اجتماعـــی و بنیـــان مشـــروعّیت و دگرگونـــی رو به جلو 

کـــه با تمامـــی انســـان ها مرتبـــط اســـت، از ویژگی ها و 

خصایص آن دانســـته شد.

پینوشتها:
1. Revolution
 politeion ۲. پولوبیوس سعی داشت تا از طریق استفاده از مفهوم

anakuklosis به تعلیل رویدادها بپردازد.
3. Moto
4. mutazione

5. tumulto
6. antichristos

۷. اصطـــاح پارلمـــان طوالنـــی )Parliament Rump(  از ۱۶۴۰ تـــا 
۱۶۶۰ بـــه دورٔه پارلمانی ای اطاق می شـــود کـــه در آن، ۱۲۱ تن از 
اعضای پارلمـــان که مورد تأیید ارتش انقابـــی در ۱۶۴۸ نبودند، 
از پارلمان اخراج شـــدند. این اّتفـــاق پس از خلع و محاکمٔه چارلز 

اول پادشـــاه انگلســـتان به اّتهام خیانـــت، پیش آمد.
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بــا انقاب فرانســه بود کــه مفهوم مــدرن »انقاب« 

طلوع کرد؛ مفهومی که جزء جدانشــدنی تفّکر اروپایی 

پــس از قــرن هجدهم بــود. تا پیش از قــرن هجدهم، در 

رابطــه بــا زمــان تاریخــی و برای تفســیر و روایــت وقایع 

متوّســل  طبیعــی  امــر  دو  بــه  تاریخــی  رخدادهــای  و 

می شــدند: نخســت، گــردش اجــرام آســمانی از قبیــل 

ســتاره ها و ســّیاره ها و دوم، حرکــت طبیعی و پی  درپی 

شــدِن حاکمــان و خاندان ها یا سلســله های شــاهان. اّما 

پدیدار شدِن »زمان«ی که تنها تابع تاریخ باشد، پیامد 

تأّملی فلسفی بر زمان تاریخی و بر اساس تجربٔه واقعٔه 

۱۷۸۹ بــود. از زمــان انقــاب فرانســه، به نظر می رســید 

تجربــٔه شــتاب زمان تاریخی، گوی ســبقت را از تمامی 

تجربه های سابق ربوده است.

داللت هــای  »انقــاب«  واژٔه  می دانیــم،  چنان کــه 

مختلفــی یافتــه اســت. ایــن واژه هــم ناظــر بــه ناآرامی 

اجتماعــی یــا جنــگ داخلــی بــوده و هــم دگرگونی های 

بلندمّدت در واقعّیت هر روزه را شامل شده است. این 

واژه ســاحات مختلــف و گســترده ای را درنوردیده: هم 

اشــاره ای اســت به جوش و خروش های۱ خونبار سیاسی 

و اجتماعی، و هم آخرین یافته های علمی بر اثر نوآوری 

در ایــن گســتره. مفهــوم »انقــاب« همچنیــن به طــور 

ضمنــی ما را به جانب برداشــتی تاریخــی از »مدرنیته« 

رهنمون می شود. بنابراین، در این نوشته تاش می کنم 

تــا رد میــراث این مفهوم را دنبال کنم و با این اندیشــه 

به ســراغ مســایل پیــش از انقــاب فرانســه و در خــال 

مراحل اّولّیٔه آن بروم که ببینیم چه خصایل تمایزبخشی 

در کار هســتند که باعث می شــوند ایــن مفهوم مدرن 

گردد.

معنــای  دو  و  دارد  التینــی  ریشــٔه  »انقــاب«  واژٔه 

ضمنــی مهــم را افاده می کند: تغییر ناشــی از حرکت و 

جابه جاشــدن یک شــیء، و حرکتی که بــه مبدأ خود باز 

می گــردد. در طول قرن شــانزدهم بود کــه واژٔه انقاب 

رواج عــام یافــت. این لفظ ابتدا بــرای توصیف و تبیین 

بــرده شــد. آن  زمــان  بــه کار  آســمانی  اجــرام  گــردش 

کــه کپرنیــک نظریه هــای علمــی  خــود را منتشــر کرد و 

جدول های محاسبٔه حرکات سّیارات و ستارگان را شرح 

و بســط داد، در رســاله ای بــا عنــوان »انقابــات فلکی« 

  »revolving« در ســال ۱۵۴۳، واژٔه »انقابــات« و واژٔه

به معنــی دور زدن، چرخیــدن، گشــتن، بــه مقوله هایــی 

بــرای  کیهان شناســی  و  اخترشناســی  حــوزٔه  در  فّنــی 

توصیــف حرکــت َدَورانــی زمیــن، هم حرکــت محوری و 

هــم حرکت مــداری، و همچنین حرکت ُکرات آســمانی 

و نســبت زمانی آن ها با همدیگر، تبدیل شدند. کارکرد 

ایــن مقــوالت در تحلیــل و تبییــن حــرکات چرخشــی 

اجــرام آســمانی دچــار توســعٔه معنایی شــد و گســترش 

یافــت و ســرانجام حرکات/جنبش هــای سیاســی را نیــز 

در برگرفــت. چراکــه تصــّور نجومــی حــرکات »جدیــد« 

ســتارگان با فعالّیت های متغّیر اجتماعی و سیاســی در 

سراســر قرن شانزدهم تصّور رایجی بود: حرکت طبیعی 

در کیهــان بازتــاب حرکاتی مشــابه بــر روی زمیــن بود. 

طالع بینی/ســتاره یابی »قدیم« با اخترشناسی »جدید« 

به هــم آمیختنــد. بدین ســان، واژٔه »انقــاب«، کــه هــم 

به معنــای حرکــت بود هم به معنای بازگشــت بــه نقطٔه 

شــروع حرکت، واژٔه بســیار مناســبی بــرای اصطاحات 

سیاســی در خصــوص تغییر حکومــت و اعتقاد به نوعی 

رشــد و تحّول سیاســی که حالت دورانی و جبری دارد، 

به شمار آمد.

واژٔه »انقــاب« اندک انــدک بــه مفاهیــم بنیــادی در 

زبان سیاســی قرن هفدهم شــکل داد، به ویژه در ســیاق 

بحث و ارزیابی استلزام های نهادی انقاب پیوریتان ها 

در ۱۶۴۸ و انقاب شــکوهمند در ۱۶۸۸ انگلســتان۲. در 

آن اّیام، برای برخی از نظریه پردازان، آشوب های سیاسی 

بازتــاب حرکت هایــی در افاک  انــد: انتقــال این مفهوم 

اخترشناســی بــه تاریــخ سیاســت در اثر مشــهور ادوارد 

هیــد، ارل یــا کنــت کارنــدون، دیده می شــود: »تاریخ 

طغیــان و جنگ هــای داخلی در انگلســتان«. کارندون 

در این کتاب به نیروهایی اشــاره کرد که آن را زیربنای 

رخدادهای ۱۶۶۰ می دانســت. کارنــدون از این نیروها 

به عنوان »حرکات این بیســت  ســال اخیــر« یاد می کند 

که »ناشــی از تأثیر و نفوذ شــر اختری شیطانی )طالعی 

نحس( بودند«. اگرچه کارندون آن »اختر شیطانی« یا 

»طالع نحس« را باعث و بانی آشــوب و بلوای ۲۰ ســاله 

می دانســت، از آن بلــوا تجلیــل می کــرد و آن را ترمیم و 

بازگشــت۳ مناســب و درســتی پــس از بازگشــت نهایی 

استوارت ها به قدرت تلقی می کرد.

تومــاس هابــز نیــز کــه معتقــد بــه نظریــٔه چرخــه ای 

نگــرش  و همــان  بــود  نویســندگان سیاســی کاســیک 

کارنــدون را پــی می گیــرد. مطابــق تلّقــی او، غایــت و 

هــدف انقاب ۲۰ ســاله در واقع »بازگشــت ســلطنت« 

بود: بازگشــت قانون ســابق و بازگشت به قانون اساسی 

حقیقی.

هابــز اصــل َدَورانی  بــودن را یکی از جنبه هــای ذاتی 

از نظر او امپراتوری ها 
نیز به سان حیات آدمیان 
هستند اّما این انقالب 
ضروری غالبًا علل پنهانی 
دارد که به باور وی »غبار 
و مه غلیظ زمان، آن ها را 
از چشم ما نهان می دارد، 
و راز کوچک  بودن ظاهری 
آن ها حّتی گاهی بر 
چشمان بعضی معاصران، 
حجاب کشیده؛ در این 
مورد هیچ چیز به اندازٔه 
تاریخ باستان به تاریخ 
مدرن شباهت ندارد«

۲6شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی

فصل اول



واژٔه »انقــاب« شــمرد و بدین ســان زمینــه را مهیــای 

نمونه هــای مشــابه ایــن کاربــرد در کار نظریه پــردازان 

رســالٔه  در  افاطــون  مثــال،  بــرای  ســاخت.  کاســیک 

»تیمائــوس« نکاتــی را بیان می کند که نشــان می دهد 

نظریه پردازان قرن هفدهم تا حد زیادی از افاطون تأثیر 

پذیرفته اند. از جمله گفته های او دربارٔه حرکت افاک 

و اجرام آسمانی:

»یک ماه مّدت زمانی است که در طول آن قمر مدار 

خود را به طور کامل طی می کند و به خورشید می رسد؛ 

و یک ســال مّدت زمانی اســت که خورشــید مــدار خود 

را یــک بار پیموده اســت. آدمیان، جز عــّده ای قلیل، به 

گــردش ســایر اجرام آســمانی توّجــه نداشــته اند؛... این 

امــکان هســت کــه عدد کامــل زمان یــک ســال کامل را 

تشــکیل دهد و پایان این ســال لحظه ای باشــد که هر ۸ 

ســتاره با هم گردش دورانی خود را به ســر می برند و باز 

به نقطه ای برســند که گردش را از آن آغاز کرده بودند. 

و این دقیقاً برابر است با یک بار گردش دورانی همانی 

که همواره با خود یکســان می ماند. خاصٔه کام، همٔه 

ستارگانی که فضای جهان را طی می کنند بدان منظور 

آفریــده شــده اند که این جهــان زنده بــه آن الگوی زندٔه 

کامــل که فقــط از طریق تعّقل دریافتنی اســت، هر چه 

بیشتر شبیه  باشد«.

ایــن کاربــرد مفهــوم »انقــاب« 

مــورد  در  مشــابه،  به طریقــی 

رخدادهای تاریخــی ۱۶۸۸ مصداق 

بــا  »جدیــد«  اخترشناســی  یافــت. 

»سیاســت جدید« مّتحد می شود. 

جــان الک ماهّیــت َدَورانــی مفهوم 

دوم  »رســالٔه  در  را  »انقــاب« 

دربــارٔه حکومــت« بیــان می کنــد. 

آنجــا کــه مّدعی می شــود: »کندی 

و اکــراه مــردم در تــرک قانون هــای 

اساســی قدیــم در جریــان بســیاری 

از انقاب هــا که در این پادشــاهی، 

در عصــر حاضــر و ادوار گذشــته، 

از  پــس  کمــاکان  می شــود  دیــده 

کوشــش های  از  ناشــی  وقفــه ای 

بی ثمــر و بی فرجام، مــا را به قدرت 

مشــروطٔه قدیم شاه، اربابان و عوام 

بازمی گرداند«.

در سال ۱۶۹۴، لغت نامٔه آکادمی 

فرانسه معنای اّول واژٔه انقاب را »دگرگونی و حرکت« 

ســّیارات ذکــر کــرد. ایــن داللــت، روال متعــارف پیکار 

قانون مدار سیاســی مــورد نظــر الک را به خاطر می آورد 

و بــه آن ارجــاع مــی  داد. گفتنی اســت که تصــّور عموم 

از انقــاب سیاســی حول مفهــوم »تکــرار«، در پیوند با 

تکرارپذیری فرم های قانونی شکل یافته بود. در مقابل، 

ناآرامــی و شــورش های اجتماعــی نــه در معنی انقاب 

کــه نوعــی طغیان۴ تلّقی می شــدند. در واقــع، طی قرن 

هجدهــم بود که معنی اخیــر دگرگونی اجتماعی تغییر 

کرد.

از جمله محصوالت مهم در فرانسه که باعث پیشرفت 

ذهــن بشــر از طریــق روشــنگری شــد، »دایرة المعارف« 

فخیم فرانسوی بود که در ۲۲ جلد میان سال های ۱۷۵۱ 

و ۱۷۷۷ منتشــر گردید. »تاریخ مســتدل« فکری که در 

»دایرة المعارف« ارائه شــد به گفتمان قرن هجدهم در 

باب مفهوم انقاب کمک شایانی کرد.

در مقالــٔه لوئــی ُد ژوکــور دربــارٔه »انقــاب« در ایــن 

»دایرة المعــارف«، لفظ انقاب به این معنا آورده شــده 

اســت: »در قامــوس سیاســی، تغییــری چشــمگیر کــه 

در قواعــد حکمرانــی یــک دولــت روی می دهــد«. ایــن 

برداشــت حاصل بررســی انقاب های انگلستان بود. به 

مقالٔه داالمبر اظهار 
می داشت که وقتی بنیان 

و اساس یک انقالب را 
ریخته باشند، نسل بعدی 

همواره مسیر آن را کامل 
می کند. انقالب فرانسه 

۱۷۸۹ در حکم تشکیل نسل 
بعدی بود. بدین سان، 

مفهوم »انقالب« چرخشی 
»مدرن« یافت
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نظر نویسنده، در آن انقاب ها تحّوالت به وقوع پیوسته 

در قوانین اساســی سیاسی، متضمن معانی ضمنی این 

واژه بودنــد. بــه گفتٔه او، »بعید اســت دولتی سیاســی 

بتوان یافت که تقریباً در معرض انقابات نبوده باشد«. 

در ادامه می نویسد:

»بریتانیای کبیر انقاب های فراوانی از سر گذرانده 

اســت، به ویژه انگلیســی ها ایــن نام را به انقــاب ۱۶۸۸ 

اختصاص داده اند که در آن ویلیام سوم، شاهزاده اُرنج، 

به جای پدر زن خویش، جیمز استوارت، به تخت شاهی 

رســید. ســوءتدبیر شــاه جیمز، به گفتٔه لرد بالینبروک، 

وقــوع انقــاب را ضــروری کــرد و آن را عملــی و شــدنی 

نمــود؛ ولی این ســوءتدبیر، به انضمــام بی کفایتی همٔه 

رهبران قبلی، ریشــه در تعّلق خاطر کورکورانٔه ایشــان به 

پاپ اعظم و شــاهزاده های مســتبد داشــت که موجب 

می شــد گــوش شــنوایی بــرای هیچ هشــداری نداشــته 

باشــند. این تعّلق خاطر با تبعید خانوادٔه ســلطنتی آغاز 

شد؛ این تبعید با غصب قدرت به دست کرامول شروع 

گردید؛ و غصب کرامول به واسطٔه شورشی قبلی میّسر 

شــده بود، و بدون ریشه  داشــتن در مناسباتی با آزادی 

آغاز نشد اّما بدون هیچ مستمسک معتبری در رابطه با 

دین پا گرفت«.

داالمبر در مقالٔه »در مدح مونتسکیو« اصل سیاسی 

َدَورانــی  بــودن را از قلمــرو دولت -مّلت هــا بــه قلمــرو 

امپراتوری ها تسری داد. داالمبر در بحث خود راجع به 

»سیاست معقول« مونتسکیو و تحلیل تاریخی نظام مند 

»عّلــِت« عظمت و انحطاط تمّدن های رومی بر اهمّیت 

این اصل تأکید نهاد. از نظر او امپراتوری ها نیز به ســان 

حیات آدمیان هستند اّما این انقاب ضروری غالباً علل 

پنهانی دارد که به باور وی »غبار و مه غلیظ زمان، آن ها 

را از چشــم ما نهان می دارد، و راز کوچک  بودن ظاهری 

آن ها حّتی گاهی بر چشــمان بعضــی معاصران، حجاب 

کشیده؛ در این مورد هیچ چیز به اندازٔه تاریخ باستان به 

تاریخ مدرن شباهت ندارد«.

دیوید هیوم نیز در بحثی پیرامون اینکه چرا سلطنت 

را به ســایر شــکل های حکومت ترجیح می دهد، زیست 

نظام هــای سیاســی را همچون زیســت انســانی )تولّد و 

بالندگی و وفات( در نظر می گیرد.

بدیــن  ترتیــب، عالم سیاســت که »انقــاب« در متن 

آن روی مــی داد جهانــی منظّم و تکــراری و پیرو اصولی 

»انقــاب«  طبیعت گرایانــٔه  اســتعارٔه  بــود.  قانونمنــد 

سیاســی بــر این عقیــده اســتوار بود کــه زمــان تاریخی 

کیفّیتــی مّتحدالشــکل دارد و زمــان تاریخــی هــم در 

خود محاط اســت هم تکرارپذیر. در مفهوم فراتاریخِی 

انقاب، برای هر موضع سیاسی ای جا بود.

در طی قرن هجدهم دو اصطاح »انقاب« و »جنگ 

داخلــی« نــه مفاهیمی متــرادف بودند و نــه مفاهیمی 

بــه آن وقایــع خونبــاری  مانعه الجمــع. جنــگ داخلــی 

داللت داشــت که در آن ها القاب قانونی از پایان جنگ 

و نزاع مشــتق می شــد؛ این القاب قانونی هم در جریان 

پیکارهای عینی، تقابلی رفع ناشدنی پدید می آوردند و 

معترض سیاسی را شخصی شورشی و بغی کننده علیه 

قانون می خواندند. انقاب که ابتدا تعبیری فراتاریخی 

و مرتبــط بــا عوامــل طبیعــی بــود آگاهانــه به صــورت 

استعاره ای برای اشاره به رخدادهای سیاسِی درازمّدت 

یــا به ویــژه »ناگهانــی« مبــّدل شــد. در این معنــی، واژٔه 

انقــاب به طور طبیعی حاوی عناصری از جنگ داخلی 

بــود کــه  بــود. انقــاب شــکوهمند ۱۶۸۸ نشــان داده 

چگونــه امــکان ســرنگون  کــردن حکومتــی غیرمردمی و 

نامحبــوب، بــدون خــون و خونریــزی، و جایگزین  کردن 

آن بــا شــکل پارلمانــی حکومــت وجــود دارد. ســابق بــر 

آن، جنگ هــای داخلــی »خونبار« بودنــد. ولتر با لحنی 

ستایش آمیز می گوید: »انقابی در بریتانیای کبیر روی 

داد، برخــاف دیگر کشــورها که فقط شــاهد شــورش ها 

و جنگ هــای داخلــی خونبــار بی حاصــل بودنــد«. بدین 

 قرار، از چند جهت، »جنگ داخلی« بر عملی بی حاصل 

اطاق شد که انقاب می کوشید با توّجه به آن عصری 

جدید را آغاز کند.

داالمبــر در مقالــٔه خــود بــا عنــوان »اکســپریمنتال« 

تفســیری فلســفی از فراینــد تاریــخ ارائــه کــرد کــه در 

آن مفهــوم »نســل« محورّیــت یافــت. در ایــن تفســیر، 

»انقــاب« اساســی در علــم مرهــون دســتاورد نیوتــن 

در حــوزٔه دانــش علمی بــود. این تلّقــی از »انقاب« به 

رونــد شــکل گیری نســل های متوالــی، هر یک بر اســاس 

قبلــی، اشــاره داشــت و در تضاد آشــکار با نگــرش او در 

مقالــه اش دربــارٔه انقــاب قــرار گرفــت. معنــای اخیــر 

انقاب بر حســب نظریٔه کاسیک علم هندسه و نجوم 

درک می شــد: »حرکت شکلی مسطح که حول محوری 

بی حرکــت می گردد ]مفهوم هندســی[ و به عنوان دوره 

یــا گــردش یــک ســّیاره، ســتاره ای دنبالــه دار ]مفهــوم 

نجومــی[... یعنــی پیشــروی انقــاب از لحظــه ای کــه 

نقطــه ای را تــرک می کند تا لحظــه ای که به همان نقطه 

باز می گردد«. مقالٔه داالمبر اظهار می داشت که وقتی 

پس از ۱۷۸۹، مفهوم 
»انقالب« فراتاریخی شد و 
به طور کامل از خاستگاه 
طبیعت گرایانٔه  سابق خود 
گسست و بدین  ترتیب، 
موّظف شد تجربّیات 
شگرف و تحّول آفرینی 
را که در تاریخ تکرار 
می شوند، منّظم و منسجم 
سازد. این گونه بود که 
انقالب فرانسه معنایی 
استعالیی یافت و یکی 
از اصول تنظیم کنندٔه 
شناخت و کنش های 
بشری گردید که به جریان 
انقالب کشیده می شوند
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بنیان و اساس یک انقاب را ریخته باشند، نسل بعدی 

همواره مسیر آن را کامل می کند. انقاب فرانسه ۱۷۸۹ 

در حکــم تشــکیل نســل بعدی بــود. بدین ســان، مفهوم 

»انقاب« چرخشی »مدرن« یافت.

پــس از ۱۷۸۹، مفهــوم »انقــاب« فراتاریخــی شــد و 

به طــور کامــل از خاســتگاه طبیعت گرایانــهٔ  ســابق خــود 

گسســت و بدین  ترتیب، موظّف شــد تجربّیات شگرف 

و تحّول آفرینی را که در تاریخ تکرار می شــوند، منظّم و 

منسجم سازد. این گونه بود که انقاب فرانسه معنایی 

اســتعایی یافت و یکی از اصول تنظیم کنندٔه شــناخت 

و کنش های بشری گردید که به جریان انقاب کشیده 

می شوند. از این لحظٔه تاریخی به بعد، فرایند انقاب با 

نوعی آگاهی همراه شــد که هم مشــروط به انقاب بود 

و هم از آن تأثیر می پذیرفت و بر آن تأثیر می گذاشــت. 

همــٔه ویژگی هــای بعــدی مفهوم مــدرن انقــاب از این 

پس زمینه فراتاریخی مایه گرفتند.

حمایــت  »آزادی«  اصــل  از  فرانســه   ۱۷۸۹ انقــاب 

کــرد که قرار بود جهان را در راســتای روشــنگری تغییر 

دهــد و بــه امیــد عرضــٔه زیرســاخت های جدیــد تمامی 

زیرســاخت های اجتماعی قدیــم را منهدم کند. مجمع 

مّلی، بنیادهایی مدنی و سیاســی طراحی کرد تا »مّلت 

جدید« را برپایٔه آن ها بنا کند، و ایده های آزادی، برابری 

و حقــوق افــراد پیوســته موضــوع بحث و جــدل بودند. 

میرابو، روبسپیر و کندرسه پا پیش نهادند و باب بحث 

از اصــول قانــون اساســی جدید را گشــودند، و پیشــگام 

ارتباط استلزامات جهان شــمول »اعامیٔه حقوق انسان 

و حقوق شــهروند« به مســائل مربوط به رهایی یهودیان 

و رهایی بردگان شــدند. مّلت فرانســه، بــه میانجی این 

اصول، مانند فانوس دریایی راهنمای دیگر مّلت ها شد.

میرابــو در نشــریٔه خــود، کوریــه ُد پروانــس، در ۱۷۹۲ 

اعــام کــرد اعامیــٔه حقوق انســان ها به عنــوان مبنایی 

بنیادیــن بــرای قانون اساســی آینده به همــان ترتیب که 

در فرانســه کاربــرد خواهد داشــت در مســتعمره ها نیز 

پیــاده خواهــد شــد: »مجمــع مّلی، پــس از آنکــه اصول 

 ]قانــون آینده[ را تمام و کمال بیــان کرد، عادالنه ترین و 

مشــروع ترین پیامدهایش را انکار نخواهد کرد... حرف 

مجمــع مّلــی ایــن خواهد بود کــه... چه در فرانســه چه 

در تمام کشــورهای تابع قانوِن فرانســه هیچ انســانی به 

جز انســان های آزاد در کار نخواهد بود؛ انســان ها با هم 

برابرند«.

روبسپیر، در دهم مه ۱۷۹۳، در یکی از سخنرانی های 

مشهور خود دربارٔه قانون اساسی انقابی، اعام کرد:

»انسان آزاد و شاد به دنیا می آید اّما همه جا در بند و 

غمگین است. هدف جامعه، حفظ حقوق انسان و کمال 

وجود اوســت اّما همه جا جامعه او را خوار و به او ســتم 

می کند. وقت آن رسیده که یکایک ما تقدیر حقیقی او 

را محّقق ســازیم. پیشرفت عقل بشر زمینٔه این انقاب 

عظیم را فراهم ســاخته، و وظیفٔه شتاب  بخشیدن بدان 

به ویژه به شما محّول شده است«.

مــاه بعد، کندرســه، در ســخنرانی دیگــری در مجمع 

قانون گــذاری، رســالت مشــابهی را پیش کشــید: »واژٔه 

انقابی تنها به آن دســته انقاب هایی اطاق می شــود 

کــه آزادی را غایــت خویش قــرار دهند. قانــون انقابی 

قانونــی اســت کــه هدفــش حفظ ایــن انقاب و شــتاب 

 بخشیدن یا نظم دادن به حرکت آن باشد«.

از طریق این استدالل ها، ایدٔه آزادی و نقش عاملّیت 

انسان در شتاب  بخشیدن به تحّقق آن ترکیب شدند و 

انقاب را به معنای تقویم و تأسیس »شروع های جدید« 

مطرح کردند. 

برای روبســپیر و کندرسه، شــتاب  بخشیدن به زمان 

تاریخی در زمرٔه وظایف انسان هایی است که به سمت 

عصــری قــدم برمی دارنــد کــه در آن آزادی و ســعادت 

خواهــد بود، آینــدٔه زّرین. تأکید روبســپیر و کندرســه، 

هر دو، خطاب به شــهروندان فرانســوی دربارٔه ضرورت 

شتاب بخشــیدن بــه حرکــت انقابــی فرانســه به قصــد 

تســریع تحّقق آزادی نشــان از دنیوی شــدن آرزو و امید 

آخرت گرایانه دارد.

از منظــر تاریخ نــگاری، ما به مرحله ای رســیده ایم که 

می توانیــم تاریــخ غرب را در قالب ســه مقولٔه باســتان، 

وســطی و مــدرن دوره بنــدی کنیــم. انقــاب فرانســه 

در ۱۷۸۹ آغازگــر عصــر مــدرن و منادی ســه اصــل ارادٔه 

عقانی، رهایی انسان ها، و تحّقق روح بود.

انقــاب فرانســه جلــوه ای از آگاهــی دوره ای بود که 

خــود را در نســبت بــا جهــان قدیــم شــکل داد و از ایــن 

طریــق رویکــرد و دیدگاهــی دربــارٔه خود را ســامان داد 

کــه به موجــب آن ایــن عصر پیامــد گــذار از »قدیم« به 

»جدید« بود. انقابیون با خودآگاهی گسستی عمدی 

از رژیم قدیم، از گذشــته، و اَشــکال جدیدی برای بیان 

بیانیه هــای  حقــوق،  اعامیه هــای  در  خویــش  عقایــد 

حــاوی اصــول و قواعــد و تدویــن قوانیــن اصــاح امور، 

آفریدنــد. از آن پــس، گــذار از »قدیــم« بــه »جدید«، از 

انقاب سیاســی بــه انقاب اجتماعــی، ناظر به مفهوم 

این عقیده که هدف 
نهایی یک انقالب سیاسی 

ع بشر و  باید رهایی نو
بدین  ترتیب، تغییر ساختار 

جامعه باشد در اواخر قرن 
هجدهم عقیده ای جدید 

بود. همین که اعالمیٔه 
حقوق انسان و شهروند، 
در ۱۷۸۹ و ۱۷۹۳، با آمال 

و آرزوهای رادیکال انقالب 
فرانسه برای برچیدن 

بساط همٔه اشکال بردگی 
و استثمار انسان ها هم سو 

شد، بیشتر اصالحات 
مربوط به قانون گذاری به 
نام آزادی، برابری یا هر دو 

تحّقق یافتند
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مــدرن انقاب گردید. این عقیده که هدف نهایی یک 

انقــاب سیاســی بایــد رهایی نــوع بشــر و بدین  ترتیب، 

تغییــر ســاختار جامعــه باشــد در اواخــر قــرن هجدهــم 

عقیــده ای جدید بود. همین که اعامیٔه حقوق انســان 

و شهروند، در ۱۷۸۹ و ۱۷۹۳، با آمال و آرزوهای رادیکال 

انقاب فرانسه برای برچیدن بساط همٔه اشکال بردگی 

و استثمار انسان ها هم سو شد، بیشتر اصاحات مربوط 

بــه قانون گــذاری به نــام آزادی، برابری یا هــر دو تحّقق 

یافتنــد. »انقاب«، از طریق این تلّقی، به لحاظ مکانی، 

مســتلزم انقابی جهانی بود و به لحاظ زمانی مســتلزم 

ایــن شــد کــه آن انقــاب دائمــی یا همیشــگی گــردد تا 

هدف انقاب حاصل شود. روبسپیر می نویسد:

»طبیعــت بــه ما می گوید انســان بــرای آزادی متولّد 

می شــود، و تجربه هــای قــرون و اعصــار بــه مــا نشــان 

می دهــد کــه انســان بــرده اســت. حقــوق او در قلبــش 

نوشته شده و تحقیرش در تاریخ ... جهان تغییر کرده؛ 

بایــد بیــش از این تغییر کنــد... همه چیز در نظم مادی 

تغییــر کــرده، همه چیز بایــد در نظم اخاقی و سیاســی 

تغییــر کنــد. نیمی از انقــاب جهانی انجام شــده، نیم 

دیگرش باید تکمیل شود«.

انقابــی  دولــت  شــد  باعــث  اصــول  ایــن  تفصیــل 

اعــام کنــد »انقاب فرانســه جنــگ آزادی با دشــمنان 

آزادی اســت«. ایــن جملــه ناظر بــود به اســتلزاِم کّلی و 

جهان شــمول انقاب پیوســته ای که بر پایــٔه ایده آزادی 

اســتوار بود: انقابــی که غایت خود را آزادی انســان ها 

دانســته، منــادی آغاز عصری جدید اســت کــه پذیرای 

»افــرادی جدید« خواهد بود. ایــن ایدٔه »مدرن« آزادی 

آغازگر میراث جدیدی برای مفهوم انقاب بود.

پینوشتها:
۱. لفظ upheaval اصطاحی در زمین شناســی اســت که اشــاره به 

خیز یا باالآمدگی یک جزء از پوسته زمین دارد.
و  مســّلحانه  درگیری هــای  از  زنجیــره ای  بــه  اســت  اشــاره ای   .۲
 )Roundheads(  دسیسه های سیاســی میان طرفداران پارلمان
یا مشــروطه خواهان و مدافعان ســلطنت  )Cavaliers( مطلقه بر 
ســر شــیؤه حکومت داری در انگلســتان. در کل، این وقایع را با 
عنوان جنگ داخلی انگلستان )۱۶۵۱-۱۶۴۲(  می شناسند. جنگ 
اّول از ۱۶۴۲ تا ۱۶۴۶ و جنگ دوم از ۱۶۴۸ تا ۱۶۴۹ بود. طرفداران 
شاه چارلز اّول با مدافعان پارلمان دنباله )Rump(  درگیر شدند، 
پارلمانــی که پس از تصفیٔه نمایندگان به وســیلٔه شــخصی به نام 
ســرهنگ پراید با ۶۰  نماینده باقی مانده بود، چارلز اّول پادشــاه 
آن کشــور را بــه محاکمه کشــید و حکم اعــدام او را صادر کرد. 

در ۳۰ ژانویٔه ۱۶۴۹ سرانجام کرامول این پارلمان را منحل کرد.
گفتنی است که در تاریخ انگلستان، انقاب شکوهمند به حوادث 
ســال های ۹-۱۶۸۸ اطاق می شــود که به برکنــاری جیمز دوم و 

سلطنت ویلیام و مری انجامید.

هانــا آرنــت در این بــاره می گوید: »بدیــن ترتیب، نخســتین بار این 
کلمــه در ۱۶۶۰ پــس از ســرنگونی »پارلمــان دنباله« و بازگشــت 
رژیم پادشاهی به کار می رود نه هنگامی که آنچه ما »انقاب« 
می خوانیم در انگلســتان حادث می شــود و کرامول به نخستین 
دیکتاتــوری انقابی می رســد... عجب اینجاســت که »انقاب 
شــکوهمند«، موجــب شــد لفــظ »انقــاب« به طور قطعــی وارد 
زبان سیاســت و تاریخ شود ولی هیچ کس این رویداد را انقاب 
نمی دانست و همه آن را »بازگشت« حقانّیت و مجد پیشین به 

قدرت سلطنتی تلّقی می کردند. م.
 .3restoration
 .4rebellion

3۰شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی

فصل اول



رمانتیسیسم سیاسی: 
کاوی دگردیسی نظریٔه دولت از ۱۷۹۶ وا

ل اشمیت کار
ترجمٔه مینا مهیمن یزدی
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ســال ۱۷۹۶ سال بسیار مناسبی برای واکاوی براهینی 

است که بر علیه انقاب ۱۷۸۹ فرانسه اقامه شدند. زیرا 

در این سال ایده های محافظه کارانٔه بسیار بنیادین، کم و 

بیش به نحو تام و تمامی عرضه شده بودند. »تأّماتی بر 

انقاب در فرانسه« به تاریخ ۱۷۹۰ نیز در خارج انگلستان 

دست به دســت گشــته بود. کســی مثل ِربــرگ هانوفری 

 Jenaische نیــز نقدهای خویش بر انقاب فرانســه را در

Literaturzeitung Allgemeine منتشــر کرده بود که 

در فضایی نظیر افکار ویگی۱ انگلیسی داشت.

در ۱۷۹۳، گنتس ترجمٔه آلمانی »تأّمات« ادموند برک 

را منتشر کرد. در ۱۷۹۴، »نظریٔه قدرت«۲ بونالد به طبع 

رســید. هرچنــد دســت نویس آن در ۱۷۹۴ به طور کامل و 

درســت در هنگام چاپ از جانب دیرکتوار۳ توقیف شد. 

در نهایــت، در همــان ســال ۱۷۹۶، »ماحظاتــی دربــارٔه 

فرانســه«۴ بــرای نخســتین بار در نوشــاتل انتشــار یافت. 

در تمامــی ایــن نوشــته ها، آنچه جلب توّجــه می کند، نه 

مجادالت معمول که همانا نفرت از حکمفرمایی اوباش 

و شــعارهای ژاکوبنی اســت، بلکه باورهــای ضد انقابی 

آن هاســت. مفهــوم ثابــت آن ها رد و طــرد آن ایده بود که 

می گفــت قانون و دولت می تواند از فعالّیت منســجم و 

روش مند آدمیان ناشــی گردد. جملگی نهادهای دولتی 

مهم، و به ویژه قوانین اساسی که در طی انقاب فرانسه 

پیوسته جایگزین یکدیگر می شدند، نشانی از این موضوع 

بودنــد کــه ایــن نهادها به طــور خــودکار و در طــول زمان، 

نشئت یافته از شرایط حاکم و ماهّیت امور بودند. به واقع، 

این نهادها ظهورات عقانی چنان شــرایطی هستند و نه 

خالــق و آفریننــدٔه آن هــا. بنابرایــن، مضحــک خواهد بود 

کــه امــور را وادار بــه تطبیــق بــا طرحی انتزاعــی نماییم. 

دولت و جامعه، فرآورده های یک شبٔه دستگاه و کارخانٔه 

نظریه پردازی نیستند بلکه بالعکس، آن ها در طول اعصار 

بلندمّدت زمان شکل می گیرند، به نحوی که افراد درگیر 

در این فرآیندها نه قادر به واکاوی و وارسی آن ها هستند 

و نه حّتى می توانند تخمینی از آن ها داشته باشند.

در خصــوص ایــن موضــوع، ادمونــد بــرک در عباراتــی 

کّلــی کــه عمومــاً به شــّدت ادبــی و احساســی هســتند، 

بــر رشــد اجتمــاع مّلی تأکیــد مــی ورزد که شــامل توالی 

نسل هاست. کســی مثل دو مستر همچنان بالکل فرد را 

از دریچٔه ایده های الهّیاتی عصر کاسیک مورد ماحظه 

قــرار می دهــد: یعنــی بی قــدری و بی مقــداری فــرد در 

حضور قدرت متعالی خداوندی که بر ما حاکم اســت و 

قهرمانان فّعال در انقاب در َید نیرومند او چیزی به غیر 

از عروســک نیســتند. نهایتاً، در اوایل سال ۱۷۹۷، بونالد، 

این اندیشــمند نظام مند فخیم، با دّقتی ســتایش برانگیز 

بــه شــرح مفّصل آنچــه در پیش رو بود، می پــردازد: تقابل 

میان فردگرایی لیبرال و همبســتگی اجتماعی. به عقیدٔه 

بونالد، فرد یا تودٔه افراد حامل عمل تاریخی نیستند بلکه 

این جامعه است که در تاریخ زندگی می کند و بر مبنای 

قوانین مشّخص خود را برپا می دارد، و این جامعه است 

که به همان ترتیب فرد را صورت می بخشد. تمام اّدعای 

این متفّکران در رّدیٔه پرشــور خود بر متألهین و فاســفه، 

به ویــژه روســو مّتفق القول اند که فعالّیــت فرد، بر مبنای 

اصــول عقانی، قــادر به خلق چیزی نیســت. فعالّیت او 

تنها می تواند روند طبیعی امور را به تأخیر اندازد، نابود 

یا لغو کند؛ اّما نمی تواند چیزی ماندگار بیافریند.

در آلمــان همچنــان بــاور بــه انقــاب وجــود داشــت. 

چنان که در ســال ۱۷۹۳، فیشــته در »مطالبــی مربوط به 

اصاح افکار عمومی دربارٔه انقاب فرانســه« به مصاف 

و نبــرد بــا نقد ِربرگ و »تجربه  گرایان« رفت و با شــّدت و 

حرارت بســیار مصّمم بــه ملّبس کردن جهــان در »جامٔه 

عقل« شد.

در آلمــان ســال ۱۷۹۶، مفهــوم قــرن هجدهمــی حــق 

طبیعی عقانی که از فرد سرچشــمه می گیرد، همچنان 

حاکــم و غالب بود. روســو توســط کانت به عنــوان نیوتن 

اخاق تجلیل می شد و هگل جوان در کنار سقراط از روسو 

به نحو گسترده ای نام می برد. در سال ۱۷۹۶، کسانی مثل 

فیشــته بخش نخســت »تأســیس حق طبیعی«۵ فویرباخ 

»نقد حق طبیعی«۶ »فریدریش شــلگل« مقاله ای دربارٔه 

مفهوم جمهوری خواهی« و شــلینگ اســتدالل نوین حق 

طبیعــی« را منتشــر ســاختند. در ایــن نوشــته ها، حــق و 

دولت به طور کّلی بر اساس معنای قرن هجدهمی خود 

توضیح داده شده  است. یعنی بر پایٔه هم زیستی آدمیان: 

بر حســب ضــرورِت خود-تحدیدگــری انســان های آزادی 

کــه قصــد زندگی در کنــار یکدیگر را دارنــد؛ حّقی که بر 

یــک هماهنگــی مطلق عقانی و منطقی اســتوار اســت. 

ایــن دیــدگاه به طــور کّلی بــه برخــورداری از خرد عقانی 

محاسبه گر مربوط است، به نحوی که با وام داری از زبان 

كانــت، حّتــی گروهی از شــیاطین نیز قادرند به تشــکیل 

دولــت، البتــه منــوط به این نکتــه که آن ها تنهــا هوش و 

درایــت الزم را داشــته باشــند. به اجمــال، حــق و دولــت 

اموری هســتند کــه به صورتــی آگاهانه جعل می شــوند. 

زمانی که فیشته، بر خاف مکتوب سال ۱۷۹۳ خویش در 

خصــوص انقاْب در دفــاع از اجتماع قانون مند میان دار 

در تمامی این نوشته ها، 
آنچه جلب توّجه می کند، 
نه مجادالت معمول که 
همانا نفرت از حکمفرمایی 
اوباش و شعارهای ژاکوبنی 
است، بلکه باورهای ضد 
انقالبی آن هاست. مفهوم 
ثابت آن ها رد و طرد آن 
ایده بود که می گفت 
قانون و دولت می تواند از 
فعالّیت منسجم و روش مند 
آدمیان ناشی گردد
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می شــود و دم می گیــرد، مّدعــی می گــردد کــه حقوق و 

مالکّیت محصول دولت هستند و فرد تا پیش از قرارداد 

سیاسی صاحب و مالک هیچ چیزی نیست. در اینجا او 

به واقــع کاری جز تکرار »قرارداد اجتماعی« روســو انجام 

نمی دهــد. افــراد همچنــان مؤســس دولــت می باشــند؛ 

دولتی که همچون وجودی تمام عیار و تمامّیتی مستقل 

  )moi( در برابــر آنــان قــرار می گیــرد، همچــون یــک مــن

همان طور که روســو می گوید، و این تنها پس از تأســیس 

آن اســت. بنابرایــن، عمل  گرایــی فیشــته که بــرای تغییر 

عقانــی جهان و بر اســاس »علّیت ناب« ارائه می شــود، 

گرایشی روانی که ممکن است مناسب حال یک ژاکوبن 

خوب باشــد، در ۱۷۹۶ همچنان راســخ و پایدار اســت. از 

پی آن نیز فیشته -در تمام تقابل های متعّدد جمع گرایی 

و فردگرایی، جهان وطنی و مّلی گرایی و نظایر آن- محکم 

بــه همــان تعریف حق طبیعی از تأســیس دولت از طریق 

قرارداد چنگ می زند.

در ســالیان بعد، گویی جریانی از حیات تازه در آلمان 

جــاری و ســاری شــد. در عیــد پــاک ۱۷۹۷، »هیپریــون«۷ 

هولدرلیــن منتشــر شــد. در ۱۷۹۸، قطعاتــی از »ایمــان و 

عشــق«۸  نووالیــس در مطبوعــات بــه چــاپ رســید و در 

۱۷۹۹ مقالٔه او با عنوان »مســیحّیت یا اروپا« نیز انتشــار 

یافت. در همین ســال، فیشــته بانگ ســر داد که »صریح 

بگویــم، فلســفه ورزی، زندگــی نیســت و زندگــی، صریــح 

بگویم، فلســفه ورزی نیســت«. افزون بر این، در مکتوب 

هگل جوان در این برهه، در اثر »روح مسیحّیت و تقدیر 

آن«، روح زیبایی و عشق بی درنگ فراتر از همٔه تعّهدات 

و همــٔه اخاقّیــات جــای می یابــد؛ روحی که بــر »تقوای 

درســت کرداران« و امیــن اســتوار اســت و بــر قســاوت و 

بی رحمــِی بــاور یهــود بــه خدا و بــر هر چیــز »مکانیکی« 

چیرگــی می یابد. در قطعاتی از شــایرماخر و فریدریش 

شــلگل و در آتنائــوم، اخاقّیــات شــریعتمدارانٔه کانت و 

فروکاســت دولت به شــّری ضروری و یک ماشــین صرف، 

به دیدٔه تحقیر نگریسته و سپس نادیده گرفته می شوند. 

بــا این حــال، و به رغم اینکــه نووالیــس از دولت به عنوان 

فردی زیبا سخن می گوید و در پیوند با ایده های عرفانی 

و تئوســوفیک، آن را ابرانسان می نامد، همچنان شاهدیم 

که یک فلســفٔه سیاسی نوین شکل نمی گیرد. در کلّیت 

موضوع، شور و شوق تازه به نفع انقاب بود که به عنوان 

رویدادی عظیم گرامی داشته می شد. حّتى نووالیس بر 

این باور بود که با ابراز این مطلب که برک کتابی انقابی 

علیــه انقاب نگاشــته اســت، او را بهتر از همــگان بزرگ 

داشته است. بدین قرار، احساسی  تازه از حیات و زندگی 

در اشعار، داستانک ها و قطعات ادبی متجّلی شد.

در واقع زمان بعدتری بود که فلسفٔه سیاسی جدیدی 

توســط شــلینگ، شــکل گرفت. البتــه که این فلســفه در 

جزئیات خود آن چنان که باید و شاید پرورده و پخته نبود 

و همچــون طرحــی موّقــت در مؤخــرٔه سیســتم او عرضه 

گردید. در »سیستم ایده آلیسم استعایی« در ۱۸۰۰، كل 

دکترین حق برای شــلینگ تفاوتی بــا دکترین حق در نزد 

فیشــته و قرن هجدهم ندارد و به عنوان مکانیســمی در 

نظر گرفته می شــود کــه در آن موجــودات آزاد در تعامل 

و تعاطــی بــا یکدیگر درک می گردنــد. دولت تحت تأثیر 

هگل و پس از گسست از فیشته، یک ارگانیسم در مفهوم 

خاص آن به حساب می آید.

ایــن آموزه به طور عمــده در »درس گفتارهایی در باب 

روش مطالعٔه آکادمیک« شــلینگ پیش کشیده شده که 

در ۱۸۰۳ به چاپ رسیده است. در اینجا، انتقاد به جانب 

دولِت »قانون کشوری« متمرکز است. هدف، آن دولت 
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حقیقی که هرآنچه خصوصی اســت را به قانون عمومی 

تبدیــل می کنــد، نیســت بلکه ارگانیســم عینــی آزادی و 

»جنبٔه طبیعی کلیسا« می باشد. نظریه پردازان کانتِی حق 

طبیعی و همچنین فیشته به این مّتهم هستند که قصد 

آراستن دولت را دارند و می خواهند به خلق مکانیسمی 

نامتناهی هّمت گمارند. لیكن به همین دالیل، این دولت 

هنوز جای پیشــرفت دارد. چنین دولتی قرار اســت یک 

اثر هنری باشد که بر مبنای »ایده ها« خلق می شود. این 

آخرین بقایای یک »رسالت« است که در درس گفتارهای 

ســال ۱۸۰۴ وورتس بورگ۹ با نام »سیستم فلسفه به عنوان 

یک کلّیت« ناپدید می گردد. در اینجاســت که شــلینگ 

به عظمت آرامش بخش اســپینوزا دست می یابد. دولت 

در ایده اســت؛ چیزی اســت که وجود دارد و هســت، نه 

چیــزی اخاقــی که باید بــه وجود آید. در عــوض، دولت 

یــک اثر هنری اســت کــه در آن علم، مذهب و هنر درهم 

می آمیزنــد تــا یک ارگانیســم هم جنــِس روحانی را شــکل 

دهند. این ســپهری روحانی با ســه قدرت اســت که سه 

صفت آن نامیده می شوند. در آن، فلسفه و کلیسا در یک 

زیبایی هماهنگ، موزون و پرشور عینّیت یافته و به روشی 

هنرمندانه درست و صحیح نمایان می گردند.

ایــن ایــده از دولــت، بــه آن صورتی که تنهــا به صورت 

گــذرا در مؤخــرٔه سیســتم او بــه آن اشــاره شــد، در نــگاه 

رمانتیسیسم دارای نقصی مهم بود. چنان که شایرماخر 

می گوید این یک »خرد بدون عشق« بود. در همان سال 

۱۸۰۴، فریدریــش شــلگل درس گفتارهــای پاریس۔کلــن 

خــود را آغــاز کرد کــه در آن جوهرٔه رمانتیسیســم را ارائه 

داد یعنی احســاس عشــق و وفاداری؛ و گفته می شد که 

این هــا ماندگارتریــن ســتون های حیات مدنی هســتند و 

البته توضیح بیشــتری دربارٔه این دیــدگاه از دولت داده 

نشــد. درس گفتارها دغدغه و دل مشــغولی شرح دولتی 

ســازمان یافته از چهار طبقه را داشــتند )دو طبقٔه سفلی: 

رعیت و بورژوازی، و دو طبقه علیا: اشرافّیت و روحانّیت(. 

این با شــرح جی. جی. واگنر مطابقت داشت و نمایندٔه 

یــک ســلطنت دولت مــدار estatist بــود. بــا به کارگیری 

نظریــات ســّنت مدار -از قبیل آنچــه در مکتوبات بونالد 

مطرح شده و در آن زمان انتشار یافته بود- شلگل دولت 

فئودالــی وراثتی را فرض مســّلم می گیرد. به عــاوه، این 

درس گفتارها دربردارندٔه ایده هایی از فیشــته بود مانند 

خواســت سوسیالیســتی مالکّیت عالی دولتــی و کنترل 

ســفت و ســخت بر تمام حیات اقتصــادی و تجاری بود. 

به اجمال ما در اینجا تکرار نوایی را می شــنویم که طنین 

آشنایی دارند. در اینجا تنها ترکیبی از ایده های فئودالی 

و سوسیالیستی و تنها تأکیدی بر شالودٔه عاطفی دولت 

خودنمایــی می کنــد. دولــِت ترسیم شــده از ســوی آدام 

مولــر در درس گفتارهایــی در بــاب کشــورداری به مثابٔه 

یک کلّیت )۱۸۰۹-۱۸۰۸(، با همین تفاوت ظریف در باب 

احســاس، متمایــز می گــردد. مولر کــه به احتمــال زیاد با 

فلسفٔه طبیعت شلفر آشنا بود، به مخالفت با »مفهوم« 

بی روح و مکانیکی دولت برمی خیزد و طابق النعل بالنعل 

عبــارات شــلینگ را تقلیــد می کنــد. دولــت قــرار اســت 

»مجمــوع تمام مســائل انســانی« باشــد، تجّســد حیات 

ـ به ویژه تقابل طبقات  روانــی و عقانــی؛ و همٔه تقابل هــاـ 

اشراف، روحانیون و بورژوازی برای مفصل بندی ارگانیسم 

ضرورت دارد. همچنین تقابل فرد و شیء در یک وحدت 

عظیم، حیاتی و ارگانیک به هم می پیوندند. تا جایی که 

طبیعــت ایــن دولِت حیــات، تنــّوع و جنبش اســت و به 

فلســفٔه طبیعت شلینگ متعّلق اســت. اّما تفسیر آن در 

مولر متفاوت از تفســیر آن در شــلینگ است. این دولْت 

موضوع پرشــورترین عشق اســت و می تواند هر چیزی را 

از ما طلب کند. عاوه بر این، ما متعّهد هســتیم که هر 

آنچه از ما می طلبد را با عشق به او و با »قلب، دلبستگی 

و احســاس خوش« تقدیم کنیم. درســت مانند فریدرش 

شــلگل، کــه در آثــارش احساســات عشــق و وفــاداری در 

ترکیــب با عناصر ســّنت گرایانه و فیشــته ای، قرار اســت 

در دولــت، حیــات بدمنــد، در اینجــا نیــز ایدٔه شــلینگی 

»ارگانیســم« یک جاندار به حســاب می آیــد، ولی نه یک 

جاندار لبریز از احساسات.

پیامــد عملی چنیــن نظریه هایی حمایت از ســلطنتی 

نیمه فئودال و نیمه طبقاتی است. با وجود آنکه انقاب تا 

۱۷۹۹ گرامی داشته می شود. )در آتنائوم، شلگل همچنان 

مّدعــی بود که آرزوی انقاب تحّقق پادشــاهی خداوند، 

نقطــٔه عطــف فرهنــگ پیــش رو و ســرآغاز تاریــخ مــدرن 

اســت(، در ۱۷۹۹ ســالی که شــلگل با برک آشنا شد، دورٔه 

محافظه کارانه آغاز می گردد. در آن نقطه، فلسفه ای که 

خود را در قامت انقابی روحانی جلوه گر می کند -برای 

شلگل، فلسفٔه فیشته و برای مولر، فلسفٔه شلینگ- مورد 

اســتفاده قــرار می گیرد تا به بنیانی نظــری برای پیامدی 

فئودال و محافظه کارانه دســت یابند. در ســال ۱۸۱۰ که 

در آن مولــر بــا آثــار بونالــد آشــنا شــد، دگرباره چرخشــی 

ناگهانی رخ می دهد. اکنون فلسفٔه طبیعت رایج، ناگهان 

به عنــوان »خداناشناســی« و »شــیادی« طــرد می شــود. 

در اینجا به جای حیات پویا، اســتدالل های سّنت گرایانٔه 

واکاوی تحّول ایده های 
سیاسی به نزد رمانتیک ها 
از آن حکایت دارد که 
معنای رمانتیک دنیا 
و حیات می تواند با 
ع ترین شرایط سیاسی  متنّو
و با نظریه های فلسفِی 
متضاد ترکیب گردد. تا 
زمانی که انقالب حی و 
حاضر باشد، رمانتیسیسم 
سیاسی، انقالبی است. 
با اتمام انقالب، اّما 
محافظه کار می شود و در 
ح  یک رستوراسیون به وضو
بازگشت گرایانه، باز هم 
رمانتیسیسم می داند که 
چگونه از آن به اخذ 
و کشف دقایق دوباره 
رمانتیک بپردازد
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بونالد غلبه می یابد و به تبع آن با براهین هلر و دو مستر 

ترکیــب می گــردد. در این پیوند، از اهمّیت برک کاســته 

می شــود، گرچه به عنوان یک چهرٔه سیاسی محافظه کار، 

همچنــان بــا عــّزت و احتــرام مورد اشــاره قــرار می گیرد. 

تأثیــر بی وقفــه و بدون توّقف او، که تا پیش از این به نحو 

چشمگیری تعیین کننده بود، دیگر با حال و هوای عصر 

رستوراسیون هم خوانی ندارد و آرای او در رابطه با پارلمان 

و قانون اساسی موافق با نظریٔه سلطنت نیست. بونالد و 

دومستر ارتباط مایم تری با احساسات داشتند و تفاسیر 

بونالد هشیارانه تر و تیزبینانه تر است. اگر ثبات سیاسی 

را بــرای دولــت ضــروری فــرض کنیــم، عشــق و وفــاداری 

به خودی خــود پیرو آن خواهند بود و در شــرح کاســیک 

از یک ضد انقاب که در فصل نهم »تأّمات« دو مستر 

آمــده اســت، ما با شــکاکّیت حاکم مواجه می شــویم که 

او به واســطٔه آن احساســات مــردم را درک مــی کنــد. 

بنابراین »جنبش« حذف می شــود و »ثبــات« به جای آن 

می نشــیند. در طــول دوران رستوراســیون، حّتــی دولت 

پلیسی متمرکز مترنیخ نیز برای رمانتیک ارگانیک، پابرجا، 

حامی، باثبات، صلح طلب و مشروع جلوه می کرد. اکنون 

»اصالت«، لفظی مشــکوک می نماید و مّدت هاســت که 

دیگر کسی از تمسخرکردن سخنی به میان نیاورده است.

۱. تفــاوت میان برداشــت رمانتیک و ســلطنت طلب از 
دولت و مفهوم ضد انقالب

واکاوی تحّول ایده های سیاسی به نزد رمانتیک ها از آن 

حکایت دارد که معنای رمانتیک دنیا و حیات می تواند با 

متنّوع ترین شرایط سیاسی و با نظریه های فلسفِی متضاد 

ترکیــب گــردد. تا زمانی کــه انقاب حی و حاضر باشــد، 

رمانتیسیسم سیاســی، انقابی اســت. با اتمام انقاب، 

اّما محافظه کار می شــود و در یک رستوراسیون به وضوح 

بازگشت گرایانه، باز هم رمانتیسیسم می داند که چگونه 

از آن بــه اخــذ و کشــف دقایق دوباره رمانتیــک بپردازد. 

پــس از ۱۸۳۰ رمانتیسیســم دگربــاره انقابــی می شــود و 

حّتی بتینای ُمسن نیز در کتاب »دربارٔه پادشاه« به سال 

زمانی که فیشته، بر خالف 
مکتوب سال ۱۷۹۳ خویش 

در خصوص انقالْب در 
دفاع از اجتماع قانون مند 

میان دار می شود و دم 
می گیرد، مّدعی می گردد 

که حقوق و مالکّیت 
محصول دولت هستند 

و فرد تا پیش از قرارداد 
سیاسی صاحب و مالک 

هیچ چیزی نیست
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۱۸۴۳ و نیز در »مکالمه با شیاطین« به سال ۱۸۵۱ لحن و 

لهجه ای شــدیداً انقابی به خود می گیــرد. این تنّوع در 

محتوای سیاســی را نمی توان تصادفی دانست. برعکس 

این مســئله، نتیجٔه نگرش ناظر به شــرایط اســت و عمیقاً 

ریشه در سرشت رمانتیک دارد که ذات آن انفعال است.

البته آشــکار و روشــن است که انکار و طرد هر صورتی 

از »ســاخت« آگاهانــه، ویژگــی و خصوصّیــت مشــترک 

جملگِی نظریه های ضدانقابی اســت. نیــز این واقعّیت 

کــه سرســپردگی در نظریه ای ســلطنت طلب بایســتی با 

انفعال رمانتیک ها همانند پنداشته شود. با تمام این ها، 

همگی بنیان گذارن نظریٔه ضدانقاب نظیر ادموند برک، 

دو مســتر و بونالد، هر کدام با ســبک و سیاق خاص خود 

سیاســتمداران فّعالی به حســاب می آمدند. این اسامی، 

سالیان سال مخالفتی سرسختانه و لجاج را با حکومت های 

خویــش حفــظ کردند: آنان مدام سرشــار از این احســاس 

بودند که فراتر از مبارزات سیاسی نیستند، بلکه خود را 

متعّهد به دفاع از آنچه حق می پنداشتند، دانسته بودند. 

سرســختانه ترین  در  ســّنت مداری  حّتــی  بدین ترتیــب، 

مخالــف خــود بــا هــر نــوع انگیــزه فردباورانــه نیــز لزوماً 

منفعل نیســت. ایدٔه انسانّیت نهان در سّنت مداری نیز 

می توانــد نیروی انقابــی آن را اثبات کند. کتاب »کام 

یــک باورمنــد«۱۰، اثــر المینــای۱۱ که ســّنت مداری شــهیر 

اســت، مثالی آشــکار از چنین نیرویی را مقابل چشــم ما 

قــرار می دهــد. اّمــا آن چنــان کــه هم عصــران درک کــرده 

بودند و آن طور که مخالف الهّیاتی مکتب سّنت مداری، 

جی. لوپوس۱۲، به درســتی تأکید می کند، مســیری که با 

مالبرانــش شــروع می گردد، سرراســت ب جانــب انفعاِل 

بی ضبــط و ربطــی پیــش مــی رود که هر نــوع کنش گری 

را نابــود می ســازد. بــر همیــن اســاس، موقعّیت انــگارِی 

ســوژه محوِر رمانتیــک بــا هــر آنچه بــا آن روبرو می شــود، 

همراهی می کند و چنین به خاطر خطور می نماید که کار 

سختی نیست که میان انفعال ارگانیک و محدودّیت های 

یک سیاســت مدار فّعال که این محدودّیت ها از تجربه و 

اهــداف سیاســی او ناشــی می شــود، قائل به تمایز شــد. 

میزان و معیار آن است که آیا توانایی انتخاب میان حق و 

باطل وجود دارد یا نه. این توانایی اصل هر انرژی سیاسی 

اســت: هــم آن فــرد انقابــی ای که بــه حقــوق طبیعی یا 

حقوق بشر تمسک می جوید و هم آن محافظه کار که به 

حقوق تاریخی استناد می کند. فلسفٔه سلطنت موروثی 

نیــز تمایــز و تفکیــک حــق و باطل را تشــخیص می دهد و 

تنهــا حقوقی کــه از نظر تاریخی به خوبی تحّقق یافته اند 

را در کنــار تمایز حقوق طبیعی میــان حق و قدرِت صرفاً 

عملی = ]دو فاکتو[ قرار می دهد. آنگاه که خداوند اصل 

بنیادین زندگی سیاســی در نظریه های سلطنت موروثی 

در فلسفٔه سیاسی است، در مقام حاکم اعظم و باالترین 

قانون گذار، در جایگاه واالترین منبع مشروعّیت بخشــی 

هم قرار دارد، بنابراین در مقولٔه هنجارین - و از این رو ضد 

رمانتیک- قرار می گیرد. به گفتٔه کسی چون دو مستر، 

تاریخ تنها صدراعظم و نخست وزیر خداوند در تمشیت 

و کارگردانی این جهان است.

بــرای بــرک، انقاب، تجــاوزی شــگفت انگیز به حقوق 

بشری و الهی بود. در خصوص برک نیز باید گفت که آن 

اثرپذیری ای که در برخورد با انقاب بر او غالب شده بود 

هرگز از جنس احساس زیبایی شناختی رمانتیک ها نبود 

کــه در انقــاب، تئاتری حیــرت آور یا یــک واقعٔه طبیعی 

شگرف را مشاهده می کردند. در این زمینه، کافی است 

که به مقایســٔه شور و شــعف زنانٔه دو ادیب بورژوا یعنی 

شــلگل و مولــر به نفــع آریستوکراســی و دفــاع جانانٔه برک 

از مهاجرین ســلطنت طلب بپردازید تــا به وضوح تفاوت 

عظیــم میــان آن هــا را دریابیــد. در بنیــاد و اســاِس حــق 

انقاب که بر آموزه های حقوق طبیعی استوار است، این 

ضدانقابیــون، چیزی جز یک داوری آشــفته و آمیخته با 

تمنّیات انســانی و انتزاعات متافیزیک نمی بیند. با این 

حال، آنان حق طبیعی را امری بدیهی به شــمار می آورند 

و در فهــم آن عجــز بنیادینــی از خود نشــان نمی دهند و 

این همان چیزی اســت که آدام مولر در درس گفتارهای 

۱۸۰۹-۱۸۰۸ خود به آن مباهات می کند. برای رمانتیک، 

مفهوم »ارگانیک« از دولت بر اساس ناتوانی در ارزیابی 

هنجاریــن قــرار دارد. ایــن مفهــوم بــه طــرد و نفــی »امر 

قضایی« به عنوان امری مکانیکی و کوته نظر می پردازد و 

در پی دولتی است که ورای حق و باطل باشد: این رویکرد 

مدلول و مضمون احساسات بوده و توأمان بازنمایی سوژٔه 

رمانتیک به عرصٔه سیاسی می باشد.

ریشٔه رفعت رمانتیک چیزی نیست جز همان ناتوانی 

در تعیین عامل »ســوم برتر« که آنان پیوســته دربارٔه آن 

ســخن می گویند، که نه یک عامــل واالتر و برتر بلکه یک 

عامل متفاوت است: به عبارت دیگر، همواره راهی بیرون 

از دوراهــی ایــن - یــا آن دارد. از آنجــا کــه آن ها دســت را 

برای انتخاب باز می گذارند چرا که »آکازیو« را به صورت 

تضادمند تفســیر می کننــد، از ایــن رو می تواند نقطه ای 

بازگشت گرایانه برای پرش به عامل سوم »واالتر« باشد. 

بر همین اساس، بحثی دربارٔه »دوآلیسم« و دوگانه نگرِی 

دولِت ترسیم شده از 
سوی آدام مولر در 
درس گفتارهایی در باب 
کشورداری به مثابٔه یک 
کلّیت )۱۸۰۹-۱۸۰۸(، با 
همین تفاوت ظریف در 
باب احساس، متمایز 
می گردد. مولر که 
به احتمال زیاد با فلسفٔه 
طبیعت شلفر آشنا بود، 
به مخالفت با »مفهوم« 
ح و مکانیکی  بی رو
دولت برمی خیزد و 
طابق النعل بالنعل عبارات 
شلینگ را تقلید می کند
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از  قرائنــی  و  گواهی هــا  و  اســت  کار  در  رمانتیک هــا 

نظریه های گنوســی و نوافاطونی در اندیشٔه آن ها یافت 

شده است، در حالی که آنچه به روشنی به چشم می آید، 

فقدان یک ابژه است که خاص موقعّیت انگاری می باشد.

حّتــی مقالــٔه »امضــای دوران«، مقاله ای که مشــحون 

از حــال و هوای دوره رستوراســیون اســت، که فریدریش 

شــلگل آن را در کنکوردیــا )۱۸۲۳-۱۸۲۰( منتشــر کــرد، 

ســندی قانــع کننــده و، به دالیلــی چند، مثالــی مفید از 

تفاوت میان رمانتیسیسم سیاســی و نظریٔه ضدانقابی 

دولت اســت. در تمام نکات اساســی، شلگل با آراء مولر 

موافقت دارد. او بسیاری از عبارات مورد پسند و دلخواه 

مولــر نظیر »ماشــین قانونــی«، »محل وقــوع«، »بیماری 

انگلیســی« و قــس علی هــذا را به اســتخدام در مــی آورد 

و به ســان مولــر، بــه طور خاص بــه طرد و انــگار همه نوع 

»افــراط« می پــردازد. گفتنی اســت کــه شــرح او در یک 

چارچوب ذهنی برساخته نوشته شده و شرحی منسجم 

اســت که کاماً مناســب بحث می باشــد. در آن شــرح، 

بانگ و خروش نابهنجار رمانتیسیسم اّولّیه طرد می گردد 

و حّتی توصیفاتی که برای آن مرحلٔه اّولّیه به کار می رود 

در نوع خود جالب توجه اســت: »افکار سطحی، پرتکاپو 

و متغّیر«، »تاس بازی روشنفکرانه«، »قّصه بافی علمی«، 

»آشــفتگی زبانــی فلســفه ای نابالــغ از نــوع بابلــی« و در 

یک کام، بی صداقتی و لفاظی؛ حقیقتی اســت که این 

مقالــه کمابیــش از آن تکانه هــای آشــکارا رمانتیک عاری 

اســت. لیک تنهــا در یک بخش آن طنیــن رمانتیک قابل 

توّجهــی بــه گوش می رســد. اگــر دولت حقیقی مــا را از 

دولت مستبدتر محافظت نمی کند، آنگاه هر فرد عاقلی 

به وضــوح وضــع طبیعی را ترجیح می دهد، نــه از آن نوع 

که اشــعار توصیف می کنند یا نظریه پردازان به شــرح آن 

پرداخته اند، بلکه از نوعی که به واســطٔه تاریخ با آن آشــنا 

می گردیــم: بدان معنا کــه دورٔه حیات و زیســت آزادانٔه 

کوچ نشینان و قبایل مسلح دام پرور تحت زعامت بزرگان 

قبایــل و ریش ســفیدان طوایف ارجحّیــت دارد )در اینجا 

به  وضوح می توان طنین »شــعر عبرانی« هردر را شنید(. 

بــرای مثال، عصر ابراهیم برای ما آشناســت و یا هنوز در 

عربستان می توان چنین سبک زندگی و حیاتی را یافت. 

پس انسان باید زرق و برق فرسودٔه فرهنگ ما را رها کند 

تا به سرشــاری این معنا از طبیعت دست یابد. به عاوه، 

نمودی ســطحی از تأثیر مثبت کاتولیسیســم هست که 

در مقابل آن، ابر آشــفتگی رمانتیسیســم محو و نیســت 

می شــود. همچنین، متوّجه می شــویم که رمانتیسیسم 

رستوراســیون  دربــارٔه  عاقبت اندیشــی هایی  و  احتیــاط  

داشت و اینکه عصر   جدیدی را پیش بینی می کرد.

بــا ایــن وجــود، این مقالــه در ذات و حقیقــت خویش، 

سراســر رمانتیک اســت. ایــن مقاله خصوصــاٌ این ویژگی 

خــود را در آنجایــی بــه نمایــش می گذارد که ســعی دارد 

تعریفــی محکم از تفاوت خود با ســایر نظریات سیاســی 

دورٔه رستوراسیون، خاّصه با سلطنت طلبان فرانسوی، به 

دست دهد. تمایزات و توصیفات دقیق روان شناختی آن 

از مردان معاصر شــلگل نظیر گنتــس، اهمّیت این مقاله 

را شــکل می دهنــد. ســوای از ایــن، محتــوای آن به طــرز 

پیش پاافتاده ای نا اصیل است. شکل بندی و صورت پذیری 

سوژٔه رمانتیک می تواند 
فرآیندها و پیکربندی های 
کامًال ناهمگون و ناسازوار 

را همچون آغازی برای 
یک داستان کوتاه رمانتیک 

در نظر بگیرد. بدون 
تغییر ماهّیت و ساختار 

خالقّیت رمانتیک که دایم 
موقعّیت انگارانه باقی 

می ماند، می توان آن را به 
هر ابژٔه واقعّیت سیاسی 

تاریخی، سوای حاکم 
ع، مربوط ساخت مشرو
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تمایز جهان بینی شلگل در مقایسه با بونالد است که جلوه 

می نماید. بونالد نظریه پرداز است و او مشتاق فرمول ها. 

او به طرح مباحث مربوط به اصول بنیادین مشغول بود 

و ســعی داشــت تا به قطعّیت الــزام آور قوانین ریاضیات 

و علــوم طبیعــی در اخــاق و سیاســت نائــل شــود. از 

همین رو، وی همواره به باورهای خود نسبت به واقعّیت 

سیاســی پایبنــد اســت، و نفرتی غیررمانتیک نســبت به 

افســانه ها، خیاالت و اشــعار غنایی دارد. بدین جهت، او 

در تمام دوران رستوراســیون در فرانســه بــه عنوان رهبر 

»ســلطنت طلبان افراطی« فّعال بود، و با سیاســت شــبه 

لیبرال و قانون محور حکومت، با همٔه ابزار سیاسی ممکن 

مبــارزه می کــرد. او بــرای »نظــام طبیعی جوامــع« علیه 

»نظام سیاســی کابینه« جنگیــد. فارغ از اینکــه دیدگاه 

سیاســی او چگونــه قضاوت شــود و ســوای از اینکــه آن را 

موجه یا کوته بینانه به حســاب آورند، مردی که باورهای 

سیاسی خود را تا این پایه جّدی می گرفت، بایستی وارد 

آن نوع فعالّیت سیاسی نیز می شد.

شــلگل اّمــا رمانتیکی متفاوت اســت. بــا وجود برخی 

عــدم توافقــات در خصــوص بررســی ها و ارزیابی هــای 

تاریخــی و افــراد و وقایــع، نگرش ها و کمــاِل مطلوب های 

وی با بونالد سازگار است. او نیز همچون بونالد، خواستار 

یک ســلطنت محتشــم بــا بنیــاد و شــالوده ای بــر مبنای 

مســیحّیت کاتولیک بود. با این حال، او حّتی از اندیشــٔه 

دفاع از باورهای سیاسی خود در عرصٔه عمل نیز وحشت 

داشــت. او در سیاســت، کمال مطلوب هایی داشــت اّما 

تمّنــای آن را داشــت کــه مخاطب به این فکــر نیفتد که 

نویسنده جسارت ایجاد حّتی کوچکترین تغییر در شرایط 

موجــود را دارد. بنابرایــن او در واقــع در پی چه بود و چه 

می خواست؟

او میــل داشــت کــه تحــّوالت را به عنوان »همســفری 

دلســوز« دنبــال کند و تنها ســرگرم مباحثات و تفاســیر 

فکری ناب زمانه بود ولیکن از ارزیابی های مشّخص خود 

نیز اجتناب نمی کند. یعنی نویسنده تنها توضیح دهندٔه 

موضوعــات به شــیوه های علمــی نیســت بلکــه بر عکس، 

مقاله قصد دارد تا به اثبات این مطلب بپردازد که مزاج 

زمانه فاســد اســت و بــا اصول نادرســتی اداره می شــود. 

شــرارت دقیقــاً از میــل و خواســت انجــام عمل سیاســی 

ناشی می شود. برای او، جاه طلبی ها و مجادالت سیاسی 

غیر مسیحی هســتند. »روح متعّصب« مانند هر روحی 

طرفدار شرور است و یک مسیحی هرگز نباید وابسته به 

حزبی باشــد و حّتی تشــکیل یک حزب کاتولیک نیز یک 

»بی حرمتــی عامدانــه« بــه کاتولیسیســم اســت. بونالد 

دشــمن آزمایش های هوس بازانه و غیرتاریخی در مسایل 

سیاســی اســت. ولی او این مطلب را بدیهی می دانست 

کــه فــرد با آنچــه سیاســت غیرتاریخی می دانــد، به نبرد 

بپــردازد. حقیقتــی دارد که رمانتیک لفــظ »تاریخی« را 

تنها به عنوان پوششــی برای انفعال خــود به کار می برد. 

رمانتیک با مطالبات صنفی و مقامی خود نمی توانست 

از دولــت متمرکــز مترنیــخ حمایــت کنــد. او مرتــب بــه 

ایــن نکته اشــاره می کنــد اّما با همٔه این هــا كلّیت مقاله 

در خدمــت همین سیســتم اســت. مقاله، هــدف عینی 

مخالفت با تقاضای عمومی برای قانون اساســی مبتنی 

بــر نمایندگی -تقاضایی مبتنی بر وعــدٔه قانونی مادٔه ۱۳ 

قانون پارلمان فدرال- را مبنای نظر خویش قرار داده است 

و حامی قانون اساسی صنفی-طبقاتی می گردد. همچون 

اظهارات مولر در مقاله ای مشابه، این نیز در مقابلٔه خود 

با »سلطنت طلبان افراطی« تأمین کنندٔه مقصود مترنیخ 

بــود، همو کــه در ۹ آپریــل ۱۸۱۹ به گنتس چنین نوشــت 

که: »نبرد یومّیٔه من علیه افراطیون از هر نوع و گونه ای 

اســت«. گرچــه که می توان کســی مثل گــورِز را »به طور 

کّلــی در شــمار مدافعــان نظریه های مســیحی دولت به 

حســاب آورد«، بــا این همه، او بابــت تردیدی که در دفاع 

از اصول صنفی و »توّهم نظام نمایندگی معمول« از خود 

نشــان داد، مورد ســرزنش واقع می شــود. در پرداختن به 

جزئیات، »نکات بســیاری در مکتوبات او نادرســت« به 

نظــر می آید و او یــک »بنیادگرای آلمانی« اســت. همین 

کافی اســت تا گورز کنار گذاشــته شود، چراکه در اینجا 

ما دوباره حزبی »معّین« داریم، حّتی اگر حزبی میانه رو 

باشــد. ســلطنت طلبان، کاتولیک هــا و مدافعان حکومت 

موروثی یک حزب افراطی دارند، لیبرال ها و تحّول خواهان 

یــک حــزب ســلبی هســتند و مّلی گرایی شــرارتی اســت 

کــه صــورت حزبی به خــود گرفته اســت. میانه روها نیز 

وســط بازی می کنند و آن ها نیز تنها یک حزب هســتند. 

با این وجود، ما نیز نمی توانیم بی تفاوت و تنها نظاره گر 

باشــیم. ایــن به وضوح مورد تأکید قــرار می گیرد و بنا به 

اّدعای شــلگل، این شــریرانه اســت که نســبت بــه اصول 

خوب بی تفاوت بمانیم. بر اساس چنین وضعّیتی حال ما 

چه باید بکنیم؟ ما باید با آنچه حکومت انجام می دهد، 

موافقــت کنیــم و فعالّیــت مــا معــادل یــک واژه اســت: 

رضایت.

حکومت همان عامل سوم فراگیر واال، فراتر از اختافات 

احزاب اســت. حکومت نباید اعتنایــی به احزاب چپ و 

همگی بنیان گذارن نظریٔه 
ضدانقالب نظیر ادموند 
برک، دو مستر و بونالد، 
هر کدام با سبک و سیاق 
خاص خود سیاستمداران 
فّعالی به حساب 
می آمدند. این اسامی، 
سالیان سال مخالفتی 
سرسختانه و لجاج را با 
حکومت های خویش 
حفظ کردند: آنان مدام 
سرشار از این احساس 
بودند که فراتر از مبارزات 
سیاسی نیستند، بلکه خود 
را متعّهد به دفاع از آنچه 
حق می پنداشتند، دانسته 
بودند
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راست نشان دهد. فراتر از همٔه این ها، حکومت نباید یک 

مرکــز میانــه رو باشــد، چراکه در این جایــگاه صرفاً مرکزی 

منفعــل خواهــد بــود. با این حال، شــلگل ســخن گفتن از 

مرکزی فّعــال را نیز ناموجه می داند. »راه حل مشــکات 

بــزرگ نــه در کرانه هــا و غایــات و نه در میانــه، که تنها و 

منحصــراً در اعمــاق و در رئــوس اســت« در مواجهــه بــا 

قــدرِت حکومــت، اختافات میــان احزاب باید »به ســاِن 

شبحی در تاریکی محو شود«. در اینجا حّتی ناپلئون هم 

به وی استمساک می جوید زیرا حکومت ناپلئون از قدرت 

درهم شکستن احزاب برخوردار بود و هیچ حق مقاومتی 

در برابر اقتدار حاکم وجود ندارد. بونالد بر اقدام پارلمان 

قدیــم پاریــس در رد و واپس زدن وضع هــر نوع قانون در 

مخالفت با »ماهّیت روابط جمعی« را تأیید کرده و بر آن 

صّحه می گذاشــت. او از قاعــدٔه »نه می توانیم و نه الزم 

اســت« کاری مخالف میل پادشــاه انجام دهم، خرســند 

بود. در کلّیت، او با اصل استقال طلبی جمهوری خواهان 

همــدل و همــراه بــود، و می خواســت کــه ایــن جزیــی از 

سلطنت فرانسه باشد.

در این مقاله، شــلگل از حق مقاومت، البته به صورت 

بســیار محتاطانه و گذرا، ســخن به میان می آورد. با این 

حال او چاره ای ندارد و باید به امکان وجود یک مقاومت 

موجــه اذعان کند، زیرا به عنوان یک کاتولیک نمی تواند 

تردیــد داشــته باشــد کــه اطاعــت از خداونــد مقــّدم بــر 

اطاعت از آدمی اســت. تنها کلیســا اســت که می تواند 

در ایــن مــورد تصمیم بگیرد و به واقــع، چنین امری دلیل 

وجودی کلیساســت. برای لحظه ای به نظر می رســد که 

یک »دســتور« باالتر در اینجا معرفی می شود. و به واقع، 

این قطعه به اثبات این مطلب می پردازد که رمانتیک در 

اینجا مدافع و طرفدار یک نیروی دیگر واقعّیِت سیاســی 

یعنی کلیسا می باشد. جای بسی شعف است که شلگل 

وادار به اّتخاذ تصمیمی عملی نگردید، چراکه مسئله ای 

میــان اتریــش و کلیســا پیش نیامــد. اّما نکته اینجاســت 

کــه او تصمیمــی نظری هم نگرفت. در قطعــٔه دیگری، او 

طرفــداری قاطع دومســتر از حق نظارت کلیســا که آن را 

چیــزی »غیــر تاریخی« می دانســت، رد کرد. کلیســا در 

پیوند با دولت های سکوالر، قرار نیست از هیچ گونه حق 

نظارتی برخوردار باشد و در مقام و منصب َحَکم و داوری 

و میانجی قرار گیرد. تا ســدٔه شــانزدهم می توان این امر 

را موّجــه دانســت اّما امــروزه، دیگر نه ممکن اســت و نه 

شرایط و قابلّیت بازگشت را دارد. بنابراین، در آخر چیزی 

تغییــر نمی یابد. فعالّیت های اساســی حکومت، با تقابل 

میــان کلیســا و دولت در معرض مخاطــره قرار نمی گیرد 

و بــا وجــود این، این حکومت، تنها موجود مجاز به عمل، 

همان سرنوشتی را تجربه می کند که خداوند در سیستم 

موقعّیت انگاری. قرار نیست که هیچ عمل »خودکامانه«،  

»مکانیکــی« و »مطلقــی« انجــام دهــد و در حقیقــت، 

بایستی خود را به سیر تحّول تاریخی وانهد. در سیستم 

موقعّیت انــگار، آنچــه نظم عــام نامیده می شــود و در آن 
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فعالّیت خداوند مستحیل می گردد، گاهی تحّول تاریخی 

و گاهــی تحّول ارگانیک خوانده می شــود. در عمل آنچه 

برای فرد صدق می کند، برای فعالّیت سیاسی حکومت 

نیز صادق اســت. حکومت نباید چیزی ایجاد کند، بلکه 

تنهــا بایــد ضربــان خــود را با ریتــم رویــداد قانون مــدار۱۳ 

هماهنگ نماید. تاریخ، تحّول و در نهایت مشــّیت الهِی 

مراجــع نهایی هســتند کــه در برابر آن هــا حّتى حکومت 

هــم بایســتی تمامــی فعالّیت ها واقعــی را واگــذارد. پس 

تمامی فعالّیت از جایی به جایی دیگر منتقل می شــود: 

از فــرد بــه حکومــت و از حکومــت بــه خداونــد. و به نزد 

خداونــد، فعالّیــت همان مشــّیت و ضــرورت قانون مدار 

اســت. عوامــل فردی در پــاره ای مواقــع می توانند تغییر 

نــام دهند. گاهی می توان حکومت را دولت هم خطاب 

کرد به خصوص در »عناصر کشــورداری« شــلگل. شلگل 

تاریــخ را میــان حکومــت و خداونــد قــرار می دهــد. ایدٔه 

»ارگانیسم« همچنین این قابلّیت را دارد که در خدمت 

گریــز رفتــن و طفــره روی از موقعّیت انگارانه قــرار گیرد و 

می توانــد »تحــّول ارگانیک« را به عنــوان مرجع نهایی که 

اثرگذار است، برقرار سازد. کوتاه سخن اینکه نتیجٔه ساده 

سیستم موقعّیت انگاری با رمانتیسیسم با یکدیگر ترکیب 

شده و این عمل با درهم آمیختن عوامل منفرد با مفاهیم 

رمانتیک شــدٔه فلســفٔه حاکم هر دوره به انجام می رسد. 

با این حال، رمانتیسیسم همچنان آشکارا قابل تشخیص 

باقــی می مانــد. فــارغ از اینکــه عضــو پایانــی و عالی این 

پی در پی شــدن، خدا نامیده شــود یا دولت، من خوانده 

شــود یــا تاریخ یا ایده یا تحــّول ارگانیک، نتیجٔه ثابت این 

است که همگی فعالّیت فرد در این خاصه می گردد که 

»همسفری متفق الرأی و هم دل« باشد. نتیجه در حیات 

سیاسی هم همین است: آدمی نباید در آنچه که مراجع 

رقیــب انجــام می دهنــد، دخالــت ورزد. حّتــی هنگامی 

کــه مولــر و شــلگل زمانــه را شــریرانه می نامنــد از فســاد 

مــزاج آن می گویند به قیاس تقابلــِی اصول خوب و اصول 

بــد می پردازنــد، این را نبایــد انتخاب اخاقی دانســت. 

آن ها مشــّوق ســمت گیری به این معنا کــه فرد بر مبنای 

وجدان تصمیم بگیرد که کدام سمت حق است و کدام 

ســمت باطل، نیســتند. بنابراین برک، دومســتر و بونالد، 

جانــب مخالفــان انقــاب فرانســه را گرفتنــد، زیــرا که با 

خود می اندیشیدند انقاب باطل است، و از همان ابتدا 

گنتس اعام کرد که مســئلٔه مشروعّیت انقاب »اّولین 

و آخریــن ]مســئله ها[« اســت. از ســوی دیگــر، مولــر در 

رویارو شــدن با انقاب هیچ تأثیرپذیری اخاقی در خود 

نمی یابد. دربارٔه رمانتیسیسم سیاسی هیچ چیز به اندازٔه 

داوری آپ در خصــوص انقــاب فرانســه بیانگــر ماهّیت 

آن نیســت، چیزی که در آن ثابت قدم ماند. مولر بر این 

نظر اســت که »تاریخ انقاب فرانســه، در سیر و حرکتی 

سی ساله، ادله و شاهدی بر این حقیقت است که، بدون 

مذهب و مستقل از آن، انسان قادر نیست هیچ کدام از 

زنجیره هایی که بر او فشــار می آورد را بشــکند، مگر آنکه 

دوبــاره گرفتــار یــک بردگی ملموس تر شــود. حــال اینکه 

صرف شکســتن زنجیرها، فارغ از اینکه به طور بنیادین و 

از نظر احساســی تا چه اندازه قابل تحســین اســت و چه 

دســتاوردهایی دارد، در پرسگفتارهای ســال ۱۸۱۰ دربارٔه 

فردریک کبیر و سلطنت پروسی به آن پرداخته ام«.

از این رو، مسئلٔه توجیه انقاب به گونه ای تمسخرآمیز 

بــا اشــاره ای مغرضانــه همراه اســت. در اینجــا باید توّجه 

دهیــم کــه در ایــن درس گفتارهــای )بــه تاریــخ ۱۸۱۰ و 

صفحٔه ۳۰۵( مولر انقاب را تجّلی احساســات فروکوفته 

و محدودشــده توصیــف کرده بود. اکنون اّمــا او آن را رد 

می کنــد و اعــام می دارد که عاقــه ای به موّجه بودن یا 

نبودن آن ندارد. اّما به راستی او چگونه به چنین رّدیه ای 

برای انقاب رســیده است؟ درست به همان شیوه که به 

تصدیق انقاب می رسد. این رد و تصدیق را باید مقارن و 

همراه با حاالت احساس در نظر آورد که او به وسیلٔه آن ها 

تحّوالت تاریخی را دنبال می کند، زیرا او در واقع به تنها 

چیزی که اهمّیت می دهد، احساس و شعر است.

۲. دولــت و پادشــاه به عنــوان موضوعاتــی کــه هــر از 
چندی مورد عالقٔه فرد رمانتیک می شود

باید بی کم و کاســت و صریح ســخن بگویم که منظور 

این است: از نظر فرد رمانتیک، انقاب و احیاء می توانند 

بــه یک شــیوه مورد فهم قرار گیرنــد. به عبارت دیگر، هر 

دو می تواننــد موقعّیــت و وضعّیتــی برای عاقــه و توّجه 

فرد رمانتیک باشند. این سخنی نادرست و گمراه کننده 

است که ایده های هواداری از وراثت قانون سلطنت و یا 

حّتی جهان حسی و احساسی مربوط به آن »رمانتیسیسم 

ســوژٔه  شــود.  آن محســوب  ویــژٔه  به مفهــوم  سیاســی« 

رمانتیــک می توانــد فرآیندهــا و پیکربندی هــای کامــًا 

ناهمگون و ناســازوار را همچون آغازی برای یک داســتان 

کوتــاه رمانتیــک در نظــر بگیرد. بــدون تغییــر ماهّیت و 

ســاختار خاقّیــت رمانتیــک کــه دایــم موقعّیت انگارانه 

باقی می ماند، می توان آن را به هر ابژٔه واقعّیت سیاســی 

تاریخی، سوای حاکم مش روع، مربوط ساخت. آن هنگام 

مولر بر این نظر است که 
»تاریخ انقالب فرانسه، در 
سیر و حرکتی سی ساله، 
ادله و شاهدی بر این 
حقیقت است که، بدون 
مذهب و مستقل از آن، 
انسان قادر نیست هیچ 
کدام از زنجیره هایی که بر 
او فشار می آورد را بشکند، 
مگر آنکه دوباره گرفتار یک 
بردگی ملموس تر شود
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پینوشتها:
۱. ویگ هــا گروهــی از اشــرافّیت انگلســتان بودنــد کــه در زمــان حاکمّیــت 
اســتوارت ها در قرن هفدهم ظهور کردند. آن ها بر پادشــاهی مشــروطه 
تأکیــد داشــتند و با حکومت مطلقٔه شــاهان اســتوارت مخالــف بودند. 
تفسیر ویگ از تاریخ نیز اصطاح معروفی است که نخستین بار از سوی 
»هربرت باترفیلد« اندیشمند انگلیسی به کار رفته شد. از نظر باترفیلد، 
دیــدگاه ویگ هــا تفســیر خاّصــی از تاریــخ را ارائه می دهد کــه اعتقاد به 
برداشــتی کهن از مفهوم آزادی و حکومت مشــروطٔه عصر توتن ها )مگنا 
کارتا( را در خود دارد. برای موّرخین ویگ، گذشــته داســتان موفقّیت و 
پیروزی هاست و تاریخ انگلستان شرح پیروزی مشروطه گرایی و حکومت 

مشروطٔه پارلمانی است. م.
2. Théorie du pouvoir
۳. دیرکتوار یا انجمن گردانندگان فرانســه )exécutif Directoire(  رژیمی 
بــود کــه از ۲ نوامبر ۱۷۹۵ میادی تا ۱۰ نوامبر ۱۷۹۹ یعنی در بازٔه زمانی 

میان رژیم های کنوانسیون و کنسول های فرانسه، قدرت را در این کشور 
در دست داشتند. در این انجمن پنج گرداننده )دیرکتور( قدرت را میان 
خویش تقســیم کرده بودند. این رژیم واپســین مرحله از انقاب فرانسه 

بود و پس از این دوره کنسول ها روی کار آمدند. م.
4. Considérations sur la france
5. Grundlage des Naturrechts
6. Kritik fes natürlichen
7. Hyperioin
8. Glauben und Liebe
9. Würzburg
10. Paroles ďuncroyant
11. Lamennais
12. J .Lupus
13. nomological

کــه نووالیــس بــه پاسداشــت »پادشــاه و 

شهبانوی دلربا« در شعر می پردازد، و وقتی 

آدام مولــر همان کار را دربــارٔه وضعّیت و 

شرایط کشــاورز گونٔه عصر فئودالی انجام 

می دهد، نظریٔه سلطنت طلبی، فئودالی، 

مالکیت مــدار یــا حّتی نظریه مشــروعّیت 

وراثت ســلطنتی اهمّیــت چندانی ندارد. 

در اینجــا، شــاه نیز بــه قدر »یــک قهرمان 

انقابی، یک راهزن یا یک معشــوقه« برای 

رمانتیک زمان مند و مناســبتی است و از 

لحاظ عایق رمانتیکی این مطلب بدیهی 

است زیرا اگر احساسات، شعر و جذابّیت 

خصایصــی بنیادین هســتند، آنــگاه کامًا 

این احتمال وجود دارد که شمار زیادی از 

پدیده های مربوط به سلطنت طلبی کمتر 

از حلقــه ای از دخترکاِن خوب روِی جّذاب 

که بــه دور یک درخــت آزادانه می رقصند 

رمانتیک باشد.

مع االســف، ربــط وثیق و ضــروری میان 

زیبایی شاعرانه و مشروعّیت وجود ندارد 

و طبــع زمانــه بــا شــتاب در حــال تطــّور و 

تغّیر اســت: نوابــغ جنبش آلماِن جــوان از 

نســل متأّخرتــر، دربــارٔه ناپلئون دســت به 

تصویرســازی رمانتیک زدنــد و اثبات کردند که همچون 

رمانتیک های ۱۷۹۹ در انقاب می توان نمایشی تأثیرگذار 

از جنبشــی عظیم را دید که به همــان اندازه ای رمانتیک 

اســت کــه تصویر پیرمــرد ســپیدموِی مســتغرق در فکر 

خاطرات ایام شباب. این دو در تضاد با هم نیستند، چراکه 

هــر دو از ایــن قابلّیت برخوردارند کــه درون مایه ای برای 

رمانتیک  شــدن داشــته باشــند. با این حال، مشروعّیت، 

مقوله ای مطلقاً غیررمانتیک است.

این موضوع که آیا نمایشــی که دانتون شخصّیت اّول 

آن است، رمانتیک تر از نمایش دیگری است که قهرمان 

آن شاید اُتوی بیکاره باشد، را نمی توان بر پایٔه دیدگاه های 

مربــوط به مشــروعّیت تعیین کــرد. این تنها شــاعرانگی 

اســت کــه بــه ابــژٔه روح حیــات می دهــد، حّتــی آن زمان 

کــه پــای شــخصّیتی از تاریِخ عینــی در میان باشــد. هر 

شخصّیت مشهور تاریخی پیش از آنکه شاعرانه شود، از 

نگاه رمانتیک مرده و فاقد اهمّیت اســت، فارغ از اینکه 

چه میزان اعتبار سیاسی داشته باشد.
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مقاومت در برابر حکمرانی ناعادالنه و جّبارّیت 
در اندیشٔه سیاسی مارتین لوتر 

. برنت آر
ترجمٔه شاهد افکاری
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مارتین لوتر همچون بسیاری از اساف متألٔه خویش، 

به عّلت نگرشــی که نســبت به طبیعت بشــر داشــت، با 

قّوت به دفاع از اقتدار حکومت پرداخته اســت. از نظر 

او، طبیعت بشــر به فســاد آمیخته شــده و اگر حکومتی 

قدرتمنــد در کار نباشــد کــه بــه مهــار آدمــی بپــردازد، 

هرج و مرج و بی نظمی فراگیر خواهد شد. از این جهت، 

اندیشٔه سیاسی لوتر شباهت بسیاری به اندیشٔه سیاسی 

آگوســتین دارد. او نیز به ســان ســلف خود عقیــده دارد 

مــردم بــه دو شــعبٔه عمده منقســم می شــوند. یکــی، آن 

دســته کــه بــه ملکــوت الهــوت خداونــد تعّلــق دارنــد و 

دیگــری، آنــان  کــه متعّلــق بــه قلمــرو ایــن جهان ناســوت 

هســتند. دســتٔه نخســتین، مســیحیان حقیقی انــد کــه 

نیازی به اقتدار سیاســی ندارند اّما جهان تنها متشــّکل 

از مســیحیان حقیقی نیست. اکثر مردمان گناهکارند و 

برای مهار آن ها به اقتدار سیاســی نیاز می باشد. مطابق 

کتاب مقّدس مسیحیان باید به حکومت خدمت کنند و 

به تعبیری، بایستی شمشیر دنیوی را حمل کنند. به رغم 

دســتور صریح مسیح، دال بر عدم مقاومت در برابر شر 

حکومــت و بــدی، لوتر به تعدادی نفــرات در عهد عتیق 

همچون داود و موسی و یوشع و سامسون اشاره می کند 

که علیه دشــمنان دســت به شمشیر بردند. از نظر لوتر، 

مردم تنها حقوق محدود و مضیقی در برابر حاکم ناعادل 

دارنــد. او البته تا مّدت ها بر نظریٔه »حق الهی شــاهان«  

تأکید می کرد و در این مورد تا بدانجا پیش رفته بود که 

می گفت مردم حق مقابله با حاکمان را ندارند و به همین 

دلیــل بــود که او بر علیه تاش هایی مربــوط به براندازی 

خشــونت بار حکومت برخاســت. نمونٔه بارز این موضوع 

در واکنــش شــورش دهقانان و پاســخ بــه »دوازده ماّدٔه«  

آن هــا درنوشــتاری تحت عنوان »هشــداری بــرای صلح: 

پاسخی به دوازده ماّدٔه دهقانان سوابیا«،  کاماً مشهود 

و نمایان است.

بــا این حال، شــرایط سیاســی در حــال تغییــر و تحّول، 

در  تجدیدنظــر  بــه  کــه  کــرد  وادار  را  لوتــر  ســرانجام 

دیدگاه های خود راجع به مقاومت و ایســتادگی در برابر 

فرمانروایی سیاسی ناعادالنه بپردازد. تغییر موضع لوتر 

با تغییر موضع سایر نظریه پردازان پروتستان هم زمان شد 

و پیامدهای مهّمی برای اندیشٔه سیاسی بعدی داشت. 

این پیامدها به اندازه ای مهم بوده اند که می توان مّدعی 

شــد ســّنت مدرن نظریٔه مشــروطّیت به طور مستقیم از 

نظریٔه مقاومت لوتری برآمده است.

تا پیش از دگرگونی نگرش لوتر، نظریه پردازان »جنبش 

اصــاح دینــی«  متمایــل بــه حمایــت از موضــع پولــس 

قدیس در رسالٔه خطاب به رومیان بودند. لوتر نیز بدان 

خاطــر کــه به حمایــت امیران آلمانــی متّکی بــود، بدون 

هیــچ دغدغــه ای به تشــریح و بیان نظراتــی می پرداخت 

کــه موجبات اقتــدار افزون تــر آن ها می شــد. آنچه وضع 

سیاسی را در آلمان پیچیده می کرد این واقعّیت بود که 

حاکمان بســیاری از سرزمین ها و شهرهای جدای از هم، 

تحت امر فرمانروایی اسمی امپراتور مقّدس روم بودند. 

امپراتور شارل پنجم، قدرتمندترین فرمانفرما در سراسر 

اروپا بود، و عاوه بر امپراتوری ســّنتی، که شــامل هلند، 

بلژیــک، بخش هایــی از ایتالیــا، و بخش هایــی از آلمــان و 

اتریش می شد، بر اسپانیا هم حکم می راند. در ضمن او 

کاتولیکی مؤمن بود و به دالیل دینی و همچنین سیاسی، 

سخت پایبند وحدت قلمرو خویش بود. شارل پنجم در 

۱۵۲۱ بــه لوتــر اجــازه داد تــا از خــودش در دیــت ورمــس 

دفــاع کنــد، اگرچه حاصــل آن برای لوتر مطلــوب نبود و 

در طــی آن دیدگاه هــای لوتــر بدعت گذارانــه و ارتدادی 

شناخته شد و »فرمان ورمس« )۱۵۲۱( خواستار ریشه کن 

کــردن این دیدگاه ها شــد بیان داشــت کــه او را باید یک 

بدعت گــذار و مرتِد محکوم دانســت و کتاب هــای او را 

باید از حافظٔه انســان پاک کرد. اّما چون امپراتور درگیر 

جنــگ بــا فرانســه و ترک های عثمانــی بود، تا ســال ۱۵۳۰ 

فرصــت آن را نیافــت تــا توّجــه کامل خــود را معطوف به 

امور آلمان کرده و بتواند فرمان مزبور را به اجرا درآورد.

برای آن دسته از امیران آلمانی که به آیین لوتر و سایر 

اشــکال پروتستانتیســم گرویــده بودنــد، شــرایط خطیر و 

حاّدی به وجود آمده بود. در روزگاران پیشین، ریشه کن 

کــردن بدعت گذاری و ارتداد در شــکل تهاجم و کشــتار 

ســابقٔه زیادی داشــت، به ویژه در فرانســٔه قرن ســیزدهم 

کــه شــاهد بســیاری از ایــن وقایع بــود. شــرایط در آلمان 

بســی فراتــر از این مســئله رفته بــود که آیا بایــد یک فرد 

یا یک گروه با پذیرش شــهادت بر صّحت دیدگاه هایشان 

گواهی دهند یا اینکه چنین نکنند. در چنین شــرایطی، 

امیران نمی توانستند گوشــه ای بایستند و شاهد تهاجم 

به سرزمین هایشــان باشــند. اگرچــه بســیاری از آن ها  از 

اعتقــادی قلبــی برخــوردار بودنــد، اّمــا در کنــار مســائل 

دینــی آن هــا بایــد امنّیــت اتباع خودشــان را هــم در نظر 

می گرفتند. وقتی که دیت آوگسبورگ )۱۵۳۰(  نتوانست 

به حل اختافات دینی موّفق شــود، امیــران در ۱۵۳۱ در 

شــهر اشــمالکادن گرد آمدند تا اّتحــادی نظامی را که به 

»اّتحادیٔه اشــمالکالدن«  مشــهور است ســازمان دهند و 

شرایط سیاسی در حال 
تغییر و تحّول، سرانجام 

لوتر را وادار کرد که 
به تجدیدنظر در 

دیدگاه های خود راجع 
به مقاومت و ایستادگی 

در برابر فرمانروایی 
سیاسی ناعادالنه بپردازد. 
تغییر موضع لوتر با تغییر 

موضع سایر نظریه پردازان 
پروتستان هم زمان شد و 

پیامدهای مهّمی برای 
اندیشٔه سیاسی بعدی 

داشت. این پیامدها به 
اندازه ای مهم بوده اند که 

می توان مّدعی شد سّنت 
مدرن نظریٔه مشروطّیت 

به طور مستقیم از نظریٔه 
مقاومت لوتری برآمده 

است
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بــه دفاع متقابــل از هم در برابر امپراتــور متعّهد گردند. 

هشت امیر و یازده شهر توافق کردند که اگر به هر یک از 

آنان حمله شد، »بر مبنای کام خداوند و آموزٔه انجیل«  

به یاری یکدیگر بشتابند.

از نظر فلســفٔه سیاســی، امیران با یک مشــکل بدیهی 

روبــرو بودنــد. آنچــه آنــان انجــام مــی دادنــد، آشــکارا 

اســتنکافی بــود از کام خداونــد کــه در بــاب ســیزدهم 

رساله به رومیان و سایر قطعات کتاب مقّدس ذکر شده 

بــود. بــرای رفع این مشــکل، نظریه پردازان پروتســتان در 

پی توجیهات غیرانجیلی برای مقاومت رفتند. در چشم 

آنــان تردیــدی نبود کــه امپراتــوری مهاجــم، که قصدش 

ســرکوب دین حقیقی با آتش و شمشــیر بــود، مصداق و 

نماینــدٔه باالتریــن بی عدالتی هــا بــود. بنابرایــن باید یک 

استدالل پذیرفتنی مقاومت در چنین شرایطی را توجیه 

کنــد و عادالنــه بدانــد. اّما این اســتدالل باید به مســئلٔه 

تــرس از بی نظمی و آشــوب و هرج ومرج هــم بپردازد که 

حق عمومی مقاومت می تواند به بار بیاورد: چه کســی 

می تواند بگوید که چه چیزی، بی عدالتی غیرقابل تحّمل 

اســت؟ آیا هر کســی که معتقد اســت به او ظلم شــده و 

بــا بی عدالتــی با او رفتار کرده اند، حــق دارد برای هدف 

خویش دست به اسلحه ببرد و شمشیر بردارد؟ در جنگ 

دهقانان این موضوع تجربه شــده بود و واکنش لوتر نیز 

به آن روشن بود.

بنابراین، یک نظریٔه پذیرفتنی و مقبول دربارٔه مقاومت 

بایــد توجیه کنندٔه حق محدود مقاومت تحت شــرایطی 

خاص باشــد. به ویژه، چنین نظریــه ای باید میان مردمی 

که حق مقاومت دارند و اکثریِت بزرگ دیگران که چنین 

حقی ندارند فرق بگذارد و تمایز قائل شود. عاوه بر این، 

چــون حّتــی ایــن حق محــدود مقاومت به طور مســتقیم 

ناقــض دســتورات کتــاب مقــّدس اســت و در برابــر آن 

معنــی می شــود، ضروری اســت علی رغم معنای آشــکار 

کتــاب مقّدس، مفهوم و معنای مقاومت را بازتفســیر و 

عادالنــه بــودن آن را توجیه کند. لذا، نظریٔه پروتســتانی 

چند ویژگی داشــت. نخســت، حق مقاومت به مقامات 

سیاسی محدود و محصور می ماند. این مقامات اگرچه 

تابع و زیردســت امپراتور هســتند، خود نیز واجد اقتدار 

و فرمانروایی سیاســی می باشــند، و از همین رو، خداوند 

آن هــا را نیز در مناصبشــان قــرار داده و به آن ها حکومت 

عطا کرده اســت. این آموزه به آموزٔه »مقاومت کانتران 

زیردســت« )زیردســت نســبت به فرمانروایی باالدستی 

امپراتور( مشــهور است. افراد عاّدی، که شمشیر به آنان 

داده نشده است، از این حق برخوردار نیستند که دست 

این واقعّیت که لوتر به 
برداشتن سالح اعتراض 
نخواهد کرد نشانٔه فاصله 
گرفتن او از انفعال پیشین 
است. عالوه بر این، لوتر 
آشکارا اعالم می کند 
که اگر جنگ دربگیرد به 
آن هایی که به دفاع از 
خویش برمی خیزند نقدی 
وارد نخواهد کرد
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بــه مقاومــت بزننــد، مگر آنکــه امیران خاّصشــان آنــان را 

رهبری کنند. دوم اینکه، چون شمشــیر قدرت سیاســی 

بــرای ایــن منظــور بــه کانترهــا اعطا شــده اســت که به 

حفظ نظم در قلمروهایشان بپردازند و از مردمان خویش 

محفاظت کنند، مقاومت در برابر مقامات باالتر بر پایٔه 

عقــل متعــارف و قانون طبیعــی موّجه و عادالنه اســت. 

درست به همان خاطر که هر امیری باید از مردم خود در 

صورت حملٔه راهزنان و غارتگران، یا ارتش مهاجم دشمن، 

دفــاع کنــد، به همــان صــورت نیــز بایــد در برابر شــخص 

امپراتور، اگر مثل یک جانی یا دشمن مهاجم رفتار کند، 

از مردم خویش دفاع نماید.

زمانی  که پروتستان ها به پرورش این موضع پرداختند، 

خواه ناخواه قانون طبیعی، جایگاه غالب را در استدالل های 

ایشــان پیدا کــرد. از آن جهت کــه مقاومت به رغم کام 

خداونــد موّجه و عادالنه اســت، نظریه پــردازان به جانب 

مراجــع دیگــری بــه غیــر از کتــاب مقــّدس هــم رهنمون 

شــدند. برای آن ها مســاعدترین زمینه در قانون طبیعی 

پدیــدار گردید، به ویژه در حق طبیعِی دفاع و صیانت از 

جان خویش. بدان خاطر که تکلیف دینی شخص مؤمن 

مســیحی آشکارا تسلیم شــدن بود، پروتســتان ها براهین 

خــود را مبتنــی بــر بنیان های دیگــری کردنــد. هنگامی 

 که براهین استوارشــده بر قانون طبیعْی قّوت پیدا کرد، 

موضوع گســترش بیشــتری یافــت و مقاومــت در موارد 

تعقیب و آزار دینی نیز موّجه و عادالنه به حســاب آمد. 

امپراتور با چنین کاری علناً خاف عدالت عمل می کرد 

و در مسیر ضالٔه نقض قانون طبیعی قدم برمی داشت و 

بنابرایــن هرگونه مصونّیتی کــه از آن بهره مند بود، از وی 

سلب می شــد. موضوع حیرت آور اینجاست که، اگرچه 

مسائل مربوط به مقاومت در دل بحث و جدل های دینی 

جای گرفته بود، لوتری ها تاش می کردند حق مقاومت 

را بــر بنیان های غیردینی اســتوار کنند. به همین دلیل، 

براهیــن مبتنــی بر قانون طبیعی بســط و گســترش داده 

شد تا حق طبیعی هر شخصی را برای مقاومت در برابر 

بی عدالتــی، مطابــق بــا جایگاهی کــه دارد توجیه کند و 

عادالنه بشمرد. امیران باید از اتباع و مردم خود حفاظت 

بــه عمل بیاورند، سرپرســتان خانواده باید از همســران و 

خانوادٔه خود حفاظت کنند. امیران بایستی از ساح های 

خود علیه کلیسا استفاده کنند، و افراد عاّدی باید دست 

به دعا بردارند.

آموزٔه کانتران فروست به بسط این معنا می پرداخت 

از  اســت.  مشــروط  فرمانروایــی سیاســی  کــه هرگونــه 

فرمانروایی سیاسی، اگر از آن درست استفاده شود، باید 

اطاعــت کــرد، وگرنه بایــد در برابرش ایســتاد و مقاومت 

نمــود. مثالــی کــه علی االغلــب بــرای دفــاع از دیــدگاه 

لوتری ها مورد اســتفاده قرار می گرفــت، مثال ترایانوس، 

یکی از امپراتوران روم، بود. ترایانوس زمانی که شمشیر 

منصــب و جایــگاه را به یک صاحب منصــب تازه گمارده 

شــده، عطا می کرد، به او دســتور داد که از این شمشــیر 

در مواقعی که فرمان های امپراتور عادالنه اســت به نفع 

امپراتــور و در مواقعی که فرمان هایش عادالنه نیســتند 

علیه او استفاده کند.

در آلمــان، یــک تأثیــر و نتیجــٔه ویــژٔه نظریــٔه مقاومت 

فرمانروایــی  از  متکّثــر  برداشــتی  و  درک  پروتســتانی، 

سیاسی بود. با درک و برداشت سلسله مراتبی غالب در 

زمینٔه روابط سیاســی که پیش تر وجود داشت، به تقابل 

با این دیدگاه پرداخته شد که همگی امیران از این جنبٔه 

حیاتی با یکدیگر برابرند که جملگی آن ها قدرت سیاسی 

خویش را از جانب خداوند کســب کرده اند. تمایز قاطع 

میان کانتران و اتباع این نتیجه را به دنبال داشــت که 

روابــط میــان امیــران برابر شــد، چون هر امیری مســئول 

رفاه و آســایش اتباع خودش بود. گرایش به برابر شمردن 

اقتدار صاحبان مناصب مختلف وقتی با موّجه شمردن 

مقاومت در برابر فرمانروایی ناعادالنه ترکیب شــد، پایٔه 

استوار دیگری برای نظریٔه مشروطه فراهم آورد.

واضح ترین بیاِن نگرِش اصاح  شدٔه لوتر را می توان در 

نوشــتار »هشدار دکتر مارتین لوتر به مردم عزیز آلمان«  

یافت که در سال ۱۵۳۱ منتشر شد. فاصله گرفتن لوتر از 

اظهارات سابقش در مورد تکلیف سیاسی را می توان هم 

در گفته هــا و هــم در ناگفته های او در این اثر مشــاهده 

کــرد. آنچــه به خصــوص در ایــن اثر ناگفته مانده اســت، 

تأکید مدام پیشــین او بر نیاز به تســلیم شــدن حّتی در 

برابر فرمانروایی ناعادالنه است.

استدالل اصلی لوتر در رسالٔه »هشدار«  این است که 

او و پیروانــش همــواره در جهــت صلح کوشــیده اند. اگر 

جنگ دربگیرد، مقّصر آن ها نیستند. لوتری ها نه کسی را 

سوزانده اند، نه اقدام به کشتن کسی کرده اند، نه دست 

به چپاول و غارت زده اند، بلکه صبورانه تمامی اقدامات 

این چنینی و مظالم و ســتم های طرفــداران پاپ را تحّمل 

نموده اند. لوتر چون با خود می اندیشید که مخالفان وی 

تشنٔه خون و مشتاق جنگ هستند، بیان داشت که اگر 

قــرار اســت جنگی دربگیــرد »من به یقین قلمــم را زمین 

خواهــم گذاشــت و ســکوت اختیــار خواهم کــرد و دیگر 

یک نظریٔه پذیرفتنی و 
مقبول دربارٔه مقاومت 
باید توجیه کنندٔه حق 
محدود مقاومت تحت 
شرایطی خاص باشد. 

به ویژه، چنین نظریه ای 
باید میان مردمی که حق 
مقاومت دارند و اکثریِت 

بزرگ دیگران که چنین 
حقی ندارند فرق بگذارد 
و تمایز قائل شود. عالوه 

بر این، چون حّتی این 
حق محدود مقاومت 

به طور مستقیم ناقض 
دستورات کتاب مقّدس 

است و در برابر آن معنی 
می شود، ضروری است 
علی رغم معنای آشکار 

کتاب مقّدس، مفهوم و 
معنای مقاومت را بازتفسیر 

و عادالنه بودن آن را 
توجیه کند
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همچون قیام قبلی هیــچ مداخله ای نخواهم کرد«.  این 

واقعّیت که لوتر به برداشتن ساح اعتراض نخواهد کرد 

نشانٔه فاصله گرفتن او از انفعال پیشین است. عاوه بر 

این، لوتر آشکارا اعام می کند که اگر جنگ دربگیرد به 

آن هایــی که به دفــاع از خویش برمی خیزنــد نقدی وارد 

نخواهد کرد.

استدالل او در اینجا مشابه استدالل سایر نظریه پردازان 

بــه اصــل دفــاع و صیانــت از جــان  لوتــری اســت کــه 

خویــش اســتناد کردند و آن را بــه دلیل نفرت انگیز بودن 

دشمنانشــان موّجــه می شــمردند. لوتــر به تصریح عنوان 

می کنــد کــه اگر جنــگ دربگیرد کــه خدا منعــش کرده 

اســت، من کســانی را که از خودشــان در برابــر مدافعان 

پاپ که قاتل و تشنٔه خون هستند، دفاع می کنند مامت 

نخواهــم کرد، و اجازه هم نخواهــم داد هیچ کس دیگری 

آن ها را »فتنه گر«  بخواند و به سرزنش شان بپردازد، بلکه 

عمل آن ها را خواهم پذیرفت و آن را در راســتای صیانت 

و دفــاع از جــان خویش تلّقی خواهم کــرد، زیرا در چنین 

مواردی، وقتی که آدمکش ها و خونریزها میل شدیدی به 

برپایی جنگ و دســت زدن به کشــتار دارند، در حقیقت 

امر برخاستن علیه آن ها و دفاع از خویشتن یک شورش و 

قیام کور نیست.

  لوتر البته این را هم می گوید که تمایلی ندارد کسی 

را تحریک یا تحریض به چنین دفاعی از خویشتن کند یا 

آن را توجیه کند، زیرا این در شأن او نیست. از آن جهت 

که ممکن است مردم لوتری ها را به دلیل استفاده از زور 

در برابــر زور مــورد انتقاد قرار دهند و چنین بیندیشــند 

که رفتار آن ها فتنه گرانه است، لوتر ضروری می بیند که 

میــان »فتنــه و ســایر اعمال«  خط تمایزی بکشــد و »این 

بهانــه را از دســت ایــن ســگ های هار بگیرد کــه آن ها در 

حال جنگ با مردمی طاغی و سرکش هستند و هم طبق 

قانــون انســانی و هــم بر طبق قانــون الهــی عادالنه عمل 

می کنند«. اگرچه این »سگ های هار«  از لفظ »شورش 

و فتنه«  برای ترساندن دشمنان خود و واداری ایشان به 

تسلیم استفاده می کنند، شرایط فعلی تفسیری متفاوت 

را موّجــه و عادالنــه می شــمارد. بــه گفتــٔه لوتــر:  »عمــل 

برخاف قانون فتنه نیست؛ و گرنه هر نقض قانونی باید 

شــورش و فتنه به حساب می آمد. نه! آن کسی شورشی 

اســت کــه از تســلیم شــدن در برابــر حکومــت و قانــون 

ســرباز می زند، کســی که به آن ها حمله می برد و با آن ها 

می جنگد، و می کوشــد آنان را برانــدازد تا خودش حاکم 

شود و قانون خودش را به موقع اجرا بگذارد. این تعریِف 

درســِت یک شورشــی اســت. طبق این تعریــف، دفاع از 

 ، کالون نیز همانند لوتر
به طور عمده بر این 
کید می کند  واقعّیت تأ
که اتباع باید تسلیم 
فرمانروایی سیاسی باشند 
هر چقدر هم که این 
فرمانروایی ناعادالنه باشد
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خویشــتن در برابــر ســگ های هــار نمی توانــد فتنه گرانه 

باشــد. زیــرا مدافعان پــاپ عامدانه جنــگ را می آغازند؛ 

آن ها از حفظ صلح سرباز زده و اجازه نمی دهند دیگرانی 

کــه می خواهنــد در صلح زندگی کنند، آســوده باشــند. 

بنابراین این مدافعان والیت مطلقٔه پاپ هستند که بیشتر 

شایستٔه نام شورشی  و فتنه گرند و صفات فتنه گران را با 

خود حمل می کنند«.

لوتر در ضمن به این نکته اشاره می کند که پاپیست ها 

خــاف قانون امپراتوری و قانون طبیعی عمل می کنند. 

بــه بــاور وی، آن هــا دفاع منصفانــٔه لوتری ها از خودشــان 

را از آن ها دریغ کرده اند و رویه های درســت را در ســایر 

جنبه ها و وجوه نیز زیر پا گذاشته اند. بنا به این دالیل و 

دالیلی دیگر، آن ها در این کشمکش فعلی بر خطا هستند 

و می توان با زور در برابرشان ایستاد و مقاومت کرد.

پژوهشــگران دربارٔه حدود دقیق مقاومتی که لوتر در 

رســالٔه هشــدار تبلیغ می کند، و نیز دربارٔه حدود فاصله 

گرفتن لوتر در این متن از نظرات پیشینش اختاف نظر 

دارند. با این  همه، تردیدی نمی توان داشت که اظهارات 

او چگونــه تفســیر می شــدند. بــا توّجه به تحــرّک نظامی 

علیه امپراتور، لوتر حامی چنین عملی به حساب می آمد 

و بنابراین مقاومت در برابر فرمانروایی ناعادالنه را موّجه 

و عادالنه می شمرد.

هرچــه نهضــت اصاح دینی به جلوتر می رفت، ســایر 

خصــوص  در  منســجم تری  آموزه هــای  نظریه پــردازان، 

مقاومــت عرضــه می داشــتند. یکی از شــاخص ترین این 

نظریه پــردازان ژان کالــون بــود. گفتنی اســت که نظریٔه 

مشروطّیت مستلزم محدود کردن قدرت حاکم از طریق 

نهادهــای قانونمند و دائمی اســت. اگرچــه دیدگاه لوتر 

قدم هــای مؤثــری را در ایــن جهــت طی می کنــد و دیگر 

نظریه پــردازان لوتــری آشــکارا از پیــش، موضــع کالــون را 

بشارت می دهند اّما به دلیل فقدان دّقت و ظرافت های 

نظــری در زمینٔه نهادهای مورد بحــث، دفاع لوتر از حق 

»صیانــت از جان خویــش«  را نمی توان نظریٔه مشــروطٔه 

منسجمی به شمار آورد.

وجوهــی از دیــدگاه لوتــری، به ویــژه آمــوزٔه »کانتــران 

قــرار  پرداخــت  مــورد  به خوبــی  اگــر  فرودســت«،  

گیــرد و پرورانــده شــود، می تــوان آن را بــه یــک موضــع 

مشــروطه خواهانه تبدیــل کنیم. در کتــاب چهارِم فصل 

بیســتِم رسالٔه »نهادهای دین مسیحی«  کالون می توان 

یک خط استداللی مهم را یافت که به واقع منسجم ترین 

و سیســتماتیک ترین بحــث او دربــارٔه حکومــت اســت. 

کالــون نیــز همانند لوتــر، به طور عمــده بر ایــن واقعّیت 

تأکید می کند که اتباع باید تســلیم فرمانروایی سیاسی 

باشــند هر چقدر هم که این فرمانروایی ناعادالنه باشد. 

کالــون مثال هــای متعــّددی از کتــاب مقــّدس دربــارٔه 

حاکمــان بی رحم و شــریری می آورد تا نشــان دهد که به 

هرحال خداوند از اتباع آنان می خواسته که از آن حاکمان 

اطاعــت و پیــروی کننــد و همین امــر را پشــتوانٔه موضع 

خویش می کند. کالون دســت خدا را در پشــت حاکمان 

شــریری می بیند که باید به آنان به چشــم مجازات های 

الهی برای تخطّی ها و تجاوزات اتباع آنان از حدود الهی 

نگریست.

واقعّیــِت  ایــن  بدخیــم،  واقعّیــت  آن  کنــار  در  اّمــا 

تسکین بخش و تسّای خاطر هم هست که مشّیت الهی 

بعضاً همان طور که پادشــاهانی را باال کشــیده اســت، به 

زیــر هــم می کشــد. در پــاره ای اوقات خداوند شــخصی 

را »منتقــم عمومــی«  می گردانــد تا مردم خود را از شــر 

حاکمــی شــرور خــاص کنــد. بنابرایــن، خداونــد مــردم 

اســرائیل را از طریق اعمال موسی از شر جّبارّیت فرعون 

آزاد کرد. مّلت ها عادت داشته اند غرور مّلت های دیگر را 

مقهور خود کنند. مصریان را آشوریان به خاک نشاندند، 

آشــوریان را کلدانیان، و بابلیان را مادها و پارس ها. پس، 

پیام این اســت: »بگذار امیران بشــنوند و بترسند«.  اّما 

اتبــاع معمولی، که مأموریت خــاص انتقام الهی به آنان 

داده نشــده است، نبایســتی زمام امور را در دست خود 

بگیرنــد. سرنوشــت آنــان »اطاعــت و رنج بردن«  اســت. 

كالــون همچنین اضافه می کند که: »من این ماحظه را 

همیشه در مورد مردم معمولی به کار می گیرم«.

با این حال، طیف مهّمی از استثنائات هم وجود دارد. 

چنان کــه پیش تر گفته شــد، برخی نظریه پــردازان لوتری 

بر این نظر اصرار و ابرام داشــتند که قدرت سیاســی در 

دست صاحب منصبان مختلف است که هر یک از آنان 

موظّــف اســت از اتبــاع خــود در برابر ســوءرفتار دیگران 

حفاظــت به عمل بیاورد. کالــون توّجه مخاطبان خویش 

را بــه برخــی حکومت هایــی جلــب می کند کــه در آن ها 

به خصــوص کانترهــا وظیفــه دارند کــه از مردمان شــان 

در برابــر سوء اســتفادٔه فرمانروایی صیانــت و محفاظت 

دارنــد در  حــق  ایــن صاحب منصبــان  نه تنهــا  نماینــد. 

برابــر ســتم جّبارانه مقاومــت کنند، بلکه اگر ایــن کار را 

نکننــد به خطــا رفته اند. این خط اســتداللی البته ابتکار 

خــود کالون نبــود اّما نفوذ و اعتبار بســیار زیاد او باعث 

مشــروعّیت بخشــیدن به مقاومــت در نگاه پیــروان او و 

آن کسی شورشی است که 
از تسلیم شدن در برابر 
حکومت و قانون سرباز 

می زند، کسی که به آن ها 
حمله می برد و با آن ها 

می جنگد، و می کوشد آنان 
را براندازد تا خودش حاکم 

شود و قانون خودش را 
به موقع اجرا بگذارد. این 
تعریِف درسِت یک شورشی 

است. طبق این تعریف، 
دفاع از خویشتن در برابر 

سگ های هار نمی تواند 
فتنه گرانه باشد. زیرا 

مدافعان پاپ عامدانه 
جنگ را می آغازند
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ســایر نظریه پــردازان شــد. مهم تریــن قطعــه در خصوص 

این اندیشه در رسالٔه وی، بی شک همین نکته است که 

می گوید: »اگر در حال حاضر هر کانتری برای حفاظت 

از مردم و تعدیل قدرت پادشــاهان گماشــته شده باشد، 

چنان کــه در عهــد باســتان افوروس هــا مهــاری بودند بر 

پادشــاهان در الکدایمونیــا، یــا تریبون هــا مهــاری بودنــد 

بــر کنســول ها در میان رومیان یــا دماركوس ها )رؤســای 

محاکــم قضــاوت(  مهــاری بودنــد بــر سیاســت مداران 

در میــان یونانیــان؛ یا قدرتی که شــاید اکنــون در اختیار 

ســه  اِتا در هر پادشــاهی اســت وقتی که با یکدیگر یکی 

می شــوند؛ من به هیچ وجه آن هــا را منع نمی کنم که در 

انجــام تکلیــف خود با خشــونت یــا بی رحمی پادشــاهان 

مقابلــه کننــد بلکــه تأیید می کنم چشــم بســتن آنــان بر 

ستم ها و مظالم پادشاهان به مردم، و چنین چشم پوشی 

و اغماضــی، شــنیع ترین نــوع بدعهــدی و پیمان شــکنی 

اســت زیرا شیادانه به آزادی مردم خیانت می کنند، که 

می دانند بنا به فرمان خداوند گماشته شده اند تا حافظ 

و نگهبان این مردم باشند«.

کانترهای مختلفی که کالون به آن ها اشــاره می کند 

از مســئولّیت های قانونــی و ناظــر به نگرش مشــروطّیت 

برخــوردار بودنــد تــا اطمینان حاصل شــود کــه از قدرت 

پادشــاهی سوءاســتفاده نمی گــردد. مثال هایــی کــه او 

مــی آورد از نظام نامه هــای حکومتی و رژیم های باســتان 

هســتند، اّما او این ماحظه شــگفت و تکان دهنده را هم 

اضافه می کند که مهاری مشابه باید برای حفظ اِتاها در 

قوانین اساسی و رژیم های معاصر نیز وجود داشته باشد 

)نظیــر نهادهــای قانون گــذاری، کــه معــادل پارلمان های 

فعلی بودند(.  زبان او در اینجا با احتیاط کامل سربسته 

و مبهم است، و بنابراین دشوار می توان گفت منظور او 

دقیقاً چه هست. اّما همان طور که در مورد لوتر ماحظه 

کردیم، بار دیگر، بایستی دیدگاه کالون را نیز با توّجه به 

شــرایط سیاسی روزگارش تفســیر کرد. اگرچه شاید خود 

او چنیــن نّیتــی نداشــت، اّما اظهارات او باعث گشــوده 

 شدن باب مهّمی به روی مقاومتی گسترده گردید. این 

واقعّیــت که کالون اســتثناهایی برای قاعــدٔه کّلی عدم 

مقاومت قائل شد، در نگاه بسیاری از اشخاص، مقاومت 

را موّجــه ســاخت. ایــن پیشــنهاد او کــه مقاومــت اتاهــا 

»شاید«  نه فقط مجاز بلکه ضروری و الزم است، اعتبار 

بســیار زیادی به آن خط اســتداللی بخشید که پیروان او 

در طول جنگ های دینی در فرانســٔه قرن شــانزدهم، پی 

گرفتند.

پس از ترویج چنین دیدگاهی، مســئلٔه دفــاع از آزادی 

در برابر جّباران اهمّیت بیشتری یافت.

در طــول قــرن شــانزدهم، فرانســه از جمله کشــورهای 

اروپایــی بــود کــه جنگ هــای دینــی عمــاً آن را چندپاره 

کرده بود. هوگونوت ها یا همان کالونیست های فرانسوی 

و کاتولیک ها بیش از ســی ســال به جنگ و نبرد مشغول 

بودند. هرچند که اکثرّیت از آِن کاتولیک ها بود اّما توانا 

به سرکوب دشمنان  یا تصّرف شهرهای هوگونوت ها، که 

قاع مســتحکمی داشــتند، نبودند. خصومت میان این 

دو اردوگاه پس از تابستان ۱۵۷۲ بسیار تشدید شد، یعنی 

زمانی که تاش کاتولیک ها برای کشتن رهبران هوگونوت 

منجر به یک کشتار همگانی گردید. در این کشتار که در 

شب سن بارتلمی آغاز شد بیش از دو هزار نفر در پاریس 

و هزاران نفر دیگر در والیات کشــته شــدند. از همین رو، 
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مواضع هوگونوت ها در واکنش به این قتل عام سخت تر 

شد. وقتی شهرهای هوگونوتی منکر وفاداری خود به تاج 

و تخت گشتند، برای توجیه عمل خویش ناچار شدند تا 

براهین و استدالالت جدیدی را عرضه کنند که این خود 

موجبــات تجّلــی آثار مهّمی در پهنٔه فلســفٔه سیاســی را 

فراهم آورد. مهم ترین آن ها رســاله ای بدون نام نویسنده 

بــا عنــوان »ویندیکیــای کونتــرا تورانــوس«  یــا »دفــاع از 

آزادی در برابــر جّبــاران«  بود که در ۱۵۷۹ منتشــر شــد. 

اگرچه بحث و جدل هایی دربارٔه نویسندٔه این متن وجود 

دارد، اّما به طور معمول آن را به فیلیپ دوپلسیس مورنه 

نسبت می دهند.

وضعّیــت وخیم هوگونوت ها در فرانســه، موجب شــد 

آن هــا براهیــپ مشــروطه خواهانٔه تکان دهنــده ای بــرای 

مقاومــت صورت بنــدی کننــد. مهم تریــن مســئله، در 

اقلّیت بودن آن ها بود. در میان حدود پانزده میلیون نفر 

جمعّیت، هرگونوت ها شمارشــان حــدوداً به یک میلیون 

نفر می رسید. اّما چون عقاید آن ها به ویژه برای بورژوازی 

شهر و اشراف جذابّیت داشت، بنابراین آن ها در شهرهای 

زیادی متمرکز شده بودند و بر آن شهرها تسّلط داشتند، 

به نحــوی کــه حــدود چهــل درصــد از اشــراف هوگونوت 

بودند. هوگونوت ها نیز همچون لوتری های پیش از خود 

در پــی جلــب حمایت مقامات عمومی، اشــراف محّلی، 

و کانتــران بودنــد. آن ها هم از شــورش عمومی بیمناک 

بودند و عاقمند بودند که مقاومت را به مقاومتی تحت 

رهبــری مقامــات عمومی محدود کنــن. هرچند عناصر 

اصلــی نظریٔه مقاومــت هوگونوت ها را پیش تــر لوتری ها 

بیان کرده بودند اّما ایشان این اندیشه ها را پرورش داده 

و به یک آموزٔه قانع کننده و قاطع مبّدل نمودند.

چــون هرگونوت هــا در اقلّیــت بودنــد، توانایــی آن را 

نداشــتند تا از قیامــی عمومی علیه فرمانروایی پادشــاه 

حمایــت کننــد. در عــوض، آن هــا اعــام می کردنــد کــه 

قــدرت پادشــاه محدود بــه مهارهای قانونی و مشــروطه 

وجــود  مســتلزم  مشــروطّیت  کــه  می دانیــم  اســت. 

ساختارهای نهادی قانون مدار و دائمی است که به نوعی 

نمایندٔه منافع جامعه باشند. کم و بیش از قرن سیزدهم 

بــه بعــد، مجالس نمایندگی یا همان اتاها در بســیاری از 

کشورهای اروپایی از جمله در فرانسه تشکیل شده بود. 

بنابراین، هوگونوت ها می گفتند که اتاها مهاری مشروع 

بر قدرت پادشاه هستند. فرانسیس اوتمان، از دانشوران 

برجستٔه اومانیست که یک هرگونوت هم بود، در کتاب 

»فرانکوگالیا«،  نوشــتٔه ۱۵۸۳، شــواهد تاریخی بســیاری 

عرضه کرد تا نشان دهد شکل اصیل و اّولّیٔه حکومت در 

فرانســه پادشاهی مشــروطه بوده است و قدرت سیاسی 

در اصل در دست مردم بود. او می نویسد: »مردم قدرت 

بریــن را برای خود محفوظ نگاه داشــته بودند، آن هم نه 

فقط برای انتخاب پادشــاهان، بلکــه همچنین برای عزل 

آنان. این را به وضوح می توان در شکل فرمانروایی گل ها 

پیش از آنکه مغلوب قدرت رومیان شوند، مشاهده کرد. 

زیــرا مــردم، همان گونه که قیصر می گوید، قدرتشــان بر 

پادشاه کمتر از قدرت پادشاه بر آنان نبود«.

اوتمــان و ســایر نظریه پــردازان هوگونــوت اعــام مــی 

کردنــد کــه اتاهــا و دیگــر اشــراف و صاحب منصبــان در 

حقیقت وکای مردم هستند و بنابراین این ها توانایی آن 

را دارند که قدرت پادشاه را مهار کنند.

نظریه پــردازان هوگونــوت دیگــری، به خصــوص مورنه، 

مشــروطه طلبانٔه  اســتدالل های  و  بســتند  هّمــت  کمــر 

اوتمان را پرورانده و تشــریح و تنبیت کردند. گفتیم که 

کالون عقیده داشــت که می تــوان فرمانروایی ناعادالنه 

را بــا »قدرتــی کــه شــاید اکنــون در اختیــار« ســه اتا« در 

هر پادشــاهی اســت« مهار کرد. مورنه بــا صراحت تمام 

ایــن قدرت را به اتاها نســبت می دهــد، و حّتی یک گام 

هــم فراتــر رفتــه و قدرتی مشــابه را به کانتــران منفرد یا 

کانتران فرودســت نیز نسبت می دهد. استدالل اصلی 

در »ویندیکیای«،  تاش برای توجیه و عادالنه دانســتن 

مقاومت هم بر مبنای دینی و هم بر مبنای دنیوی است.

مورنه می گوید مقاومت در برابر امیری که قانون خدا 

را نقض می کند یا می کوشــد کلیســای حقیقی را ویران 

کند یا جلوی اشاعٔه آن را بگیرد نه تنها مجاز بلکه واجب 

و ضروری اســت. بنیان مّدعای او یک میثاق دو بخشــی 

شــاخص میــان خــدا، مــردم، و پادشــاه اســت کــه مورنه 

تصریح می کند همٔه طرف ها وارد این میثاق شــده اند تا 

ضامن دینداری حقیقی باشند. یک میثاق میان خداوند 

و پادشــاه بســته شــده اســت، و یــک میثاق دیگــر، میان 

خداونــد و مردم. مردم عهد بســته اند که بندگان مطیع 

خداوند باشــند و پادشاه متعّهد شده است مردم را تابع 

قانــون خداوند نگاه دارد. میثاق بسته شــده با هر یک از 

طرفین را به عنوان ضامن اجرای آن توسط دیگری معرفی 

می کند. این شــبیه برخی توافقات دریافت وام اســت. 

به عنوان مثال، اگر شخصی بخواهد از شخص دیگر پولی 

قرض بگیرد، اّما شــخص دوم نگران توانایی شــخص اّول 

برای بازپرداخت قرض باشــد، می تواند از شــخص ثالثی 

بخواهد که به همراه شــخص اّول ســند را امضا کند. اگر 

آنچه در استدالل مورنه 
اساسی و بنیادی است این 
انگارٔه عقل متعارف است 
که مردم بزرگتر از پادشاه 

بوده و بر او اولویت دارند. 
انگاره ای که ریشه در 

قانون شرکت های سهامی 
هم دارد. این امکان وجود 

دارد که مردمی در کار 
باشند که پادشاهی نداشته 
باشند، اّما پادشاهی بدون 

مردم ممکن نیست وجود 
داشته باشد. بنابراین، 

روشن است که در اصل، 
این مردم هستند که 

پادشاهان را بر تخت 
می نشانند
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شخص اّول قصور کند، شخص ثالث ضامن پرداخت کل 

مبلــغ خواهــد بــود. بر همین وجــه، اگر مــردم از راه خدا 

منحــرف شــوند، پادشــاه ضامــن گناهان آن هاســت مگر 

آنکــه آنــان را وادارد به راه درســت بازگردند. اگر پادشــاه 

بخواهــد مــردم را از خــدا دور کنــد، مــردم مســئول این 

تخطّــی هســتند، مگر آنکه پادشــاه را وادارند کــه دوباره 

بــه صراط مســتقیم تغییر مســیر دهــد. بر اســاس گفتٔه 

مونه به نظر می رســد خداوند همان کاری را کرده است 

کــه وام دهندگان غالباً بــا وام گیرندگان مشــکوک انجام 

می دهنــد، یعنــی بــرای یــک مبلغ معّیــن چندیــن نفر را 

متعّهــد می کنند تا ســند یــک وام را دو یا چند نفر دیگر 

هم امضا کنند، و هر امضاکننده ای مسئول بازپرداخت 

کل مبلــغ می شــود چنان کــه گویــی خــودش بدهــکار 

اصلی اســت. چون ســپردن کلیســا به یک فرد واحد، که 

به هرحال یک انسان جایزالخطاست، کاری خطرناک بود، 

خدا کلیســا را به دســت مردم به صورت یک کل ســپرد. 

بنابراین، پادشاه و بنی اسرائیل، هر دو، استقرار یافتند که 

هر دو صّحه گذار هســتند و به یکســان مکّلف به اجرای 

کامل عهد می باشند. با توّجه به بحث های مطرح شده، 

حال باید توّجه خود را به استفادٔه آسان مورنه از مفاهیم 

حقــوق خصوصــی در زمینــٔه مســائل بنیادیــن مربوط به 

حکومت معطوف کنیم.

آشــکارا، خداونــد اگــر مــردم را مســئول تخطّی هــا و 

اشتباهاتی که علیه دین حقیقی صورت می پذیرد بداند، 

ایــن تخطّی هــا انجام نمی گیرند. از جمله، وســایل مجاز 

برای جلوگیری از تخطّی، توّســل به زور اســت. بار دیگر، 

نه تنهــا مقاومــت مجاز اســت بلکــه واجب بــوده و به آن 

امر شــده اســت. اگر مردم جلوی دین کاذب را نگیرند، 

در چشــم خداونــد خــود آنان هــم به انــدازٔه گناهــکاران، 

گناهکارند. به گفتٔه وی، اگر بنی اسرائیل از خداوند روی 

بگرداند و پادشاه آنان را اصاح نکند، گناه مردم بر گردن 

پادشــاه هم می افتد. بالعکس، اگر پادشــاه رو به خدایان 

کاذب بیاورد و دیگران را هم به سوی این خدایان کاذب 

بکشاند و بخواهد به هر طریقی کلیسا را نابود کند و اگر 

بنی اسرائیل نتوانند او را از راه ضاله به صراط  مستقیم و 

راه حــق بازگردانــد، ولو در صورت ضرورت بــا زور، آنگاه 

گناه پادشاه به گردن مردم هم هست.

مســئولّیت مقاومت به عهدٔه کانتران هم هســت که 

نماینــدٔه کل مردم هســتند. چون جمع کــردن کل مردم 

در یک جا عماً کاری مشــکل اســت، مردم باید نماینده 

داشــته باشــند. »چون این صاحب منصبــان نمایندٔه کل 

مردم هستند، وقتی این ها گرد هم می آیند می گویند کل 
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مردم اجتماع کرده اند«.  چون مورنه کانتران جمع شده 

را معــادل مردم مــی داند، عمل اصاحی الزم را، هم کل 

مردم می توانند انجام دهند و هم نمایندگان ایشان. آنچه 

در بحــث او در اینجــا شــگفت اســت دو پهلوگویِی قطعاً 

عمدی او دربارٔه این است که کانتران دقیقاً چه کسانی 

هســتند و ماهّیت دقیق شــرایط الزم برای آنکه کانتران 

نمایندٔه کل مردم باشند چیست. دیدیم که کالون از قید 

»شــاید«  برای ایفای وظیفٔه مهار کردن برای »سه  اِتا در 

هر پادشــاهی وقتی که با هم جمع می شــوند«  اســتفاده 

می کرد. به دلیل ظهوِر غالباً کند و توأم با وقفٔه مجالس 

نمایندگــی در بســیاری از کشــورهای اروپایــی، طبیعــی 

اســت کــه منظور کالــون را همین مجالــس نمایندگی، و 

صرفاً همین مجالس برای مهار قدرت پادشاه بدانیم. در 

اندیشٔه مورنه، موقعّیت هوگونوت ها ایجاب می کرد که 

به دنبال این استراتژی نروند. اگرچه هرگونوت ها به لحاظ 

عددی در اقلّیت بودند، اّما در نواحی و شهرهای معّینی 

متمرکز شــده بودند، و اشــراف قدرتمندی هــم در ِعداد 

پیروان شــان بودند، چون آن ها در اقلّیت بودند، احمقانه 

بــود کــه به منظــور حفاظــت از خودشــان به مجالــس اِتا 

اّتکا کنند. به وضوح می توان یک اســتراتژی رجحان یافتٔه 

پشتیبانی از مقاومت اشراف و کانتران منفرد در نواحی 

خاّصی از قلمرو پادشــاهی مشاهده کرد. بنابراین، مورنه 

اندیشــٔه نمایندگــی را به حــّدی دچــار بســط و گســترش 

می کند تا طیف گســتردٔه متنّوعی از صاحب منصبان را 

در سطوح مختلف دربر بگیرد. به گفتٔه مورنه:  »هنگامی 

که به صورت جمع از مردم سخن می گوییم مرادمان آن 

دسته کسانی هستند که به واسطٔه مردم صاحب اقتدار 

شــده اند، یعنــی همــٔه کانتران فرودســت پادشــاه که یا 

مردم انتخاب شان کرده اند یا به هر طریق دیگری استقرار 

یافته اند. این ها در کل در مفهوم جمع مردم ایفای نقش 

می کنند و افوروس های پادشاهان هستند و در حاکمّیت 

آنان شرکت دارند. ضمناً منظور ما مجالس اتاهاست، که 

چیزی کمتر از نمونٔه کامل یک پادشاهی نیستند که همٔه 

امور عمومی به آن ها ارجاع داده می شود«.

در اینجــا چــون اســتفاده از واژٔه »افوروس هــا«  یادآور 

اشــارات کالون اســت، بعید نیســت که مورنه به روشنی 

التفات داشته که تا چه اندازه مواضعش از مواضع کالون 

فاصله دار بوده است.

مســئولّیت کانتران منفرد شــبیه مسئولّیت مجالس 

اتاســت. درســت همان طور که کل مردم مســئول حفظ 

امانت دین در سرتاسر قلمرو پادشاهی هستند، ساکنان 

یک بخش از قلمرو نیز مسئول عبادت درست در منطقٔه 

خود می باشند: »هریک از شهرهایی که بخشی از قلمرو 

پادشــاهی را تشــکیل می دهنــد، و همچنیــن کانترهای 

هریــک از ایــن شــهرها، به طور منفــرد و به صــورت علنی 

ســوگند یــاد کرده انــد کــه تــا جایــی کــه مســتقیماً تأثیر 

می پذیرنــد چنین کنند«.  مورنه، بــرای آنکه مبادا وضع 

حاصلــه به روشــنی وضعّیتــی فتنه جویانه به نظــر بیاید، 

میــان مقاومت کانتــران و مقاومت افراد عــاّدی، همان 

تمایــز مرســوم را قائل می گــردد. مردم عــاّدی، جز وقتی 

کــه تحت هدایــت یک کانتر هســتند، اجــازٔه مقاومت 

ندارنــد. مورنــه افراد عاّدی را مــورد بحث قرار نمی دهد 

و چنان کــه به وضــوح بیــان می دارد، ایشــان شــبیه الوار، 

میخ ها و قاب ها در اجزای یک کشتی شمرده می شوند؛ 

همٔه سخن او دربارٔه کانتران است که مسئولّیت والیت 

یا شهر را برعهده دارند. بدین  قرار، افراد عاّدی می توانند 

ســاح بردارنــد، به شــرط آنکــه یــک کانتر به آنــان چنین 

دســتوری داده باشــد. اّمــا در فقــدان این رهبــری، آن ها 

بایــد راه های دیگــری را در پیش گیرنــد. آن ها می توانند 

از ســرزمین خــود هجــرت کــرده و آن را تــرک گویند و به 

جاهایی بروند که ایشان را راحت تر می پذیرند. حال اگر 

این گزینه نیز برایشان وجود نداشته باشد، باید دین خود 

را بر زندگی ترجیح داده و تن به شهادت دهند.

البته مورنه برخی از افراد عاّدی را که خداوند وظایف 

خاّصی بر دوش شــان نهاده، مســتثنا می کند. در کتاب 

مقّدس افرادی نظیر موســی؛ ایهود، که عجلون، پادشــاه 

موآب، را کشت، و اسرائیل را از شر موآبیان خاص کرد؛ و 

یهُیو، که »نسل آخاب را برانداخت و کاهنان َبَعل را نابود 

کرد«، وجود دارند که در زمرٔه افراد عاّدی هستند اّما به 

باور مورنه اینان کسانی هستند که دستورات صریحی از 

خداوند دریافت کرده بودند. افراد عاّدی، بدون هدایتی 

روشن از این دست، نباید دست به عمل بزنند.

چنان که مشــهور اســت، تحّوالت در کلیســا در ظهور 

نظریــٔه مشــروطه تأثیر بســیار مهّمــی داشــت. این نکته 

در رســالٔه ویندیکیای مورنه نیز بارز است، چراکه مورنه 

مثال هایــی از تاریــخ کلیســا را پشــتوانٔه نظریــات خــود 

می کنــد. به طــور مثــال او در قطعــه ای از رســالٔه خــود 

می نویسد:

»درست به همان نحوی که شورای کلیسایی، باالتر از 

پاپ اســت، چنان که به درستی در شورای بازل و شورای 

کنســتانس تصمیم گرفته شــد، و درســت همان طور که 

کلیسای جامع باالتر از اسقف است؛ یک شرکت سهامی، 

مورنه می گوید مقاومت در 
برابر امیری که قانون خدا 

را نقض می کند یا می کوشد 
کلیسای حقیقی را ویران 

کند یا جلوی اشاعٔه آن را 
بگیرد نه تنها مجاز بلکه 
واجب و ضروری است. 

بنیان مّدعای او یک میثاق 
دو بخشی شاخص میان 

خدا، مردم، و پادشاه است 
که مورنه تصریح می کند 

همٔه طرف ها وارد این 
میثاق شده اند تا ضامن 

دینداری حقیقی باشند
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باالتــر از نمایندگانــش اســت؛ یک دادگاه باالتــر از رئیس 

دادگاه اســت؛ و به طور معمول کســی که اقتــداری را از 

یک مجموعــه ای می گیرد پایین تر از آن مجموعه اســت 

حّتی اگر بر یکایک اعضا برتری داشته باشد«.

استداللی که بر پایٔه امر دنیوی دربارٔه مقاومت عرضه 

می شــود، بــه همیــن اســتدالل شــباهت دارد. مورنــه به 

یک قرارداد دوم و آســان تر میان پادشــاه و مردم متوّســل 

می شــود. جوهرٔه این توافق چنین اســت که مردم تعّهد 

می دهنــد از پادشــاه، تــا زمانــی کــه نیک و عادل اســت، 

اطاعت کنند. پادشاه هم به نوبٔه خود متعّهد می شود که 

بنا بر عدالت فرمانروایی کند. اگر پادشاه به عهد خویش 

پشــت کند، مردم نیز الزامی به حفظ عهد و پیمان خود 

ندارند. به قول مورنه، تکلیف میان حاکم و مردم همیشه 

دو طرفه و متقابل اســت. او قول می دهد حاکمی عادل 

باشــد؛ آن هــا هم قول می دهند در صورتــی که عادل بود 

از او اطاعــت کننــد. پشــتوانٔه وجــود این نوع قــرارداد یا 

میثاق، سوگند تاجگذاری است که از پادشاهان بسیاری 

خواســته شده و خواسته می شود که به هنگام جلوس بر 

تخت سلطنت یاد کنند. مورنه سوگندی را که پادشاهان 

باستانی بورگوندی یاد می کردند نقل می کند که آمده: 

»ســوگند می خــورم کــه از حقــوق مردمان طبــق قانون و 

عدالت پاسداری کنم«.  آنچه در استدالل مورنه اساسی 

و بنیادی اســت این انگارٔه عقل متعارف اســت که مردم 

بزرگتر از پادشاه بوده و بر او اولویت دارند. انگاره ای که 

ریشــه در قانون شرکت های سهامی هم دارد. این امکان 

وجود دارد که مردمی در کار باشند که پادشاهی نداشته 

باشــند، اّما پادشــاهی بــدون مردم ممکن نیســت وجود 

داشته باشد. بنابراین، روشن است که در اصل، این مردم 

هســتند که پادشــاهان را بر تخت می نشانند. اگر کسی 

بپرســد مردم چرا به چنین کاری اقدام می کنند، پاســخ 
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روشن است:  چون به نفع آنان است. پادشاهان را مستقر 

می کنند تا او امنّیت عمومی را تأمین کند، »تا با عدالت 

برقــرار بمانــد، و با زور اســلحه هــم از حکومت حقوقی و 

هــم از اشــخاص حقیقــی در برابر هرگونه گزند و آســیب 

دفــاع کند«.  منصب و مقام پادشــاه آشــکارا »برای خیر 

و نفع مردم اســت«  لذا، اگر پادشــاهی در پی خیر مردم 

نباشد، می توان با او مقابله کرد. بار دیگر، وظیفٔه مقابله 

بــا حاکمــان جّبار بــر عهــدٔه کانتــران و صاحب منصبان 

قلمرو پادشاهی گذاشته می شود. وظیفٔه آن ها پاسداری 

از مــردم »و حصــول اطمینــان از ایــن اســت کــه شــخص 

پادشاه مرتکب جرمی علیه مردم نمی شود و وظیفٔه خود 

را در قبــال آنــان به طاق نســیان نمی ســپارد«.  مورنه چه 

از تاریخ باستان و چه از تاریخ مدرن، مثال های بسیاری 

مــی آورد که چگونــه کانتران و مجالس بــه نمایندگی از 

جانــب مردمان مختلف عمل کرده انــد. به گفتٔه مورنه، 

چنین مجالسی چنان فراگیر هستند که هیچ کشوری در 

جهان نیســت که بتواند مالیاتی را بدون مجوز مجلسی 

از ایــن دســت بــر مردم تحمیل کنــد. پادشــاهان به طرق 

مختلفــی ممکن اســت قــرارداد خود را نقــض کنند. وی 

بــه تمایز ســّنتی میان جّبــاران غاصب یــا جّبارانی »فاقد 

عنــوان«  و جّبارانــی که کردار به نســبت مناســبی دارند 

متوّســل می شــود. جّبار غاصب نمی تواند هیــچ اّدعایی 

نسبت به تاج و تخت داشته باشد. او توانایی آن را ندارد 

که بگوید اتباع باید از من اطاعت کنند چون خدا مرا بر 

این منصب گمارده است. او را باید همچون یک جانی در 

نظر گرفت و نه تنها کانتران، بلکه همه، باید با او مقابله 

کننــد. »اگــر مقاومــت نکنیــم، خائــن به کشــور خویش 

هستیم، رهاکنندگان جامعٔه انسانی، و خوار شمارندگان 

قانون ایم«. »بنابراین، هنگامی  که این نوع جّبارّیت ظاهر 

می گردد، بر هر کســی واجب اســت که دســت به عمل 

بزنــد تا جّبــار را بیرون برانــد، حّتی افراد عــاّدی«.  وقتی 

حاكمی اّدعای معتبری برای منصبش دارد، اّما قرارداد را 

زیر پا می گذارد، موقعّیت کمی پیچیده تر می شــود. در 

این شرایط نیز کانتران باید در برابر وی مقاومت کنند.

اگر مقاومت نیازمند استفاده از زور است، پس بگذار 

از زور اســتفاده کنند. اگرچه افراد عاّدی اجازٔه مقاومت 

ندارنــد، اّمــا اگر کانتــری آنــان را رهبری کــرد، آن ها هم 

می توانند با حاکم جّبار بســتیزند،  »حاکمی که دشــمن 

کشور و جامعه است«.  از نظرگاه مورنه و اندیشمندانی 

نظیــر او، کانتــران نه تنهــا مجازند مقاومــت کنند بلکه 

مکّلــف بــه این کار هســتند چــون این بخشــی از وظیفٔه 

منصب و مقام ایشان است، و آن ها هیچ عذر و بهانه ای 

برای شانه خالی کردن ندارند. در طول واکاوی موضوع، 

بــار دیگــر، مورنــه نظر خویــش را به تاریخ کلیســا مبتنی 

می گردانــد. حــق مردم بــرای مقاومــت در برابر حاکمان 

جّبار را می توان با حقوق ســابقاً شناخته شــده در کلیســا 

مقایســه نمود. مورنه یادآور می شــود که در برخی موارد 

کلیسا ممکن است شورایی را بدون رضایت پاپ منعقد 

کند تا به داوری پاپ بنشیند و در گذشته شاهد بوده ایم 

که پاپ هایی توسط شوراها عزل شده اند. او می نویسد:

»بنا به داوری همٔه مراجع کلیسا و بنا به تمامی فرامین 

و اقدامــات شــوراها، ایــن دیگر امری کاماً تثبیت شــده 

اســت که شــورا از این توانایی برخوردار اســت که به طور 

قانونــی بــه عزل پاپی مبادرت کند، کــه البته با این حال 

آن پاپ الف می زند که شــاه همٔه شــاهان اســت. و نفیر 

می کشــد که باالتر از امپراتور اســت، چنان که خورشــید 

باالتــر از ماه اســت. و حّتی وانمود می کنــد قدرت عزل 

پادشــاهان و امپراتــوران را در صــورت صاح دید دارد، آن 

وقت چگونه می توان تردید داشــت شــورای عمومی یک 

کشور، یک جّبار را از مقام پادشاهی عزل نکند، پادشاهی 

که نه فقط یک جّبار بلکه دیوانه ای خطرناک هم هست؟«

اســتدالل ویندیکیــای از جنبه هــای گوناگونــی قــادر 

نیســت تا معیارهای امروزین را بــرآورده کند، به ویژه در 

مورد حقوق افراد عاّدی. چراکه آن ها را واحدهای بنیادین 

جامعه به حساب نمی آورد. اّما فاصلٔه عظیم ویندیکیای 

با دیدگاه های رایج در قرون وســطا، که مقامات سیاســی 

منصــوب خداونــد هســتند و بایــد از آن ها اطاعــت کرد، 

شگفت آور است. البته فرد الزم نیست از دستوراتی که 

صریحاً قانون خداوند را نقض می کنند اطاعت کند، اّما 

موضع غالب در قرون وســطا این بود که حّتی در چنین 

شــرایطی نیــز فــرد اجــازه نــدارد کــه بــه دفــاع از عقاید و 

باورهای خویش برخیزد. او می تواند از اطاعت سرباز زند، 

اّما نمی تواند مقاومت کند. در مواجهه با فرمانروایی که 

تسلیم نمی شود، تنها چاره فرد پذیرش شهادت است.

به هــر حال، شــرایط قرن شــانزدهم تغییرات را شــتاب 

بخشــید و زمانــی کــه جوامــع دینــی مشــاهده کردنــد 

حیاتشــان بــه مخاطره افتاده اســت، به دنبــال توجیهاتی 

نظــری بــرای دفــاع از خــود رفتنــد. اگرچه آن هــا از ترس 

شــبح انقــاب عمومی مردمی، حق مقاومــت را محدود 

به صاحب منصبان عمومی کردند، اّما استدالل های آن ها 

زمینه را برای تحّول نظریات مشروطه خواهانٔه سده های 

پسین مهیا کرد. 

ع حیرت آور  موضو
اینجاست که، اگرچه 

مسائل مربوط به مقاومت 
در دل بحث و جدل های 

دینی جای گرفته بود، 
لوتری ها تالش می کردند 

حق مقاومت را بر 
بنیان های غیردینی استوار 

کنند. به همین دلیل، 
براهین مبتنی بر قانون 
طبیعی بسط و گسترش 

داده شد تا حق طبیعی هر 
شخصی را برای مقاومت 

در برابر بی عدالتی، 
مطابق با جایگاهی که 

دارد توجیه کند و عادالنه 
بشمرد
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مقاومت در برابر حّکام ناعادل و شورش 
ک کمان در اندیشٔه جان ال علیه حا

وز استیفن بار
ترجمٔه تیرداد افشار
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او در پاسخ به این اّتهام 
که که از چنین توصیفی 

بوی تحریک به شورش به 
مشام می رسد، می گوید 

مسّلمًا تمکین کردن به 
سارقان و دزدان دریایی 

دور از صواب است: 
معنای ضمنی این سخن 

آن است که آن افرادی که 
بدون رضایت مردم حکم 

می رانند و برخالف خیر 
و صالح عمومی عمل 

می کنند، تفاوت و فرقی 
با جنایتکاران نداشته 
و شایستٔه فرمانبری و 

اطاعت نیستند

آنــگاه که الک از قرارداد اجتماعی و موافقت ضمنی فرد 

به التزام به تصمیم اکثرّیت در جامعٔه مدنی۱ سخن به میان 

می آورد، ممکن است این پندار نادرست ایجاد شود که افراد 

در گسترٔه جامعٔه مدنی متعّهد می شوند به اوامر حکمرانان 

مستبد و خودسر گردن نهند. اّما در واقع، مناقشه برانگیزترین 

جنبٔه »رسالٔه دوم« الک در زمان انتشار آن، و بی تردید یکی 

از دالیلی که باعث شد الک تصمیم بگیرد آن را بدون ذکر نام 

خود منتشر سازد، این عقیده بود که گاهی شهروندان حق 

دارند حاکمان خود را از سریر قدرت به زیر کشیده و به جای 

ایشان حاکمانی دیگر بنشانند.

مطابــق رأی الک، غرض از پیوســتن افراد به یکدیگر برای 

تشکیل جامعٔه مدنی چیزی نیست مگر صیانت و حفاظت از 

زندگی و آزادی و دارایی ]مالکّیت[. از نظر او، وقتی حکومت 

یا حاکمی ستم پیشه از نقش مشروع خویش تخطّی می کند 

و در جهات ســه گانه ای که یاد کردیم از اهتمام به پیشــبرد 

خیر و صاح عمومی سرباز می زند، در این صورت بر مردم 

حرجی نیســت که از اطاعت حکومت اســتنکاف ورزیده و 

ســر به شــورش و قیام بردارند و آن حکومت و حاکم جّبار را 

براندازنــد. مــردم، حکومــت و حاکم را وکیــل و امین خویش 

کرده انــد؛ زمانــی  کــه حاکمــان ازیــن اعتمــاد سوءاســتفاده 

کننــد، جمیع تعّهدات مردم نســبت به حکومت نیز فســخ 

می گردد. حکومت یا حاکم در صورتی که در راســتای خیر 

عمومــی گام برندارنــد، قدرتی را که مــردم از رهگذر قراری 

اجتماعی و رضایت صریح۲ یا ضمنی۳ خود به ایشان ارزانی 

داشته اند از کف می دهند. چنین چیزی از باور الک به این 

امر الزم می آید که هر حکومت مشروعی حکومت از طریق 

توافق جمعی است. او در پاسخ به این اّتهام که که از چنین 

توصیفی بوی تحریک به شورش به مشام می رسد، می گوید 

مسّلماً تمکین کردن به سارقان و دزدان دریایی دور از صواب 

اســت: معنای ضمنی این سخن آن اســت که آن افرادی که 

بــدون رضایت مردم حکم می راننــد و برخاف خیر و صاح 

عمومی عمل می کنند، تفاوت و فرقی با جنایتکاران نداشته 

و شایستٔه فرمانبری و اطاعت نیستند. از نظر وی، حکومت 

یــا حاکــم حق اعمال قــدرت مطلقــه ندارند و حــدود و ثغور 

قــدرت همان حدود و ثغور خدمت به خیر و صاح عمومی 

می باشد.

آنچه مسّلم می نماید این است که آموزٔه قرارداد اجتماعی 

الک در توجیه مقاومت در برابر حکمرانی ناعادالنه است که 

به بار می نشــیند و ثمر می دهد. اثبات این نکته، به وضوح 

یکی از مقاصد اصلی او در »دو رساله« می باشد.

از نظــرگاه وی، مــردم در وضــع طبیعــی تنهــا بدین خاطر 

تصمیم می گیرند از آن وضع خارج گردند که وضعّیت ایشان 

به تدریــج ترّقــی یابــد. بنابراین، حکومت بایســتی بی طرفی 

خــود را حفــظ کرده و به صیانت از حقوق و آزادی های مردم 

مشــغول باشــد. مطیــع حکومــت مســتبد شــدن نه تنهــا به 

وخامت شــرایط آن ها می انجامد، بلکه الک عقیده دارد که 

مردم »حق ندارند« خود را تسلیم حکومتی خودسر کنند و 

به تبعّیت از آن بپردازند. مردم ارباب و مالک خویش نیستند 

بلکه مخلوق و آفریدٔه خداوندند که از ایشان می خواهد تا به 

حفاظت و نگهداری خود اقدام کنند. گردن نهادن به »ارادٔه 

ناپایــدار و نامطمئن و خودســرانٔه فردی دگــر« در مباینت و 

ناسازگاری با حفظ خویشتن است و بنابراین منع شده است:

»هیچ کس قادر نیست قدرتی بیش از آنچه در خود دارد 

را بــه دیگــری انتقال دهــد؛ و هیچ احدی قدرت خودســرانٔه 

مطلقی بر خود و دیگری ندارد و نمی تواند زندگی خویش را 

نابود سازد یا زندگی و دارایی شخص دیگری را از او بستاند«.

آنچــه در آمــوزٔه الک محــوری اســت تــرس از حکومــت و 

والیت مطلقٔه حاکم و میل به اجتناب از آن اســت. مســئلٔه 

والیت مطلقه و قدرت خودسرانه هنگامی پیچیده می گردد 

که الک درمی یابد که هر حکومتی برای عمل  کردن بایستی 

واجــد انعطاف باشــد. قانون توانایی آن را نــدارد که در همٔه 

موارد ضروری و اضطراری پاسخگو باشد و در شرایط اضطراری 

حکومت باید از این آزادی برخوردار باشد که مطابق »قانون 

بنیادین طبیعت و حکومت« به اقدامات الزم دست بزند و 

این قانون چیزی نیست جز صیانت و حفاظت از جان و مال 

تمامی اعضای جامعه.

جان الک چنین قدرتی را قدرت »خاص« نامیده و تعریفی 

که از آن عرضه می دارد بدین قرار است: »قدرت عمل کردن 

بنا به تشخیص در جهت خیر عمومی بدون تجویز و اعمال 

قانون و گاهی حّتی بر خاف تجویز قانون«.

البته در تاریخ اندیشــٔه سیاســی ما شاهد این هستیم که 

اندیشــمندی چــون نیکولــو ماکیاولــی نیز با پیش کشــیدن 

مفهوم »مصلحت دولت« به بحثی این چنینی دامن زده و 

اظهار داشته که به وقت به خطر افتادن کشور باید ماحظات 

اخاقی را به ســود آنچه باعث نجات کشــور می شــود، کنار 

گذاشــت. در جامعــٔه آمریــکا امــروزه آموزٔه مشــابهی وجود 

دارد کــه آن را »امنّیــت مّلــی« می خواننــد. به طــور معمول 

زمانــی ســخن از امنّیت مّلــی به میان می آید که کشــور در 

معرض تهدیدی خارجی واقع می شــود. بنا به امنّیت مّلی، 

رئیس جمهوری واجد این اختیار اســت کــه برای صیانت از 

جان عموم شــهروندان دســت به اقدامات اضطــراری بزند. 

ایــن آموزه به نحو ویژه ای در دورٔه ریاســت جمهوری ریچارد 
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نیکســون اهمّیت بسزایی یافت و از آن به قصد توجیه رفتار 

مجرمانــه و تــاش بــرای پنهان ســازی خاف هــای اعضــای 

کابینه اش بهره جســت. همان گونه که مثال نیکسون نشان 

می دهــد، انــگارٔه قدرت خــاص به طرح پرســش های مهّمی 

می انجامد. مطابق نظر الک، برای حفظ کشور و صیانت از 

آن، پادشاه باید دست به اقدامات اضطراری بزند که برخی 

از آن ها ممکن است ناقض قانون و حقوق شهروندان باشند. 

ما شاهدیم که در طول جنگ داخلی آمریکا، آبراهام لینکلن 

قانون قرار احضار زندانی را به تعلیق در آورد و بدین ترتیب 

مخالفان سیاســی را بدون رعایــت رویه های معمول قضایی 

زندانــی کرد. جنگ داخلی آشــکارا یــک موقعّیت اضطراری 

بود، و عموماً نیز لینکلن را یک رئیس جمهور بزرگ و محترم 

می داننــد، زیــرا او موفق به حفظ »اّتحــاد« گردید. اّما حّتی 

اگر با نگاهی معطوف به زمینٔه تاریخی، اقدامات لینکلن را 

موّجه بدانیم، مثال نیکسون نشان می دهد که رئیس جمهور 

می توانــد از قدرت هــا و اختیاراتش سوء اســتفاده هم بکند. 

حاکمــان همواره از این توانایی برخوردارند که بگویند رفتار 

فراقانونی ایشان موّجه است چون شرایط اضطراری است. به 

گفتٔه میلتون »ضرورت عذر و بهانه جّباران است«. بنابراین 

ضروری است که بدین موضوع پرداخته شود که آیا استفاده 

از قدرت فراقانونی در موارد خاص موجه اســت یا نه. آنچه 

باعث غامض تر شــدن بیشتر می شــود نکتٔه الک دربارٔه این 

نگرش اوست که مردم به طور کّلی و چندان عقانی نیستند. 

نفع و سود شخصی عقل و خرد ایشان را کور و تار می کند و 

این احتمال وجود دارد که وقتی نفع شخصی ایشان در میان 

باشد، به مخالفت خوانی بپردازند و علم مخالفت برافشانند. 

در خصوص قدرت خاص اجرایی، به احتمال زیاد نوع نگرش 

و دیدگاه حاکم و مردم نسبت به موقعّیت متفاوت خواهد 

بود و بر ما معلوم و مسّجل نیست که داوری کدام یک قابل 

پذیــرش اســت. در نــگاه الک، حاکمّیت سیاســی از اســاس 

مربــوط بــه جایگزین کــردن داوری شــخصی افراد بــا داوری 

حکومت بنا به تصویب اکثریت مردم است. اّما چه اتفاقی 

می افتــد اگر فردی بر این باور باشــد که حکومــت از قدرت 

خود سوءاستفاده می کند؟

در چنین شرایطی، ضرورت ندارد که حکومت نّیت سوئی 

داشــته باشــد. ممکن اســت نیکســون هم در مقام عمل بر 

این باور بوده اســت که امنّیت مّلی توجیه کنندٔه اقدامات 

اوســت ولیکــن ایــن موضــوع از خطر اقــدام وی بــرای مردم 

آمریکا نمی کاســت. چنین مشــکاتی تا حــد و انــدازه ای از 

طریق تفکیک قوا در نظام سیاســی ای که به درستی ترتیب 

یافتــه و احــداث شــده اســت قابــل رفع اســت. مطابــق رأی 

الک، چون آدمیان خیره ســر و در پی نفع شــخصی هســتند، 

واگــذاری قــوای مقّننه و مجریه به کف یــک تن، به احتمال 

بسیار حاکمان را وسوسه کرده و می فریبد تا از قدرت خویش 

سوء استفاده کرده و به یک جّبار تبدیل شوند. بنابراین در یک 

نظام سیاسی که قالب و ترتیبات صحیحی دارد، دو قّوه باید 

از یکدیگر جدا شوند هرچند که از نظر الک قّؤه مقّننه، قّؤه 

بنیادی تر و مهم تری است و قّؤه مجریه تنها برای آسان سازی 

و تسهیل امور تأسیس می گردد. از این جهت که قّؤه مقّننه 

قــادر نیســت به طور دائم اجاس و نشســت داشــته باشــد، 

بدین ترتیب، اگر قّؤه مجریه دســت به اســتفادٔه نادرست از 

قــدرت زد، می تــوان آن را برکنار کرد. برای درمان معضات 

منبعث از به کارگیری قدرت توســط قّؤه مجریــه از »قدرت 

خــاص«، چنیــن به نظر می آید که وقتی قّؤه مقّننه تشــکیل 

جلســه داد از ایــن توانایی برخوردار اســت کــه حکم کند آیا 

اقدامات قّؤه مجریه موّجه و درست بوده یا نه.

این را می توان تفسیری معقول از نگرش الک به شمار آورد 

و بــا عملی هــم که به طور معمول هیئت هــای قانون گذاری 

انجــام می دهنــد ســازگاری دارد. به طــور ســّنتی، چنیــن 

هیئت هایــی وظیفــه مهــار قــدرت پادشــاهان را بــر عهــده 

داشــتند. ایــن مورد بــرای »موازنٔه قوا« که ویژگی برجســتٔه 

بسیاری از نظام های مشروطه است، امری بنیادین می باشد. 

به طور مثال، قدرت اعام جرم که مندرج در قانون اساسی 

ایاالت مّتحده است، این اقتدار نهایی را به کنگره می دهد 

که حکم کند آیا رئیس جمهور بر وفق مسئولّیت های خویش 

عمل کرده یا از آن ها تخطّی نموده است. در خصوص ریچارد 

نیکسون کنگره حکم کرد که اعمال او غیرقابل پذیرش بوده 

اســت و وی نیــز از مقــام خویش اســتعفا داد تا مــورد پیگرد 

کیفری قرار نگیرد.

از نظرگاه وی، مردم در 
وضع طبیعی تنها بدین 
خاطر تصمیم می گیرند از 
آن وضع خارج گردند که 
وضعّیت ایشان به تدریج 
ی یابد. بنابراین، 

ّ
ترق

حکومت بایستی بی طرفی 
خود را حفظ کرده و 
به صیانت از حقوق و 
آزادی های مردم مشغول 
باشد. مطیع حکومت 
مستبد شدن نه تنها به 
وخامت شرایط آن ها 
می انجامد، بلکه الک 
عقیده دارد که مردم »حق 
ندارند« خود را تسلیم 
حکومتی خودسر کنند و به 
تبعّیت از آن بپردازند
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چنان که گفته شد، الک بدون لمحه ای تردید، قّؤه مقّننه 

را در مقام باالتری از قّؤه مجریه می داند ولیکن آنچه باعث 

می گــردد کــه بحــث او دربارٔه قــدرت هر یک از ایــن دو قّوه 

پیچیده شود، واقعّیت ها و امور عینی ویژه ای است که مرتبط 

با نظام سیاسی انگلستان در دورٔه وی بود. در انگلستان سدٔه 

هفدهــم همچون بســیاری از ممالــک در آن روزگار، پادشــاه 

واجد قدرتی بود که مطابق آن این توانایی را داشت که برای 

تشکیل جلسه، قّؤه مقّننه را فرابخواند. الک چنین قدرتی را 

قدرت خاص سلطنتی می نامید که از آن برای تسهیل امور و 

راهگشا بودن حمایت می کرد چراکه این به سود پادشاه است 

که هرگاه نیاز افتاد پارلمان را احضار کند.

در آن ایام، قدرت احضار قّؤه مقننه واجد اهمّیت بسیاری 

بود. برای شــخص شــاه آســان تر این بود که بدون قّؤه مقّننه 

حکمرانــی کنــد، البتــه بــه این شــرط که بتــوان. در فرانســه 

پادشــاهان بوربن ســالیان ســال حکمرانی کردند و به صدور 

احکام و اوامر پرداختند بدون آنکه اتاژنرو را فرا بخوانند و این 

شرایط تا سال ۱۷۸۹ یعنی تا سال انقاب کبیر فرانسه ادامه 

داشت. در انگلستان اّما بابت این موضوع نزاع و جدالی در 

جریــان بــود. الک عنــوان می کند که اگر فردی کــه در رأس 

قّؤه مجریه قرار دارد مانع از تشکیل جلسٔه قّؤه مقّننه شود، 

در این صورت همین دلیل کفایت می کند تا به مقاومت در 

برابــر او پرداخــت. در طول بحث الک در خصوص مقاومت 

در مقابــل حکمرانــی ناعادالنه، به مســایل قــّؤه مقّننه توّجه 

بسیاری می گردد.

اسقاط کردن قّؤه مقّننه در کنار کامجویی ناروا از قدرت 

یکی از دو دلیل عمده برای مقاومت اســت. اگر قّؤه مقّننه 

تشکیل جلسه ندهد، مسلماً قادر نخواهد بود که به داوری 

و نظارت بر اعمال قّؤه مجریه بپردازد و همین مسئله باعث 

بــه وجــود آمــدن معضاتــی می گــردد و این شــبهٔه بــزرگ را 

ایجاد می نماید که آیا قدرت خاص سلطنتی به نحو صحیح 

و شایسته ای به کار بسته شده است یا نه.

پاسخ الک به عدم توانایی قّؤه مقّننه برای تشکیل جلسه 

پاسخی صریح و قاطع است. از نظر وی، این درست است که 

مردم به وقت گام نهادن به عرصٔه جامعه مدنی= ]دولت[ حق 

تفسیر و داوری و تنفیذ قوانین طبیعی۴ را واگذار می کنند، 

با این همه، هماره این حق را برای خود محفوظ می دارند که 

اطمینان حاصل کنند این وظیفه به درستی به اجرا گذاشته 

می شــود و یا اینکه از آن تخطّی می گردد. بر همین اســاس، 

مردم زمانی  که درمی یابند قّؤه مقّننه نمی تواند حق داوری 

دربارٔه استفاده از قدرت خاص سلطنتی را به انجام رساند، 

ایــن حــق را بــرای خود قائل می شــوند کــه بــه داوری در این 

خصــوص بپردازند. او می گوید: »مردم بنا به قانونی مقّدم 

و برتــر از تمامــی قوانیــن وضعی آدمیــان، حق تصمیم گیری 

نهایی را که به جملگی آدمیان تعّلق دارد، برای خود محفوظ 

می دارند تا هر زمان که امکان توّسل به داوری زمینی نباشد 

که در خصوص اینکه آیا هدف آن ها عادالنه بوده است یا نه، 

به آسمان متوّسل شوند. آن ها نمی توانند از این داوری دست 

بشــویند چراکه این خارج از قدرت انســان اســت که خود را 

تســلیم و گردن نهادٔه دیگری کند و به او این آزادی را بدهد 

کــه معدومــش نماید، زیرا خدا و طبیعت هرگز ایــن اجازه را 

نمی دهند که آدمی دست از جان خویش بشوید و نسبت به 

صیانت خود بی اعتنا بماند«.

ترکیب »توّســل به آسمان« تعبیری اســت که الک دربارٔه 

»جنــگ داخلــی« بــه کار می بندد. اگــر مردم بــرای دفاع از 

حقــوق خویــش باید متوّســل بــه زور گردند، الک مشــتاقانه 

پذیــرای آن می شــود. در اینجــا صورتــی از حــق شــورش در 

اندیشــٔه الک به خوبی نمایان اســت که وقتی مردم نتوانند 

هیــچ پنــاه و ملجأیی بــرای عدالت بیابند، الجرم خودشــان 

بایستی دست به کار شوند و به چنین عملی مبادرت ورزند.

چنیــن باوری نشــانٔه گسســتی جــّدی از یک آمــوزٔه قرون 

وســطایی اســت کــه بــر طبق آن مــردم هرگــز نبایــد در برابر 

حکمرانی ناعادالنه مقاومت کرده و ســر به شورش بردارند. 

نگــرش غالب و معیــار در آن دوران این بود که حاکم ناعادل 

تنبیه و مجازات الهی برای مردمی اســت که از حدود خود 

تجاوز کرده و از مسیر درست منحرف شده اند. با شکل گیری 

جنبش اصاح دینی، چنین عقایدی اندک اندک رنگ باخت. 

لوتــر و کالون و ســایر رجال دینی-سیاســی از کاربــرد زور در 

برابــر حاکمان ناعــادل حمایت می کردنــد و عمدتاً به جهت 

نگهداری پروتستانتیســم و جمعّیت پروتســتان در نواحی و 

نقاطی که این دیدگاه شایع شده و رواج یافته بود، به چنین 

رویکردی رهنمون شده بودند. از آنجایی که کتاب مقّدس 

مقاومت و نافرمانی علیه حاکمان ناعادل را نهی می کرد، این 

افــراد براهیــن خویش را در قالب قانون طبیعی و به ویژه حق 

طبیعی دفاع از خویشتن ارائه می کردند. اّما چون ایشان از 

نتایــج هرج ومرِج اجازه دادن به »هــر فردی« برای مقاومت 

خائف و بیمناک بودند، لذا قائل به تفاوتی میان افراد عاّدی 

و مقاومــت عمومــی یا کانتران شــدند و مراقــب بودند که 

حق مقاومت تنها محدود به و محصور در کانتران باشــد. 

بــه همین دلیل اســت که کالون در کتــاب »نهادهای دینی 

مســیحی«  از شرور جّبارّیت ســخن به میان می آورد اّما این 

را نیز اضافه می کند که این ها را بایســتی در زمرٔه تنبیهات 

الهــی بــرای گناهان مــردم در نظر گرفت. بنابرایــن، تنها راه 

پاسخ الک به عدم توانایی 
قّؤه مقّننه برای تشکیل 
جلسه پاسخی صریح و 

قاطع است. از نظر وی، 
این درست است که مردم 

به وقت گام نهادن به 
عرصٔه جامعه مدنی= 

]دولت[ حق تفسیر و 
داوری و تنفیذ قوانین 

طبیعی۴ را واگذار می کنند، 
با این همه، هماره این 

حق را برای خود محفوظ 
می دارند که اطمینان 

حاصل کنند این وظیفه 
به درستی به اجرا گذاشته 

می شود و یا اینکه از آن 
تخّطی می گردد
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چارٔه مردم »تحّمل و اطاعت« است ولیکن دربارٔه کانتران 

وضع متفاوت اســت. کالون بیان می کند که »این ماحظه 

را مــن همــواره در خصوص افراد معمولی بــه کار می گیرم. 

بعضی کانترها که مقام های رســمی دارند، مجاز هســتند 

بــرای صیانــت از جان اتباع خود بــه اقداماتی علیه حاکمان 

ناعادل دست بزنند«.

اّما جان الک این تمایز را درهم می شــکند و تفاوت میان 

افــراد عاّدی جامعــه و مقامات عمومی را بر می دارد. مطابق 

دیدگاه او، هر فردی بنا به حق بنیادین صیانت از خویشتن از 

این حق برخوردار است که به داوری مقامات عمومی بنشیند 

و هر زمان که بدین نتیجه رســیدکه از قدرت سوء اســتفاده 

شده است، علیه ایشان دست به عمل بزند. الک حّتی فراتر 

رفته و بیان می کند هر فردی می تواند هر زمان که »خودش 

به تنهایی« مورد ستم و اجحاف قرار گرفت، فارغ از عملکرد 

کّلی حکومت، علیه حکومت ساح به دست گیرد. به گفتٔه 

وی، »هرگاه مجموعٔه مردم یا یک فرد به تنهایی از حقوق خود 

محــروم گشــت یا بــر آن ها قدرتی ناحق اعمال شــد و پناهی 

بــر روی زمیــن وجود نداشــت، آن هــا حق دارند به آســمان = 

]جنگ با ساح[ متوّسل شوند...«. چنان که می توان حدس 

زد، چنین نگرشــی پیامدهــای هرج و مرج طلبانــه ای دارد. از 

همیــن رو، الک بــرای محدودســازی این پیامدهــا قدم هایی 

برمــی دارد. ســوای از نگــرش الک دربارٔه اینکه چه کســانی 

در برابــر حکومــت حــق مقاومت دارنــد، بایســتی موضع او 

دربارٔه شکل مقاومت را هم مورد عنایت قرار داد. واقعّیتی 

است که اّدعاهای الک امری بکر و نو نبودند بلکه قبل تر از 

او کســانی دیدگاه های مشــابهی را پیش کشــیده بودند اّما 

در اینجا موضع الک نیز از معیار قرون وسطایی می گسلد. 

در طول قرون وســطا عمدٔه نظریه پردازان اظهار می داشتند 

کــه عموم افــراد موظّف اند تــا از حاکمان خویــش اطاعت و 

متابعت کنند، این وظیفه تنها یک جا استثنا برمی دارد و آن 

تکلیف جّدی تر و مهم تر انسان در برابر پروردگار است. اگر 

اوامر حاکم به طرز صریح و مستقیم، ناقض تکالیف اتباع در 

برابر خداوند باشد، در این صورت اتباع نبایستی به اطاعت 

از چنیــن اوامــری مبــادرت ورزنــد، که عموماً نیــز به معنای 

پذیرش شــهادت اســت. اتباع بایســتی »از خداوند اطاعت 

کننــد و نه انســان« و تبعــات آن را نیز قبول کنند. بنابراین، 

بــه اتباع این اجازه داده می شــود کــه از اطاعت و فرمانبری 

ســرباز زننــد اّما اجــازٔه مقاومت داده نمی شــود. این تفاوت 

میان عدم فرمانبری و مقاومت در تاریخ فلسفٔه سیاسی از 

اهمّیت فراوانی برخوردار است. در برابر چنین تلّقی رایجی، 

باید توّجه داشته باشیم که الک با چه توانمندی و قدرتی از 

حق ســاح به کف گرفتن علیه حاکمان جور و ناعادل دفاع 

می کنــد. هــر حاکمــی آن زمان کــه از حــدود عدالت تجاوز 

کرده و راه ستم پیشــگی را در پیش بگیرد و قانون نیز چنین 

مجــوزی برایــش صادر نکرده باشــد، حــق فرمانروایــی در او 

اســقاط می گردد و با او نیز می توان همچون هر فرد دیگری 

با زور به مقابله برخاست. به عبارتی، حاکم ستمگر و ناعادل 

خود را در وضعّیت جنگی با اتباع خویش قرار می دهد و در 

مقابــل اتباع نیز حق دارند خودشــان به جنــگ با حاکم روی 

بیاورند... رادیکال ترین وجه اندیشــٔه الک این اســت که هر 

فــردی کــه به تنهایی هــم به او ظلم شــده می توانــد در برابر 

حکومت مقاومت کند. او برای تشریح موضع خویش عنوان 

می کند که هر فردی داور و قاضی خودش است و همچون 

سایر موارد، در این مورد نیز خود اوست که باید حکم کند آیا 

حاکم خود را در شرایط جنگ قرار داده یا نه.

حــال از ایــن جهت که توّســل بــه زور واکنش ضــروری به 

وضعّیت جنگی است، الک به صراحت بیان می دارد که هر 

فردی، »هر زمان که مقتضی دید« به تنهایی می تواند علیه 

حاکم خود بشورد و دست به ساح ببرد. بی دلیل نیست که 

یکی از مفّسران او، این آموزه را »آنارشیستی ترین آموزٔه الک« 

توصیف می کند. الک، به رغم اّتخاذ چنین موضع رادیکالی، 

متوّجٔه بیهودگی و عبث بودن مقاومت افراد به تنهایی نیز 

می باشــد زیرا حکومت قدرت به مراتب بیشــتری از هر فرد 

به تنهایــی دارد. اگــر یک یا چند نفر بر حق مقاومت خویش 

چنین باوری نشانٔه گسستی 
جّدی از یک آموزٔه قرون 
وسطایی است که بر طبق 
آن مردم هرگز نباید در 
برابر حکمرانی ناعادالنه 
مقاومت کرده و سر به 
شورش بردارند. نگرش 
غالب و معیار در آن دوران 
این بود که حاکم ناعادل 
تنبیه و مجازات الهی برای 
مردمی است که از حدود 
خود تجاوز کرده و از مسیر 
درست منحرف شده اند
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تأکیــد کنند »به نــزاع و نبردی قدم می نهند که قطع یقین 

در آن تلــف خواهند شــد«. بــه باور او، محال اســت که یک 

تن یا عّدٔه قلیلی ســتمدیده توانایی آن را داشــته باشــند که 

حکومــت را به زحمت بیندازند مگر اینکه جمعّیت کثیری 

از مردم نیز احســاس کنند که بر همان وجه حقشان پایمال 

گردیده و بنابراین آمادٔه عمل باشــند. الک البته بر این نظر 

اســت کــه اگرچه مقاومــت فــردی مصائب و دشــواری های 

زیــادی در پــی دارد ولیکــن باید توّجه کــرد که فرد همچنان 

از ایــن حق برخوردار اســت. تمامی افراد ِملک طلق خداوند 

به حساب می آیند و اگر حکومتی حّتی حق یک نفر را ضایع 

کند و در قبال او از قدرتش سوءاستفاده کند، پیمان و عهد 

خویــش را نقــض کــرده و فرد مزبور این حــق را دارد که علیه 

حکومت ساح به دست گیرد. به نظر می رسد که چون در 

نــگاه الک تمامــی افــراْد یک اجتماع را تحــت قانون طبیعی 

بــه وجود می آورند، پس دیگران نیز مکّلف هســتند به یاری 

قربانی بشتابند. الک اّما در اینجا به این دلیل که قصد پرهیز 

از مضامین فتنه برانگیز را دارد، به نتایج و تالی های مســئله 

نمی پــردازد. افــزون بر این، افراد در تفســیر از قانون طبیعی 

منافــع فــردی خویــش را لحــاظ می کننــد. بنابرایــن، عمــوم 

مــردم، بی عدالتی صورت گرفته در موارد منفرد را با همان 

شــّدت و حّدتی که خود قربانیان داوری می کنند، قضاوت 

نمی  کنند. به گفتٔه الک، تا زمانی  که شــرارت و آســیب زدن 

همگانی و عمومی نشود و نقشه های شوم حّکام افشا نگردد 

یا تاش هایشان برای بخش کثیری از مردم محسوس نباشد، 

مــردم که بــا مقاومــت متحّمل رنــج افزون تری می شــوند تا 

احقاق حقوقشان، به احتمال زیاد دست به شورش نمی زنند. 

بنابراین، بســیار بعید می نماید که ناعدالتی خاص و منفرد 

منجــر بــه یک قیام عمومی شــود اّما هنگامــی  که حکومت 

باعث نارضایتی و خشم عمومی شود، تودٔه مردم به احتمال 

زیاد سر به شورش برمی دارند.

الک دو دستٔه اصلی از موقعّیت هایی که در آن مقاومت 

موّجه می شود را به بحث می گذارد. در این موارد، حکومت 

قدرت خویش را از کف داده و در نهایت خود را منحل کرده 

و به اتباع اجازه می دهد به آزادی طبیعی خود برسند.

به جهت دو مرحله ای بودن ساختار قراردادی که حکومت 

از خال آن تأسیس می شود، ما بایستی میان انحال حکومت 

و انحال جامعه تفکیک قائل شده و فرق بگذاریم. آنگاه که 

حکومــت ناقض شــرایط قــراردادی که از رهگذر آن تأســیس 

شــده است، می گردد، قدرت و مشروعّیت خود را از دست 

داده و اتباع دیگر الزامی به تبعّیت از آن ندارند. اّما این عدم 

تبعّیــت، موجب بازگشــت اتباع به وضع طبیعی نمی شــود 

و توافقــی کــه از طریق آن جامعه برپا شــده اســت، همچنان 

به قّوت خود باقی است. در اینجا، قدرت حکومتی به جامعه 

بازگردانده می شــود و حال جامعه آزاد اســت تا این قدرت را 

به ید شخص یا اشخاص جدیدی بسپارد که فکر می کند این 

فرد یا افراد به گونٔه بهتر و مؤثرتری حکومت می کنند. به بیان 

وی، تنها در صورتی انحال جامعه وجود دارد که بیگانگان بر 

جامعه غلبه پیدا کنند که همه چیز از هم می پاشد و مردم 

از قید همٔه الزامات نظم اجتماعی رها می شوند و دیگر هر 

کســی باید به خود متّکی باشــد و گلیم خود را از آب بیرون 

بکشد.

دســتٔه اّوِل موقعّیت هایــی کــه باعــث انحــال حکومــت 

می گــردد، زمانی اســت که قــّؤه مقّننه تغییر پیدا می کند. 

الک تحت تأثیر زمینٔه تاریخی و شرایط سیاسی خاص زمانٔه 

خویــش، به شــّدت دغدغٔه حراســت از حریــم قــّؤه مقّننه را 

داشــت که در نظر او بنیادی ترین نگهبان در برابر ســلطنت 

مطلقــه و جابرانه بود. اّما چون پادشــاه واجد این قدرت بود 

کــه پارلمــان را فرابخواند، این قّوه به طور عمده، زیر نظر او و 

در اختیار او قرار داشــت. جــان الک در زمان بحث پیرامون 

تغییر و تبّدل قوه مقننه، آشکارا از مسائل عمده و کّلی فلسفٔه 

سیاســی اعراض می کند و به شرایط ویژٔه انگلستان مشغول 

می  شود. او نوع ویژه ای از هیئت تقنینی را که مرّکب از دو 

مجلس است، یعنی مجلس اعیان و مجلس عوام، و همچنین 

»یک فرد واحد موروثی که قدرت اجرایی برتر را به شکل ثابت 

در دست دارد« و نیز »قدرت احضار و انحال آن دو مجلس 

در ادوار زمانی معّین« را داراســت، در مرکز توّجه خود قرار 

می دهد. این فرد واحد به طور مشــّخص پادشــاه اســت. این 

نوع قّؤه مقّننه به چهار شیوه می تواند اسقاط گشته و از کار 

بیفتد. نخســت هنگامی که حاکم ارادٔه خودســرانه و القید 

خود را به جای قوانینی بنشاند که قّؤه مقّننه وضع می کند و 

بیانگر حقیقی ]و نه تشریفاتی[ اراده و خواست جامعه است. 

دوم آن زمان که حاکم مانع جلسٔه قّؤه مقّننه یا انجام وظایف 

حقیقــی اش می گردد. این عمل نیز به نحو آشــکاری مانع از 

آن می شود که این قّوه، تجّلی ارادٔه مردم باشد. سوم وقتی 

اســت که حاکم به شکل ناموّجهی در انتخاب قانون گذاران 

مداخلــه می کنــد و آن را به بازی می گیرد. اگر حاکم در این 

عمــل پایــش را بیش از حد دراز کند، سوءاســتفاده ای از این 

دست او را قادر می سازد تا قّؤه مقّننه را به خدمت و انقیاد 

خــود درآورد و بدیــن  ترتیب، مجّدداً اجازه ندهد که این قّوه 

تکالیف خود را به درســتی انجام دهد. در آخر هم، تســلیم 

و واگــذاری مــردم بــه قدرتی خارجی و بیگانه اســت که قّؤه 

مقّننه را اســقاط می کند. البته در این فقــره، الک به وضوح 

الک البته بر این نظر است 
که اگرچه مقاومت فردی 

مصائب و دشواری های 
زیادی در پی دارد ولیکن 

باید توّجه کرد که فرد 
همچنان از این حق 

برخوردار است. تمامی 
افراد ِملک طلق خداوند 

به حساب می آیند و اگر 
حکومتی حّتی حق یک نفر 

را ضایع کند و در قبال او 
از قدرتش سوءاستفاده 

کند، پیمان و عهد خویش 
را نقض کرده و فرد مزبور 

این حق را دارد که علیه 
حکومت سالح به دست 

گیرد
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بیان نمی دارد که چه مقصودی از چنین سخنی دارد ولیکن 

به احتمال بسیار، مقصود وی مردود دانستن تبعّیت حاکم 

کاتولیک از پاپ است.

ســوای از شــرایط عینــی سیاســی دورٔه الک، دغدغــه و 

دل مشــغولی او در خصوص حرمت قّؤه مقّننه از جنبه های 

محوری و کانونی اندیشــٔه سیاســی او سرچشــمه می گیرد. 

مردم در زمان خروج از وضع طبیعی، حقوق خود برای تنفیذ 

قانــون طبیعــی را به حکومت واگــذار می کنند، البته بنا به 

همان شرایطی که باالتر برشمردیم؛ هر کسی توافق می کند 

آن قّؤه مقّننٔه خاّصی را که با قاعدٔه اکثرّیت انتخاب شــده 

اســت، قبول کند و نتیجتاً تابع نظر اکثریت باشد. تأسیس 

هیئت قانون گذاری و قّؤه مقّننه، »قانون وضعِی نخستین و 

بنیادین تمامی حکومت هاست« و »مقّدس و الیتغّیر بوده و 

در دست کسانی است که جامعه این قدرت را به آنان سپرده 

است«. حال اگر قّؤه مجریه این ترتیبات را برهم زند، رضایت 

مردم را از دست داده و به نوعی از مشروعّیت می افتد. در 

چنین وضعّیتی دیگر شرایط آن قراردادی که مطابق آن مردم 

به آن وارد شــده اند، رعایت نشــده و بنابراین، قرارداد ملغی 

می شود و مردم آزادی طبیعی خود را باز می یابند.

دســتٔه دوم شــرایطی کــه موجبــات انحــال حکومــت را 

فراهم می آورد، سوءاســتفاده از قدرت است. به تعبیر الک، 

ایــن زمانــی اســت که قّؤه مقّننه یا حاکم هــر یک زیر عهد و 

پیمان خود بزنند. او تعریفی بدین مضمون از جّبارّیت عرضه 

مــی دارد: به کار بســتن قــدرت ورای حق، که احــدی واجد 

چنیــن حّقی نیســت. به گفتــٔه وی، مردم تنها بــه این عّلت 

به عرصٔه جامعٔه مدنی قدم می گذارند تا از حق مالکّیت و 

سایر حقوق ایشان محافظت شود و از زحمت ها و دردسرهای 

وضع طبیعی خاصی و رهایی یابند. باید توّجه داشــت که 

رابطــٔه مــردم و حکومت بــر مجموعــه ای از تکالیف متقابل 

استوار است و مردم تا زمانی مکّلف به اطاعت و فرمانبری از 

حکومت هستند که حکومت به نحو درستی به ادای تکالیف 

خود مشــغول باشــد. اگر نتواند به تکالیف خود عمل کند، 

تکلیِف اطاعت شهروندان از حکومت ساقط می گردد.

الک بــه ایــن اندیشــٔه بنیادیــن ایــن مطلــب را هــم اضافه 

می کند که اگر حکومت به نقض حقوق اتباع خویش اقدام 

ورزد، دارایی های ایشان را مصادره کند یا تباه شان گرداند، یا 

آن هــا را از طریق قدرت مطلقه به بردگی بکشــاند، بی درنگ 

خــود را در وضعّیت جنگ با ایشــان قــرار می دهد و می توان 

با زور به مقابله با حکومت بپا خاســت چراکه تنها پشــت و 

پنــاه مــردم خداوند می شــود که به تمامــی آدمیــان این حق 

را اعطــا کــرده اســت تا از خــود در برابر زور و خشــونت دفاع 

کنند. آنچه دربارٔه قّؤه تقنینی صادق است، در خصوص قّؤه 

مجریه نیز صدق می کند. در برابر شخصی که قّؤه مجریه را 

در دســت دارد می توان در صورتی که عهد و پیمان خود را 

نقض کند به مقاومت پرداخت. در هر دو مورد، آن هایی که 

به زیرپا گذاشتن توافق مبادرت می ورزند، شورشیان حقیقی 

هستند و مسئولّیت هر مشکلی که به وجود می آید بر عهدٔه 

آن هاست.

در همٔه مواردی که مرور کردیم، حکومت منحل می گردد 

و مردم بایستی متّکی بر خود باشند و قدرت را به پادشاهی 

کــه می شناســند، بســپارند. نکتــه اینجاســت کــه عناصر و 

اجــزای نظریٔه جان الک بســیار تحریک کننده هســتند. این 

عناصر شــامل حق هــر فرد به تنهایی بــرای مقاومت و مجاز 

بودن مقاومت و شورش با توّسل به زور می شود. اّما الک در 

عیــن حال، این دغدغٔه بــزرگ را هم دارد که عواقب و نتایج 

ـ درست به همان صورتی  خطرناک دیدگاهش را خنثی سازدـ 

کــه از پیامدهای آمــوزٔه خویش دربارٔه حق طبیعی مالکّیت 

و حکومت بنا بر مفهوم رضایت عقب نشینی می کند. اگر 

آنگاه که حکومت ناقض 
شرایط قراردادی که از 
رهگذر آن تأسیس شده 
است، می گردد، قدرت و 
مشروعّیت خود را از دست 
داده و اتباع دیگر الزامی 
به تبعّیت از آن ندارند. اّما 
این عدم تبعّیت، موجب 
بازگشت اتباع به وضع 
طبیعی نمی شود و توافقی 
که از طریق آن جامعه 
برپا شده است، همچنان 
به قّوت خود باقی است
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مــردم واجد این حق باشــند که هــر دفعه ای که حکومت به 

تضییــع حقوق شــان پرداخت با آن به مقابلــه برخیزند، عمًا 

جامعه به طور دائمی در حال نبرد و کشمکش خواهد بود. به 

این دلیل که حکومت ناقص و ناکارآمد است، قرارداد به طور 

پیوسته نقض می شود و در نتیجه جنگ داخلی و شورش و 

وضعّیت هرج و مرج پدیدار می گردد. رابرت فیلمر در دفاع 

از حکومت مطلقه این »دردسرها و مشکات به تنگ آورندٔه« 

حکومت مبتنی بر رضایت را متذّکر شده است. الک چنین 

می گوید که شورش و قیام تنها در صورتی قابل توجیه است 

که ارزش زحمت و نفع هزینٔه توّســل به آن را داشــته باشــد 

هرچند که چنین شرایطی بسیار به ندرت پیش می آید چراکه 

شــورش علنی و مشــهود عواقــب ویران کننده ای بــه دنبال 

دارد. الک بــرای خنثــی کــردن ایــن نظــر که آمــوزٔه او چیزی 

نیست مگر تشویق به شورش های پی درپی، بیان می دارد که 

مردم صبور و شکیبا هستند. آن ها از شورش و هرج و مرجی 

کــه از پــی آن پدیدار می گــردد، بیمناک انــد و بنابراین برای 

اهــداف ســطحی و گــذرا اقــدام به شــورش نمی کننــد. در 

واقع، خطاهای مهلک حاکمّیت و بسیاری از قوانین اشتباه و 

مشکل ساز و همٔه لغزش های ناشی از ضعف انسانی را مردم 

تحّمل می کنند بدون آنکه سرکشی کرده و زبان به شکوه و 

شکایت بگشایند. چنان که گفته شد، مردم از نا عدالتی های 

خــاص و تّکی بــه جوش و خروش نمی آینــد بلکه تنها زمانی 

بدین کار اقدام می کنند که شــرارت و آســیب رســانیدن به 

افــراد همگانــی و تبدیل به رویٔه جاری شــود. بنابراین، مردم 

زمانی به آستانٔه شورش رسیده و به آن تحریک می شوند که 

جّبارّیت و استبداد دائمی و پیوسته شود.

در قطعــه ای مشــهور کــه در »اعامیــٔه اســتقال« نیــز 

طنین انداز شــده اســت، الک چنین شــرایطی را »سلسله ای 

از سوءاســتفاده ها، شــعاردادن ها، و دروغ پردازی ها، همه در 

یــک جهــت« می خواند که انگیزه هــای مســتبدانٔه حاکم را 

آشکار می گرداند. تنها زمانی عّده ای کثیر به مسیر شورش 

می رونــد کــه مشــاهده کننــد امــور در چــه جهتــی در حال 

حرکت اســت. اّما آنچه این شــورش را موّجه می کند، کردار 

ســتمگرانٔه حاکم اســت. در شــکل گیری شــورش، »شــخص 

حاکم بزرگترین گناه جنایتی که در ید قدرت انســان اســت 

را به گردن دارد«. کوشش الک برای تحدید حق مقاومت به 

حکم عقل متعارف و همچنین مقاصد سیاسی خاّصی است 

که دنبال می کند. او که برای توجیه شورش و قیام دست به 

قلم برده بود، محدودّیت های واضحی را بر قدرت سلطنتی 

می نهد؛ قدرت قاهره ای که به باور وی در دوره ای که در آن 

می زیســت، آن محدودّیت ها را وانهــاده و به محاق افکنده 

بود. با این حال، او بار دیگر خوف آن را دارد که از استدالل ها 

و نظراتش برداشتی افراطی شود. مردم به طور طبیعی آزادند 

و تنها از طریق رضایت خودشــان اســت که می تــوان بر آنان 

فرمان راند. او مجموعه ای از شــرایط را برمی شــمارد که در 

آن ها مقاومت مشروع و مجاز است. از جمله مقاومت افراد 

ستمدیده. مشخصاً الک در عین دلبستگی و باور به دیدگاه 

خود دربارٔه حق مقاومت و شورش در برابر حکومت جّبار و 

ناعادل، نسبت به پیامدهای رادیکال آن نیز آگاهی داشت و 

سعی می کرد از آن ها اجتناب کند.

پینوشتها:
۱. جامعــٔه مدنــی )society civil(  در اندیشــٔه الک، اصطاح دیگری 

است برای مفهوم کشور.
۲. رضایــت صریــح )consent express(  اشــاره بــه رضایتــی اســت 
کــه صریحــاً ابراز می گــردد و فرد متعّهد می گردد کــه به اطاعت 
از حکومــت بپــردازد. نمونــٔه رضایــت صریح، مراســمی اســت که 
شهروندان آمریکا و انگلستان، زمانی که جایگاه شهروندی به آن ها 

اعطا می گردد، به جای می آورند.
۳. در اندیشــٔه الک، از رضایــت ضمنــی )consent tacit(  به عنــوان 
مبنایــی بــرای تعّهــد یــا الــزام سیاســی در غیــاب رضایــت صریح 

استفاده می شود.
۴. قوانیــن طبیعــی )nature of laws(  بــه قوانیــن خــدادادی اطاق 
می شــود که حّتی در وضع طبیعی، وضعّیتی که انســان ها هنوز 
وارد قرارداد اجتماعی نشده اند، شامل حال همٔه آدمیان می شود.

ع ویژه ای از هیئت  او نو
تقنینی را که مرّکب از دو 

مجلس است، یعنی مجلس 
اعیان و مجلس عوام، و 

همچنین »یک فرد واحد 
موروثی که قدرت اجرایی 

برتر را به شکل ثابت در 
دست دارد« و نیز »قدرت 

احضار و انحالل آن دو 
مجلس در ادوار زمانی 

معّین« را داراست، در مرکز 
توّجه خود قرار می دهد. 

این فرد واحد به طور 
مشّخص پادشاه است
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کم جّبار حق مقاومت در برابر حا
کوئیناس در اندیشٔه سیاسی توماس آ

جی. فرانکلین
ترجمٔه ذکریا نیک نفس
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  در قـــرن ســـیزدهم اقتدار و حکمرانی سیاســـی دچار 

بدنامـــی و سوءشـــهرتی شـــده بـــود و در میـــان متألهین 

بازتابی از گناه اولیٔه انســـان شـــمرده می شد. آکوئیناس 

اّما با بازگشـــت به ریشـــه های ارســـطویی سیاست و در 

رســـالٔه »حاکمّیت حاکمـــان« اعام می دارد که انســـان 

به طور طبیعی و توأمان »حیوانی اجتماعی و سیاســـی« 

اســـت. از نظر او، اگر انســـان موجودی اجتماعی است، 

طبیعتـــاً محتاج به حکومت هم هســـت چراکه یک گروه 

انســـانی نمی تواند بـــدون حکمرانی سیاســـی، هماهنگ 

و منســـجم عمل نمایـــد. به باور وی، وقتـــی آدمیان گرد 

هم می آیند ضروری اســـت که در میان ایشـــان وســـایلی 

بـــرای تمشـــیت و ادارٔه جمعـــی به وجود آیـــد زیرا وقتی 

عّدٔه کثیری مجتمع می شـــوند ممکن اســـت هر کســـی 

به دنبال نفع شـــخصی خود بـــرود و این اجتماع پراکنده 

شـــده و از هم بپاشـــد. نیاز به اجـــرای این وظیفٔه خطیر، 

معیـــاری بـــرای حکومـــت خـــوب در مقابـــل حکومـــت 

بـــد فراهم مـــی آورد. از همیـــن رو، حکومت تنهـــا زمانی 

عادالنـــه عمـــل می کنـــد و حکومتی خوب اســـت که در 

جهت خیر مردم و آن اجتماع مردمی باشـــد و زمانی بد 

اســـت و در مســـیر انحطاط قدم بر می دارد که تنها خیر 

شـــخص حاکم را در نظر بگیـــرد. آکوئیناس برخاف نظر 

فـــردی چون آگوســـتین قدیـــس که معتقد بـــود در زمان 

زندگـــی در بـــاغ عـــدن اقتدار سیاســـی وجود نداشـــت، 

مفهـــوم تابعّیت و متناظر با آن، مســـئلٔه ســـلطه، را پیش 

می کشـــد. او در این خصوص، به اقامٔه همان اســـتداللی 

در رســـالٔه ســـوما تیولوژیـــا می پـــردازد کـــه پیش تـــر در 

رســـالٔه حکومت حاکمان آورده بود. او مســـتدل می دارد 

که اربـــاب، معنایی دوگانـــه دارد. نخســـتین معنای آن 

در برابر بردگی اســـت که در این معنا، ارباب آن کســـی 

اســـت کـــه فرد دیگـــری را بـــه بردگـــی گرفته باشـــد. در 

معنای دوم، اربابی در شـــکلی کّلـــی به هر نوع تابعّیت 

ناظر اســـت و در این معنا حّتی آن کســـی کـــه برخوردار 

اســـت،  آزاد  افـــراد  راهبـــری  و  حاکمّیـــت  منصـــب  از 

می توانـــد اربـــاب نامیده شـــود؛ در وضـــع معصومّیت، 

انسان می توانســـت ارباب انسان ها در معنای نخستش 

باشـــد. او تأکیـــد دارد که در وضعّیـــت معصومّیت نیز 

بـــدان خاطر که انســـان موجودی ذاتاً اجتماعی اســـت و 

در آن وضعّیـــت هم زندگی اجتماعـــی دارد، این زندگی 

اجتماعی نمی تواند میان شـــماری از افراد وجود داشته 

باشـــد، مگر تحت حکومت شـــخصی که از خیر عمومی 

و نفـــع جمعی مراقبت می کنـــد. بنابراین چـــون افراد از 

جهـــات مهّمی با یکدیگر تفاوت دارند، شـــخص پایین تر 

بایســـتی تابع شـــخص افضل باشـــد حّتی در بـــاغ عدن. 

تابعّیت بخشـــی از نقشـــٔه خداوند اســـت که ریشـــه در 

طبیعت بشـــری دارد.

آکوئینـــاس در ایـــن زمینـــه دچـــار گسســـتی مهـــم از 

آگوســـتین می شـــود و آن نظر مشـــهور وی را رد می کند 

کـــه وضع فعلی آدمیـــان ناشـــی از دورافتادگـــی آن ها از 

یک وضـــع طبیعی بی اقتدار سیاســـِی بهشـــتی اســـت. 

از نـــگاه وی، حکومـــت امـــری مربوط به گناه نخســـتین 

نیســـت و از نیازهـــای طبیعی بشـــر نشـــئت می گیرد.

حـــال اگـــر حکومـــت امـــری طبیعـــی اســـت، در ایـــن 

حکومـــت نظـــام قوانیـــن چگونـــه خواهـــد بـــود؟

آکوئینـــاس در کتـــاب دوِم ســـوما تئولوژیـــا، تعریـــف 

مشـــهوری از قانـــون عرضـــه مـــی دارد: قانـــون، قاعده و 

معیـــار و میزانـــی اســـت کـــه بنـــا بـــر آن انســـان ترغیب 

می گـــردد بـــه انجـــام عملی بپـــردازد یـــا از دســـت  زدن 

بـــه عملـــی منـــع می شـــود. او با برشـــمردن چهـــار قانون 

اصلـــِی ابـــدی، طبیعـــی، الهـــی و وضعـــی یا انســـانی، و 

به هنـــگام بحـــث بـــر ســـر انـــواع مختلـــف قوانیـــن، قویاً 

تأکیـــد می کنـــد که قوانین وضعی یا انســـانی ناســـازگار 

بـــا قوانین طبیعی فاقد الزام هســـتند. او می گوید: »هر 

قانون انســـانی به همان انـــدازه ای واجد طبیعت قانونی 

اســـت که نشـــئت  گرفته از قانون طبیعی باشـــد. اّما در 

هـــر نقطه ای که از قانون طبیعت گسســـته شـــود، دیگر 

قانـــون نیســـت بلکـــه تحریف قانون اســـت«.

از جملـــه نتایج آشـــکار دیـــدگاه آکوئیناس این اســـت 

کـــه حاکمان اگـــر قوانینـــی را که وضع می کننـــد، از در 

ناســـازگاری بـــا قوانین طبیعی وارد شـــوند، مشـــروعّیت 

خـــود را از دســـت می دهنـــد و دیگـــر نبایـــد خواســـتار 

اطاعـــت و متابعت اتباع خویش باشـــند. او به پیروی از 

عرف هـــای کهـــن حاکمـــی را در نظر می گیـــرد که چون 

جّبـــار و خودرأی و ظالم اســـت، مشـــروعّیت نـــدارد. به 

بـــاور وی، حاکمـــان به دو شـــیوه بـــه جّبارّیـــت انحطاط 

می یابند. یـــا آن هنگام که اّدعای حاکمّیت شـــان دارای 

عیـــب و نقصـــی اســـت و یـــا زمانـــی  کـــه عادالنـــه حکم 

نمی راننـــد. بنابراین ما دو نوع اصلی از جّبـــاران داریم: 

یکـــی، جّبـــار غاصب و دیگـــری، جّبـــار ناعادل.

جّبـــار غاصب از روشـــی نامبـــارک و عمومـــاً از رهگذر 

خشـــونت، منصب و مقام خویش را به دســـت می آورد. 

جّبـــار غاصـــب عـــوض اینکـــه از جانـــب مـــردم انتخاب 

شـــده باشـــد، یـــا جانشـــین بر حـــق حاکـــم پیشـــین بوده 

در کل، او باور داشت که 
انسان ملزم به اطاعت از 

حاکمان دنیوی تا آنجایی 
است که عدالت اقتضا 

می کند، اگرچه فرمانروایی 
حاکمی عادالنه نباشد و 

غصبی باشد یا فرامینش از 
روی عدالت صادر نشود، 
مردم ملزم به پذیرش آن 

نیستند مگر به استثنای 
مواردی که باید از رسوایی 

پرهیز کرد
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باشـــد، بـــا توّســـل بـــه هـــر وســـیلٔه ممکـــن، قـــدرت را به 

چنگ می گیـــرد. در نظـــر آکوئیناس، چنیـــن غاصبانی، 

حاکـــم در معنی حقیقی کلمه نیســـتند و اتبـــاع الزام و 

بایـــدی برای متابعـــت و اطاعت از آن هـــا و قوانین وضع 

شده شـــان ندارنـــد. اگر چـــه پولـــس رســـول در رســـاله به 

رومیـــان تأکید اکید بر اطاعت از حاکمـــان دارد و بدین 

کار امـــر می کنـــد اّمـــا این موضـــوع مربوط بـــه حاکمان 

حقیقی اســـت و دربارٔه حاکمان غاصب معتبر نیســـت 

مگـــر اینکـــه قـــدرت چنیـــن حاکمانـــی پـــس از غصـــب 

مشـــروعّیت پیـــدا کنـــد. آکوئینـــاس در زمینـــه نواقص 

و معایب شـــخصّیتی شـــخِص حاکم نیز تأّماتـــی دارد. 

در ایـــن خصـــوص، موضع او دنبالـــٔه همان دیـــدگاه رایج 

و مرســـوم قرون وســـطا اســـت کـــه می گوید می تـــوان از 

آن دســـته قوانیـــن و فرامینی که با تکالیـــف واالتر دینی 

در تعارض انـــد اطاعـــت نکـــرد اّما باید عواقـــب آن را نیز 

پذیرفـــت و تحّمل کرد. بر طبق دیـــدگاه وی، در مواردی 

که تضـــاد به وجود می آیـــد نه تنها تکلیفی بـــرای گردن 

نهـــادن به چنیـــن فرامینی وجود نـــدارد بلکه فرد مکّلف 

بـــه نافرمانـــی و ســـرپیچی اســـت، چنان کـــه شـــهیدان 

مقـــّدس چنیـــن کردنـــد و به جـــای فرمانبـــری از فرامین 

خدانشناســـانٔه جّباران، مـــرگ را به جـــان خریدند.

اّمـــا وقتـــی پای قدرتی در میان اســـت کـــه به غلط به 

دســـت آمده، موضوع کاماً متفاوت می شـــود. در کل، 

او باور داشـــت که انســـان ملـــزم به اطاعـــت از حاکمان 

دنیـــوی تـــا آنجایی اســـت که عدالـــت اقتضـــا می کند، 

اگرچـــه فرمانروایـــی حاکمـــی عادالنه نباشـــد و غصبی 

باشـــد یـــا فرامینـــش از روی عدالت صادر نشـــود، مردم 

ملـــزم بـــه پذیرش آن نیســـتند مگر به اســـتثنای مواردی 

که بایـــد از رســـوایی پرهیز کرد.

او در »تفســـیر بـــر ســـنتنتیای پطـــرس لومبـــاردوس« 

تـــا بدانجـــا پیش مـــی رود که از قتـــل غاصبان نیـــز دفاع 

می کنـــد و می گویـــد: »... سیســـرون از موردی ســـخن 

می گویـــد که شـــخصی با خشـــونت قـــدرت را به چنگ 

آورده و در یـــد خویـــش گرفتـــه اســـت... وقتـــی امـــکان 

توّســـل بـــه مرجعـــی باالتر بـــرای قضـــاوت در ایـــن مورد 

وجود ندارد، کســـی که با کشـــتن یک جّبار باعث آزادی 

مملکـــت خویش می شـــود را باید ســـتود و بـــه او پاداش 

داد.

بنابرایـــن آکوئیناس با صراحت علیه قدرتی سیاســـی 

کـــه غاصـــب و ناعـــادل اســـت می شـــورد و آن را نفـــی 

می کنـــد.

حـــال نکته اینجاســـت کـــه عواقب قدرت مشـــروعی 

به مراتـــب  نمی شـــود،  درســـتی  اســـتفاده  آن  از  کـــه 

پیچیده تـــر اســـت. پیـــش از همـــه، اگـــر قرار اســـت که 

حاکمـــان مطابق قانـــون طبیعی حکومـــت کنند، نتیجه 

ایـــن می شـــود کـــه خـــود آنـــان نیـــز مقّیـــد و ملـــزم بـــه 

قوانیـــن خویـــش می شـــوند. اگـــر قانون طبیعـــی همگی 

موجـــودات عقانـــی را مقّید می ســـازد و قانـــون وضعی 

نیـــز عملی ســـازی قانون طبیعـــی اســـت، در این صورت 

قانـــون وضعـــی خـــود حکومـــت را هـــم ملـــزم و مقیـــد 

می کنـــد. به عبـــارت دیگـــر، پادشـــاه ذیـــل قانـــون قـــرار 

می گیـــرد. در اینجا مشـــکلی نمایان می شـــود: حال که 

قوانیـــن وضعـــی را خـــود حکومت ها تنفیـــذ می کنند و 
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بـــه اجرا می گذارند، مشـــّخص نیســـت که چه کســـی یا 

چـــه مقامی خـــوِد حاکـــم را ملـــزم و مجبور بـــه اطاعت 

خواهـــد کرد. اگـــر او به نقض قانون خـــود همت گمارد، 

روشـــن نیســـت که چه کســـی یا مقامی باید به توبیخ و 

بپـــردازد. او  مجازات 

آکوئینـــاس با وارد کردن یک تمایز به حل این مشـــکل 

اقـــدام می کنـــد. او میـــان دو معنـــای قانـــون قائـــل بـــه 

تفکیک شده و آن را به دو شعبٔه رهنمودی و اجبارکننده 

تقســـیم می نماید. وی بر این باور اســـت که قانون حکم 

عقل اســـت و باعـــث رهنمون شـــدن هر کـــس به جانب 

هدف مناســـبش می گردد و قوانیـــن وضعی، این وظیفه 

را بـــا به کار بســـتن قانون طبیعی به انجام می رســـانند. 

حـــال بـــه این خاطـــر که قانـــون طبیعی حاکـــم را ملزم و 

مقّیـــد می کنـــد و چون قانـــون وضعی منبعـــث از قانون 

طبیعـــی اســـت، بنابراین او نیـــز ملزم به اطاعـــت از این 

قوانین اســـت اّما چون حاکم منشـــأ قـــدرت اجبارکننده 

بـــوده و نمی توانـــد خـــود را مجبـــور کنـــد، از این جهت، 

مقّیـــد و مجبـــور به قانون نیســـت. بدیـــن  ترتیب، حاکم 

در معنـــای رهنمودی مقّید به قانون اســـت و در معنای 

اجبارکننـــده خیـــر. حاکـــم در برابـــر نیـــروی رهنمـــودی 

قانـــون نه تنهـــا از الزام قانونی معاف نیســـت بلکه بنا به 

ارادٔه خویـــش تابع قانون اســـت و بر طبـــق این حکم، هر 

آن کـــس که بـــرای دیگـــری قانونی می گـــذارد، خود نیز 

بایـــد آن قانـــون را رعایت کند.

اگرچـــه نگـــرش آکوئینـــاس ممکـــن اســـت به لحـــاظ 

عقلـــی و ذهنی خرســـندکننده به نظر آید اّما نســـبت به 

انگاره هـــای قـــرون وســـطایی چنـــدان فراتر نمـــی رود.

همـــٔه  به ســـان  پادشـــاهان  می دانیـــم،  چنان کـــه 

مســـیحیان ملزم و مقّید به قانون خداوند هســـتند و به 

همیـــن دلیـــل باید بر پایـــٔه عدالت حکـــم براننـــد، با این 

حال اتباع آن ها هنگامی  که مشـــاهده کنند حکام شـــان 

بـــا خودســـری از اجرای عدالت شـــانه خالـــی می کنند، 

محّلی برای شـــکایت بردن ندارنـــد. چه در عهد جدید و 

چه در نوشـــته های آگوســـتین به اتباع مؤّکداً امر شـــده 

اســـت که از حاکمـــان اطاعت کنند، البته به اســـتثنای 

مـــواردی که امر حاکم با فرمان و قانون الهی مســـتقیماً 

در تضـــاد باشـــد. حّتی در چنین مواردی نیز مســـیحیان 

حق مقاومـــت ندارند. تنها انتخاب آن هـــا عدم اطاعت 

و تحّمـــل نتایـــج و عواقب آن اســـت. از ظاهـــر امر چنین 

برمی آیـــد کـــه آکوئینـــاس هم به همین َســـبیل اســـت: 

پادشـــاه مقّیـــد بـــه قانـــون اســـت اّمـــا تنهـــا اوســـت که 

می توانـــد افـــراد را بـــه اطاعـــت وادارد. در اینجـــا نقـــش 

اتبـــاع چنـــدان به چشـــم نمی آید.

اّمـــا آکوئیناس با تمهیـــد و تدارک وســـایلی به منظور 

تضمیـــن اطاعـــت حاکـــم، قدمـــی ورای دیدگاه ســـّنتی 

برمـــی دارد. او بـــا تمایز میان عدم اطاعـــت و مقاومت، 

وضوحـــی بـــه کار خـــود می دهـــد. اگـــر بـــه شـــخصی 

امـــر شـــود کـــه بـــه پیـــروی از قانونی گـــردن نهـــد که از 

خاف آمـــد کام الهـــی اســـت، مطابـــق دیدگاه ســـّنتی 

او عنـــوان می کنـــد کـــه فـــرد یـــا می توانـــد از اطاعـــت 

ســـرباز زند یـــا آنکه فّعاالنـــه در برابر حکومت دســـت به 

مقاومـــت بزنـــد. اگر برای این شـــخص مجـــوز مقاومت 

صـــادر شـــود، نه تنهـــا می توانـــد از اطاعـــت آن دســـتور 

اســـتنکاف ورزد بلکـــه لزومی هم ندارد کـــه به مجازات 

تـــن دهـــد. به بیانـــی، مجموعـــه ای از امکان هـــا در پیش 

روی ایـــن شـــخص قـــرار دارد. برای او این امکان هســـت 

که با گریختن یا مخفی شـــدن مجازات خـــود را نپذیرد 

یـــا شـــاید بتواند در برابـــر مقاماتی که برای مجـــازات او 

می آینـــد مقاومـــت کنـــد اّما جـــز در این مـــورد، همانند 

شـــهروندی مطیِع قانـــون رفتار کنـــد. رادیکال تر از همه، 

ایـــن نظـــر اســـت کـــه او قادر اســـت بـــه اقداماتـــی برای 

ـ یعنـــی می تواند قیامی برپا  تغییـــر حکومت اقدام کندـ 

سازد.

ایـــن اندیشـــه حـــاوی معنایـــی ویـــژه اســـت: از جایی 

مشـــروعّیت حکومـــت ناعـــادل از بیـــن مـــی رود و دیگر 

صاحّیـــت و اهلّیت ندارد که خواســـتار اطاعت شـــود. 

در چنیـــن شـــرایطی اتبـــاع می تواننـــد علیـــه حکومـــت 

بجنگنـــد. دغدغه هـــای عملـــی می تواننـــد بـــر انتخابی 

که این شـــخص می کند مؤثر باشـــند. دســـت به ســـاح 

شـــدن در مقابلـــه بـــا حکومـــت فایـــدٔه چندانی بـــه حال 

ایـــن شـــخص ندارد مگر جمیـــع مردمان بـــه چنین کاری 

دســـت بزنند. اّما آکوئیناس با بیان همین مســـئلٔه مهم 

کـــه مردم محق هســـتند کـــه در برابر حکومـــت جّبارانه 

از طریـــق چنین راه هایی مقاومت کنند، خود گسســـتی 

معناداری از اندیشـــٔه سیاســـی قرون وسطایی که در این 

مـــوارد ســـکوت اختیـــار کرده بـــود، به حســـاب می آید.

او در آثار متعّدد خویش مســـئلٔه مقاومت را به بحث 

گذاشـــته و می شـــکافد. او در رســـالٔه »در تفســـیری بـــر 

ســـنتنتیای پتروس لومبـــاردوس« این نگرٔه ســـّنتی قرون 

وســـطایی را می پذیـــرد که اطاعـــت و پیـــروی از فرمانی 

ناعادالنه جایز نیســـت اّما اتباع بایـــد پذیرای پیامدهای 

نافرمانـــی خودنیـــز باشـــند. رســـالٔه فـــوق از آثـــار اّولّیـــٔه 

بر وفق نگاه سّنتی، شورش 
همیشه نادرست و ناروا 

است و گناهی مرگبار 
به حساب می آید. وی 
تا اندازه ای به بازتاب 
همین نظر پرداخته و 

بیان می کند که آشوب گری 
برخالف قانون و خیر 

عمومی است و بنابراین 
خالف عدالت می باشد. 
اّما وقتی که به بحث در 

این باره می پردازد که 
اعمال آشوب گرانه همیشه 
از اتباع سر نمی زند، خود 

را از رویکرد سّنتی جدا 
می کند. حال اگر حاکم 

اقدام به نقض قانون 
طبیعی کند و به جبارّیت 

سقوط کند، اعمال او 
آشوب گرانه هستند و هیچ 

لزومی ندارد که از او 
اطاعت گردد
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آکوئیناس اســـت که در حد فاصل میان ســـال های ۱۲۵۲ 

تا ۱۲۵۶ نگاشـــته شـــده اســـت. در آثـــار متأّخـــر، به ویژه 

در »ســـوما تئولوژیـــا« و »حاکمّیـــت حاکمان« اندیشـــٔه 

وی ســـویٔه رادیکال تـــری پیـــدا کرد. او در ســـوما تئولوژیا 

از آشـــوب گری ســـخن می گویـــد. وی این مفهـــوم را در 

ترادف با شـــورش علیه حکومت بـــه کار می برد. بر وفق 

نگاه ســـّنتی، شـــورش همیشـــه نادرســـت و ناروا است و 

گناهـــی مرگبـــار بـــه حســـاب می آیـــد. وی تا انـــدازه ای 

بـــه بازتـــاب همیـــن نظـــر پرداختـــه و بیـــان می کنـــد که 

آشـــوب گری برخـــاف قانـــون و خیـــر عمومـــی اســـت و 

بنابرایـــن خـــاف عدالـــت می باشـــد. اّمـــا وقتـــی که به 

بحـــث در این بـــاره می پـــردازد کـــه اعمال آشـــوب گرانه 

همیشـــه از اتباع ســـر نمی زند، خود را از رویکرد ســـّنتی 

جـــدا می کند. حـــال اگـــر حاکم اقـــدام به نقـــض قانون 

طبیعـــی کنـــد و بـــه جبارّیـــت ســـقوط کنـــد، اعمـــال او 

آشـــوب گرانه هســـتند و هیـــچ لزومـــی نـــدارد کـــه از او 

اطاعت گردد. آکوئیناس می نویسد: »حکومت جّبارانه 

ناعادالنـــه اســـت چراکـــه متوّجـــٔه خیر عمومـــی نبوده و 

معطـــوف به نفع شـــخصی خود حاکم اســـت. همان طور 

که فیلســـوف مـــا، ارســـطو، می گوید، ســـرنگونی چنین 

حکومتـــی متـــرادف بـــا آشـــوب گری نیســـت مگـــر آنکه 

حکومت جّبار به حّدی افراطی ســـرنگون شـــود که اتباع 

او از آشـــوب های متعاقب آن زیانی بیش از حکومت آن 

حاکـــم جّبار ببیننـــد. در واقع، گناه این آشـــوب گری بر 

عهدٔه حاکم جّبار اســـت زیرا اوســـت که اتبـــاع را به این 

مســـیر انداختـــه تـــا بتواند با خاطری آســـوده تر بـــر آن ها 

حکومـــت کند«.

آنچـــه باید خاطرنشـــان ســـازیم، ارتباط وثیقی اســـت 

کـــه او میـــان تکلیف اتباع بـــرای اطاعـــت و فرمانبری و 

مســـئله جّبار بودن/نبودن حاکم برقـــرار می کند. هرگاه 

تاریخ اندیشـــٔه سیاســـی را مـــرور می کنیـــم، درمی یابیم 

جبارّیـــت،  مفهـــوم  اندیشـــه،  تاریـــخ  سراســـر  در  کـــه 

مفهومی پربســـامد اســـت. آشـــناترین تبیین هـــا، تبیین 

یونانی اســـت که »جّبـــار« را در نقطٔه مقابل »پادشـــاه« 

قـــرار داده و نمونـــٔه منحـــط آن معرفی می کنـــد. از نظر 

یونانیـــان، پادشـــاه در جهـــت منافـــع همـــگان حکمرانی 

می کنـــد اّما جّبار تنها نفع شـــخصی خـــود را می جوید. 

یونانیان پرســـش های مربـــوط به تکلیـــف و مقاومت در 

برابـــر حکمرانـــی سیاســـی را مطـــرح نکردنـــد و متعاقبـــاً 

نتایـــج و تمایزات مربوطه نیز پرورانده نشـــد. آکوئیناس 

قدیـــس در حاضر و آمـــاده کردن ارتباط میـــان تکلیف و 

مقاومـــت، کار مهّمی را پیـــش برد. لـــّب کام او دربارٔه 

حـــق مقاومـــت این اســـت که اگـــر حاکمی بـــه جّبارّیت 

انحطـــاط یافـــت دیگـــر معنایی نـــدارد کـــه از او اطاعت 

کـــرد. در واقع، چون اعمـــال و کردار جّبار آشـــوب گرانه 

است و نظم عمومی را برهم می زند، می توان در برابر او 

مقاومت کرد. این اندیشـــه کـــه می توان در مقابل حاکم 

جّبـــار مقاومت کرد در رســـالٔه »حکومـــت حاکمان« پی 

گرفته می شـــود. در ششـــمین فصل این اثر، نویسنده به 

تحقیق در باب گزینه هایی می پـــردازد که در آن هنگام 

کـــه پادشـــاه تبدیـــل بـــه جّبـــار می شـــود، در پیـــش روی 

اتبـــاع قرار دارد. نخســـت، او عقیـــده دارد کـــه بر اتباع 

واجـــب اســـت تا نقطـــٔه معّینی در مقابـــل حکومت های 

جّبـــار صبر و تحّمل داشـــته باشـــند. آکوئیناس به خوبی 

بدیـــن نکته آگاه اســـت که شـــورش امـــری پرمخاطره و 

ویرانگر اســـت. ظلم و ســـتم جّبار و آســـیب و زخمی که 

وارد مـــی آورد بایـــد زیاده تـــر از صدمات و آســـیب هایی 

باشـــد که بـــر اثر شـــورش به مـــردم می رســـد. همچنین 

ایـــن امـــکان وجـــود دارد کـــه از دل این طغیان هـــا، حّتی 

پـــس از یـــک شـــورش موّفـــق، جّبـــار جدیدی ســـربرآورد. 

ایـــن جّبـــار جدیـــد چـــون سرنوشـــت قبلـــی را مشـــاهده 

کـــرده اســـت، ممکـــن اســـت الزم ببیند بی شـــفقت تر و 

از جمله نتایج آشکار 
کوئیناس این  دیدگاه آ
است که حاکمان اگر 
قوانینی را که وضع 
می کنند، از در ناسازگاری با 
قوانین طبیعی وارد شوند، 
مشروعّیت خود را از دست 
می دهند و دیگر نباید 
خواستار اطاعت و متابعت 
اتباع خویش باشند
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باقســـاوت تر باشـــد و در نهایـــت، جّبـــار بدتـــری گـــردد. 

لیـــک اگـــر جبارّیـــت از حـــد تحّمـــل خـــارج گـــردد، باید 

علیـــه آن دســـت به سلســـله اقداماتـــی زد. باالتر گفتیم 

که آکوئیناس کشـــتن جّباران غاصب را مشروع و مجاز 

می دانـــد اّما در کتاب حکومت حاکمان، او در خصوص 

قتـــل جّباران با بی عدالتی ســـخن به میان مـــی آورد. وی 

اشـــاره می کند کـــه در عهد عتیـــق، مردی با نـــام ایهود 

پادشـــاه موآب که ســـتم و ظلـــم فراوانی به بنی اســـرائیل 

وارد می کـــرد را از پـــای درمـــی آورد. آکوئینـــاس بیـــان 

می کنـــد کـــه به دلیـــل ماهّیـــت جّبارانـــه  و ناعادالنه ای 

کـــه عجلون، پادشـــاه موآب داشـــت، ایهود بـــه او حمله 

کـــرد. به گفتـــٔه وی، »ایهود را باید از پـــای درآورندٔه یک 

دشـــمن دانســـت و نه قاتـــل حاکم مردم«. گرچـــه موارد 

دیگـــری نیـــز در عهـــد عتیق وجـــود دارد اّمـــا آکوئیناس 

در عین حال خاطرنشـــان می ســـازد که اگـــر افراد مطابق 

داوری شـــخصی تصمیـــم به قتـــل حاکمانشـــان بگیرند، 

خطـــر بی ثباتـــی دائمـــی همـــواره وجـــود دارد. بنابراین 

پرسشـــی مطرح می شـــود کـــه چه بایـــد کرد؟

او بـــرای جلوگیـــری از مخاطرات قتـــل حاکمان، تمایز 

مهـــم دیگری را پیش می کشـــد. وی بـــرای ایجاد تعادل، 

تمایـــزی میـــان مرجعّیـــت عمومـــی و افـــراد مســـتقل را 

مطـــرح می کنـــد. از نظـــر او، اقدام علیه جّبـــاران حاکم، 

تنها بـــر عهـــدٔه مراجع عمومی می باشـــد.

مـــوارد نیز روشـــن و آشـــکار هســـتند. اگـــر حاکم یک 

ســـرزمین، اقتـــدار خویـــش را از قدرتـــی باالتر به دســـت 

آورده اســـت، مســـّلم اســـت که اصاح حاکـــم در اختیار 

کـــه  آنـــگاه  بدین ســـان،  اســـت.  باالتـــر  قـــدرت  همـــان 

آرخائـــوس در یهودیه به نحـــو ناعادالنـــه ای فرمانروایی 

می کرد، آگوســـتوس کـــه امپراتوری وی شـــامل یهودیه 

نیـــز می شـــد، او را از قـــدرت برکنار ســـاخت.

اگـــر ایـــن مـــوارد مـــورد اشـــارٔه آکوئینـــاس را اســـتثنا 

کنیـــم، در باقی مـــوارد به طور کّلی ســـخن می گوید. او 

بـــه تأکیـــد، در همان رســـالٔه یادشـــده بیـــان می کند که 

اقدام علیه قســـاوت جّباران، عملی اســـت کـــه با فرض 

و جســـارت شـــخصِی عّده ای اندک نباید صـــورت پذیرد 

بلکـــه چنیـــن اقدامی بـــر ُگـــردٔه مراجع عمومی اســـت. 

پیـــش از همـــه، اگر انتخـــاب یک پادشـــاه به پادشـــاهی 

حـــق نفرات بســـیاری باشـــد، خاف عدالت نیســـت که 

اگر پادشـــاه منصوب ایشـــان از قدرت شـــاهی اســـتفادٔه 

نابهنجـــاری کـــرد، او را از میـــان برداشـــت یـــا قدرتش را 

محدود ســـاخت. ابداً نبایـــد دچار این خیال باطل شـــد 

کـــه این عـــّدٔه بســـیار به دلیل عـــزل جّبـــار مرتکب عمل 

خائنانـــه می شـــوند، حّتی اگر ایـــن عّده پیش تـــر خود را 

مطیـــع او کرده و با حاکم پیمان اطاعت بســـته باشـــند؛ 

زیرا خـــود حاکم با عمل نکردن بر میثاق شـــاهی، باعث 

شـــده اســـت که عهِد میان او و اتباعش شکســـته شود.

اّمـــا بـــه این دلیـــل کـــه آکوئینـــاس خـــوف از عواقب 

عنان گســـیخته و ویرانگـــر صـــدور مجـــوز بـــرای افـــراد 

مســـتقل برای مقاومت دارد، او افراد مستقل را محدود 

بـــه تبعّیت و پیـــروی از مرجعّیت هـــای عمومی می کند 

ولـــی اینکـــه به طـــور دقیـــق چگونـــه شـــخصی مرجعّیت 

عمومـــی را به دســـت می گیـــرد و مرجع می شـــود مورد 

کنـــکاش و بررســـی قـــرار نمی گیرد. حـــال اگر پرســـیده 

شـــود کـــه اگـــر هیچ کـــدام از مراجع عمومـــی تمایلی به 

شـــورش نداشته باشـــند، تکلیف مردم معترِض زیر یوغ 

جّبار چیســـت، پاســـخ می دهـــد که در این صـــورت تنها 

راه چارٔه مردم متوّســـل شدن به خداوند است که تخت 

و ارکان حکومـــت بســـیاری از حاکمـــان را واژگـــون کرده 

اســـت. آکوئیناس  مثال هایی نیز مـــی آورد اّما موضع او 

چندان که باید روشـــن نیســـت و دچار ابهام است. اگر 

قرار باشـــد تبیین وی از اســـتحکام الزم برخوردار باشد و 

بتوانـــد اثرگذار گـــردد، باید به نحو دقیقـــی توضیح داده 

شـــود که مـــراد و مقصود وی از مراجع عمومی چیســـت 

و در چـــه اوضـــاع و احوالـــی می تواننـــد از حـــق شـــورش 

خود اســـتفاده کنند. البتـــه بعدها کســـانی این مفهوم 

را تفســـیر کرده اند و مشـــهورترین و رایج ترین تفســـیر از 

مرجع عمومی، اشـــاره به نمایندگان مـــردم دارد. مطابق 

این نظر، اگر پادشاه انگلستان به استفادٔه سوء از قدرت 

خویـــش بپردازد، پارلمان این حـــق را دارد که در برابر وی 

مقاومت کند. یکی از موارد بســـط و گســـترش این نظر، 

فرآینـــد اعام جرم اســـت کـــه در قانون اساســـی ایاالت 

مّتحـــدٔه آمریکا وارد شـــده اســـت و از طریـــق این فرآیند 

می تـــوان رئیس جمهـــور یـــا ســـایر مقامـــات را به خاطـــر 

ارتـــکاب بـــه »جنایـــات و جرایـــم بـــزرگ« از کار برکنـــار 

کـــرد. با این همه، در عصـــر و روزگار آکوئیناس نهادهای 

نمایندگـــی در حکم نهال جوانی بودند کـــه تازه در حال 

پاگرفتـــن بودند. بنابرایـــن حاضر و آماده  کـــردن کامل و 

پختٔه نظریه های مقاومت مشـــروع، تکلیفـــی بود که بر 

دوش نظریه پردازان نســـل های بعـــدی و اخاف اروپایی 

ایشـــان قـــرار گرفـــت به ویژه پـــس از جنگ هـــای مذهبی 

اروپا در طول ســـدٔه شـــانزدهم که سخت باعث آزار اروپا 

بود. گشته 

، اگر  مطابق این نظر
پادشاه انگلستان به 

استفادٔه سوء از قدرت 
خویش بپردازد، پارلمان 

این حق را دارد که در برابر 
وی مقاومت کند. یکی 

از موارد بسط و گسترش 
، فرآیند اعالم  این نظر
جرم است که در قانون 

اساسی ایاالت مّتحدٔه 
آمریکا وارد شده است و از 
طریق این فرآیند می توان 

رئیس جمهور یا سایر 
مقامات را به خاطر ارتکاب 

به »جنایات و جرایم 
بزرگ« از کار برکنار کرد
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تأّمالتی بر شیوه های مشّیت
در انقالب فرانسه

وزف دومستر ژ
نجات علی غالمی
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هر مّلتی، همچون هر فردی، رسالتی را دریافت کرده 

است که باید به انجامش رساند. فرانسه دادی راستین بر 

اروپا گسترانیده است که جای مشاجره ای در آن نیست 

و از ایــن داد به گناه آلوده ترین شــکل سوءاســتفاده شــده 

است. خاّصه فرانسه در رأس نظام مذهبی بود و بی دلیل 

نیست که پادشاهش مسیحی ترین نامیده می شد. بوسو 

دیگر نمی توانست چیزی باالتر از این بگوید. بدین سان، از 

آنجا که فرانسه تأثیرش را به کار بست تا حرفٔه خویش را با 

اروپای اخاق زدوده متقابل کند ما نبایستی شگفت زده 

شویم، اگر به این رسالتش با ابزاری هولناک بازگردد.

مّدت ها گذشته است از زمانی که ما چنین مجازاِت 

ترسناکی را دیده ایم که بر چنین طیف عظیمی از مردم 

گناهکار اعمال شــد. شــّکی نیســت کــه بی گناهانی در 

میان قربانیاِن نگون بخت بودند اّما آن ها بســیار کمتر از 

آنی بودند که عموماً تصّور می شود.

همــٔه کســانی کــه دغدغه شــان آزاد کــردن مــردم از 

باورهای مذهبی بود و همٔه آن هایی که قوانین مالکّیت را 

با مغالطاِت متافیزیکی متقابل می کردند و همٔه آن هایی 

کــه می گفتنــد »بزنیــد! تــا زمانی که مــا چیــزی را برنده 

شویم!« همٔه آن هایی که استفادٔه معیارهای خشونت را 

علیه پادشــاه و دیگران توصیه کرده و تصدیق می کردند 

یــا از آن هــا جانب داری می کردند؛ همه و همه خواســتاِر 

انقــاب بودنــد و همــٔه آن هایی که کاماً چنیــن اراده ای 

بدان داشــتند، حّتی بر طبق بینش محدود ما تبدیل به 

قربانیان آن شدند.

ما از اینکه دیدیم دانشمنداِن مشهور زیر تبر روبسپیر 

افتادند گریســتیم. از حیث انسانی، نمی توانیم بیش از 

حد برای آن ها متأســف باشــیم، اّما عدالِت الهی احتراِم 

کمتــری بــه هندســه دانان یــا فیزیک دانــان نگذاشــت.۱ 

دانشــمندان فرانســوی مؤلفــان اصلــی انقــاب بودند و 

بســیار بودنــد و بســیاری از آن ها حمایت خــود را تا زمان 

انقاب نیز ادامه دادند، اّما همچون عصای تارکینیوس 

فقط بلندتریِن سرها زده می شد.۲ آن ها نیز مانند بسیاری 

دیگــر می گفتند که انجام انقابی بــزرگ بدوِن متحّمل 

 شدِن بدبختی محال است. اّما وقتی فیلسوفی شر را با در 

نظر گرفتن غایت توجیه می کند، آنگاه که قباً می گوید 

کــه بگــذار که صدهــا جنازه بیفتد مشــروط بــر اینکه ما 

آزاد باشــم، مشّیت پاســخ می دهد که من پیشنهادت را 

می پذیرم اّما این شــمایی که باید در آن شــمار بگنجی؛ 

بی عدالتــی اش کجاســت؟ آیــا مــا در دادگاه های خویش 

به شیوه ای دیگر غیر از این داوری خواهیم کرد؟

 جزئیــات مشــمئزکننده اســت۳ اّمــا تعــداد اندکــی از 

فرانســویان در میــان آن هایــی وجــود دارنــد کــه ایشــان 

قربانیــان بی گناه انقــاب می نامند که برایشــان وجدان 

نتواند چنین بسراید.

اینک میوه های غم باِر حاصل از خطاهایتان را ببینید،
 ضرباتی را که به خود وارد کرده اید احساس کنید.۴

ایده های ما دربارٔه خیر و شر در بی گناه و باگناه غالباً 

تحــت تأثیــر پیش فرض هــای مــا قــرار می گیرنــد. اگر دو 

انسان با خنجرهای سه اینچی با یکدیگر بجنگند گناهکار 

و شرم  آور داوری می شوند، اّما اگر از تیغه های سه فوتی 

اســتفاده کننــد مبــارزه به یک مســابقٔه پرافتخــار تبدیل 

می شــود. کســی را کــه یــک ســانتیم از جیب دوســتش 

می دزدد داغ می نهیم، اّما اگر فقط زن دوستش را بدزدد 

چیزی نیســت؛ جنایات درخشانی که شامل ویژگی های 

عالی یا موردپسند هستند به ویژه زمانی که با موفقّیت 

پــاداش داده می شــوند، مــورد عفو و حّتی تحســین قرار 

می گیرنــد. اّمــا در چشــم عدالــت واقعــی، جنایتــکار بــا 

بهترین ویژگی های خود روسیاه می شود؛ زیرا بزرگ ترین 
جرم او سوءاستفاده از استعداد است.۵

هر انســانی وظایف بزرگی دارد که باید انجام دهد تا 

آن حّدی که وظایفش در ارتباط با موضع شــر او و دامنٔه 

ابزارهــای او هســتند. عملــی یکســان از جانــب دو فــرد 

مفروض، ممکن است ابداً جرمی برابر نباشد. به همین 

شــیوه، عملی کــه فقط حاصل از خطــای اندکی جنون از 

جانــب فــردی ُگم اســت کــه به طــور ناگهانی بــه قدرتی 

نامحدود رسیده است، می تواند جرم باشد اگر از طرف 
یک اسقف، دوک یا یک هم شأن انجام شود.۶

و باالخــره افعالــی در کارنــد کــه اگرچــه عذرپذیرنــد 

و حّتــی از منظرگاه انســانی ســتودنی، اّمــا در ذاِت خود 

بی نهایت مجرمانه اند؛ مثاً اگر کسی به ما بگوید که من 

انقاب فرانسه را به خاطر عشق خالص به آزادی و کشور 

پذیرفتــم و نیــز در روح و وجدانــم معتقــد باشــم کــه این 

می تواند منتهی به اصاِح سوءاستفاده ها و رفاه عمومی 

شــود، مــا دیگر حرفی بــرای گفتن نخواهیم داشــت. اّما 

کســی که قلب انسان ها را می شناســد، وضع گناه پیشه 

را می بینــد، او در یــک ســوء فهــم مضحک در یــک غرور 

کوچک در یک شــور و شــوق حقیرانه یا مجرمانه متوّجه 

می شود که محرّک اصلی در پشت آن تصمیماتی است 

که ما می خواهیم آن ها را نجیبانه نشان دهیم و برای او 

دروغ ریاکارانه که به خیانت پیوند زده شــده اســت یک 

جنایِت مازاد است. اّما اجازه دهید از مّلت به طور کّلی 

عملی که فقط حاصل از 
خطای اندکی جنون از 

م است که 
ُ
جانب فردی گ

به طور ناگهانی به قدرتی 
نامحدود رسیده است، 

می تواند جرم باشد اگر از 
طرف یک اسقف، دوک یا 

یک هم شأن انجام شود
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صحبت کنیم.

حملــه بــه حاکمّیــت بــدوِن شــک یکــی از بزرگ تریــن 

جنایاتی اســت کــه می توان مرتکب شــد و هیچ جنایتی 

عواقبی وحشــتناک تر از این ندارد. اگر حاکمّیت بر یک 

سرِ یکتا استوار شود و آن سر قربانِی تهاجم شود جرم با 

قضاوت تشدید خواهد شد. اّما اگر این حاکمّیت مرتکب 

هیچ جنایتی که شایستٔه چنین حمله ای باشد نشده باشد 

و اگر گناهکار علیه او به خاطر نفِی صرف فضایلش مسلح 

شده باشد، دیگر زبان از بیان حد آن جنایت قاصر است. 

مــا در اینجا مرگ لوئِی شــانزدهم را تشــخیص می دهیم 

اّما آنچه شایســتٔه ذکر اســت این اســت که هرگز جرمی 

به این بزرگی تا این حد همدســت نداشــته است. تعداد 

بسیار کمتری در مرگ چارلز اّول همدست بودند اگرچه 

او شایستٔه نکوهش و توبیخ بود اّما لوئی شانزدهم نبود. 

باوجــود ایــن، او شــواهدی از فداکارانه تریــن نگرانی های 

ناشــی از شــجاعت را دریافت کرد. حّتــی جّاد که فقط 

اوامــر را اطاعت می کــرد هرگز هوّیت خود را فاش نکرد. 

در فرانسه، در محاصرٔه شصت هزار مرد مسّلح که حّتی 

یک تیر برای ســانتره نداشــتند به ســوی مرگ راهپیمایی 

کــرد۷ و صدایــی بــرای پادشــاه نگون بخــت بلنــد نشــد و 

ایــاالت نیز به اندازٔه پایتخت الل بودند. آن ها می گفتند 

مــا خودمــان را لو خواهیم داد. ای فرانســویان! اگر این را 

ما باید یک نکتٔه مهم 
دیگری را نیز مد نظر 
داشته باشیم و آن این 
است که هر تعّرضی که 
علیه حاکمّیت به نام مّلت 
مرتکب شویم همواره کم و 
بیش یک جنایت مّلی است، 
زیرا این همواره کم و بیش 
خطای مّلت است اگر 
شماری از شورشیان بتوانند 
خودشان را در موضعی 
قرار دهند که به نام مّلت 
مرتکب جنایت شوند
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دلیل خوبی می دانید پس دیگر از شجاعتتان دم نزنید یا 

اذعان کنید که از آن بسیار بد استفاده کرده اید. 

بی تفاوتی ارتش هم کمتر قابل توّجه نبود پس از خیانت 

بــه لوئــی شــانزدهم در خدمت جــّادان او قــرار گرفت و 

بدان ها بســیار بهتر خدمــت کرد تا به پادشــاه. کمترین 

گواهی بر نارضایتی در کار نبود.۸ در مجموع هرگز شماِر 

بیشــتری از افراد مجرم )یقیناً با درجه بندی های بسیار( 

در یک جنایت بزرگ شریک نبوده اند.

مــا بایــد یک نکتــٔه مهم دیگــری را نیز مد نظر داشــته 

باشــیم و آن این اســت که هر تعّرضی که علیه حاکمّیت 

به نام مّلت مرتکب شویم همواره کم و بیش یک جنایت 

مّلــی اســت، زیــرا ایــن همــواره کــم و بیش خطــای مّلت 

اســت اگر شــماری از شورشــیان بتوانند خودشــان را در 

موضعی قرار دهند که به نام مّلت مرتکب جنایت شوند. 

بدون شــک همٔه فرانسویان مرگ لوئی شــانزدهم را اراده 

نکرده اند، اّما اکثرّیت عظیم مردم بیش از دو ســال همٔه 

حماقت هــا، همــٔه بی عدالتی هــا و همــٔه ظلم هایی که به 
فاجعٔه ۲۱ ژانویه انجامید را خواستار بودند.۹

حــال همــٔه جنایــات علیــه حاکمّیــت، بــدوِن تأخیــر و 

به شــیوه ای وحشــتناک مجازات می شــوند؛ ایــن قانونی 

است که هرگز استثنایی بر آن نبوده است. چند روز پس 

از اعدام لوئی شــانزدهم شخصی در مرکوری یونیورسال 

نوشت: »شاید الزم نبود تا این حد پیش برویم اّما از آنجا 

که قانون گذاران ما ابتکار عمل را به مسئولّیِت خودشان 

در دســت گرفته انــد، بگذارید بــر آن ها تکیه کنیم؛ همٔه 

نفرت هــا را کنــار بگذاریم و موضــوع را فراموش کنیم.۱۰ 

بسیار خوب؛ این شاید ضرورت نداشت که پادشاه را به 

قتل برســانیم. اّما از آنجا که این کاری انجام شــده است 

دیگر بدان اشاره نکنید و بگذارید دوستان خوبی باشیم. 

جنون! جنون را شکســپیر بهتر می شناخت هنگامی که 

گفت:

زیستِن خاص و جزئی، ناتافته نیست؛

با همٔه قّوت و زرٔه ذهن؛

تا خودش را از آزار حفظ کند؛ اّما خیلی بیش از این،

 آن روحی که زندگی بسیاران

بر آن مّتکی است و در آرامش است،
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هنگام از دست دادن جال،

تنها نمی میرد؛ بلکه همچون خیلجی درخود می کشد
هر آنچه نزدیک اوست و با اوست.۱۱

هــر قطــره از خــون لوئی شــانزدهم به قیمت ســیلی از 

خون فرانسویان تمام خواهد شد. چهار میلیون فرانسوی 

شاید تاوان این جنایت مّلی بزرگ را با سرهایشان به سبب 

قیام ضدمذهبی و ضداجتماعی شان بپردازند.

کجا هســتند اّولیــن پاســداران، اّولین ســربازان، اّولین 

ژنرال هایی که به مّلت سوگند یاد کردند؟ کجایند سران؟ 

یعنــی بت هــای نخســتین مجلــس جنایتــکاری که لقب 

کانستیتوئنت ]=برگزیننده[ بر آن یک کنایٔه ابدی خواهد 

بــود؟ میرابو کجاســت؟ بایلی با »روز شــگفت انگیز«ش 

کجاســت؟۱۲ تــوره که عبــارت »مصادره کــردن« را ابداع 

کرد کجاســت؟ کجاســت اوســلین کــه نخســتیِن قانون 

نهِی مهاجرت را معرفی کرد؟۱۳ می توان هزاران ابزار شدٔه 

انقاب را نام برد که با ابزاری خشن مرده اند.

در اینجا دوباره ما نظم در بی نظمی را تحسین می کنیم. 

زیرا اگر اندکی تأّمل کنیم بدیهی است که گناهکارتریِن 

انقابیون را تنها با ضربات همدستانشان می توان از بین 

برد. اگر زور به تنهایی، آنچه را که ضدانقاب می نامند 

انجــام می داد و شــاه را به تخت ســلطنت بازمی گرداند 

هیچ راهی برای اجرای عدالت وجود نداشت. اینکه یک 

انســان حّســاس، مجبور شــود که قاتاِن پدر، بســتگان و 

دوســتانش یا صرفاً غاصِب اموالــش را قضاوت کند، این 

بزرگ تریــن بدبختــی ای اســت کــه می تواند بــرای او رخ 

دهد. اکنون این دقیقاً آن چیزی است که رخ می داد اگر 

ضــِد انقــاب همان طور که انتظار می رفــت رخ می داد. 

قضــاِت برتــر بنا به خوِد ماهّیِت امور، تقریباً همه متعّلق 

به کاســِت آســیب دیده بودند و عدالت حّتــی اگر صرفاً 

مجازات می کرد، حال و هوایی انتقام جویانه می داشت. 

به عــاوه، اقتــدار مشــروع همــواره در مجــازات جرایمی 

که شــامل انبوهی از شرکا اســت اعتدال خاصی را حفظ 

می کند. وقتی پنج یا شش نفر به جرمی یکسان به قتل 

برســند، ایــن نامــش قتل عام اســت. اگر مجــازات از حد 

معّینی فراتــر برود نفرت انگیز می شــود. به طور خاصه، 

جنایات بزرگ متأسفانه مستلزِم مجازات بزرگ هستند 

و زمانــی که بحث جنایات کم عظمت مطرح می شــود، 

به راحتی از حدود فراتر می رود و چاپلوسی بدل به جّاد 

می شــود. بشــرّیت هنــوز قوانیــن ســابق فرانســه را برای 

مجــازات وحشــتناک دیمین هــا فراموش نکرده اســت.۱۴ 

بنابراین، قضاِت فرانسوی با سیصد یا چهارصد دیمین و 

همــٔه هیوالهایی که دارند بر فرانســه غلبه می کنند چه 

کرده اند؟

 آیا شمشــیر مقــّدس عدالت مانند گیوتین روبســپیر 

بی درنــگ ســقوط خواهند کــرد؟ آیا تمام جادهــا و همٔه 

اســب های توپخانه اِی قلمرو، به پاریــس احضار خواهند 

شــد تا افراد را کنار هم قرار گیرند؟ ســرب و قیر را آیا در 

دیگ هــای بــزرگ ذوب می کننــد تــا روی اندام هایی که 

توسط انبرِ گداخته پاره پاره شده اند بپاشند؟ عاوه بر این، 

جنایات چگونه مشــّخص خواهند شــد؟ مجازات چگونه 

اندازه گیری می شوند و بیش از همه چگونه بدوِن قانون، 

مجازات صورت خواهد گرفت؟ شما می گویید برخی از 

مقّصرترین افراد انتخاب  شده و بقیه عفو می شوند. این 

دقیقاً همان چیزی بود که مشّیت نمی خواست. مشّیت 

که قادر به انجام همه چیز اســت این بخشش های ناشی 

از ناتوانــی در مجــازات را نادیــده می گیرد. تطهیر بزرگ 

باید انجام شود و چشم ها باید باز شود. فلز فرانسه که از 

تفاله های ترش و ناخالص پالوده شــده اســت باید تمیزتر 

و انعطاف پذیرتــر در دســتان پادشــاه آینــده ظاهر شــود. 

مشــّیت بدوِن شــک مشــّیت نیازی بــه مجــازات در این 

زندگی برای موّجه شدن ندارد، اّما در عصر ما که در حال 

رســیدن به سطحی اســت که در آن ایم، مشّیت همچون 

یک دادگاه انسانی مجازات می کند.

 مللــی بوده اند که به معنــای واقعی کلمه، محکوم به 

مرگ همچون افراد گناه کار بوده اند و ما می دانیم چرا.۱۵ 

اگــر در طرح هــای خــدا بــرای آشــکار کردن نقشــه هایش 

در رابطه با انقاب فرانســه، وارد می شــدند ما مجازات 

فرانسوی ها را همچون حکم یک پارلمان قرائت می کردیم. 

اّمــا بیشــتر از این چــه می دانیم؟ آیــا این عذاب، آشــکار 

نیست؟ آیا ما ندیده ایم که فرانسه با بیش از صد هزار قتل 

آبرویش رفته باشد؟ تمام خاک این قلمرو زیبا با داربست 

اعدام پوشــیده شده اســت و این سرزمین نگون بخت از 

طریق قتل عام های قضائی با خون فرزندانش سیراب شده 

است در حالی که جّباراِن غیرانسانی همچنان در خارج 

از کشور در حال تلف شدن اند که می خواهند که جنگی 

خونین را که به خاطر منافع خودشــان به راه انداخته  اند، 

پشتیبانی کنند. هرگز یک مستبد خونین تر از این با همٔه 

گستاخی اش با جان مردم بازی نکرده است و هرگز مردم 

منفعل خود را با رضایت بیشتری به قّصاب نسپرده اند. 

شمشیر و آتش، سرما و تشنگی، محرومّیت ها و رنج هایی 

از هــر نوع، هیچ کدام ذائقٔه مجازات را از بین نمی برند؛ 

همــٔه آن هایــی که منصوب می شــوند باید نقــش خود را 

بدون شک همٔه فرانسویان 
مرگ لوئی شانزدهم را 
اراده نکرده اند، اّما اکثرّیت 
عظیم مردم بیش از دو 
سال همٔه حماقت ها، 
همٔه بی عدالتی ها و همٔه 
ظلم هایی که به فاجعٔه 
۲۱ ژانویه انجامید را 
خواستار بودند
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انجــام دهند و هیچ کــدام تمّردی نمی کنند تا زمانی که 
حکم انجام شود.۱۶

اّما چه نکاِت جّذابی برای تأّمل در این جنگ ظالمانه 

و فاجعه بــار در کار اســت. می توانیــم از غــم و انــدوه 

به ســمت تحســین حرکــت کنیم. بیاییــد خودمــان را در 

وحشــتناک ترین وهلــٔه انقاب تصّور کنیــم. فرض کنید 

تحــت حکومت کمیتٔه جهّنمی، ارتش با یک دگردیســی 

ناگهان به یک باره ســلطنت طلب شــد. فرض کنید ارتش 

مجالس اّولّیٔه خود را تشکیل داد و آزادانه روشنفکرترین 

و شرافتمندترین مردان خود را به اسم صدا زد تا مسیری 

کــه در این شــرایط دشــوار طی می شــود را تعیین کنند. 

در نهایــت فرض کنید یکی از منتخبان ارتش برخاســت 

و گفت »رزمندگان دلیر و وفادار! شــرایطی در کار آمده 

است که در آن، مجموِع خرد انسانی فریب خورده است 

که بین ســطوح مختلف شــر انتخاب کند. بی شــک کار 

دشــواری اســت مبارزه برای کمیتٔه امنّیِت عمومی. اّما 

اینکه تسلیحاتمان را به سمت آن بچرخانیم حّتی مرگبارتر 

خواهــد بــود. آن دم که ارتش در سیاســت دخالت کند، 

دولت منحل شــده و دشــمنانی که از این لحظٔه انحال 

سود می برند بدان حمله کرده و آن را تجزیه خواهند کرد. 

مــا باید نه برای لحظــٔه حال بلکه برای آینده عمل کنیم. 

مهم تر از همه، ما باید یکپارچگی فرانســه را حفظ کنیم. 

تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این اســت که برای 

دولت هرچه که باشد بجنگیم زیرا به این ترتیب فرانسه 

با وجود اختاف داخلی، قدرت نظامی و نفوذ خود را در 

خارج حفظ خواهد کرد. اگر همه چیز را در بهترین حالت 

خود بگیریم برای حاکمّیت نیســت که می جنگیم بلکه 

برای فرانسه و پادشاه آینده است که امپراتوری بزرگ تر از 

آنچه انقاب پیدا کرد به او تحویل خواهیم داد. بنابراین، 

وظیفٔه ما غلبه بر انزجاری است که ما را دچار تردید کند 

شاید معاصران ما رفتار ما را تحقیر کنند اّما آیندگان ما را 

عادالنه داوری خواهند کرد«.

 چنین مردی همچون یک فیلسوف بزرگ سخن خواهد 

گفت. در واقع، این فرضیٔه افســانه ای را بدوِن دانســتن 

اینکه دارد چه می کند محّقق می کرد. ترور در یک ســو، 

بی اخاقی و اسراف از سوی دیگر، دقیقاً کاری را انجام 

داده اســت کــه خــرِد کامــل و تقریباً پیغمبرانــه، ارتش را 

بــدان امــر می کــرد. هنگامــی کــه بــه آن فکــر می کنیم، 

متوّجه می شــویم که وقتی جنبش انقابی تأســیس شد 

فقط یاکوبینیسم می توانست فرانسه و سلطنت را نجات 

دهد.

 پادشــاه هرگــز مّتحــدی نداشــته اســت و اگرچه هرگز 
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آن قــدر بی احتیــاط نبود که این واقعّیــت را تصدیق کند 

به انــدازٔه کافی مشــهود اســت که ائتــاف از یکپارچگی 

فرانســه ناراضــی بــود. پس چگونــه باید در برابــر ائتاف 

مقاومت کرد. چه ابزارهای ماوراءطبیعی ای می توانست 

تاش هــای توطئه گرانــٔه اروپــا را مختل کنــد. فقط نابغٔه 

جهّنمی روبســپیر توانست این امر غیرعادی را به انجام 

برســاند. حکومــت انقابی روح فرانســه را صلــب کرد با 

اغوای آن به سمِت خون؛ روحیٔه سربازان خشمگین شده 

بــود و قدرت آن ها با ناامیدی وحشــیانه و تحقیر زندگِی 

ناشی از خشم دوچندان می شد. وحشت داربست های 

اعدام که شهروندان را به مرزها می کشاند نیروی خارجی 

را به اندازه ای تغذیه می کرد که کمترین مقاومت داخلی 

را از میــان ببــرد. همٔه زندگی، همٔه ثــروت و همٔه قدرت 

در دســتاِن مرجعّیِت انقاب بــود و این قدرِت هیوالیی، 

وحشــتناک ترین  چونــان  موفقّیــت،  و  خــون  از  مســت 

پدیده ای که تا به حال دیده شــده و مانند آن دیگر دیده 

نخواهد شــد، هم مجازاتی وحشــتناک برای فرانسوی ها 

بود و هم وســیله ای برای نجات فرانســه. سلطنت طلبان 

که خواســتاِر ضِد انقــاِب خیالِی خــود، یعنی به صورت 

ناگهانی و با زور، بودند چه می خواستند؟ آن ها در واقع 

درخواسِت فتح فرانسه را داشتند.

زیــرا آن هــا خواهاِن تقســیم آن، از بین بردِن نفــوِذ آن و 

تغییــر پادشــاه آن شــدند - که می توان گفت شــاید ســه 

قــرن کشــتار پیامــِد اجتناب ناپذیــر برهم خــوردِن چنین 

تعادلی اســت. اّما اعقابمان کــه اندکی دغدغٔه رنج های 

ما را خواهند داشــت و بر ســر قبر ما خواهند رقصید به 

نادانِی کنونِی ما خواهند خندید. آن ها به راحتی خود را 

تسلی خواهند داد به خاطرِ افراط ها و تفریط هایی که ما 

دیده ایم و آن ها تمامّیِت زیباترین قلمرو بعد از بهشت را 

حفظ خواهند کرد.۱۷

همــٔه هیوالهــای متولــِد انقــاب آشــکارا فقــط بــرای 

ســلطنت زحمت کشــیده اند. بــه لطِف آن ها درخشــش 

پیروزی ها تحســین جهانیان را برانگیخته و نام فرانسوی 

را باشکوهی احاطه کرده است که جنایاِت انقاب هرگز 

نمی توانند کاماً آن را تحت الشعاع قرار دهند؛ به لطف 

آن ها پادشاه با تمام شکوه و قدرت خود و حّتی با افزایش 

قدرت، بر تاج و تخت خود تکیه خواهد زد. و چه کسی 

می دانــد کــه آیا به جای قربانی کردن فاکت بار برخی از 

ایالت هایش برای حصول حق حاکمیت بر دیگران، او بسا 

بدان ها غرور و قدرتی را بازگرداند که وی را قادر می کند 

کــه آنچــه را کــه می توانــد از آن هــا دریــغ کنــد بدان هــا 

بخشــش کند. یقیناً چیزهای محتمل کمتــر از آنچه رخ 

داده است بوده اند.

همین ایده که هر چیز به نفع ســلطنِت فرانســه اّتفاق 

می افتد مرا متقاعد می کند که هرگونه انقاِب سلطنتی 

برای برقراری صلح غیرممکن است. زیرا بازگرداندِن تاج 

و تخت به معنای آرام شدن ناگهانِی نیروی محرّکٔه دولت 

اســت. جادوی ســیاهی کــه در حال حاضــر کار می کند 

ماننــد مــه در برابر خورشــید ناپدید می شــود. مهربانی، 

بردبــاری، عدالــت، همٔه فضائل لطیف و مســالمت آمیز 

ناگهــان ظاهر می شــوند و نرمشــی عمومی را بــا خود به 

همــراه می آورنــد. شــادمانی خاّصــی کــه کامــاً مخالِف 

ســخت گیرِی تیرٔه رژیم انقابی اســت. دیگر نه تکلیف، 

نــه دزدی قانونــی و نــه خشــونت در کار نخواهنــد بــود. 

آیــا ژنرال هایــی کــه پرچم ســفید برافراشــته اند، ســاکناِن 

از خــود دفــاع  کشــورهای مــورد یورشــی را کــه صرفــاً 

می کردنــد، محکــوم خواهنــد کــرد و آیــا به این ســاکنان 

دســتور داده می شــود که زیــرِ درد تیر خــوردن در مقام 

شورشی حرکت نکنند؟ با این حال، این وحشت که برای 

پادشــاه آینده بســیار مفید خواهد بود، نمی تواند توسط 

او اســتفاده شود. لذا او فقط ابزارهای انسانی در اختیار 

خواهد داشت. او با دشمنانش هم طراز خواهد بود و در 

آن لحظــٔه تعلیــق که لزومــاً همراه با گــذار از یک رژیم به 

رژیم دیگر است چه اّتفاقی خواهد افتاد؟ نمی دانم. من 

کاماً آگاه هســتم که فتوحاِت بزرگ فرانسوی ها به نظر 

تمامّیــِت قلمــرو را از خطر می رهانــد )من حّتی معتقدم 

کــه در اینجــا دلیل این فتوحات را لمس می کنم(. با این 

حال، همچنان برای فرانسه و سلطنت سودمندتر به نظر 

می رسد که صلح و صلح باشکوه برای فرانسوی ها توسط 

جمهوری برقرار شود و صلحی عمیق پادشاه را از هرگونه 
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خطــری در هنــگام بازگشــت بــه تــاج و تخــت محافظت 
کند.۱۸

از سوی دیگر، آشکار است که انقاِب خشونت آمیز به 

دور از درمان مردم آن ها را در عین اشتباهاتشان تصدیق 

کــرده و هرگــز قدرتــی را کــه اســطوره های آن هــا را ربوده 

است، نمی بخشند. از آنجایی  که مردم یا به بیان دقیق 

انبوه، نیاِز شورشــیان بودند تا فرانســه را ســرنگون کنند، 

واضح است که آن ها به طور کّلی باید در امان می بودند 

و بیشترین بار باید ابتدا بر دوش طبقٔه ثروتمند می بود. 

پس ســنگینی قدرت غاصب باید آن قدر مردم را در هم 

بکوبد تا منزجر شوند. آن ها انقاب را فقط دیده اند؛ آن ها 

باید آن را احساس کنند؛ آن ها باید به بیانی از پیامدهای 

تلخ آن لّذت ببرند؛ شاید در لحظه ای که دارم می نویسم 

هنوز سیر نشده اند؛ یک واکنش همیشه باید هم ارِز کنش 

باشــد. پس این قدر بی حوصله نباشید و تصّور نکنید که 

همیــن مّدت به بدبختی های شــما نوید ضــِد انقابی را 

می دهــد کــه هیــچ تصــّوری از آن نداریــد. کینٔه خــود را 

آرام کنیــد و مهم تــر از آن از پادشــاهان شــکایت نکنید و 

جز معجزاتی که می بینید، درخواست نکنید. چه؟! شما 

اّدعــا می کنید کــه نیروهــای زورگو، به نحــو بی عاقه ای 

بــرای احیــای ســلطنت فرانســه می جنگند و امیــدی به 

تاوان پس دادنشــان نیســت. پس در این صــورت انتظار 

ندارید که مردان، انســان باشــند؛ شما دارید غیرممکن 

را طلب می کنید. شــما شــاید بگویید بــرای بازگرداندن 

نظم به تجزیٔه فرانسه رضایت می دهید. اّما می دانید چه 

نظمــی؟ این آن چیزی اســت کــه در طول ده ســال دیده 

خواهد شــد – شــاید بیشــتر و شــاید کمتر. چه کسی به 

شما حق می دهد که برای پادشاه، برای سلطنت فرانسه 

و برای آیندگان؟ چانه بزنید؟ هنگامی که شورشیان کور 

حکــم تجزیه ناپذیری جمهــوری را صــادر می کنند، فقط 
مشّیِت حکم به تجزیه ناپذیرِی قلمرو می دهد.۱۹

 اکنــون اجــازه بدهیــد کــه نگاهــی بــه آزار و اذیــت 

فوق العاده ای که علیــه دین مّلی و کارگذاراِن آن صورت 

گرفــت بیندازیــم. ایــن یکــی از جالب تریــن چهره هــای 

انقاب است.

 هیچ کــس انــکار نمی کنــد کــه روحانّیــت در فرانســه 

نیــاز به بازســازی دارد اگرچه من از پذیرش اعامیه های 

مردمی علیه روحانّیت دور هستم، به نظرم می رسد که 

ثروت، تجمّات، تمایل عمومی و سستی باعث افول این 

بدنٔه ســترگ شــده اســت که رداپوش عوض لباس سفید 

روحانّیت لباس شــوالیه می پوشد و اینکه نهایتاً دوره ای 

کــه دقیقاً قبــل از انقاب بود، روحانّیت به انــدازٔه ارتش 

در جایگاهــی که در افکار عمومی ایجــاد کرده بود افول 

کرده بود.

اّولیــن ضربــه بــه کلیســا تهاجــم بــه امــوال آن بــود،۲۰ 

ضربٔه دوم ســوگند به مشــروطه ]نظام نامٔه قانونی[ بود۲۱ 

و ایــن دو معیار جّبارانه، احیا را آغاز کردند. این ســوگند 

روحانّیت را غربال کرد؛ اگر بشــود این گونه بیانش کرد. 

همٔه آن هایی که قســم خوردند به جز برخی استثنا ها که 

می تــوان نادیده شــان گرفت، خودشــان را بــه درجاتی به 

ورطٔه جنایت و رســوایی هدایت کردند. در خصوص این 

مرتدان اجماع وجود دارد.

روحانیــان ســلطنتی کــه با عمــل قاطــع اّولّیٔه خــود به 

همین عقیده توصیه می شــدند خود را حّتی برجســته تر 

نشان دادند، با بی باکی که شجاعانه رنج ها و حّتی مرگ 

برای دفاع از ایمانشان را تاب آورند. قتل عام کارملیت ها 

از نظر شرافت با هیچ چیز دیگری در تاریخ کلیسایی قابل 
مقایسه نیست.۲۲

 جّبارّیتــی کــه علیه عدالت و نجابت هزاران کشــیش 

را از کشورشــان تحــت تعقیــب قــرار داد، بــدون شــک 

شورشــی ترین امــری بــود کــه قابــل تصــّور اســت. اّما در 

اینجا نیز همچون قبل جنایات جّباراِن فرانســوی ابزاری 

بــرای مشــّیت شــد. ایــن احتمــاالً ضــرورت داشــت تــا 

کشیشــان فرانســوی به کشــورهای خارجی نمایش داده 

شــوند؛ آن ها در میان مردم پروتســتان می زیستند و این 

گردهم آمدن شان نفرت ها و تعّصبات را به شّدت کاهش 

داده اســت. اّمــا مهاجــرِت قابــل توّجه روحانیــان به ویژه 

اســقف های فرانسوی به انگلســتان به نظر من رویدادی 

چشمگیر است. به یقین در خال این ماقاِت فوق العاده، 

کلمات صلح گفته شــده و طرح های آشــتی شکل گرفته 

است. حّتی اگر کل نتیجه، امیدهای دوسویه باشد این 

نیز زیاد است. حّتی اگر مسیحیان قرار باشد آشتی کنند و 

همه چیز این پیشنهاد را برجسته کند، به نظر می رسد که 

بدواً بایستی از کلیسای انگلیس بیاید.۲۳ پرسبیتارینیسم 

یــک مخلوق فرانســوی و در نتیجه اغراق آلود بــود. ما از 

پیــروان این دین بســیار بی اســاس بســیار دوریــم؛ که در 

آن هیــچ ابــزاری برای شــناختن یکدیگر وجود نــدارد. اّما 

کلیســای آنگلیکن که ما را با یکدســت لمس می کند، با 

دست دیگرش کسانی را لمس می کند که ما نمی توانیم 

بــه آن هــا نزدیک شــویم. و اگرچــه از یک منظر کلیســا از 

هــر دو طــرف در معرض حملــه قــرار دارد و منظرٔه کمی 

مضحــِک ایجابی ای را ارائــه می دهد که موعظٔه اطاعت 

کجا هستند اّولین 
پاسداران، اّولین سربازان، 

اّولین ژنرال هایی که 
به مّلت سوگند یاد 

کردند؟ کجایند سران؟ 
یعنی بت های نخستین 

مجلس جنایتکاری 
که لقب کانستیتوئنت 

]=برگزیننده[ بر آن یک 
کنایٔه ابدی خواهد بود؟ 

میرابو کجاست؟ بایلی 
«ش  با »روز شگفت انگیز

کجاست؟توره که عبارت 
»مصادره کردن« را ابداع 

کرد کجاست؟ کجاست 
اوسلین که نخستیِن قانون 

نهِی مهاجرت را معرفی 
کرد؟می توان هزاران 

ابزار شدٔه انقالب را نام برد 
که با ابزاری خشن مرده اند
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می کند اّما از منظری دیگر بسیار ارزشمند است و شاید 

بتوان آن را یکی از آن واســطه  های شــیمیایی ای دانست 

که قادر است عناصری را با هم ترکیب کند که بدون آن 

چنین ترکیبی ممکن نیست. 

اموال روحانیون ناپدید شده است، همه چیز در نیرنگ 

علیه احیای روحانّیت اســت، زیرا تا مّدت ها بعد، بعید 

است که اعضای جدید جذب انگیزه های حقیرانه شوند. 

عــاوه بر این، دلیلــی وجود دارد که باور کنیم که تعّمق 

در کاری کــه بایــد انجــام شــود، نوعــی تعالــی را ایجــاد 

می کند که انســان ها را فراتر از خودشــان بــرده و آن ها را 

قادر به انجام کارهای بزرگ می کند.

 ما باید به این شــرایط، جوشــش ایده هایی را در برخی 

انســاِن  چندیــن  واالی  ایده هــای  اروپایــی،  کشــورهای 

برجســته و نوعی ناآرامی را اضافه کنیــم که بر روحّیاِت 

مذهبی به ویژه بر سرزمین های پروتستان تأثیر می گذارد 
و برخی را به مسیرهای خارق العاده سوق می دهد.۲۴

هم زمان ما شــاهد طوفانی هستیم که در ایتالیا، رم و 

نیــز ژنو بنــا به قدرتی که هیچ دینــی را نمی خواهد۲۵ در 

حــال غّرش اســت و برتــرِی مّلــی دین در هلند بــا فرمان 

کنوانسیون مّلی لغو شد.۲۶ اگر مشّیت محو شود، شّکی 

نیست که به منظور نوشته  شدن است.

 مــن همچنین مشــاهده می کنــم که آنگاه کــه عقاید 

بزرگ در جهان مستقر شدند با فتوحات بزرگ و تشکیل 

حاکمّیت های وسیع مورد لطف قرار گرفته اند و دلیل این 

امر آشکار است.

 ســرانجام در زمــان خود مــا در نتیجٔه این ترکیب های 

خارق العاده که تمام عزم بشــر را از بین برده اســت، چه 

اّتفاقــی می افتــد؟ در حقیقت کســی وسوســه می شــود 

که باور کند که انقاب سیاســی چیزی ثانویه در نقشــٔه 

بزرگی است که با چنین عظمت وحشتناکی در برابر ما 

قرار دارد.

 من در آغاز از دادی که فرانسه بر مابقی اروپا اعمال 

می کند ســخن گفتم. مشــّیتی که همیشــه وســیله را با 

هدف متناســب می کند و به مّلت هــا و افراد اندام های 

الزم را برای به انجام رسانی آن اهداف می بخشد به مّلت 

فرانســه دقیقاً دو ابزار بخشــیده است. یعنی به عبارتی 

دو بــازو کــه بــا آن ها از پلکان جهــان باال مــی رود – زبان 

فرانسوی و روح پرواسکلتیسم که جوهر شخصّیت مّلی 

را تشــکیل می دهد. در نتیجه، فرانســه دائماً هم نیاز به 

تأثیرگذاری بر مردم را دارد و هم قدرتش را. این قدرت، 

من تقریباً گفتم که قدرِت پادشاهِی زبان فرانسوی قابل 

مشاهده است. شما حداکثر می توانید وانمود کنید که 

به آن شــک داریــد. و روح پرواسکلیتیســم معموالً مورد 

تمسخر قرار می گیرد و در شکل هایی که به خود می گیرد 

هر قطره از خون لوئی 
شانزدهم به قیمت سیلی 
از خون فرانسویان تمام 
خواهد شد. چهار میلیون 
فرانسوی شاید تاوان 
این جنایت مّلی بزرگ 
را با سرهایشان به سبب 
قیام ضدمذهبی و 
ضداجتماعی شان بپردازند
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غالباً مورد تمســخر نیز هســت. با این حال، یک منصب 

اســت. به عــاوه یک قانون جاوید دربــارٔه جهان اخاقی 

وجــود دارد کــه هر منصبی حاکی از یک وظیفه اســت. 

کلیسای گالیکان سنگ بنای نظام کاتولیک یا به عبارت 

بهتر نظام مسیحی بود زیرا در حقیقت تنها یکی در کار 

است. اگرچه من ممکن است در این شک داشته باشم، 

کلیســاهایی که مخالف کلیســای جهانی هســتند تنها 

به دلیل وجود آن زندگی می کنند و شبیه به آن گیاهان 

انگلــی هســتند که چونــان دارَوش های عقیمــی زندگی 

می کننــد که فقــط از جوهرٔه درختی که آن ها را حمایت 

می کند تغذیه می کنند و آن ها نیز آن را فقیر می سازند. 

از آنجــا کــه کنــش  و واکنش بیــن قدرت هــای متخاصم 

بیشــترین تاش هــای  بنابرایــن،  اســت،  برابــر  همیشــه 

خدای بانوِی عقل علیه مسیحّیت باید در فرانسه صورت 

بگیــرد. دشــمن به شــهر ســیتادل ]ارگ[ حملــه می کند. 

بنابرایــن، روحانیــان فرانســه باید هوشــیار باشــند. هزار 

دلیــل بر این بــاور وجود دارد که آن ها بــه این مأمورّیت 

بزرگ فرا خوانده شده اند و همان استدالل هایی که به ما 

امکان می دهد که باور کنیم که آن ها برای این کار مهم 

مقّدر شده اند. در یک کلمه اگر هیچ انقاِب اخاقی ای 

در اروپا در کار نباشد اگر روح مذهبی در این بخش از 

جهان تقویت نشــود قید تقیــد اجتماعی منحل خواهد 

شد. هیچ چیزی را نمی توان پیش بینی کرد و باید انتظار 

هــر چیزی را داشــت اّما اگــر قرار باشــد در این موضوع 

بهبودی حاصل شــود یا فرانســه فراخوانده خواهد شد تا 

آن را حاصــل بیــاورد یا اینکه هیچ قیاس و هیچ اســتقرا و 

هیچ فن حملی در کار نخواهد بود. این ماحظه به طور 

خاص باعث می شــود به این امر بیندیشــند که انقاب 

فرانســه عصر بزرگی اســت و اینکه نتایج آن به هر طریق 

در همــٔه راه هــا فــرای زمــان انفجــار آن و محدوده هــای 

محل تولّدش احســاس خواهد شد. لحاِظ نتایِج سیاسِی 

انقــاب عقیــدٔه مشــابهی را تصدیــق می کنــد. چگونــه 

قدرت هــای اروپایــی خودشــان را دربــارٔه فرانســه فریب 

داده انــد. چقدر واســطه باران شــده اند. ای کســانی که 

خود را مستقل می پندارید چراکه هیچ قاضی ای در این 

دادگاه ندارید، هرگز نگویید »این مناســِب من است!«، 

کوه عدالت را بشناســید!۲۷ که دست چه کسی بود که 

سخت و پدرانه فرانسه را با هر بای قابل تصّوری تحت 

تأثیــر قــرار داد و امپراتوری را بــا ابزارهای ماوراءطبیعی 

با برگرداندن تاش های دشــمنانش علیه خودشان حفظ 

کرد. نزد ما نیایید و از تخصیص، نیروی اعداد و امثالهم 

با ما ســخن نگویید زیرا دقیقاً امکاِن تخصیص و نیروی 

اعداد اســت که ورای طبیعت اســت. به عــاوه، نه پول 

کاغــذی و نــه مزایای اعداد، بادها را به نفع کشــتی های 

نمی بخشــد.۲۸  جهــت  دشمنانشــان  دفــع  و  فرانســوی 

در لحظــه ای کــه فرانســوی ها بــدان نیــاز دارنــد پل های 

یخــی می ســازد،۲۹ باعــث می شــود کــه حاکمانــی کــه 

مخالــف ایشــان هســتند در زمــان مقــّرر بمیرنــد۳۰ و این 

به فرانســوی ها اجــازه می دهد که بدون تــوپ به ایتالیا 

حمله کنند۳۱ یا باعث می شود پرآوازه ترین و شجاع ترین 

ارتش هــای جهــان، ساحشــان را هنــگام تســاوی تعــداد 

ســاح ها بیندازند و اســیر شــوند.۳۲ تأّمات جــّذاِب ام. 

دومــاس را در خصــوص جنگ کنونی بخوانیــد،۳۳ اینکه 

چــرا جنــگ خصیصــٔه حاضــرش را بــه خود گرفــت کامًا 

واضح است اّما چگونه واضح نیست. ما همواره باید به 

کمیتــٔه امنّیت عمومــی برگردیم. کمیتــه ای که معجزه 

کــرد و روحیــه اش هنــوز در نبردها پیروز اســت. به طور 

خاصه، تنبیه فرانســوی های و همچنین حمایتی که به 

فرانسوی ها عطا شده است، جدای از قواعد عاّدی است 

اّمــا ایــن دو معجــزه همراه با هــم یکدیگــر را در کنار هم 

چند برابر کرده و یکی از شگرف ترین مناظری که تاکنون 

بشــر دیده اســت به نمایش می گــذارد. و همان طور که 

رویدادهــا آشــکار می شــوند، پاســخ های بیشــتر و روابط 

شــگفت انگیزتری دیــده خواهند شــد. عاوه بــر این من 

فقــط بخشــی از امــور را می بینم که یک دیــدگاه نافذتر 

می توانــد در زمانٔه حاضر کشــف کند. تــراوش هولناک 

خــون انســان کــه از همــان تحــّول بــه وجود آمده اســت 

ابــزاری وحشــتناک اســت؛ با ایــن حال که ابزاری اســت 

کــه به همــان اندازه یک مجازات نیز هســت و می تواند 

موضوع تأّماِت جالبی باشد.

]دست نوشــتٔه اصلِی مایســتر از بایلی، ریاضی دان و منّجمی یاد   .۱
می کند که شهردار پاریس در نخستین وهلٔه انقاب شد و نیز از 
الوازیه فیزیک دان مشــهور که از حیث سیاســی مظنون شناخته 
شــد، زیــرا قبــل از انقــاب عضــوی از یــک ســندیکای مالیات بر 
کشــاورزی بود. هر دو در خال دوران وحشــت با گیوتین گردن 

زده شــدند. گفتــه میشــود کــه قاضــی دادگاه الوازیــه گفته بود 
»انقاب نیازی به نابغه ندارد«[.

]تارکیونیوس، پادشاِه رومِی اّولّیه، نقل است که رئوس بلندترین   .۲
خشــخاش ها را در باغچــه اش زد در مقــام درســی عینی در باب 

اینکه چگونه یک شهر شورشی را تسلیم کنیم[.

پینوشتها

در اینجا دوباره ما نظم 
در بی نظمی را تحسین 

می کنیم. زیرا اگر اندکی 
تأّمل کنیم بدیهی 

است که گناهکارتریِن 
انقالبیون را تنها با ضربات 

همدستانشان می توان از 
بین برد. اگر زور به تنهایی، 

آنچه را که ضدانقالب 
می نامند انجام می داد و 
شاه را به تخت سلطنت 
بازمی گرداند هیچ راهی 

برای اجرای عدالت وجود 
نداشت
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انقالب مّلی



]دست نوشــتٔه اصلِی مایســتر شــامل گریزی طوالنی به مالشــربس اســت که مدیر   .۳
انتشــاراتی بــود که مجوز انتشــاِر دایرة المعارف را صادر کــرد و بعدها مدافع لوئی 
شــانزدهم در دادگاه او در مقابل کنوانســیون مّلی در ۱۷۹۲ شــد، کاری که بعدها 
منتهی به دستگیری و مرگ او با گیوتین شد. مایستر مالشربس را برای اجازٔه نشر 
کتبی که از سوی »فرقٔه فلسفی« نفرت انگیز تولید شده بودند نکوهش می کرد، اّما 

معترف است که او شرف خود را با دفاع از پادشاه بازگرداند[.
۲ ,Racine, Iphigenie, V  .۴

]دست نوشتٔه اصلی چنین ادامه می دهد »ولتر، که هوادارِن کور وی در پانتون قرار   .۵
گرفته اند، شــاید در داوری الهی گناهکارتر از مارات باشــد چراکه بســا او مارات را 

ساخته باشد و یقیناً او شرورتر از مارات خواهد بود«[. 
]احتمــاالً کنایه هــا بــه تالیارانــد اســت کــه اســقف آوتــون بــود و نیــز دوِک اُورلئان،   .۶
پسرعموی پادشاه، که با عنواِن فیلیِپ اِگالیت به خاطر نقشش در انقاب شناخته 

می شد[.
]ســانتر فرماندٔه گارِد مّلِی پاریس از ۱۰ آگوســت ۱۷۹۲ بود. در ۱۸ ژوئن ۱۷۹۳ )ســه   .۷
روز قبل اعدام پادشاه به کنوانسیون گفت »همه چیز کاماً آرام است؛ حکم پادشاه 
سابق با باالترین آرایش اجراء خواهد شد. در حال حاضر، حدوداً پنج هزار نفر آمادٔه 
رژه اند؛ توپ ها در همه جا هستند، اّما آن ها ضروری نیستند. آرامش بر هم نخواهد 

خورد[.
]این چندان درست نیست. بعد از عروج لوئی شانزدهم به وارنس، مجمع مؤتلفه،   .۸
ارتش را به سوگند وفاداری واداشت. حدود ۲۰۰۰ افسر از ۹۵۰۰ افسرِ در حال انجام 

وظیفه، از چنین قسمی سر باز زدند[.
]۲۱ ژوئن ۱۷۹۲ تاریخ اعدام لوئی شانزدهم بود[.  .۹

۱۰.  ] مانیتور یونیورسال، ۲۳ ژوئن ۱۷۹۳. مایستر به سرعنوان به اشتباه اشاره می کند. 
این نشــریه شــامل گزارشش از اعدام پادشاه با این تذکار است: »اّما بگذارید لوئی 
را در کفن بپیچیم؛ زین پس او به تاریخ تعّلق دارد. برای انسان اخاقی و حّساس، 
چیزی مقّدس درخصوص قربانِی قانون در کار است. اکنون همٔه شهروندان خوب 
بایست تمامی آرزوها، استعدادها و قوت-های شان را به سمت آینده معطوف کنند. 
تقســیمات به اندازٔه کافی در فرانســه دردســر ایجاد کرده اســت. همٔه انســان های 
شــریف بایــد احســاس نیاز به وحــدت کنند و آن کســانی که جذبٔه آن را احســاس 
نمی کننــد نیــز همچنان دلیلی بــرای میل به وجــود آن دارند. اصــول اندک، تاش 

اندک و ائتاف مرگبار ضعیف ها به پایان خواهد رسید«[.
۱۱.  هملت، پرده ی ۳، صحنه ۸.

۱۲. ]هنگامی که پادشــاه مجبور شــد در ۵ اکتبر ۱۷۸۹ به پاریس بیاید، مایور بایلی با 
کلمــات زیــر بــه وی درود گفت )آشــکارا هیچ کنایه ای در میان نیســت(: »چه روز 
شــگفت انگیزی ســرورم، روزی که در آن اهل پاریس شما اعلیحضرت و خانوادٔه آن 

جناب را در شهرشان دارند«[.
۱۳. ]به جز میرابو که به مرگ طبیعی مرد، این مردان که انقابیون را در مجمع مؤتلفه 

رهبری می کردند همه در خال دوران وحشت با گیوتین گردن زده شدند[.
۱۴. »همٔه چشــم ها از چنین منظرٔه مرگباری روی تافتند. چنین چیزی اّولین و آخرین 
مجازات در میان رومیان از آن سنخی بود که عشق به بشرّیت را نادیده گرفت«. 
لیــوی، de suppl. Metti ،۲۸ ،I. ]دامینیــز کــه تــاش ناموّفقــی در کشــتن لوئــی 
پانزدهم در ۱۷۵۷ کرده بود، به شــیوه ای به مرگ ســپرده شــد که شــامل کشــیدن و 

چهارتّکه کردن بود. اعدام او چهار ساعت طول کشید[.
۱۵. لیوتیکوس ۱۸:۲۱—۳۰؛ دئوترونومی ۱۸:۹-۱۴؛ I کینگز ۱۵:۲۴؛ IV کینگز ۱۷:۷-۱۸؛ 

هرودوت، کتاب II، فصل ۴۶ و یادداشت الرچر دربارٔه این عبارت.
۱۶. دست نوشتٔه مایستر چنین ادامه می یابد »اگر این تباهی هولناک بشرّیت و خاّصه 
آمیزٔه سقوِط معصومانه در گناه همچنان برخی تخّیل های خاص را بترساند و چونان 

نیازمند توضیح آشکار شود، فرد می تواند بکوشد چیزی بگوید؛ اّما فرد باید به هر 
حال محتاط باشــد که هیچ راه مطمئنی برای انســانی نیســت که خود را غرق در 

راه های مبهِم متافیزیِک راستین کرده است«[.
De Jure belli et pacis, Epist. Ad Ludovicium XIII ،۱۷. گروتیوس

۱۸. ]در زمانه ای که مایستر می نوشت، یعنی در اواخر ۱۷۹۶ یا اوایل ۱۷۹۷، فرانسه با 
پروس و اسپانیا صلح کرده بود اّما هنوز با انگلستان و اتریش در نبرد بود[.

۱۹. ]در ۲۵ ســپتامبر ۱۷۹۲، کنوانســیون اعام کرد که جمهوری فرانسه »تک و منفرد 
است«[.

۲۰. ]مّلی ســازِی دارایــِی کلیســا از ســوی مجمــع مؤتلفــه در ۱۶ آوریــل ۱۷۹۰ رأی آورد. 
قانونگذارِِی ۴ اگوست ۱۷۸۹ پیشاپیش عشر را لغو کرده بود[.

۲۱. ] فرمان ۲۷ نوامبر ۱۷۹۰ مســتلزم این بود که همٔه روحانیونی که مقام کلیســایی 
داشتند و تحت نظارِت مؤتلفٔه مدنِی روحانّیت بودند )۱۲ جوالی ۱۷۹۰( در حمایت 
از مؤتلفه قسم بخورند. اغلب اسقف ها و تقریباً نیمی از کشیش ها سر باز زدند؛ این 

آغاز شقاق در کلیسای فرانسه بود[.
۲۲. ]در خال قتل عام های سپتامبر )۱۷۹۲( حدود ۱۱۶ کشیش در صومعٔه کارملیت در 

پاریس به مرگ سپرده شدند[.
۲۳. ]مایســتر قبــاً بــه این امکان عاقه مند بــود. در خاطره ای ویرایش ناشــده در باب 
فرماســونری که در ۱۷۸۲ نوشــته شــده است، او حصول این هدف را با کار کامل از 
 La Franc-Maconnerie: Memoire خال لژهای ماســونری می داند. بنگرید به
 ,inedit au duc de Brunswick, ed. E. Dermenghem )Paris: Rieder
pp ,)۱۹۲۵. ۹۷-۱۰۴. او در ۱۸۱۹ امید داشته که تزار الکساندر این وظیفه را به عهده 
 Lettre a M. le Marquis sur l etat du Christianisme en بگیــرد. بنگرید بــه

.].۱۶-۵۱۵ :۸ ,Europe, Oeuvres
۲۴. ]مایســتر عاقــه ای مادام العمر به فرماســونری، یعنی »ایلومینیســم« و جریانات 
متنــّوع عرفانــی داشــت. این عبارات بــرای ارجاع به این جریانات آمده اســت. در 
اواخر دهٔه ۱۷۹۰ به  طور خاص، شماری از عرفا که از میان آن ها الواتور و کلوپستوک 
اهمّیــت داشــتند، تأثیــر قابــل توّجهــی بر ســوئیس و آلمــان گذاشــتند. بنگرید به 
 F. Baldensberger, La Mouvement des idees dans l emigration

.]۲۱۷-۲:۱۸۵ ,)۱۹۲۵ ,Paris: Plan-Nourrit( ۱۸۱۵-۱۷۸۹ ,francaise
۲۵. ]در اوایل ۱۷۹۷، ارتش فرانسه هر دوی ژنو و روم را تهدید کرد[.

۲۶. ]مجمع مّلی »جمهوری باتاوین« کلیسای اصاح شده را در ۱۷۹۶ ملغی کرد[.
۲۷. ]»توّجــه کنید که چه زمانی یزدان شــما را مجازات خواهد کــرد«. عبارات، ۳:۱۱؛ 

عبری ۱۲:۵[.
۲۸. ]در ژوئــن ۱۷۹۲، ســی و هشــت کشــتی انگلیســی در جلوگیــری از انتقــال دانه به 

فرانسه که فقط با سه ناوچه پشتیبانی می شد شکست خوردند[.
۲۹. ]در ۱۷۹۵، در هلند، یک واحد سواره نظام فرانسوی یک ناوگان انگلیسی را که در 

یخ گیر افتاده بودند دستگیر کردند[.
۳۰. ]پادشاه سوئدی، گوستاووس سوم، در مارس ۱۷۸۲ به قتل رسید، درست هنگامی 
که در شرف حمله به فرانسه بود. کاترین کبیرِ روس، رقیب جّدی انقاب فرانسه 

در نوامبر ۱۷۹۶ درگذشت[.
۳۱. ناپلئون در نخستین کمپین ایتالیایی اش در آوریل ۱۷۹۶ در توپخانه اش به مشکل 

خورد زیرا اسب برای حرکت توپ هایش کم داشت[.
۳۲. ]احتماالً ارجاعی به پیروزی های سریع ناپلئون بر پیدمونتس در آوریل ۱۷۹۶ است 

که از منظرگاه پیدمونتسی مایستر به نظر توضیح ناپذیر می رسد[.
 Des Resultats de ۳۳. ]متیو دوماس، یک افسر مهاجر فرانسوی، کتابی تحت عنوان

la derniere campagne را در سال ۱۷۹۷ منتشر کرد[.

۸۰شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی

فصل اول



اندیشٔه مشروطه خواهیاندیشٔه مشروطه خواهی
فصلدومفصلدوم



بنیان های نظریٔه مشروطه
نیل واکر

ترجمٔه احسان کیان پور

۸۲

فصل دوم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



روزگاری الیــوت گفتــه بــود فلســفٔه دولت مشــروطه 

بیــش از آنکــه صــرف توصیــف واقعّیــت باشــد، بیشــتر 

فلســفه ای تجویزی در مورد دولت اســت. اّما به راستی 

چــرا مفهــوم مشــروطّیت تــا ایــن انــدازه مهــم بــوده و 

هســت؟ مشــروطه از آن دســت مفاهیمی اســت که در 

نظام های سیاسی مدرن چنان تثبیت شده که نمی توان 

یــک حکومــت آزاد را بــدون آن متصــّور شــد. امــروزه، 

مشروطّیت را به معنای استواری نظام سیاسی بر قانون 

اساسی و تحدید و تقیید قدرت می دانند که در جهت 

تعییــن و محدود گردانــی حــدود ســاختار قــدرت عمــل 

 Constitutionalism واژٔه  لغــوی  به لحــاظ  می کنــد. 

مأخــوذ از فعــل Constitute to به معنی تشــکیل دادن 

 Constituere و بنیان نهادن اســت که از ریشــٔه التینی

در معنی برپا کردن و ایجاد و احداث و تأسیس ساختن 

می آید. نظریٔه مشــروطه اگرچه در سدٔه هجدهم به ثمر 

نشست ولیکن اجزای نظری بسیار طول و درازتری دارد 

و رد و نشــان آن را می توان در براهین و مباحث حقوقی 

سده های میانه و حّتی حقوق رومی مشاهده نمود. در 

دوران مــدرن، وجــود قوانیــن اساســی کارآمــد ویژگی و 

خصوصّیت یک نظام مشروطه به حساب می آید. قوانین 

اساسی مدرن هم از ماهّیت ویژه ای برخوردارند که در 

تمایــز بــا فرمان هــا و مقّررات های قدیم قــرار دارند. این 

ویژگــی نیــز تا حــدود زیادی بــه درک و برداشــت مدرن 

انســان از مقّید ســاختن قــدرت باز می گــردد. در عصر 

مدرن، نظام سیاسی، دیگر امری طبیعی و به مثابٔه یکی 

از امور تغییرناپذیر حیات انســانی پنداشــته نمی شــود؛ 

حیاتــی که روزگاری تصّور می شــد خــود در چنبرٔه عالم 

گرفتار آمده و در آن تکلیف همٔه امور از پیش مشّخص 

شــده اســت. بنابراین، دســت کم از عصر روشــنگری به 

این ســو، نه تنهــا انســان ها در پی اصاح ســاختار قدرت 

برآمده انــد، بلکــه در ایــن راه بــرای هــر یــک از اعضــای 

جامعٔه سیاســی –به مثابٔه »شــخص« و »فاعل اخاقی« 

اّدعایــی برابــر نســبت بــه تعیین سرنوشــت جمعی قائل 

شــده اند. مشــروطه خواهی یا ایدٔه ابتنای نظام سیاسی 

و دولت۱ بر پایٔه قانون اساسی با تکیه بر این اندیشه ها و 

عقاید، سویه ای تجویزی و تحدیدی دارد؛ اگرچه به نوبٔه 

خــود نتیجــٔه تعامات موجود در حــوزٔه قدرت و حیات 

اجتماعی اســت. اّما الزم اســت در همین قدم اّول، یک 

نکتٔه بســیار مهم را گوشــزد کنیم: این درست است که 

اندیشــٔه مشــروطه  و مشــغلٔه فکری نظریه پردازان دولت 

مشروطه، بر محور مفهوم »محدودسازی« چرخ می زند 

و این محدودّیت بر دولت اعمال می گردد، اّما در عین 

حــال نباید دچار این خطا شــد که مشــروطّیت را چیزی 

دانست که از بیرون به دولت »الصاق« می گردد. بدین 

معنا که، دولت پدیده ای است که به طور ذاتی خواهان 

قــدرت روزافــزون اســت و بنابرایــن بایســتی بــه تحدید 

آن هّمــت کــرد. خیر!  چنین تصــّوری آن چنان که باید و 

شــاید اعتبار ندارد. قانون اساســی و محدوّیت ناشی از 

آن، پیوســت و زایــده ای بــر کالبد و پیکر دولت نیســت 

که بدان اضافه شده باشد؛ بلکه جزئی از نظریٔه خاّصی 

دربــارٔه دولــت اســت. محدودّیت هــای موردنظــر، جزء 

ذاتــی و ویژگی هــای تمیزدهنــدٔه ایــن نظریه هســتند نه 

این کــه مســتقل و مجــزا از آن باشــند. در دوران جدید، 

کارویــژٔه دولــت پاســداری و صیانــت نظــم مبتنــی بــر 

قانون اساســی اســت. این خود مشــّخصٔه اصلــی نظریٔه 

مشــروطّیت اســت. قانــون اساســی متضمــن مجموعــٔه 

پیچیــده ای از قواعــد و هنجارهایــی اســت کــه از نظــر 

حقوقــی ماهّیــت ســاختارهای نهادی را تبییــن و تعیین 

می کند. تأکید نظریٔه دولت مشروطه نه بر دولت بلکه 

بــر اهمّیت قواعدی اســت که بر فعالّیــت قانون گذاری 

روزمرٔه حاکمان دولت مشروطه ناظر می باشد.

با توّجه به آنچه بیان شــد، اگرچه نظریٔه مشــروطه از 

ماهّیتی ویژه برخوردار است، اّما نباید آن را بد تعبیر کرد. 

قید »مشروطه«، بر خاف مثاً قید جامعه شناختی در 

عبارت »نظریٔه جامعه شناختی«، داللت بر روش خاّصی 

در درک و برداشــت ندارد. بلکه مشــروطه خود موضوع 

و مفهومــی اســت کــه تبییــن آن نیازمنــد نظریه پردازی 

اســت. در درجٔه نخست، نظریه پردازی در این خصوص 

مســتلزم توّجــه بــه مجموعــه ای از پیش فرض هاســت، 

بــرای پایه گــذاری چارچوب هــای  پیش فرض هایــی کــه 

نظری فراگرفته شــده و به دولت به مثابٔه واحد سیاســی 

متشّکل از مّلت معنا می بخشند. با انجام این کار امکان 

دارد کــه بتوان نظامــی از پیش فرض ها یا مجموعه ای از 

مفاهیــم مرتبــط همچــون قــدرت، اقتــدار، آزادی، حــق، 

منصب، قانون، دموکراســی، مســئولّیت، پاســخگویی و 

شــهروندی را پیش چشــم آورد که منظومه ای به نســبت 

منســجم و واجــد ســازگاری درونی را تشــکیل می دهد. 

باورهــا  و  عقایــد  از  مجموعــه ای  پیش فرض هــا،  نظــام 

را انتظــام و ترتیــب می دهــد و وظیفــٔه نظریه پــرداز آن 

اســت کــه این باورهــا را با عطف توّجه به تــوان آن ها در 

تبییــن واقعّیــت مورد نظر بیرونــی ارزیابی کند. مطابق 

دیــدگاه هگل، نظریٔه مشــروطه »درک زمان حاضر و امر 

با این حال، مستحکم ترین 
نظریه های لیبرال 

مشروطه بر مفهوم فرد 
جداشده از جمع استوار 

نمی گردند، بلکه بر 
برداشتی ویژه از مناسبت 

میان دولت و جامعه 
استوارند: نظریه های 

لیبراِل مشروطه بر این نظر 
هستند که جامعه امری 
طبیعی، اّما دولت امری 

ع و ساختگی است مصنو
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موجــود اســت، نه برســاختن چیزی دور از دســترس که 

خــدا مــی دانــد کجــا باید به وجــود آیــد یا اینکــه وجود 

دارد و می توانیم به خوبی و آســانی بگوییم کجا، ولی با 

استداللی خطا، یک جانبه و توخالی«.

بــه ایــن ترتیــب، نظریــٔه مشــروطه به مثابــٔه زمینــه ای 

مقّیــد بــرای فهــم اســت و قیــود فهــم را واقعّیــت مــورد 

مطالعه مشّخص می کند. این امر تا اندازه ای به چیزی 

شــباهت دارد کــه چارلــز تیلــور آن را روش هرمنوتیکی 

فهــم می دانــد. حــال، بــا توّجــه به اینکــه نظریه پــردازی 

در مشــروطه مبتنــی بــر مجموعــه ای از باورهــا دربــارٔه 

چگونگــی حفظ حکمرانی اســت، جای شــگفتی نیســت 

که این عمل، به تعبیر »روســو«، اغلب به »دین مدنی« 

تبدیل می شود.

در ســالیان اخیر مباحث گســترده ای دربارٔه نســبت 

فلســفٔه لیبــرال و نظریــٔه مشــروطه به میان آمده اســت. 

به رغــم  لیبــرال  فلســفٔه سیاســی  کــه  اســت  واقعّیتــی 

پیوندهایی خاص با نظریٔه مشروطه اّما رابطه ای دو پهلو 

بــا نظریــٔه مشــروطه دارد. زیــرا مّدعیات فلســفٔه لیبرال 

بر اســاس خصوصّیتی مبتنی بــر »کنش گر فرد صاحب 

خرد« است. با تکیه بر این خصیصه، لیبرال ها نظریه های 

هنجــاری با قدرت تحلیلی زیاد عرضه کرده اند. اّما این 

خصیصــه، فرضــی که مبنــای قــدرت نظری آن هاســت، 

منشــأ ضعف آنان در نظریٔه مشــروطه نیز هست. البته، 

ایــن ضعــف به این امر نینجامیده که انواع فلســفه های 

لیبرال به دنبال اشــغال حوزٔه نظریٔه مشروطه نباشند. با 

این حال، مســتحکم ترین نظریه های لیبرال مشــروطه بر 

مفهــوم فرد جداشــده از جمع اســتوار نمی گردند، بلکه 

بــر برداشــتی ویــژه از مناســبت میــان دولــت و جامعــه 

استوارند: نظریه های لیبراِل مشروطه بر این نظر هستند 

کــه جامعــه امری طبیعــی، اّمــا دولت امــری مصنوع و 

ساختگی است.

از دیــدگاه نظریــٔه مشــروطه، ایــن باور محــل اختاف 

اســت. طبیعی دانســتن جامعــه و مصنــوع تلّقی کردن 

دولــت، گامــی دیگــر در مســیر جدایی اندیشــٔه قدیم و 

جدید مشــروطه است. این باور ناقض نظر ارسطو است 

کــه »انســان به طــور ذاتــی حیوانی مدنی الطبع اســت« 

و متمایــز از ایــن تصــّور »شــرکتی« از حیــات سیاســی و 

اجتماعــی اســت که در قالــب مفاهیمی مثــل »جامعٔه 

سیاســی« یا دولت ارائه می شــوند. در اندیشــٔه لیبرال، 

جامعه به مثابٔه ارگانیســمی اســت که بــا فعالّیت پیگیر 

تحّولــی، یعنی »دســتی نامرئــی«، به پیش مــی رود. اّما 

امــروزه دولــت را یــک کل ارگانیــک، همچــون دولــت-

شــهرهای یونانــی نمی داننــد. در عوض، دولــت، فقط و 

فقط مکانیسم یا دستگاهی است که برای رفع مشکات 

برآمده از اقدامات جمعی انسان ها جعل شده است.

از منظــر ایشــان، حاکمّیــت و جامعــه دو امــر تــوأم و 

هم سال نیستند، بلکه جامعه دولت را به منظور اکتساب 

برخی اهداف به وجود آورده اســت. اگر فرض را بر این 

بگذاریــم که دولت هوّیتی بنیادین در نظریٔه مشــروطه 

دارد، غلبــٔه ایــن تلّقــی لیبرالــی قــادر اســت کــه کلّیت 

نظریــٔه مشــروطه را منهــدم گردانــد. درســت در زمانی 

 که اندیشه ورزی در خصوص صورت یابی واحد سیاسِی 

متشّکل از مّلت کنار گذاشته یا دست کم گرفته شود، 

نظریــٔه مشــروطه و همــراه آن اســتقال »امــر سیاســی« 

نیــز از میــان مــی رود. نظریــٔه مــدرن مشــروطه از دروِن 

هماوردی و رقابتی اساســی و پویا میان دو برداشــت از 

قانون اساســی ســر بر آورده است؛ رقابت میان تمرکز بر 
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س«.۲ س« و توّجه بر »قدرت مؤسَّ »قدرت مؤسِّ

اگر مطابق سخن لیبرا ل ها به تکرار این سخن بپردازیم 

ــس، دولت یــا قدرت  کــه جامعــه به معنــای قدرت مؤسِّ

بــه وجــود آورده و جعــل می کنــد، نه تنهــا  ــس را  مؤسَّ

»امــر سیاســی« در معنای عمل حکمرانــی فاقد اصالت 

خواهد شــد، بلکه مناســبت پویای میان ایــن دو قدرت 

نیز نادیده گرفته می شــود. به ایــن ترتیب، دولت واجد 

هوّیتی مکانیکی، و جامعه موجودی ارگانیک پنداشــته 

می شــوند، در حالــی کــه »امــر سیاســی« و دولــت و 

نیــز وجــودی ارگانیــک دارنــد و در ارتباطــی دو ســویه 

بــا موجودّیــت ارگانیــک جامعــه به وجــود آمــده و پیش 

می رونــد. ازایــن رو، امــکان ندارد کــه بتــوان دولت ها را 

بــدون ظــرف و زمینٔه اجتماعی شــان به تصــّور درآورد و 

شــناخت. همچنین، از این منظر، بحث از دولت دیگر 

یک بحث یکسره هنجاری نیست.

دولــت و جامعــه را نمی تــوان جــدای از یکدیگــر در 

نظــر گرفت و اگر یکی به قیمت دیگری محورّیت یابد، 

پویایــی مــورد بحــث از بین خواهــد رفــت. از همین رو، 

برخاف بــاور قاطبٔه لیبرال ها چیزی به نام دولت خوب 

و ایــده آل وجــود نــدارد. قانــون اساســی را تنهــا باید در 

یــک بافــت سیاســی و اجتماعــی خاص مورد ســنجش و 

ارزیابی قرار داد. نکات مطرح شــده در خصوص فلسفٔه 

لیبــرال را می تــوان بــا توضیح اثر بســیار مهم جــان راولز 

روشــن ســاخت. راولز در کتــاب نظریٔه عدالــت با تکیه 

بر ایدٔه آنچه او وضعّیت نخســتین۳ می خواند، به پیروی 

از دیــدگاه قدیمــی لیبــرال می پــردازد تــا به توجیــه۴ این 

اّدعا موّفق شــود که افراد، به رغم آزاد و برابر بودن، باید 

به صورت عقانی به توافق برســند که در شــرایط نابرابر 

زندگی کنند. روش نتیجه گیری او بدین صورت اســت 

که اولوّیت »حق« یا امر درست، بر »خیر« یا امر خوب 

که در واقع، تقّدم آزادی برابر بر برابری است. همچنین 

ایــن فــرض مهم کــه نابرابری های اقتصــادی و اجتماعی 

را بایــد واقعّیت هــای زندگی قلمداد کــرد. راولز با پیش 

کشــیدن چنیــن پیش فرض هایــی می توانــد بــه محــدود 

کردن قدرت دولتی اقدام کند. از نظر وی، »اگر فقدان 

آزادِی تعــدادی از افــراد برای دســتیابی به نتیجٔه خوب 

افزون تــر برای دیگران، بر وفق عدالت نیســت«، نتیجتاً 

جای بسی تردید دارد که بپنداریم دولت دارای توانایی 

و قدرت چندانی در بازتوزیع ثروت باشد. هرچند نظریٔه 

عدالــت راولــز دربــارٔه ســاختار نظــام مشــروطه بحث و 

فحص می کند، اّما به نظریٔه مشروطه ختم نمی شود. در 

ایــن نظریه، عمل حکمرانی مورد وارســی قرار نمی گیرد 

و مّدعــای راولــز به طــور کّلی مبتنی بر این اســت که ما 

قادریم روند سیاســی را به سان دستگاهی بدانیم که بر 

اســاس داده های نمایندگان و رأی دهندگان، تصمیمات 

اجتماعی تولید می کند. می توان چنین گفت که کتاب 

مشــهور راولــز بیان و تأویلی از نظریــٔه قرارداد اجتماعی 

ارائــه می کنــد کــه عدالــت را از نظرگاه شــخِص متعّقل 

نفع طلب تحلیل می کند؛ شخصی که باور دارد می توان 

تمامــی امــور مطلــوب را داد و ســتد کــرد. با ایــن همه، 

راولز در رســالٔه بعدی خود یعنی لیبرالیســم سیاسی، با 

قبول ســاحتی ویژه برای امر سیاســی، نگاه خویش را به 

تفســیری سیاسی از نظام مشروطه معطوف کرده است 

و به تصریح، مسئلٔه تعارض سیاسی را مطرح می کند.

راولز، در کتاب اخیر خود، ایدٔه »پلورالیسم معقول« 

را بر اســاس »اجماع همپوشــان«۵ گرایش های متعارض 

سیاســی به بحث گذاشــت. در اینجا وی ایدٔه کنش گر 

نفع طلــب را کنــار نهاد و با تمایز میــان »امر عقانی« و 

»امر معقول«۶، بیان داشــت الزم و ضروری اســت میان 

آموزه هــای فراگیــر معقــول و غیرمعقــول تفکیــک قائــل 

شویم. این آموزه های فراگیر نامعقول خود خطری جّدی 

و مهلک برای دموکراسی مشروطه۷ به حساب می آیند. 

وانگهــی، در جامعه مجموعــه ای از »گرایش های جامع 

نامعقــول و عقل گریــز و حّتی عقل ســتیز« وجــود دارند 

و به همیــن روی، راولــز بــه طــرح ایــن نکتــه می پــردازد 

کــه چالــش مقابــل روی لیبرالیســم »مهــار آن گرایش ها 

به شیوه ای است که قادر نباشند اّتحاد و عدالت موجود 

در جامعه را برهم زده  و منهدم کنند«.

مهــار چنیــن گرایشــات و تمایــات عقل ســتیزانه ای 

تنهــا بــا امکان تأســیس از صورتی نظام مشــروطه که بر 

حقــوق برابــر، اصل برابــری فرصت ها و خــرد عمومی بنا 

شــده اســت، میّســر می گــردد. گرانیــگاه تحلیــل وی از 

نظام مشــروطه مفهوم »خرد عمومی« اســت. این خرد 

عمومــی تعیین کننــدٔه »ارزش هــای بنیادیــن اخاقــی و 

سیاســی ای اســت کــه بــه رابطــٔه حکومــت دموکراتیک 

مشــروطه با شهروندان و نیز روابط شهروندان با یکدیگر 

شــکل و صورت می بخشــد و آن را مشــّخص می کند. با 

این حساب، به نظر می رسد خرد عمومی، قسم و نوعی 

از »حق سیاسی«۸ به شمار می آید.

اّمــا جــان راولــز تعبیر ویــژه ای از خــرد عمومی عرضه 

مــی دارد و بــه بازگشــایی وجهــی مهــم از آن مبــادرت 

مــی ورزد. بدیــن معنــا کــه ایــن خــرد به لحاظ شــکلی بر 

دولت و جامعه را نمی توان 
جدای از یکدیگر در نظر 
گرفت و اگر یکی به قیمت 

دیگری محورّیت یابد، 
پویایی مورد بحث از بین 
خواهد رفت. از همین رو، 

برخالف باور قاطبٔه 
لیبرال ها چیزی به نام 

دولت خوب و ایده آل 
وجود ندارد
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تفکیک های دوگانه ای اســتوار شــده است و آن انفکاک 

قــدرت مؤّســس از قدرت عاّدی و جــاری، و تمایز قانون 

برتر مّلت از قانون عاّدی مصوب مراجع و قوای تقنینی 

می باشد.

بــا اینکــه راولــز نقــش بااهمّیــت قــدرت مؤّســس را 

می پذیــرد ولیکــن از ســوی دیگــر متذّکــر ایــن نکتــه نیز 

می گــردد کــه خرد عمومــی ضرورتاً نشــان گر و بیان یک 

ارادٔه دموکراتیک نیســت. چنان که خــود وی می گوید: 

»حاکمّیت پارلمان رد می شود«.

راولز برای بیان روشــی که بســیاری از حقوق دانان از 

طریق آن قدرت مؤّسس را در چارچوب های نهادینه شده 

خاصــه می کنند، ابراز می دارد که خرد عمومی به طور 

عمده معطوف مقامات اســت و به ویژه بر نظام قضایی 

و بیــش از همــه بر دیوان عالی بــا قدرت نظارت قضایی 

در یک نظام دموکراسی مشروطه صدق می کند. به باور 

راولــز، خرد عمومی »قانون برتر« اســت و در نهایت، 

»قدرت مؤّســس را به منصٔه ظهور می رساند که 

متعّلــق به مردم می باشــد«. خــرد عمومی در 

اصل و اساس خود »خرد دیوان عالی« است.

راولز، با توّجه ویژه بر دو مسئلٔه »مهار« و 

»ثبات«، به تذّکر منازعاتی می پردازد که در 

طول دهٔه ۱۹۹۰ دربارٔه شــکل نظام سیاســی در 

دولت های سابقاً کمونیست، آفریقای 

و  آپارتایــد  از  پــس  جنوبــی 

دولت هــای دیگری که در 

حــال گــذار از رژیم هــای 

بودنــد  اقتدارگــرا 

درگرفتند.

تاریخــی،  حیــث  از 

وحــدت دولــت به طور 

عمــده بر پایــٔه ضرورت 

آمــوزٔه  یــک  بــر  توافــق 

سیاســی جامــع حاصــل 

بقــای  شــرط  و  شــده 

آن،  ثبــات  و  وحــدت 

ناشــکیبایی و بی حلمی 

در مقابــل دیگــران بوده 

اســت. مســئلۀ سیاســی 

لیبرالیســم ایــن بــود کــه 

صاحــب  »می تــوان  آیــا 

از  صورت یافتــه  جامعــه ای 

شهروندان آزاد و برابر، اّما در عین حال، معتقد به ادیان، 

فلسفه ها و آموزه های اخاقی گوناگون بود که در درازای 

زمــان باثبــات و عادالنه باقــی بماند«. بنا بــر نظر راولز، 

تقابل جدید »میان ادیانی اســت که مّدعای رســتگاری 

آدمیــان را دارند، از باورهای خود به نحوی جزمی دفاع 

می کننــد و به دنبــال بســط و توســعٔه حــوزٔه نفــوذ خــود 

هستند«. این ادیان دربردارندٔه »عنصری ماوراءطبیعی 

برنمی تابنــد«.  را  مصالحــه ای  هیــچ  کــه  فراگیرنــد  و 

بنابرایــن، بایــد میان دو امر »تعارض مهلــک« یا »آزادی 

برابر وجدان و اندیشه« دست به انتخاب و گزینش زد. 

وی بر این نکته انگشت تأکید می نهد که تنها بر اساس 

آزادی برابر است که عدالت سیاسی قابلّیت امکان پیدا 

می کند. به گفتٔه او »لیبرالیسم سیاسی با جّدی گرفتن 

عمق آن تعارض حل ناشدنی پنهان آغاز می شود«. راولز 

به درســتی التفــات یافتــه اســت کــه تنش میــان تعابیر 

گوناگــون »خیر«، در معنی امر خــوب، و ضرورت 

ارائٔه چارچوبی نهادی برای مهار اختافات، 

در کانــون نظریــٔه مشــروطه جــای گرفته 

اســت. ولیکن راه حــل او که در نهایت به 

دفــاع از لیبرالیســم در برابــر دموکراســی 

می پردازد، محل اختاف است. این فرض 

کــه می توان یک قالب رویه ای بی طرف در 

حــوزٔه سیاســی بنــا کــرد و در عین حال 

مالکّیــت  از  برآمــده  قــدرت 

)زیربنای نابرابری در حوزٔه 

اجتماعــی و اقتصادی( را 

از منازعات سیاسی دور 

داشت، چیزی ناپخته و 

یا غلط به چشم می آید.

اگر بخواهیم ســخنی 

جــاری  زبــان  بــر  دقیــق 

کنیــم، بایــد گفتــه شــود 

بــه وجــود چنیــن  بنــا  کــه 

مســایلی در روابط سیاســی 

بنیادیــن اســت کــه ســاختار 

»قــدرت مؤّســس« بایــد، در 

باشــد.  »مشــروط«  فرجــام 

راولــز اّما بحث خود را چنین 

پیــش می بــرد کــه علی رغــم 

»قــدرت  بــه  اشــاره  و  توّجــه 

ــس« مــردم، آن را کامــًا  مؤسِّ

، خرد عمومی  به باور راولز
« است و در  »قانون برتر
نهایت، »قدرت مؤّسس را 
به منصٔه ظهور می رساند 
که متعّلق به مردم 
می باشد«. خرد عمومی در 
اصل و اساس خود »خرد 
دیوان عالی« است
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ــس« حــل و جــذب کــرده و  در چارچــوب »قــدرت مؤسَّ

بــر ایــن نکتــه پافشــاری دارد که تعــدادی اصــول لیبرال 

در نهادهــای بنیادیــن سیاســی تعبیــه کنــد تــا »اجماع 

پایدار مشــروطه« تضمین شــود. را ولز بر این نظر اســت 

کــه ایــن اصــول »نیــاز مهم سیاســی به تعییــن محتوای 

پاره ای از حقوق و آزادی های اساســی سیاســی و اعطای 

اولوّیت خاص به آن ها را، یک بار و برای همیشــه، تأمین 

می کنــد. بــا چنین کاری، آن حقــوق و آزادی ها از قلمرو 

سیاسی خارج شده و بیرون از دستگاه محاسباتی منافع 

اجتماعی قرار می گیرند. نتیجتاً قواعد حاکم بر رقابت 

سیاســی به طــور روشــن و قطعــی تأســیس می گردنــد«. 

راولــز، با تــاش برای تعییــن دائمی یک نظام مشــروطٔه 

خــاص، به خلق چارچوبی بی طــرف نمی پردازد. در واقع 

او، لیبرالیســم سیاســی را به مثابٔه آموزه ای جامع عرضه 

مــی دارد. لیبرالیســم سیاســی، با پذیرش نیــاز به ترویج 

فرهنگ سیاســی و دوری گزیــدن از این نگرش که نظام 

سیاسی به مثابٔه یک مکانیسم است، به نحو چشمگیری 

به دل مشغولی های نظریٔه مشروطه نزدیک می شود.

اّمــا مســئله اینجاســت کــه راولــز ایــن فرهنــگ را نــه 

به عنــوان امــری که در درازای تاریخ تحّول یافته و دچار 

دگرگونــی شــده، بلکه به عنــوان یک داده یــا امری ثابت 

تلّقی می کند.

بدین ترتیــب، می تــوان گفــت کــه ماهّیــت اختافــی 

مّدعای جان راولز با بیان این نکته نشــان داده می شــود 

کــه به احتمال فراوان در نظام مشــروطٔه وی جایی برای 

بنیادگرایــی کاتولیــک »مســتر« یــا دموکراســی رادیکال 

»پین« در نظام یافت نمی شود. لیبرالیسم سیاسی عمًا 

موقعّیت یک »دین مدنی« را پیدا می کند.

واقعّیتــی اســت که تبیین و تحلیــل راولز مصداقی از 

نظریــٔه مشــروطه لیبرال اســت کــه این خــود حکایت از 

احیای نظریٔه مشروطه دارد. البته الزم به ذکر است که 

تحلیل وی به ارائٔه مبانی اخاقی یک نظام دموکراتیک 

مشروطٔه جهان شمول نمی پردازد و در برابر آن مجموعه 

پرســش هایی نیز مطرح می گردد. پرسش هایی نظیر: آیا 

تنها یک مدل نظام مشــروطه، نظامی با قوانین بنیادین 

مســتقر کــه دیوان عالی مســتقل آن ها را اعمــال کرده و 

به موقــع اجــرا می گــذارد، در کار اســت؟ آیــا ایــن امکان 

وجود دارد که تنش میان ارزش های لیبرال و ارزش های 

دموکراتیک را برطرف ساخت؟ اگر آری، چگونه می توان 

چنین کرد؟ آنگاه که نظام مشــروطه انتخاب و تأســیس 

شــد، چه چیزی از »قدرت مؤّسس« باقی خواهد ماند؟ 

اگــر هــدف از تضمین حق ها حمایت از آزادی باشــد، آیا 

نظــام سیاســی یا دولت ایــن اجازه را دارد کــه در مواقع 

اضطــراری بــه نادیده گرفتــن آن حق ها اقــدام کند تا به 

حفظ »نظام مبتنی بر آزادی« موّفق شــود؟ آیا یک نظام 

مشــروطٔه لیبرال و بی طرف قادر است به نحوی شایسته 

مســائل برآمــده از بی عدالتی های تاریخــی را حل کند؟ 

آیــا اصــول مشــروطٔه لیبــرال ایــن قابلّیــت را دارنــد کــه 

جهان شمول شوند؟ آیا نتایج و پیامدهای آن نیز در نظر 

گرفته شده است؟

واقعّیتــی اســت کــه هــدف لیبرالــِی توســعه و رواج 

احتــرام بــه حقــوق فردی به عنــوان عنصــری بنیادین در 

موضوع مشــروعّیت نظام مشــروطه است و یک مسئلٔه 

بســیار جــّدی را باعــث خواهــد شــد و آن ایــن اســت که 

تفّضل و تقّدم آزادی مستوجب تحمیل محدودّیت های 

مهّمی بر قدرت حاکمّیتی قانون گذاِر دموکرات خواهد 

بود. حال این پرسش مطرح می شود که آیا ممکن است 

میــان ارزش های لیبرال مشــروطه و دموکراســی توافقی 

ایجاد کرد و به جمع میان این دو ارزش مبادرت ورزید؟

بســیاری از فاسفه کوشش بســیاری کرده اند تا برای 

ایــن مشــکل راه حّلی بیابند هر چند کــه توفیق چندانی 

حاصــل نکرده اند . ژان ژاک روســو تاش نمــود تا با ارائٔه 

مفهــوم »ارادٔه عمومــی« کــه نمایانگر نتیجــٔه حاصل از 

فرایند دموکراتیک به شــکل انتزاعی و جهان شــمول بود، 

تنــش فــوق را از میــان بــردارد. کانت نیز تــاش کرد که 

قانون گذاری یعنی دموکراســی را تابع اخاق یعنی حق 

کنــد. اّمــا واقعّیت اینجاســت که هیچ کــدام از این دو، 

ره به منزلی نبرده یا دســت کم قانع کننده نبوده است. 

در دهٔه ۱۹۹۰، یورگن هابرماس به ارائٔه راه حّلی با عنوان 

»تــز اصالــت برابــر« در صــدد حــل موضــوع برآمــد. بــر 

اســاس تــز وی، چون آزادی و دموکراســی بــدون دیگری 

قابلّیــت امکانــی تحّقــق را دارا نیســت و چــون هیچ یک 

دیگــری را تحدید نمی ســازد، ازایــن رو، باید هر دو را به 

یکســان اصیل دانســت. اّدعای هابرماس این اســت که 

خودمختاری یــا خودآیینی۹ خصوصی و عمومی دو امر 

وابســته بــوده و این وابســتگی ناشــی از ویژگی تکمیلی 

عقل )اخاق( و اراده )قانون موضوعه( و همچنین رابطٔه 

درونــی )یعنــی مفهومی( حاکمّیت قانون و دموکراســی 

می باشد. حال، از آنجا که یک مفهوم قادر نیست خود 

را تعریــف کنــد، توضیــح این مطلب دشــوار نیســت که 

وجود یک قانون بنیادین و اساسی شرط و عنصر ضروری 

دموکراســی بــه حســاب می آیــد. این درســت اســت که 

مسئلٔه اصلی منبعث از این 
ع است که قوانین  موضو

اساسی مدرن در دوره های 
خاص تاریخی تهیه و 

تدوین شده اند و اشخاص 
تابع قانون اساسی نقشی 

در تدوین آن نداشته اند. 
ع باعث شد  همین موضو

تاماس پین که از مدافعان 
پرشور نظام های مدرن 

مشروطه بود، اعالم بدارد 
»هر نسل، به سان نسل ها 
و عصرهای پیشین، باید 

از آزادی تصمیم گیری 
در تمامی امور برخوردار 

باشد«
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چنیــن قانونی بیانگر مجموعه ای از قید و قواعد اســت 

ولیکن این قواعد شــامل حالتــی تجهیزکننده و توانمند 

ساختن هستند.

با این همه، قواعد مورد نظر مربوط به حق آزادی بیان 

و مشــارکت می باشــند و ضرورتــاً دربرگیرنــدٔه حق هــای 

تضمین کننــدٔه خودآیینی خصوصی نیســتند. تاش بر 

این بوده اســت که نه فقط حقوق سیاسی بلکه جملگِی 

حقــوق بنیادین، باعث و بانی اســتواری و پایداری روند 

دموکراتیک نشان داده شوند.

هابرماس با به کارگیری نظریٔه گفتمان بر آن می شود 

تــا به اثبات ایــن مطلب  بپردازد کــه حق های مربوط به 

خودمختــاری خصوصــی بنایــی را پــی می افکننــد کــه 

اشــخاص بر طبق آن ابژه هایی اخاقی می گردند، یعنی 

واضع قوانین خود می شــوند. و تنها جامعٔه تشکیل شده 

از ابژه هــای اخاقــی از ایــن توانایــی برخــوردار اســت 

کــه مّدعی دموکراســی باشــد. وی نتیجــه می گیرد که 

»حاکمّیــت قانون در خودآیینی سیاســی نهفته اســت، 

کانــت... در  اخــاق  نظریــٔه  امــر مطلــق در  چنان کــه 

خودآیینِی اخاقی قرار دارد«. درســت به همان صورتی 

کــه »فاعــل اخاقــی ارادٔه خود را به ایــدٔه عدالت مقّید 

و مشــروط می ســازد، خوْدالزامِی معقول از ســوی حاکم 

سیاسی نیز مستلزم مقّید ساختن خود به قانون مشروع 

است«.

این طــور می تــوان گفــت کــه تــز »اصالــت برابــر« بــه 

دنبال آن اســت تا تناقض دموکراســی مشــروطه را از راه 

ایضاح مفهومی رفع کند. با این وجود، نظریٔه هابرماس 

بــه شــرطی در حــل این مشــکل کامیاب خواهــد بود که 

نظریــٔه گفتمان را به کار بندد. نظریٔه گفتمان نظریه ای 

هنجــاری دربــارٔه قابلّیت ارتباط و مراوده با اســتفاده از 

تصویــر موقعّیت ایــده آل گفت وگو اســت. بدین ترتیب، 

نظریــٔه هابرمــاس صورتــی از نظریــٔه قــرارداد اجتماعــی 

اســت. در نتیجــه، هر چنــد این تز همچون یک فلســفٔه 

هنجــاری، تزی قدرتمند اســت، در مقام نظریه ای برای 

مشــروطه، نظریه ای کم توان به حســاب می آید. مسئلٔه 

اصلی منبعث از این موضوع اســت که قوانین اساســی 

تهیــه و تدویــن  تاریخــی  مــدرن در دوره هــای خــاص 

شــده اند و اشخاص تابع قانون اساسی نقشی در تدوین 

آن نداشته اند. همین موضوع باعث شد تاماس پین که 

از مدافعان پرشــور نظام های مدرن مشروطه بود، اعام 

بدارد »هر نسل، به سان نسل ها و عصرهای پیشین، باید 

از آزادی تصمیم گیری در تمامی امور برخوردار باشد«. 

از نظر پین، تضمین و ضمانت حق های بنیادین در سند 

قانون اساسی کوششی است برای حکومت بر زندگان با 

»دست خط مصّوب مردگان«.

هابرماس در برابر انتقاد اخیر این گونه پاسخ می دهد 

کــه نســل حاضــر بایــد خــود را »بــا گذشــتگان »زیر یک 

ســقف« ببیند«. پاســخ وی البته از ابهــام رنج می برد و 

نیاز به ایضاح دارد چراکه تمثیل وی زمانی قانع کننده 

اســت که »ســقف« را اســتعاره ای از دولت، و دولت را 

به مثابــٔه وحدت سیاســی مــردم لحاظ کنیــم. بنابراین، 

هابرماس باید پیرو کســانی چون مســتر باشد که اّتحاد 

و یگانگــی سیاســی مــردم را مقــّدم بــر تشــکیل نظــام 

رسمی مشــروطه می دانند. از جمله مسایل اساسی که 

برخــی بــر آن اصرار می ورزند این اســت که دموکراســی 

با تدوین عاقانٔه یک متن ایجاد نمی شــود، بلکه به نظر 

می رسد محصول سبک زندگی یک جامعه یا فرهنگ آن 

اســت. هابرماس به تازگی مّدعی شده است که اعتبار 

دموکراسی مشــروطه مدرن را می توان به وسیلٔه مفهوم 

»وطن پرستی مشروطه« تقویت کرد؛ تعّهدی عقانی به 

»بنیــادی انتزاعی« کــه از »ویژگی های تاریخی فرهنگ 

سیاســی خود« جدا شــده است. اّما به نظر می رسد این 

وطن پرســتی مشروطه بر فرهنگ سیاسی فربهی استوار 

شده است.

بنابرایــن، کوشــش هابرمــاس بــرای ارائــٔه مناســباتی 

اصولــی میان آزادی و دموکراســی اســت، اّما در فرجام، 

قــادر به حل تنش بنیادین نیســت. البتــه، این امر جای 

تعّجبــی ندارد؛ زیرا تنــش میان عقل خودآیین و فرهنِگ 

جمعــی دقیقاً همان چیزی اســت که بــه گفتمان مدرن 

این طور می توان گفت 
« به  که تز »اصالت برابر
دنبال آن است تا تناقض 
دموکراسی مشروطه را از 
راه ایضاح مفهومی رفع 
کند. با این وجود، نظریٔه 
هابرماس به شرطی در 
حل این مشکل کامیاب 
خواهد بود که نظریٔه 
گفتمان را به کار بندد

۸۸

فصل دوم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



مشــروطه معنــا می بخشــد و ایــن تنــش از میــان رفتنی 

لیبــرال  از حقوق دانــان  بســیاری  نتیجــه،  در  نیســت. 

متّخصص حقوق اساسی که در ابتدا جسورانه اّدعاهایی 

جامــع و اســتعایی در مــورد قانــون مطــرح می کردنــد، 

اکنون بی سروصدا و بدون مناقشه می پذیرند که نظام 

حقوقی در این رابطٔه تنش آلود به واقع یک تکنیک است 

که در زمینٔه خاص سیاسی و با ماحظات عملی اعمال 

می شــود.۱۰ بــا ایــن حــال، بایــد این موضــوع را کامــاً به 

رســمّیت شناخت که تفســیر مبتنی بر قانون اساسی یا 

تفســیر مشــروطه نوعی خاص از استدالل حقوقی است 

که پویایی آن نشــئت گرفته از تنش موجود میان متون 

قانون اساسی، از یک طرف و حس هوّیت سیاسی مردم/ 

مّلت، از طرف دیگر، می باشد. به طور خاصه، استدالل 

مبتنی بر قانون اساسی یا همان استدالل مشروطه شکل 

خاّصی از گفتمان سیاسی است. این بدان معناست که 

تکالیــف ویژه ای بــر دوش حقوق دانان متخّصص حقوق 

اساســی که الکسی ُد توکویل از آنان به »دژ« تعبیر می 

کنــد۱۱ قــرار دارد، هرچند ممکن اســت که ایشــان واجد 

صاحّیت کافی برای انجام این تکالیف نباشند.

یکی دیگر از مســایل بســیار مهم کــه از بحث مربوط 

بــه آزادی و دموکراســی حــادث می گــردد، در خصــوص 

قاعده و اســتثنا می باشد. بدین معنا که می توان قانون 

را هم ابزار قدرت و هم وسیلٔه تأسیس آن به شمار آورد. 

ایــن تمایــز موجبات تفکیــک دیگری را میــان »حکومت 

به وسیلٔه قانون«۱۲ و »حاکمّیت قانون«۱۳ فراهم می آورد، 

تفکیکــی کــه در اغلــب اوقــات در تحلیل هــای حقوقی 

مغفول واقع می شــود. اینکه نظام سیاسی تنها بایستی 

به وســیلٔه قانــون حکمرانی کنــد یک چیز اســت و اینکه 

نظــام سیاســی را کامــاً مخلــوق قانــون بدانیــم چیــزی 

دیگــر. غالــب تحلیل هــای حقوقــی مربــوط به مفهــوم 

حاکمّیت قانون حول ویژگی های شکلی قانون، به منزلٔه 

مجموعــه ای از قواعــد رفتاری عام، باثبات، معطوف به 

آینده و منســجم، شکل گرفته اســت. الزم به ذکر است 

کــه آنچــه از نگاه یک شــهروند، خصایــص اخاقی قانون 

شناخته می شود، از منظر حاکمّیت معیار حزم و تدبیر 

و احتیاط است.

مســئلٔه اصلــی در نظریــٔه مشــروطه تحلیــل شــکلی 

نیســت. بلکه، مســئله معطوف به پرسشــی استراتژیک 

اســت، پرسشــی که متوّجٔه برداشت تأسیســی از قانون 

اســت و به ویژه بر حدود و شرایط امکانی نهادینه کردن 

قدرت سیاســی تمرکز می کند. کمال مطلوب لیبرال ها 

ایــن اســت که قــدرت سیاســی را به طور کامــل نهادینه 

ســاخته و »دولتی هنجاری« تأســیس کنند. بدین سان، 

حذف شــخصّیت حاکم هدف اســت، یعنی به شــیوه ای 

که دیگر یک شخص به عنوان واضع نهایی قانون مطرح 

نباشــد و تنها حاکمّیت قواعد وجود داشــته باشــد. اّما 

همین که از برداشت هنجاری به رویٔه واقعی پا بگذاریم، 

موضوع پیچیده و حاد می گردد. مسئله هنگامی بغرنج 

جلوه می کند که ثبات دموکراسی های لیبرال با تهدید 

مواجه می شود.

راولز صریحاً وجوب و ضرورت مهار چنین تهدیداتی 

را قبول می کند. حال پرســش کلیدی این اســت که در 

کجــا به منظــور صیانــت و حفــظ امنّیــت نظام سیاســی 

می باید نظام حمایت های مشروطه )اصول نهادینه شده 

آزادی و برابــری( را بــه تعلیــق درآورد و کنار گذاشــت؟ 

ســؤال مهــم دیگر این اســت که چه کســی اصــِل وجود 

و سرشــِت موقعّیــت اضطــراری را تشــخیص می دهــد؟ 

قدمــا بــا توّســل بــه دو قاعــدٔه »مصلحت مــردم، قانون 

برتر اســت« و »ضرورت، قانون نمی شناســد« اغلب به 

مسئلٔه اصلی در نظریٔه 
مشروطه تحلیل شکلی 

نیست. بلکه، مسئله 
معطوف به پرسشی 

استراتژیک است، پرسشی 
که متوّجٔه برداشت تأسیسی 

از قانون است و به ویژه 
بر حدود و شرایط امکانی 

نهادینه کردن قدرت 
سیاسی تمرکز می کند
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دیکتاتوری کمیســاریایی )مشروطه( اّتکا می کردند. به 

ایــن معنا که حکومت مبتنی بر قانون اساســی به دلیل 

پــاره ای خطــرات به حالــت تعلیــق درمی آمــد تــا امــکان 

بازگشــت آن پــس از رفــع تهدیدهــا فراهم آیــد. گفتنی 

است که اکثر نظام های مشروطٔه مدرن شامل مقّرراتی 

بــرای تعلیــق تضمین هــای مندرج در قانون اساســی در 

موقعّیت هــای اضطراری هســتند۱۴ اّما در عین حال این 

خطــر را به وجود می آورند –به ویــژه زمانی که مقّررات 

قانون اساسی بر مبنای پیش فرض های هنجارگرا نوشته 

شــده اند کــه دیکتاتــوری کمیســاریایی بــه دیکتاتــوری 

شــخص حاکــم تبدیــل شــود.۱۵ اّمــا پرهیــز از انعطاف و 

ایجاد تغییر در نظام حقوق اساسی در زمان مواجهه با 

تهدید و خطر نتایج ناگوار خاص خود را به بار می آورد. 

کمترین نتیجه، اقدامات مزّورانٔه رژیم سیاســی اســت 

که شکاف میان هنجارهای مشروطه و اقدامات عملی 

دولتــی را عمــق افزون تــری می بخشــد و از ایــن رو، بــه 

کاهش توّجه و احترام به نظام مشروطه منجر می شود.

مســئلٔه رابطــٔه قاعــده و اســتثنا، به خصــوص از زمان 

حمــات ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ و اعام »جنــگ علیه ترور«، 

حادتــر و پیچیده تــر هــم شــده اســت. در همین راســتا، 

آکرمــن بیــان کــرده اســت: »اگــر رعایــت ســختگیرانٔه 

آزادی هــای مدنــی باعــث فلج شــدن دولت شــود، هیچ 

سیاســت مدار کارکشــته ای در قربانی کــردن حقوق در 

راه جنگ علیه تروریسم تردید نخواهد کرد«. به عقیدٔه 

وی، بــرای اینکــه لیبرال ها دچــار زنجیره ای از ســرکوب 

نگردند، باید خود را برای پذیرش »آموزه ای سختگیرانه تر 

که اقدامات اضطراری موّقت را مجاز می سازد«، آماده 

کننــد. چنان کــه آکرمــن خــود بیــان مــی دارد، مشــکل 

راه حــل اخیــر در این اســت که »مردم هرچه بیشــتر در 

موقعّیــت اضطــراری زندگی کنند، احتمــال اینکه مدل 

هنجاری را کمال مطلوب بدانند و خواســتار وفق نظام 

حقوقی با ضرورت های موقعّیت یادشده بشوند افزایش 

می یابد«. به این معنا که ممکن است در نهایت استثنا 

خود تبدیل به قاعده شــود.۱۶ گراس، برای پرهیز از این 

نتیجه، رویکرد »اقدامات فراحقوقی« را پیشنهاد کرده 

اســت که به موجب آن، نظام موجود حفظ می شود، اّما 

قــّؤه مجرّیــه می تواند تدابیری غیرمعمــول اّتخاذ کند، 

مشــروط به اینکه مسئولّیت این تدابیر فراحقوقی را بر 

عهــده بگیــرد، دالیــل خــود را عرضه نمایــد و بپذیرد که 

مّلت و دولت آن اقدامات را در ادامه رد یا قبول کنند. 

اّمــا ایــن رویکــرد بــدون ایــراد نیســت، به خصــوص آنکه 

به تعبیر کنایه آمیز دایزنهاوس چنین عملی دقیقاً تجویز 

پســینی و »در تداوم« همان روشــی است که هیتلر در 

۱۹۳۴ برای توجیه تصفیٔه شاخٔه شبه نظامی حزب نازی 

در »شــب خنجرهای بلند« از آن اســتفاده کرد. مسئلٔه 

»اســتثنا« اهمّیتــی محــوری در نظریٔه مشــروطه دارد، 

ولــی راه حل حقوقی نهادی بــرای آن وجود ندارد. حفظ 

قاعــده در مواقع اســتثنائی همواره بــه تضعیف اعتبار 

آن می انجامد. نتیجٔه وضع قانون برای موارد استثنائی 

محدود این است که محدودّیت -به جهت عدم امکان 

تعریــف دقیــق- در نهایــت به قاعــده مبــّدل می گردد. 

واگــذاری اختیــار تصمیــم در مورد اقــدام اضطراری به 

قــّؤه مجرّیه، با این قیــد که بعدتر به تصویب قّؤه مقّنن 

برسد، دقیقاً همان نتایجی را در پی دارد -یعنی مسئلٔه 

حّساس ادارۂ اقتدارگرایانه- که مشروطه خواهی لیبرال 

به دنبــال مقابلــه و مخالفــت بــا آن اســت. در موقعّیت 

استثنائی، تفکیک میان قوای سه گانه -به مثابٔه قاعده- 

از بیــن می رود و دیگر نمی توان اّدعای فتنه انگیز کارل 

اشمیت در »الهّیات سیاسی« را مبنی بر اینکه »حاکم 

کســی است که در موارد اســتثنائی تصمیم می گیرد« 

نادیده گرفت.

کسی چون دایسی به این مسئلٔه اساسی اشاره کرده 

و می گوید مواردی اســتثنائی وجود دارند که در آن ها 

»بــرای حفــظ اصل قانون مداری باید مقــّررات قانونی را 

نقض کرد«. این اظهار نظر مبهم درصدد بیان این نکته 

اســت کــه موقعّیت های اســتثنائی، خــارج از محدودٔه 

قوانیــن )موضوعــه( قرار می گیرند، اّمــا اهمّیت حقوقی 

خود را از دســت نمی دهنــد. آگامبن، در تحلیل صریح 

و مســتقیم مسئله، بر این باور است که »موقعّیت های 

استثنائی بیرون یا درون نظم حقوقی قرار نمی گیرند و 

ع را کامًال  باید این موضو
به رسمّیت شناخت که 
تفسیر مبتنی بر قانون 
اساسی یا تفسیر مشروطه 
نوعی خاص از استدالل 
حقوقی است که پویایی 
آن نشئت گرفته از تنش 
موجود میان متون قانون 
اساسی، از یک طرف، و 
حس هوّیت سیاسی مردم/ 
 ، مّلت، از طرف دیگر
می باشد
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تعریف آن ها دقیقاً به منطقٔه بی طرف مربوط می شــود 

کــه در آنجــا بیرون و درون نافی یکدیگر نیســتند، بلکه 

در هم آمیخته می شــوند«. اشــمیت به شــکلی موجز و 

دقیــق اظهــار می کند کــه در حالت اســتثنائی »دولت 

می مانــد، اّمــا حقــوق عقــب می نشــیند«. اگــر دولــت 

به منزلٔه تجّلی وحدت سیاسی یک مّلت فهمیده شود، 

آنگاه می توان مســئلٔه اصلی حقوقی را شناســایی کرد. 

قانون اساسی موضوعه۱۷( نظام حقوقی مشروطه( یعنی 

قاعده، وجود خود را به قانون اساســی »ماهوی« )نظام 

واقعــی مشــروطه( وامــدار اســت و از آنجــا کــه دارای 

وجهــی حقوقــی به نام حقوق سیاســی اســت، باعث به 

وجــود آمــدن فضایی می گردد که می تــوان در آن نقش 

و حدود موارد اســتثنائی را مشــّخص کرد. آنچه تعلیق 

اضطــراری ضمانت های نظام مشــروطه را در نظام های 

لیبرال دموکرات از عملکرد رژیم نازی متمایز می ســازد 

شــکل یــا صورت اختیــارات اضطــراری نیســت، هرچند 

ایــن امر می تواند تأثیرات مهّمی در پی داشــته باشــد. 

 .A به عنوان مثال، رأی مجلس اعیان بریتانیا در پروندٔه

 Department Home the for State of Secretary v

]UKHL ۵۶ ]۲۰۰۴ )به این مضمون که اختیار بازداشت 

خارجیــان تبعیض آمیز بوده اســت( می تواند به توســعٔه 

صاحّیت صدور دستور بازداشت شهروندان بیانجامد 

چراکــه بســیاری معتقدنــد اعمــال اصل برابــری قانونی 

همواره به تأمین حداکثر آزادی منتهی نمی شود.

در فرجــام باید گفت که همه چیز به نوع عمل قانون 

اساســی »ماهوی« یعنی نظام واقعی مشــروطه بستگی 
دارد.۱۸

پینوشتها:
1. State
 power  constituted  and  power  constituent بحـــث   .۲
از منظـــر  اســـت.  اهمّیتـــی  بســـیار حایـــز  از جملـــه مباحـــث 
س(،  اندیشـــمندان حقوقی اگر گفته شـــود جامعه )قدرت مؤسِّ
ـــس( را تشـــکیل می دهـــد، نه تنهـــا »امـــر  دولـــت )قـــدرت مؤسَّ
سیاســـی« یـــا عمـــل حکمرانـــی اصالتـــی نخواهد داشـــت، بلکه 
مناســـبتی ســـّیال و پویـــا میـــان ایـــن دو قـــدرت در نظـــر گرفته 
نمی شـــود. بدیـــن  ترتیـــب، دولـــت واجـــد هوّیتـــی مکانیکـــی و 
جامعـــه موجـــودی ارگانیـــک تلّقی می گردنـــد، حال آنکـــه »امر 
سیاســـی« و دولـــت نیز وجـــودی ارگانیک دارنـــد و در رابطه ای 
دو ســـویه بـــا وجـــود ارگانیـــک جامعـــه بـــه وجـــود آمـــده و پیش 
می رونـــد. از این رو، نمی توان نظام های سیاســـی را بدون ظرف 
و زمینـــٔه اجتماعی آن ها به تصّور درآورد و شـــناخت. همچنین، 
از ایـــن منظـــر، بحـــث از دولت و نظام سیاســـی دیگر یک بحث 

یکســـره هنجاری نیســـت.
3. original position
4. justification
5. Overlapping consensus
6. the rational and the reasonable
7. constitutional democracy
8. droit politique
9. private and public autonomy
 right( »۱۰. دورکیـــن نیز تـــزی دارد تحت عنوان »پاســـخ درســـت

answer( کـــه جـــزو مفاهیم ذاتاً اختافی اســـت.
۱۱. الکســـی ُد توکویـــل در کتـــاب تحلیـــل دموکراســـی در آمریـــکا 
می گویـــد یکـــی از مهم ترین کارکردهـــای حقوق دانـــان »خنثی 
کردن رذایلی اســـت کـــه ذاتی حکومت مردم« اســـت. این کار 
را بـــا »مخالفت پنهان تمایات آریســـتوکراتیک خـــود با گرایش 
هـــای دموکراتیک مّلت، دلبســـتگی خرافی شـــان بـــه امور کهنه 
در مقابلـــه با عشـــق مّلـــت به نوگرایی، کوته بینی شـــان نســـبت 
بـــه طرح هـــای مالی مّلـــت، وعادت به پشـــت گوش انـــدازی در 

مقابل ناشـــکیبایی پرحـــرارت مّلت«، فعلّیت می بخشـــند:
A. De Tocqueville, Democracy in America [1835], 

H. Reeve (trans.) (New York: Vintage Books, 1990 
vol.278 ,1.

12. rule by law
13. rule of law
۱۴. اصـــل ۴۸ قانـــون اساســـی وایمـــار احتمـــاالً بهتریـــن نمونـــه از 

این گونه اســـناد و متون اســـت. با این حال، اندیشـــمندی چون 
دایســـی بیان می کند کـــه »مواقعی از آشـــوب یا تجـــاوز وجود 
دارنـــد که بـــرای حفظ اصـــل قانون مداری باید مقـــّررات قانونی 
را نقـــض کـــرد... نخســـت وزیر باید قانون را نقـــض و به حمایت 

»قانـــون غرامت« اّتـــکا کند«.
۱۵. این دقیقاً همان راهی اســـت که هیتلر به وســـیلٔه آن توانســـت 
قـــدرت خـــود را اســـتحکام بخشـــد. بنابرایـــن، انتشـــار فرمـــان 
وضعّیت اضطراری ۲۸ فوریـــه ۱۹۳۳ )فرمان آتش پارلمان رایش( 

عماً قانون اساســـی رایش ســـوم شـــد.
۱۶. گراس به اســـرائیل اشـــاره دارد که بر اساس یک رژیم اضطراری 
»موّقـــت« در ســـال ۱۹۴۸ پـــا بـــه عرصٔه وجـــود نهـــاد و این نظام 
سیاســـی تا به اکنون پابرجا بوده اســـت. در بریتانیا، قانون منع 
تروریســـم در ســـال ۱۹۷۴ به طـــور موّقـــت تصویب و بـــه دفعات 
تمدید شـــد تا اینکه در ســـال ۱۹۸۹ دائمی شد. گراس همچنین 
بـــه خطـــر انجـــذاب ) assimilation(  توّجـــه نشـــان می دهد و 
بـــرای نمونه، ایرلند را مثـــال می زند که در ســـال ۱۹۸۴ مقّررات 
اضطـــراری ای را کـــه از ســـال ۱۹۳۹ اعتبـــار یافتـــه بود بـــه قانون 
عاّدی کیفری مبّدل ســـاخت و بدین وســـیله از مـــدل »عدالت 

رویـــه ای« به مـــدل »کنترل بزه« تغییـــر موضع داد.
17. positive
۱۸. گفتنی اســـت دوگانـــٔه »قاعـــده واســـتثنا« دارای وجهی کّلی 
اســـت که باید به طور مفّصل مورد بررســـی واقع شـــود. مخلص 
کام اینکـــه اگـــر اســـتثنا به شـــیؤه اّتخـــاِذ اقدامات ضـــروری بر 
اســـاس صاحّیت دولت بازمی گردد و هـــدف آن تأمین امنّیت 
و رفـــاه مّلت با نقض تفکیک قواســـت )قاعـــده(، در این صورت، 
در عمـــل تا چه میزان دولت مدرن شـــرایطی را بـــه وجود آورده 
کـــه در آن موقعّیـــت اســـتثنائی تبدیـــل به قاعده می شـــود؟ به 
بیـــان دیگـــر، تـــا چه انـــدازه نظـــام حقوقی مشـــروطه بـــه نمایی 
بزرگ تبدیل شـــده اســـت که در پشـــت آن قّؤه مجرّیـــه با درهم 
آمیختـــن ســـه قدرت تقنینـــی، اجرایی و قضایی به امـــور اداری 

خـــود مـــی پـــردازد؟ در همین زمینه رجـــوع کنید به:
O. Beaud, "Constitution et constitutionalisme" in P. 

Reynaud and S. Rials (ed.), Dictionnaire de
philosophie politique (Paris: Presses universitaires 

de France, 1996):  
گفتنـــی اســـت کـــه در اینجـــا، نـــوع ســـومی از مشـــروطه خواهی 
)غیررســـمی( شناســـایی شـــده اســـت که دغدغٔه ارتقای شرایط 

اجتماعـــی مّلت اســـت.

,177-26:
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مشروطّیت، قّؤه مؤّسس 
و قانون اساسی

مایکل مک کانل
ترجمٔه آرمان ماجدی
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قّؤه مؤّسس۱ از جمله مفاهیم پایه ای است که با مفهوم 

رضایــت ضمنــی و رضایت صریــح پیوند خــورده و باعث 

بازشناســی سرچشــمٔه اقتــدار سیاســی مــدرن می گردد. 

قدرت مؤّســس امروزه در پیوندی جدانشدنی از ساختار 

اقتداِر مشروطه و قانون اساسی قرار دارد.

مجموعه وقایع انقابی در قرون ۱۷ و ۱۸ قدرت مؤّسس 

را به جــّد در مرکــز توّجه قــرار داد. از جمله عقایدی که از 

رهگــذر ایــن تحــّوالت دگرگون گشــت، نگرٔه شــکل گیری 

اقتــدار از باال بــود. چون این انقابات بیشــتر به باژگونی 

نظام حقوقی مســتقر منجر می گردیــد، »مردم« به منزلٔه 

منشأ و مصدر قدرت سیاسی شناخته شدند؛ این موضوع 

نه تنهــا درقامــت یــک اصــل اعتقــادی پدیــدار شــد بلکــه 

موضوع عمل سیاســی نیز واقع گردید. سرچشمه و مبدأ 

قدرت مؤّسس را بایستی در فرآیندی جست که در طول 

آن، مردم از نیرویی منفعل به قدرتی فّعال متحّول گشتند؛ 

مردمــی کــه در قالب »مّلــت واحد« فهمیده می شــوند. 

بدین معنا که در طی روندی تدریجی هر یک از آدمیان با 

دادن رضایت ضمنی مشترک به همراه دیگران برای ایجاد 

یــک مّلت واحد ذیل دولتــی واحد، متعّهد می گردند که 

با دیگران تشــریک مســاعی داشته باشند. پیگیری سرنخ 

ایــن فراینــد، ما را به جایی خواهد رســاند که کمتر کســی 

باور می کند: نیکولو ماکیاولی! برای درک این نکته باید به 

الیه های درون متنی او توّجه دقیق تری داشــت. چنان که 

مکــّرراً گفتــه شــده، ماکیاولی بــر آن بود تــا هنر حکومت 

کــردن را بــه طبقــٔه حاکم آمــوزش دهد. در مرکز اندیشــٔه 

وی، ویرتو و بخت قرار دارند که در تفسیری فّنی می توان 

آن هــا را بــه مضمون جدیــِد آزادی و ضرورت فهمید. حال 

این آزادی و ضرورت و ساحت باید ها و هست ها با یکدیگر 

در تعارض قرار می گیرند. از نظر ماکیاولی، ویرتو همچون 

قانون، محدود به حدودی اســت. به گفتٔه او، از آنجا که 

»فاصلٔه میان آن صورتی که فرد واقعاً زندگی می کند و آن 

صورتی که باید زندگی کند، زیاد اســت، بنابراین، کســی 

کــه وضع موجــود را برای وضع مطلــوب رها کند، معموالً 

به جــای اینکه یاد بگیرد چگونه پابرجا بماند، خود را نابود 

خواهد کرد. »به گمان وی، این تراژدی امر سیاسی است. 

اّما باید آن را تصدیق کرد و به صراحت پذیرفت. از این رو، 

کارآمدی اقدام سیاســی اقتضا می کند که شهریار »توان 

خوب نبودن را در خود پرورش دهد و متناسب با شرایط و 

به فراخور ضرورت این توان را به کار بندد«.

اهمّیت اصلی تنش میــان آزادی و ضرورت برای بحث 

ما از این جهت اهمّیت دارد که شکافی ژرف و پرنشدنی 

میان حکومت گران و حکومت شوندگان موجود است. این 

امر اشاره ای است به چالش اصلی سیاست. ماکیاولی بیان 

می دارد که دو گرایش گوناگون ویرتو و بخت »به این امر 

منتهی می شود که اشراف، میل به کنترل و سرکوب مردم 

داشته باشند و در مقابل، مردم خواستار عدم سرکوب و 

اعمال فشار شوند«.

او بــه بحــث خــود در کتــاب گفتارها دّقــت می دهد. 

مطابق نظر ماکیاولی، در هر جمهوری »دو مزاج متفاوت 

وجــود دارد؛ مــزاج عوام و مزاج طبقه اشــراف و... تمامی 

مصوبــات قانونــی حامــی آزادی از برخــورد میــان آن ها به 

وجــود آمده اســت. »کوئنتین اســکینر، بــه صورت بندی 

خاصه وار راه حل ماكیاولی می پردازد که« تنظیم قوانین 

حاکم بر نظام حکومتی، به صورتی که موجب ایجاد توازن 

ظریفی میــان نیروهــای اجتماعی مخالف شــود؛ نظامی 

متوازن که همٔه طرف ها در امر حکومت مشارکت کنند 

و هر یک دیگری را بپاید تا هم سد و رادعی در برابر تکّبر 

و تبختر اغنیا شوند و هم از آزادی القید و نامحدود عوام 

ممانعت به عمل آورد. »نوشته های ماکیاولی بدین عّلت 

اهمّیــت دارد کــه دیالکتیک میــان اقتــدار و آزادی -میان 

ارادٔه به کارگیــری قــدرت و میــل بــه آزادی- و اصل مربوط 

به قدرت مؤّســس را آشــکار می ســازد. او بدون درافتادن 

در مجرّدات ذهنی پیرامون پتانســیل قدرت مردم، آن را 

نیرویی فّعال معرفی می نماید. به گمان وی، اگرچه ممکن 

اســت عوام الّناس جاهل باشــند، اّمــا »توان فهم حقیقت 

را دارند«. او همچنین معتقد اســت شــهریار باید به رغم 

تمایاتــش »آن انــدازه دوراندیش باشــد کــه بداند چگونه 

از بدنامــی رذایلــی پرهیز کند کــه از حکومت محرومش 

خواهــد کرد«. با توّجــه به این نکته، آنتونیو نگری مّدعی 

است که موضوع محوری کتاب شهریار »تراژدی قدرت 

مؤّسس« است و کتاب گفتارها را باید بدین شکل تفسیر 

س مردم است، و تنها  کرد که تنها محتوا، برای فرم مؤسِّ

قانون اساسی برای شهریار دموکراسی است.

ماکیاولی، با بر دوش گرفتن تکلیف بســیار خطرآفریِن 

پــی کاوی و کنکاش از برای »ســبک ها و نظام هــای تازه«، 

نخستین متفّکری بود که مفهوم قدرت مؤّسس را به طور 

ضمنی در متن نظریٔه مدرن سیاسی وارد کرد.

انقاب شکوهمند انگلستان در ۱۶۸۸ نخستین گام ها، 

هرچنــد لــرزان و آرام، را برداشــت کــه طــی آن کنش گران 

اصلی برای تأســیس قانون اساســی باید قدرت را به کف 

مــردم می ســپردند. اّما انقاب هــای آمریکا و فرانســه در 

قرن بعد حکایت گر گسستی قطعی تر بودند. انقاب های 

به گفتٔه مدیسون، قدرت 
مؤّسس نه موتور قانون 
اساسی، بلکه »سوخت آن 
« به شمار می آید.  موتور
قدرت مؤّسس در »تصّوری 
از جامعٔه سیاسی« ثبت 
شده است، جامعه ای »که 
با نمایندگی، با تفکیک 
قوا، با تمامی اجزای نظام 
حقوق اساسی به مّلت 
شکل می دهد«
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قرن هجدهم بیانگر این اصل کّلی بودند که به جای تکیه 

زدن بــر عــرف و ســّنت، دموکراســی مبنــای مشــروعّیت 

سیاسی مدرن را فراهم می آورد. انقاب انگلستان، با نماد 

اعدام چارلز اّول در ژانویٔه ۱۶۴۹، مســئلٔه قدرت مؤّســس 

را کمابیش به طور تصادفی وارد مسائل رایج سیاسی کرد. 

البتــه آن کســانی که »شــخص« پادشــاه را اعــدام کردند 

در واقــع، اعتقــاد به »مقام« پادشــاه را حفــظ نمودند. در 

نتیجه، گرچه نیازی مبرم به پایه گذاری ساختاری جدید 

بــرای حکومــت وجود داشــت، اّما این به معنای »کشــف 

رهایی بخش اصل دموکراســی نبود بلکه کشــف دشوار و 

دردناک« یک ضرورت سیاسی بود. بدین سان، نظریه های 

جمهوری خواهانه که در دوران انقابی شکوفا شدند »نه 

در مقــام عّلــت یا حّتی پیش شــرط اعدام پادشــاه و الغای 

موّقت پادشــاهی بلکه به عنوان نتیجه و پیامد این اقدام 

بود. از همین رو اســت که مونتســکیو در دهٔه پنجاه قرن 

هجدهم می توانســت اعام کند که: »چشم اندازی نادر 

و عجیب در ســدٔه پیشــین وجود دارد که در آن می توان 

کوشش های خفیف انگلیسی ها برای برقراری دموکراسی 

در میــان خــود را نظــاره کــرد... مــردم، از ســر بهــت، بــه 

جســت و جوی دموکراســی مشــغول بودند اّما آن را جایی 

نیافتند. ســر آخر، پس از حرکت ها و جنبش های بسیار و 

تکانه ها و ضربات متعّدد، به همان حکومتی رسیدند که از 

آن منع شده بودند«.

بگذارید همین جــا در مخالفت با نتیجه گیری ادموند 

بــرک اعــام کنم که با وجود دورٔه رستوراســیون و ســپس 

انقاب شکوهمند ۱۶۸۸، خطاست که بگوییم نظام قدیم 

با »انحرافی اندک و موّقت از نظام نا منعطف جانشــینی 

توارثــی«، دوبــاره برقــرار شــد. واقعّیتی اســت در طول آن 

دوره، مســایل بســیار زیادی برای اقتدار نظام ســّنتی که 

به قول برک قرار بود دوباره مســتقر شــود، پیش آمده بود. 

این درســت است که باور روشن به قدرت دموکراسی در 

انقاب شکوهمند انگلستان تجّلی نیافت، اّما این انقاب 

به عیان گشــتن ضرورت ایجاد ارتباطی مؤثرتر و نزدیک تر 

میان بنیادهای نظام های اجتماعی و سیاسی منجر شد. 

نقطٔه ثقل این رابطه نیز مسئلٔه اموال و دارایی بود. چنین 

نظــری به وجهــی واضح و روشــن در اندیشــٔه کســی چون 

هرینگتن جلوه گر شده است. وی نه تنها معتقد بود مردم 

اساس و بنیاد قدرت هستند بلکه باور داشت نظام حقوق 

اساسی باید بر »توازن اموال« بنا شود. البته در اینجا قصد 

نداریم به بحث دربارٔه ماهّیت مفهوم »مال« در نظریٔه او 

بپردازیم. آنچه روشن است، این نکته است که هرینگتن، 

این »نخست وزیر اومانیســت جمهوری خواه و ماکیاولی 

انگلســتان«، با شــّدت و حــرارت، مّدعی قدرت مــردم از 

طریق روابط مالکّیتی برای بنیان گذاری اقتدار حکومتی 

بــود. این دیدگاه، ســوای از جنبه های افراطی و نامطبوع 

مّدعیات هرینگتن، به موضوع اصلی گفتمان۲ مشروطّیت 
در بریتانیای قرن هجدهم مبّدل گردید.۳

حال نکتٔه اساســی اینجاســت که بازگشت سلطنت به 

ایــن معنــا بود که انگلســتان به حفظ و حراســت از شــکل 

پادشــاهی در نظــام حقوق اساســی پرداخــت و این امر بر 

شــکلی اثر گذاشــت کــه قدرت مؤّســس می توانســت به 

خود بگیرد. تأّمات قدیمی دربارٔه ساختار حقوق اساسی 

انگلســتان بر مفهوم حکومت ترکیبی بنا شــده بود؛ آنچه 

باعــث ایجــاد تعــادل میــان آزادی و نظــم بــود، امانتداری 

پادشــاه، خرد اشــراف و حساسّیت مردم بود که از رهگذر 

کنترل بر یکدیگر آن تعادل را تضمین می کرد. این نگرش 
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از دورٔه پــس از انقــاب شــکوهمند به تدریــج بــه کنــاری 

رفتــه بــود و از آن پــس نیــروی تعادل بخــش را در مقابــل 

قّؤه اجرایی حکومت، نه در ســاختار حقوق اساســی بلکه 

در نظــام اجتماعــی به طــور کّلــی، جســت وجــو می کرد. 

قــدرت مؤّســس، چــه در شــکل افــکار عمومــی و چــه در 

قالــب قدرت گروه جمعّیت، بـــا قانون بیگانــه بود. قانون 

نوعــی فرمــان به حســاب می آمد و به قدرت تأســیس گر 

مردم در قالب نیرویی سیاسی نگریسته می شد که برای 

نظام حقوقی ایجاد مزاحمت می کند. در چنین زمینه و 

شــرایطی است که بایستی سّنت انگلیسی آزادی مدنی۴ 

را به معنــای توّســل بــه مجموعــه ای از »حقــوق طبیعــی 

انگلیســی های آزاد« فهمیــد که آنــان را در برابــر تأثیرات 

بالقــّؤه محدودکننــدٔه قانون حفظ و حراســت می کند. با 

اینکه در سّنت انگلیسی، قدرت مؤّسس یا تأسیس گر در 

پیچ وخم های فعالّیت های نمایندگی در پارلمان تضعیف 

می شود، ولیکن شکل ماکیاولیایی خود را به مثابٔه نیرویی 

تعادل بخــش در برابــر قــدرت تأسیس شــده، حفــظ کــرده 

اســت. البته الزم به ذکر اســت که انقاب آمریکا تحّولی 

جّدی و اساسی در چنین برداشتی از قدرت مؤّسس پدید 

آورد. اعامیٔه استقال به مثابٔه اقدام عالی قدرت مؤّسس 

نمایان شــد: نظام سیاسی از آن جهت تأسیس می شود تا 

حقوق بنیادین بر حیات، آزادی و سعادت طلبی را تضمین 

کند و »هرگاه نظام سیاسی آسیبی به چنین غایاتی وارد 

سازد، مردم حق آن را دارند که در راستای تغییر آن اقدام 

کرده و منحلش کنند؛ حکومتی جدید تأسیس و پایه های 

آن را بــر اصولــی مبتنــی ســازند و محــدودٔه اختیاراتش را 

به شکلی سازمان دهی کنند که به احتمال قریب به یقین 

موجبــات امنّیت و خوشــبختی آنان را فراهــم آورد«. این 

اعامیه مسّبب پیدایی ساختاری نو برای دولت و معنایی 

جدید برای قانون اساسی شد. بدین  ترتیب، قانون اساسی 

آمریکا دو نوآوری را در دل خود جای داد.

نخســت اینکه قانون اساســی آمریکا، شــالوده و پایه ای 

ویــژه بــرای ســاختار جدید دولت و همچنیــن مّلتی نوین 

فراهــم آورد. ایــن قانــون نه تنها ســاختار اقتــدار دولتی را 

بنیان می نهد بلکه »مّلت را هم به شیوه ای ویژه به وجود 

مــی آورد«. به تعبیر شــلدون ولیــن، قانون اساســی آمریکا 

»به معرفی هوّیتی متمایز پرداخت و شیوه ای از سیاسی 

بودن را برای افراد در ظرفّیت جدید جمعی شان به تصویر 

کشــید«. یکــی از پرمناقشــه ترین مســایل، هوّیــت مردم 

آمریــکا اســت: آمریکایی ها به رغم شــعار »همه مّتحد در 

یکــی«۵، راجع به مفاهیمی انتزاعی از قبیل »مردم« نظر 

چندان مساعدی ندارند و از روی ظّن بدان می نگرند. اّما 

این هوّیت به طور غیرعاّدی به مباحث ناشــی از برداشت 

از قانون اساســی وابسته اســت. به همین دلیل است که 

گفتمان حقوق اساســی آمریکا همچنــان اختاف برانگیز 

اســت؛ مباحــث مطــرح در دادرســی مبتنــی بــر قانــون 

اساســی یا دادرســی مشــروطه۶ حول محور معنای قانون 

موضوعه نیســت، بلکه به ویژگی واقعی هوّیت سیاســی 

آمریکایی هــا مربــوط می گردد. ایــن نکته ما را بــه نوآوری 

دوم در قانون اساسی آمریکا رهنمون می شود و به میزانی 

مربــوط می گــردد کــه قدرت مؤّســس مــردم در ســاختار 

قدرت تأسیس شــده جای داده شده است. موجه گردانی 

ایــن موضــوع به نحــوی روشــن و مســتدل در »مقــاالت 

فدرالیست« صورت پذیرفته است. همیلتون و مدیسون، 

با مدح و ستایش از توانایی های ساختار جمهوری در غلبه 

بــر گرایش های غیرعقانی اکثرّیت جمعّیت، به صراحت 

به دفاع از جمهوری خواهی در برابر حکومت دموکراتیک 

]تــوده ای[ می پرداختنــد. آن توانایی ها عبــارت بودند از: 

»توزیــع قاعده مند قدرت در شــعبات مختلــف، اعطای 

قــدرت نظــارت و تعــادل به قانون گــذار، ایجــاد نهادهای 

قضایی متشــّکل از قضات که مقام خود را تا زمانی حفظ 

مــی کنند که برخــوردار از ســلوک اخاقــی و خوش نامی 

باشــند، نمایندگــی و وکالت مردم در مجلــس قانون گذار 

از طریــق نمایندگانــی که منتخب مردم به طور مســتقیم 

هستند«.

بــه گفتــٔه مدیســون، قــدرت مؤّســس نــه موتــور قانون 

اساسی، بلکه »سوخت آن موتور« به شمار می آید. قدرت 

مؤّسس در »تصّوری از جامعٔه سیاسی« ثبت شده است، 

جامعــه ای »کــه بــا نمایندگــی، بــا تفکیــک قوا، بــا تمامی 

اجزای نظام حقوق اساســی به مّلت شــکل می دهد«. در 

نتیجه، از نظر نگری، »قانون اساسی« انسان اجتماعی را 

»بازتعریف« می کند و »بدون قانون اساسی هیچ قدرت 

مؤّسسی وجود ندارد«. این سخن نگری به پیش کشیده 

شــدن مسائل مهّمی می انجامد . در اینجا می توان اظهار 

داشــت کــه جــذب قــدرت مؤّســس در مقــوالت شــکلی 

حقوقی، تأثیر ژرفی بر ادراک ما از حقوق اساسی می نهد. 

س( دیگر نمی تواند  بدین معنا که قدرت تأسیس گر )مؤسِّ

نقــش نیرویی تعادل بخش در برابــر قانون موضوعه را ایفا 

کند بلکه به صورت معیاری درونی برای کارآمدی قانون به 

کار می رود. بنا بر دیدگاه مدیسون، »در هنگام پایه گذاری 

دولت، ابتدا باید به او قدرت کنترل حکومت شوندگان را 

بدهیــد و در قــدم بعدی، وادارش کنیــد تا خود را کنترل 

به باور آرنت، انقالبیون 
دچار این پندار و خطای 
مهلک بودند که اصول 
اعالمیٔه حقوق بشر را 
نه برای کنترل دولت 
بلکه به منظور تأسیس 
آن طراحی کرده بودند. 
عدم تفکیک میان جامعه 
و سیاست به این عقیدٔه 
ناصواب منتهی شد که 
می توان از مسیر سیاست 
به حل و فصل جملگی 
معضالت جهان نائل 
گردید
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کنــد«. اصــل اّول مدیســون رابطــه و مناســبت میــان دو 

ــس( را  ــس( و تأسیس شــده )مؤسَّ قدرت تأســیس گر )مؤسِّ

که بر اســاس مّدعیات دموکراســی توده ای شــکل گرفته 

بــود، وارونه می ســازد. اصــل دوم او، اهمّیــت تحدیداِت 

شکلی حقوقی را برجسته می سازد. نتیجه اینکه، اگرچه 

او معتــرف اســت کــه »وابســتگی بــه مــردم، بدون شــک 

کنترل اصلی بر حکومت اســت« ولیکن تأکید اکید دارد 

کــه »تجربــه بــه بشــر آموخته اســت کــه احتیــاط کاری و 

مراقبت های کمکی نیز ضروری می باشــد«. از همین رو، 

قیاس و بررســی تطبیقی انقاب آمریکا و انقاب فرانسه 

می تواند بسیار راهگشا باشد. با اینکه اعامیٔه حقوق بشر 

و شهروند فرانسه تحدیدات مشابهی را بر ارادٔه جمعّیت و 

مردم تحمیل می کند، اّما به نظر می رسد انقاب فرانسه، 

بــا وضــوح و روشــنی بیشــتری مفهوم قــدرت مؤّســس را 

بــا همان ویژگــی عریان تاریخــی اش نمایان می ســازد. در 

مقایســه با مفهوم انتزاعــی »ارادٔه عمومی« روســو و باور 

سی یس به اینکه قدرت مؤسس را می توان به نحو تمام و 

کامل با اصل نمایندگی به نمایش گذاشت، به نظر می رسد 

قدرت مؤّسس به صورت نیرویی بی حد و حصر جلوه کرد. 

نگری به ترسیم این تصویر می پردازد: »کنش گران ملّبس 

بـه لباس رومیان باستان وارد انقاب شده و با جامٔه بورژوا 

یا یقٔه آبی از آن خارج می شــوند، با ذهن عصر روشــنگری 

وارد می شوند و به عنوان انقابیون مدرن یا محافظه کاران 

جدید که میان تاریخ گرایی و رفرم دچار دودلی شده اند، 

از آن بیــرون رانده می شــوند«. بر اســاس تجربــٔه انقاب 

فرانســه، مفهومی از قدرت مؤّســس قابل تشخیص است 

که تکیه بر اصل خام دموکراسی است.

در ایــن بخــش، تأّمــات ادمونــد برک می تواند بســیار 

روشــنگر و آموزنــده باشــد. وی با اینکه مدافــع پر حرارت 

حقوق مستعمره نشینان آمریکا بود، در عین حال، با شور 

و شّدت مخالف انقابیون فرانسه نیز بود. برک، از رفرم 

تدریجی در برابر انقاب، احترام به تاریخ و توّجه به عرف 

و ســّنت دفاع کرده و با توّســل به بنیــان انتزاعی مفاهیم 

آزادی و برابــری مخالف بود. به تعبیر وی، »آزادی های ما 

یک میراث اجباری ]و فراداده[ است«. به باور او، »ما قادر 

نیستیم که طبیعت بشر را در اصول بی مبنایی بیابیم که 

انقابیون فرانسه حقوق بشر و شهرونِد خود را مبتنی بر 

آن ها کرده اند، بلکه این طبیعت در چگونگی بالفعل شدن 

انسان در قالب نهادهایی تاریخی یافت می شود که طی 

زمان، به دســت افراد بشــر شــکل گرفته اســت«. به گمان 

بــرک، اصــول انتزاعی حامل هیچ تحدید و قیدی نیســت 

و نظامی که تنها بر این اصول شــریف بنا می شود، دیری 

نخواهد گذشت که به جانب خشونت، وحشت و استبداد 

انحطــاط یابــد. او در ۱۷۹۰ به درســتی پیش بینــی کرد که 

فرانســه »به ظاهر یک دموکراســی ناب جلــوه می کند اّما 

به دیدٔه من با چندین رخداد، مستقیماً به یک الیگارشی 

بداندیش و فرومایه تحویل خواهد یافت«. برک بر این باور 

بود که در مفهوم قدرت مؤّسس باید وجود آن »حق های 

واقعــی« را پیش چشــم داشــت کــه در ُکنٔه نظــم موجود 

اجتماعی پوشــیده و مســتور است. این حقوق شامل حق 

بر مالکّیت است که »ویژگی ذاتی آن... که بر پایٔه ترکیبی 

از اصول اكتســاب و حفظ مالکّیت شــکل گرفته، نابرابری 

اســت«. شــاید در اینجا بتوان به شناسایی منشأ این باور 

هانا آرنت وقوف یافت که می گفت بایستی امر اجتماعی 

را از امر سیاسی تفکیک کرد.

به باور آرنت، انقابیون دچار این پندار و خطای مهلک 

بودنــد کــه اصــول اعامیٔه حقوق بشــر را نه بــرای کنترل 

دولت بلکه به منظور تأسیس آن طراحی کرده بودند. عدم 

تفکیــک میــان جامعه و سیاســت به این عقیــدٔه ناصواب 

منتهی شــد که می توان از مســیر سیاست به حل و فصل 

جملگی معضات جهــان نائل گردید. بدین جهت، آرنت 

به این نتیجه رسید که »وقتی سن ژوست با اّتکاء به چنین 

تجربیاتی بیان کرد که مســتضعفان »قدرت« روی زمین  

هستند، ما نیز می توانیم معنای لفظی این الفاظ با کّر و فّر 

پیامبرانه را بشنویم«.

برک با جانبداری از رفرم 
در مقابل انقالب، به نحو 

مستقیم به مخالفت با 
قدرت مؤّسس به مفهوم 

تجّلی ارادٔه اکثریت 
پرداخت. مطابق رأی وی، 

اصل مطلق دموکراسی 
باید خود را با واقعّیات 
نظم اجتماعی تطبیق 

دهد؛ بدین معنا که عقل 
باید مقّید به تاریخ شود
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حال نکته این جاســت که دولت ســازی دستاورد بسیار 

بزرگی برای فهم سیاسی به ارمغان آورد. در همین جاست 

که ادموند برک بیان می دارد که »هیچ احدی نباید بدون 

در دســت  داشتن مراقبت ها و احتیاط کاری های الزم، به 

نواقــص و فســادهای دولت نگاه کنــد« و نیز »هرگز نباید 

با نگرش ســرنگونی و اســقاط، به اصاح آن اندیشــید«. و 

این چیزی نیست مگر بیان تکّبر و تفرعن نیروی بی افسار 

دموکراتیک. برک می گوید:

»اگــر اقتــدار مردمــی مطلق و نامحــدود اســت، مردم 

خود قدرتی بســیار نامحدودتر دارند، زیرا بســیار بهتر به 

قــدرت خود اعتماد می کنند. آن ها تا حدود زیادی ابزار 

خود هستند و به اهداف خود نزدیک ترند. به عاوه، کمتر 

پیــش می آید که در برابر ســترگ ترین قــدرت روی زمین، 

یعنی شهرت و احترام، واکنشی از خود بروز دهند. سهم 

سوء شهرتی که شاید در اقدامات جمعی نصیب فرد می 

شود، حقیقتاً کم است؛ هرچه شمار سوء استفاده کنندگان 

از قدرت افزون شود، احتمال تأثیر افکار عمومی بر افراد 

کمتر خواهد شد. اینکه خود اعمال خود را تأیید کنند، در 

نظرشان تأیید قضاوت عمومی می آید. بنابراین، دموکراسی 

تامه، بی شــرمانه ترین امر در جهان اســت. از این نظر که 

بی شرمانه ترین است، بی باکانه ترین هم هست«.

بــرک بــا جانبــداری از رفــرم در مقابل انقــاب، به نحو 

مســتقیم به مخالفــت با قدرت مؤّســس به مفهوم تجّلی 

ارادٔه اکثریــت پرداخــت. مطابــق رأی وی، اصــل مطلــق 

دموکراسی باید خود را با واقعّیات نظم اجتماعی تطبیق 

دهد؛ بدین معنا که عقل باید مقّید به تاریخ شود.

ایــن نکتٔه بــرک را بعدترها توکویل جّدی گرفــت و آن را 

به صورتــی دیگــر در کتــاب دموکراســی در آمریکا بازتاب 

داد. وی ظاهــراً آمریــکا را تحلیل می کرد و دربــارٔه آن قلم 

می  چرخانــد، اّمــا موضــوع اصلــی ســخن وی -یعنــی این 

موضوع که آزادی به وجود آورندٔه نوعی برابری اســت که 

این خود از استعداد تخریب آزادی برخوردار است- بیشتر 

و به طور کّلی معطوف به مخاطبان اروپایی بود. اگر قدرت 

مؤّسس به طور ذاتی دموکراتیک است، چگونه می توان از 

گرایشات ویران گر، تحمیلی و هوس  باختن و خودخواهانٔه 

جوامع دموکراتیک اجتناب ورزید؟ توکویل به نحو مؤثری 

به بیان مســئلٔه قدرت مؤّســس می پردازد. از نظرگاه وی، 

تودٔه مردم بیش از آنکه قدرت سازمان دهنده باشند، خود 

نیازمند سازماندهی شدن هستند. به باور توکویل، تنها از 

طریق احیای فنون آریستوکرات در حکومت کردن است 

که می توان از حجم ویران گری قدرت اجتماعی کاست.

حال با این اوصاف و در مواجهٔه با چنین وضع و حالی، 

چگونه می توان میان قدرت مؤّسس و مشروطٔه موضوعه۷ 

تناسب و ترابطی ایجاد کرد؟

چنان کــه گفته شــد، آنگاه که نظریٔه »نشــأت قدرت و 

قانون از مردم«۸ به کار بسته می شود، مبدل به نظریه ای 

پوینــده و رهایی بخش می گردد، اّمــا در همان حال از این 

قابلّیت نیز برخوردار است که مهلک و مخّرب باشد.

وقتی به شــعارهای انقابی می نگریم آن ها را مشحون 

از عبــارات رفیــع و ارجمنــدی نظیــر »مردم« یــا »مّلت«، 

اّمــا  می یابیــم.  نهایــی«  حاکمّیــت  ســربلند  »صاحبــان 

به موازات این شعار، با تصویری از مردم به عنوان نیرویی 

طغیان گــر روبــرو می شــویم کــه نشــانگر 

جهانی متوحشــانه و درنده خوی اســت؛ 

جهانــی کــه غلیــان عواطــف مقــّدم بــر 

عقانّیت، و احساسات غیرعقانی بر آن 

حاکم می باشد.

حال با توّجه به پرسش پیشین، مجّدداً 

بایــد پرســید آیــا قادریــم از ایــن تصاویــر 

ناهمگــون فراتــر برویــم؟ بــرای پاســخ بــه 

ایــن پرســش در ابتــدا الزم می آیــد تــا به 

سوءتعابیری اشاره کنیم که آن تنش ها را 

تشدید می کنند.

برای شروع می توان با اشاره به کشف 

الکســی ُد توکویــل به موضــوع پرداخت 

کــه هرچنــد »اصــل حاکمّیــت مــردم... 

را بایــد به طــور مــداوم و تقریبــاً در بنیاد 

توکویل به نحو مؤثری به 
بیان مسئلٔه قدرت مؤّسس 
می پردازد. از نظرگاه وی، 
تودٔه مردم بیش از آنکه 
قدرت سازمان دهنده 
باشند، خود نیازمند 
سازماندهی شدن هستند. 
به باور توکویل، تنها 
از طریق احیای فنون 
آریستوکرات در حکومت 
کردن است که می توان از 
حجم ویران گری قدرت 
اجتماعی کاست
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و بیــخ تمامی نهادهای انســانی جســت وجو کــرد«، ولی 

آن حاکمّیت همیشــه »از نگاه ها پنهــان می ماند« و »اگر 

به چشــم برهم زدنی به روشــنایی آورده شود، با شتاب به 

تاریکی مأنوس خود می گریزد«. این نگرش، به طرز عمیقی 

بر گفتمان حقوقی کارســاز افتاد. بدین ســان، این درست 

است که در این گفتمان گه گاهی قدرت مؤّسس به عنوان 

نیرویی مطلق در نظر گرفته می شود که به تضمین پاسخگو 

بــودن نظم حقوقی بــه »ارادٔه مردم« منجــر می گردد، اّما 

به نظر می رســد به فورّیت دوســیه آن مختومه می شــود. 

قدرت مؤّســس بــا مفاهیم کّلی ای همچــون »مّلت« یا با 

مقوالت بی تأثیر حقوقی ای مهار می شــود که آن را صرفاً 

معیار تولید قانون به شمار می آورد. به همین دلیل، باید 

جنبه های وسیع و پویندٔه قدرت مؤّسس را مورد تحلیل و 

بررسی قرار داد.

مکتوبات پیرامون دموکراســی و مشروطه خواهی غالباً 

سرشار از منازعه است. دموکراسی اغلب به عنوان نظریٔه 

نظامی در نظر گرفته می شود که با هر جهد و کوششی در 

جهت اِعمال تحدیدات نهادی بر اِعمال ارادٔه دموکراتیک 

مخالف است. از این نگاه، مشروطه خواهی به مجموعه ای 

از تمهیــدات همچــون اصــل نمایندگــی، تقســیم قــدرت 

دولتی، برقراری ســاختاری مقّید برای قدرت مؤّســس در 

قالــب قانــون برتر که برای محدود کــردن قدرت اکثرّیت 

طراحی شــده اســت، اطاق می گردد. به ایــن ترتیب، در 

نگاه نخســت، چنیــن چیزی بــه ذهن خطــور می کند که 

مشروطّیت بر یک تناقض بنا می شود؛ یعنی بر این باور که 

قدرت نهایی مردم به موازات ترتیباتی نهادی وجود دارد 

که اســتفاده از این قدرت را بخش بندی، محدود و حّتی 

ممنوع می کند. اّما این خوانش، هم از دموکراســی و هم 

از مشروطّیت، تفسیری تحریف گرایانه و ابتر است. باید 

متذّکر شــد که دموکراسی و مشروطه خواهی، دو مفهوم 

و روند متضاد نیســتند. من ســعی دارم تا بتوانم با شــرح 

و بســط این نکته به آشکار ســازی اهمّیت حقوقی مفهوم 

قدرت مؤسس پرداخته و به رفع این تناقض توفیق یابم.

باید گفت که قدرت مؤســس )تأسیس گر( یک مفهوم 

سیاسی است. بدین معنا که تنها زمانی می توان مفهوم 

یادشده را فهمید که قدرت سیاسی را از قدرت اقتصادی 

یا زور تمییز داد.

قدرت سیاسی به مثابٔه »قدرت به« متفاوت از »قدرت 

بر« است؛ »قدرت به« یا قدرت سیاسی به تولید قدرت 

مربــوط اســت؛ یعنی قــدرت عمــل هماهنگ که بــا مهار 

و ســازماندهی تــوده و جمعّیــت مــردم برای تبدیــل آن ها 

به شــکلی از اشــکال هوّیــت جمعــی، تولید می شــود. اّما 

»قــدرت بر« از نوع ســلطه ای اســت کــه از کنترل منابع 

مادی ناشــی می شــود. از این قدرت سیاســی یــا »قدرت 

بــه« دو نکته حاصل می آید: نخســت، این نــوع قدرت از 

چیــزی به نام اصــل نمایندگی سرچشــمه می گیــرد. دوم 

اینکه، قدرت سیاســی قدرتی رابطه ای اســت و در جایی 

خاص قرار نمی گیرد. بنابراین، خطای واضحی اســت که 

بخواهیم دموکراسی را مترادف با مفهوم بی واسطٔه ارادٔه 

عمومی بدانیم. اهداف و خواسته های مّلت، خواه ناخواه 

از در تضــاد بــا یکدیگر وارد می شــود؛ امــری که به معنای 

دقیق کلمه به پیدایش فعالّیت سیاسی منجر شده است. 

تجمیع منافع و نظرهایی که در مفهوم ارادٔه دموکراتیک 

نهفتــه اســت، تنها بــا وارد آوردن آن هــا در چارچوب اصل 

نمایندگی ممکن است.۹ اّما اگر ما تنها قادریم که مفهوم 

دموکراســی را در قالب نمایندگی متجّلی ســازیم، به یک 

نتیجــٔه دیگر که از طریــق برخی ترتیبات نهادی فراچنگ 

می آید، رهنمون می شــویم: قـــوانین اساســی تنها ابزاری 

به منظــور تحمیــل قیــد و محدودّیــت بــر اِعمــال قــدرت 

نیســتند. قانــون اساســی، هماننــد تمامــی ســاختارهای 

نمایندگی، روشــی برای »ســازماندهی« است و به همین 

در واقع، خلط قدرت 
تأسیس گر و قدرت 

تأسیس شده یک مغالطٔه 
هنجارگرایی است. اّما 

س یا تأسیس گر  قدرت مؤّسِ
را نه می توان و نه باید 
به صرفًا قدرت مردم و 

اکثرّیت تقلیل داد چراکه 
برعکس نظریٔه نگری، 

قدرت سیاسی باید شکل 
نمایندگی به خود بگیرد
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خاطر، روش تولید قدرت سیاسی نیز می باشد.

باید توّجه داشت که قانون اساسی صرفاً عمل واگذاری 

صاحّیت نیست بلکه سبکی برای تولید و هماهنگ سازی 

قدرت عمومی یک دولت است. به عبارتی، قانون اساسی 

صرِف »بودن« نیست، بلکه »فرایند شدن« می باشد.

اگــر چــه قــدرت دولت تا حــدودی نتیجٔه آن دســته از 

منابــع مادی اســت که یــک مّلت می تواند بــا به کارگیری 

قــدرت خــود تولیــد کنــد، اّمــا قــدرت مؤّســس را بایــد از 

قدرت اجتماعی یا اقتصادی جدا ساخت. قدرت مؤّسس، 

یعنی ُبعد مولّد قدرت سیاسی، ریشه در استحالٔه قدرت 

اجتماعــی بــه قالب هــای نهــادی از طریــق اراده، رضایت 

و اطاعــت دارد. قدرت مؤّســس نمی تواند در یک هنجار 

بنیادی مســتحیل شــود، زیرا این به معنای انکار استمرار 

پویندگی سیاسی ای است که بنیادی ترین انرژی دولت را 

تأمین می کند. در واقع، خلط قدرت تأسیس گر و قدرت 

تأسیس شــده یک مغالطــٔه هنجارگرایی اســت. اّما قدرت 

س یا تأسیس گر را نه می توان و نه باید به صرفاً قدرت  مؤسِّ

مــردم و اکثرّیــت تقلیل داد چراکــه برعکس نظریٔه نگری، 

قدرت سیاســی باید شکل نمایندگی به خود بگیرد.۱۰ این 

مغالطه ای مادی است، به معنای تقلیل قدرت مؤّسس یا 

تأسیس گر به عینّیت یا به وجود توانایی و زور.

واقعّیتی  است که نمی توان قدرت مؤّسس را به نحو تام 

و تمــام در هنجارهــا حل و جذب کرد یا اینکه آن را به طور 

کامل به واقعّیت و عینّیت تقلیل داد. این قدرت به دلیل 

وجود شــکاف عمیق میان فرمانروایــان و فرمانبران عیان 

می گردد و حکایت گر نوعی از قدرت است که واسط میان 

ســه ســطح از امر سیاســی واقع می شــود. قدرت مؤّسس 

قدرتــی اســت که به قانــون اساســی خصیصه هایی نظیر 

گشودگی، انعطاف پذیری و موّقتی و پویندگی ویژگی های 

بــاز را اعطــا می کند، آن را نســبت به تغییــرات اجتماعی 

پاسخگو نگاه می دارد و متذّکر این نکته است که هنجار، 

در آخر کار، وابســته به اســتثناء است. قدرت تأسیس گر 

مبّین و روشنگر این باور است که وابستگی متقابل میان 

دموکراسی و مشروطه خواهی، مشتمل بر تناقض۱۱ نیست 

بلکــه یک امــر متناقض نما۱۲ اســت. ایضاً تأییدکننــدٔه این 

ضرورت است که نهادهای دولتی باید فّعاالنه تاش کنند 

تا وفاداری و اطاعت شهروندان را حفظ کنند. البته به جد 

باید دّقت داشت که نبایستی این روابط سیاسی را با ناچیز 

گرفتِن پدیدار شــدِن توان ســلطه در قدرت تأسیس شده، 

آرمانــی و کمال گرایانــه نشــان دهیــم. اّمــا در دورانی که 

قدرت اجتماعی و اقتصادی، اَشــکالی نو و بســیار وســیع 

س  می یابد، همچنان حائز اهمّیت اســت که قدرت مؤسِّ

را به طور دقیق به عنوان اصل تولیدکنندٔه حقوق عمومی 

لحاظ کنیم.

 .1Constituent Power
 .2discourse
۳. حکومت مدنی و مالکّیت به جد بر یکدیگر اتکاء دارند. در ابتدا، 
حفظ مالکّیت و نابرابری در دارایی زمینه ساز پیدایی دولت شد 
و چنیــن اظهــار گردیــد کــه وضعّیت امــوال باید همواره با شــکل 

حکومت تغییر کند.
4. civil liberty
5. epluribus nunm (from many comes one)
6. constitutional adjudication
7. positive constitutionalism

  )Imperium Merum( ۸. نظریــٔه نشــئت قدرت و قانــون از مــردم
بحثی بسیار مهم بوده که سابقه ای طوالنی در حقوق رومی دارد 
 legibus( »و در تقابل با نظریٔه »اعتبار قانونی ارادٔه شخص حاکم

solutus( قرار داشت.
۹. برنــز بیــان می دارد که »آیا این بررســی ناقــص در مورد موضوعی 
پیچیــده ]تاریــخ اکثریت[ »بــه نتیجه ای کّلی ختم خواهد شــد؟ 
شاید به این نتیجه منتهی شود که مفهوم حکومت اکثرّیت یک 
افســانه اســت؛ به این معنا که روشی کاماً ذهنی است که بشر 
برای کنار آمدن با واقعّیت سیاسی آن را ساخته و پرداخته است.

۱۰. نگری می گوید »این شکل سیاسی قدرت مؤسس را که نا-اتوپیا 
اســم می گذاریم ... می توان همچنین »دموکراســی« نامید. اّما 
باید نکته ای را مشّخص کرد: در اینجا دموکراسی به معنای تجّلی 
همه جانبٔه اکثرّیت مردم اســت: حضور کامل قّوت و غیبت هر 
نوع نشــانه محدودســازی بیرونی؛ حال، برتر یا عالی در مقایســه 
بــا ایــن حضــور کامــل و زمینٔه مطلــق کمــال. این دموکراســی در 

مقابل مشروطه خواهی است. یا به عبارت بهتر، بلکه  ذاتاً، نافی 
مشروطّیت است، قدرتی است که نسبت به کیفّیات فضا و زمان 
نفوذناپذیر است، دستگاهی است نه برای اعمال نیرو و زور، بلکه 

برای کنترل پویش خود؛ کنترل طبع چالش ناپذیر نیرو و زور«.
11. contradiction
12. paradox
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قدرت سیاسی به مثابٔه 
»قدرت به« متفاوت از 
« است؛ »قدرت  »قدرت بر
به« یا قدرت سیاسی به 
تولید قدرت مربوط است؛ 
یعنی قدرت عمل هماهنگ 
که با مهار و سازماندهی 
توده و جمعّیت مردم برای 
تبدیل آن ها به شکلی از 
اشکال هوّیت جمعی، 
تولید می شود. اّما »قدرت 
ع سلطه ای است  « از نو بر
که از کنترل منابع مادی 
ناشی می شود

پینوشتها

۱۰۰

فصل دوم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



۱۰۱

مشروطهخواهی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



کانت و خاستگاه های 
مشروطه خواهی پروسی۱

متیو لوینگر۱

۱۰۲

فصل دوم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



چکیده: بســیاری گمان می کنند که نظریٔه سیاســی 

ایمانوئــل کانــت تأثیــر چندانــی در پــروس و دیگر دول 

آلمانی در طی قرن نوزدهم نداشــته اســت، مگر شــاید 

بــا کمک بــه حکومــِت اقتدارگرای مشــروع. ایــن مقاله 

بــا ارزیابی چند رســالٔه کانت و نیز ارزیابی نوشــته های 

مقامــات برجســتٔه پروس در طی عصــر ناپلئون، مّدعی 

اســت که دانشوران تأثیر اندیشٔه کانت بر تحّول نظریٔه 

مشــروطه در پــروس را دســت کــم گرفته انــد. رهبــران 

پــروس در مواجهــه بــا چالش هــای انقــاب فرانســه و 

فتوحات ناپلئون، کوشــیدند تا با هماهنگ کردن اصول 

دموکراتیک و پادشــاهِی حکومت به تجدید قوای نظام 

سیاسی خود بپردازند. آن ها گمان می کردند که نظریٔه 

سیاســی کانــت اســباب بالقــّوه ای بــرای آشــتی  دادِن 

پادشاه حاکم با عوام الناسی که از حیث سیاسی بسیج 

شــده بودنــد فراهم آورده اســت. این تاش بــرای ایجاد 

هماهنگــی بیــن حاکمــان و حکومت شــوندگان از طریق 

روشنگری عمومی، به جستجویی غالب- هر چند دون 

کیشوتی- در پروس قرن نوزدهم تبدیل شد. 

I
مقّدمه

ایمانوئــل کانــت، در مقــام یــک فیلســوف سیاســی، 

شهرتی قطعاً دوگانه دارد. دانشوران غربی که در سایٔه 

دو جنگ جهانی به نگارش دست زده اند، اغلب کانت را 

همچون کهن الگویی برای »انسان آلمانِی غیرسیاسی« 

به تصویر کشــیده اند- در مقاِم مدافعی برای حکومت 

مطلقــٔه پــروس که بر آزادی »اســتفادٔه عمومــی از عقل 

انســان« اصرار داشــت اّما منکر هرگونه قدرت سیاسی 

عملی برای عموم مردم بود. کانت در رسالٔه مشهورش 

به ســال ۱۷۸۴، »روشــنگری چیســت؟«، اعــام کرد که 

»هر چقدر که دوســت داری و دربارٔه هرآنچه دوســت 

داری بحــث کــن، اّمــا اطاعت کــن«۱. از دیــد موّرخانی 

چون لئونارد کریگر۲، کانت تصّوِر اخته شده ای از آزادی 

سیاســی عرضه می داشت که »ارگان های سّنتی قدرت 

دولتی را اخاقی می کرد«.۳   

مطلوب تــری  نقدهــای  کانــت  اخیــر،  ســال های  در 

دریافت کرده است هم از سوی فیلسوفان و هم از سوی 

موّرخــان اندیشــه که ارزیابــی کامل تری از چالشــی که 

کانت در تدوین نظریٔه سیاسی خود بر عهده گرفته بود 

به دست آورده اند. فیلسوفان تحلیلی چون چارلز تیلور 

و جــان راولــز مّدعی اند کــه نوشــته های کانت بصیرتی 

دربــارٔه ماهّیــت اصــول کّلــی »عدالــت« و »آزادی« بــه 

دست می دهند، در حالی که یورگن هابرماس از اخاق 

کانتــی برای بســط نظریــٔه کنش ارتباطی خود اســتفاده 

می کند.۴ موّرخان فکری چون اســتیون لستیشن، گرت 

اســتدمان جونــز و فردریــک بایــزر کشــف کرده انــد کــه 

کانــت چگونه در طی دهه های ۱۷۸۰ و ۱۷۹۰ کوشــید تا 

نظریــٔه سیاســی لیبرالی در جهان فکرِی بســیار محدود 

و شــکنندٔه روشــنگری پروسی بســط دهد. از نظر بایزر، 

کانت فیلســوف »سیاســی پنهانی«۵ بــود که جاه طلبی 

اصلی اش »فراهم کردن مبنایی برای حقوق بشر بود«.۶ 

علی رغم این حرکت مطبوع در جهِت اعادٔه حیثیِت 

سیاســی کانــت، دانش پژوهــِی اخیــر همچنــان معتقــد 

اســت کــه فیلســوف کونیگزبــرگ تأثیــر عملــی اندکــی 

بــر رهبــران سیاســی پــروس در آن عصر داشــته اســت. 

به تعبیر لستیشــن اگرچه »ممکن اســت دفــاع کانت از 

روشــنگری... در بقای آن به عنــوان یک گزینٔه فرهنگی 

مؤثر بوده باشــد« ]اّما[ پس از انقاب فرانســه در اواخر 

قــرن هجدهــم گفتار روشــنگرانه به شــّدت در پروس به 

حاشــیه رفــت.۷ بایزر هم تصدیق می کند: »فروپاشــی« 

ناگهانــی  Aufklärung ]جنبــش روشــنگری[ در دهــٔه 

۱۷۹۰، کــه اقتــدار عقــل را تضعیــف کــرد، روشــنفکران 

آلمانی را واداشــت تا با »تکیه به اقتدار ســّنت« در پی 

»terra firma ]زمیــن ســفت، اســتعاره از بنیــاد نظــری 

محکــم[ در دریــای عــدم قطعّیــت« باشــند.۸ از این رو، 

نظریٔه سیاســی کانت- در بهترین حالت- مثل مسیری 

بــه نظــر می رســد کــه به ســمت توســعٔه ســّنت لیبــرال 

آلمانی طی نشــد و- در بدترین حالت- مثل فلســفه ای 

بــه نظر می آیــد کــه در »مشروعّیت بخشــی جانبدارانه 

به شــیوه های محافظه کارانه و ضدپیشــرفِت اندیشه در 
دوران پس از ۱۷۸۹« سهم داشته است.۹

ایــن ســرخوردگی فاضانــه از میراث سیاســی کانت، 

ناخرســندِی گســترده تری را دربــارٔه مســیر تاریــخ اروپا 

در قــرن نوزدهــم به طــور کّلــی و دربــارٔه تاریــخ آلمــان 

به طــور خــاص منعکس می کنــد. کانت مّدعــی بود که 

اگرچــه قرن هجدهم »عصری منّور«۱۰ نبــود، اّما »عصر 

روشــنگری«۱۱ بــود که در آن »موانع روشــنگری جهانی، 

خود ـ خواســته اش،  صغــارت  از  انســان  خــروج  موانــع 

به تدریج کمتر می شــد«.۱۲ اّما بســیاری از پژوهشــگران 

مّدعی اند که با ظهور ناسیونالیســم و دیگر جنبش های 

سیاســی توده ای در طــی قرن نوزدهم، آرمان سیاســت 

منــّور تضعیــف شــد. از این رو، انقــاب فرانســه و دورٔه 

کانت مّدعی بود که 
اگرچه قرن هجدهم 
« نبود،  »عصری منّور
اّما »عصر روشنگری« 
بود که در آن »موانع 

روشنگری جهانی، موانع 
ج انسان از صغارت  خرو

خود ـ خواسته اش، به تدریج 
کمتر می شد«. اّما بسیاری 
از پژوهشگران مّدعی اند 

که با ظهور ناسیونالیسم و 
دیگر جنبش های سیاسی 

توده ای در طی قرن 
نوزدهم، آرمان سیاست 

منّور تضعیف شد
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ناپلئون نشانگر شکافی ُپر ناشدنی بین عصری است که 

عقل را گرامی می داشت و عصری که آن را رد می کرد. 

شکست روشــنگری در هیچ کجا مصیبت بارتر از آلمان 

نبود، جایی که ظهور ناسیونالیسم رمانتیک و حکومت 

بی وقفــٔه نخبگان اقتدارگرا با هم ترکیب شــد و معجون 

سیاسی مهلکی ایجاد کرد.    

ایــن مقالــه با بررســی تقارن های اساســی بیــن نظریٔه 

سیاســی کانت و نظریٔه سیاســی رهبران سیاسی پروس 

در طــی دورٔه ناپلئونی، نشــان می دهد که این تمایزات 

مرســوم بیــن قرن هــای هجدهــم و نوزدهــم و نیــز بیــن 

آلمــان و »غــرب« به طــرز چشــمگیری اغراق آمیــز بــوده 

اســت. مــن اینجــا عمدتــاً بــر نوشــته های نظــری اّولّیــٔه 

چنــد کارگــزار دولتی کــه نقش های سیاســی مهّمی در 

بازســازی دولت پروس پس از فتح پروس توسط ناپلئون 

در سال های ۷-۱۸۰۶ ایفا کرده اند تمرکز می کنم، به ویژه 

بر نوشــته های فرایر کارل فون اشــتیان۱۳ )۱۷۵۷-۱۸۳۱(، 

کارل آوگوســت فون هاردنبــرگ۱۴ )۱۸۲۲-۱۷۵۰(، ویلهلم 

فــون هومبولــت۱۵ )۱۸۳۵-۱۷۶۷( و تئــودور فــون شــون۱۶ 

)۱۸۵۶-۱۷۷۳(. نشــان خواهم داد کــه همٔه این چهره ها 

به نظریٔه سیاسی کانت جذب شدند، زیرا معتقد بودند 

کــه ایــن نظریه راه حّلی بــرای دوراهی ناشــی از پیروزی 

ناپلئــون بــه دســت می دهــد: چگونــه می تــوان بــدون 

راه انداختــن یــک انقــاب در آلمــان، بر قــدرت انقاب 

فرانسه لگام زد ]از آن استفاده کرد[. این رهبراِن دولت 

شکست خورده  و تحقیرشدٔه پروس اسبابی می جستند تا 

اقتدار قدرتمند پادشاهی را با عوام الناسی که از حیث 

سیاسی فّعال بودند هماهنگ  کنند. طرح های مشروطه 

فرض می گرفتند که نهادهای نمایندگی اگر به درستی 

طراحــی شــده باشــند، بیــان واحدی بــه »منافــع مّلِی« 

حقیقــی خواهند داد نه اینکه صرفاً صدای گوشــخراِش 

دار و دسته های رقیب را به زبان بیاورند. این کارگزاران 

دولتــی امیــدوار بودند با ایجاد شــهروندانی منــّور، در 

نهایت دولت پادشاهی را نجات دهند.

اصاح طلبان پروسی انگاره های کانتی دربارٔه حکومت 

)بــا تأکیــد بــر آرمان های حکومــت عقانــی، هماهنگی 

بیــن حاکــم و حکومت شــونده، و آموزش شــهروندان( را 

با تاش برای بســیج جمعّیت پروس به منظور دستیابی 

به اهداف سیاســِی »مّلت« درآمیختند. تحلیل من در 

این جســتار بــه نتیجه گیرِی بزرگتــری اشــاره دارد: بین 

فلســفٔه سیاسی قرن های هجدهم و نوزدهم هیچ سکتٔه 

نامنتظره ای وجود نداشــت- یعنی سقوط از چشم انداز 

منظّــم و عقانــِی روشــنگری بــه انفعــاالت غیرعقانــِی 

ناسیونالیسم. در عوض، عمارت ناسیونالیسم در پروِس 

ناپلئونی بر روی داربست روشنگری آلمانی بنا شد. 

II
یٔه کانت دربارٔه حکومت جمهوری نظر

بازسازی نظریٔه سیاسی کانت اقدامی چالش برانگیز 

اســت. برخــاف پیشــینیانی ماننــد الک، مونتســکیو 

و روســو کــه رســاله هایی را بــه ایــن موضــوع اختصــاص 

دادنــد، کانت فقراتی از نظریٔه سیاســی خود را البه الی 

مجموعــه ای از جســتارهایش کــه بین شــصت تــا هفتاد 

و پنج ســالگی او منتشــر شــدند پراکنده کــرد، از جمله 

رساله های روشنگری چیست؟ )۱۷۸۴(، دربارٔه این گفتٔه 

مشــهور: »ای بسا در نظریه درســت باشد، اّما در عمل 

بــه کار نیایــد« )۱۷۹۲(، صلــح جــاودان )۱۷۹۵( و جــدال 

دانشــکده ها )۱۷۹۸(. اگــر کســی طالــِب ســامان دادِن 

اظهارت مختلف او دربارٔه این موضوع در یک کّل منظّم 

اســت، باید با اصطاح شناســِی مبهم و ناســازگاری های 

مفهومِی ظاهری دست و پنجه نرم کند. به عنوان مثال 

جملٔه زیر را از رسالٔه جدال دانشکده ها در نظر بگیرید: 

بــا  اگــر  حّتــی  اســت،  پادشــاهان  وظیفــٔه  »ایــن... 

خودکامگــی حکــم براننــد، کــه به شــیؤه جمهــوری )نــه 

دموکراتیــک( حکومت کنند- یعنی با مردم به شــیوه ای 

رفتــار کننــد کــه بــا روح قوانیــن آزادی ســازگار باشــد 

)چنان که مردمی با عقِل کاماً توسعه یافتٔه خود را اداره 

خواهند کرد(...«.۱۷ 

برای درک معنای این فقرٔه گیج کننده، ضروری است 

 forma( »تمایــزی را کــه کانــت بین »شــکل حاکمّیــت

از این رو، هر حکومتی 
که همواره در جهت 
حمایت از آزادی و برابری 
شهروندان عمل کند 
حکومتی جمهوری است 
)الاقل از حیث روحی(؛ 
در عین حال هر حکومتی 
که در آن حاکم »ارادٔه 
خصوصی خودش را 
ارادٔه مردم در نظر بگیرد« 
حکومتی استبدادی است

۱۰۴

فصل دوم
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 )forma regimnis( حکومــت«  »شــکل  و   )imperii

ترسیم می کند، بررسی کنیم. کانت، به پیروی از ارسطو، 

معتقــد بــود که شــکل های حاکمّیــت در یــک دولت را 

می توان به »خودکامگی، آریستوکراســی و دموکراســی- 

قدرت شــهریار، قدرت اشــراف، و قدرت مردم- تقسیم 

کرد.«۱۸ با این حال، طبقه بندِی مهم تر »شکل حکومت« 

بــود که »به شــیوه ای مربوط می شــود کــه در آن دولت 

بــا عزیمــت از مشــروطّیِت خــود،... از قــدرت بی حد و 

حصرش استفاده می کند.« شکل حکومت ممکن است 

»جمهوری« باشد یا »استبدادی«:

کــه  اســت  سیاســی  اصــل  آن  »جمهوری خواهــی 

به موجــب آن قــّؤه مجرّیه )حکومت( از قــّؤه مقّننه جدا 

می شود. استبداد در دولتی غالب است که یک قدرت 

هــم قوانین را وضع و هــم دلبخواهانه آن ها را اجرا کند؛ 

اســتبداد فقط تا جایــی ارادٔه مــردم را منعکس می کند 

کــه حاکم ارادٔه مردم را همچون ارادٔه شــخصی خودش 

قلمداد نماید«.۱۹   

در بــادی امــر ممکــن اســت بــه نظــر آیــد کــه کانــت 

دفــاع نســبتاً متعارفی از »حکومت مختلط« به دســت 

می دهد، مانند آنچه در آثار سیسرو یا مونتسکیو یافت 

می شــود. بــه اّدعای هــر دوی این مؤلّفــان قدیمی، اگر 

عناصــر مختلــف جامعٔه مدنــی قدرت یکدیگــر را مهار 

کننــد احتمــال پایــدار مانــدِن یــک موجودّیت سیاســی 

بیشــتر اســت. بر اســاس ایــن منطــق، بهتریــن راه برای 

تلخیــص عبــارِت »خیر عمومــی« از طریق ســازش های 

مســتمر بیــن جناح های رقیب اســت: از این رو، بهترین 

حکومــت آن اســت کــه اجازه دهــد خیر عمومــی از دِل 

رقابت بین منافع خصوصی رقیب ظاهر شود.

با این حال، برای کانت موضوع به این سادگی نبود. 

او مّدعــی بــود جمهوری خواهــی کمتــر از اصولــی کــه 

هــر حکومــت برحقی باید بــر آن صّحه بگذارد بر شــکل 

مشروطّیِت دولت تکیه می کند:

آزادِی هر عضو جامعه، در مقام یک شخص.

تساوی همان ]عضو[ با هر کسی دیگری، در مقام یک 

سوژه.

خودآیینــِی ]اســتقال[ هــر عضو جامعٔه سیاســی، در 

مقام یک شهروند.۲۰ 

از این رو، هر حکومتی که همواره در جهت حمایت از 

آزادی و برابری شهروندان عمل کند حکومتی جمهوری 

است )الاقل از حیث روحی(؛ در عین حال هر حکومتی 

کــه در آن حاکــم »ارادٔه خصوصی خودش را ارادٔه مردم 

در نظر بگیرد« حکومتی استبدادی است.۲۱

کانت مّدعی بود که با این معیار، دموکراسی مستقیم 

»ضرورتاً یک اســتبداد اســت زیرا قّؤه مجرّیه ای مستقر 

می کنــد کــه از طریــق آن همــٔه شــهروندان می تواننــد 

دربــارٔه )و فی الواقــع علیــه( فــردی واحد بــدون رضایت 

او تصمیــم بگیرنــد...؛ و ایــن بــدان معناســت کــه ارادٔه 

عمومــی بــا خــودش و در نتیجــه بــا آزادی نیــز در تضاد 

اســت.«۲۲ اّمــا یک پادشــاهِی محــدود مانند پادشــاهِی 

موجود در بریتانیا نیز می توانســت اســتبدادی باشــد. 

طبــق نظر کانت، پادشــاهی بریتانیا دارای شــکل اّما نه 

روِح نظــاِم نمایندگی بود: اگرچه »توّهِم« نمایندگی در 

آنجــا وجود داشــت، اّما نمایندگان، »که با رشــوه برنده 

شــده بودند، ]مردم[ را در خفا تابع یک پادشــاه مســتبد 

می کردند«.۲۳   

کــه  بــود  پارادوکســیکال، معتقــد  به نحــوی  کانــت، 

از حیــث روحــی جمهوری خواه تریــن حکومــت ممکــن 

اســت حکومتی باشــد که از لحاظ شــکل کمتــر از همه 

دموکراتیــک،  مشــروطٔه  ذیــل  باشــد.  جمهوری خــواه 

پادشــاه  اّمــا  باشــد«؛  حاکــم  می خواهــد  »هرکســی... 

مســتبدی چــون فردریــک کبیــر، کــه خــود را »باالترین 

خدمتگزار دولت« می داند، ممکن است همچون حافظ 

حقــوق بشــر و حقیقی ترین نمایندٔه مــردم عمل کند.۲۴ 

به طور کّلی، »هر چقدر تعداد افراد حاکم در یک دولت 

کمتر و قدرت نمایندگی آن ها بیشتر باشد، مشروطّیت 

بــه ظرفّیِت جمهوری خواهانــه اش نزدیک تر خواهد بود، 

ظرفّیتــی کــه ممکن اســت امیــدوار باشــد در نهایت با 

اصاحــات تدریجی محّقق ســازد.« از ایــن رو، در حالی 

کــه احتمــاالً دارد آریستوکراســی بیشــتر از دموکراســی 

مستقیم به شیوه ای جمهوری خواهانه عمل کند، از بین 

همٔه این ها احتمال بیشتری دارد که پادشاهی به »این و 

تنها نوع کاماً برحِق مشروطّیت«۲۵ دست یابد.

بــه ایــن پارادوکــس دربــارٔه رابطــٔه بیــن پادشــاهی و 

جمهوری خواهــی، پارادوکس دیگری نیز اضافه شــد. از 

یک ســو، کانت هواخواه روســو و چنان مشــتاق انقاب 

فرانسه بود که برخی معاصرانش برچسب »ژاکوبن« به 

او می زدنــد.۲۶ از ســوی دیگر، او حــق مقاومت فیزیکی 

مــردم در برابر حاکم خود را انکار می کرد. کانت اعام 

کــرد: »ممکن اســت انقاب به اســتبدادی شــخصی یا 

ستم آزمندانه و خودکامه پایان دهد، اّما هرگز اصاحی 

راستین در شیوه های اندیشه ایجاد نمی کند. تعّصبات 

انبــوه  خط مشــی  قدیمــی،  تعّصبــات  به جــای  جدیــد، 

جمهوری خواهی آن اصل 
سیاسی است که به موجب 
آن قّؤه مجرّیه )حکومت( 

از قّؤه مقّننه جدا می شود. 
استبداد در دولتی غالب 
است که یک قدرت هم 

قوانین را وضع و هم 
دلبخواهانه آن ها را اجرا 

کند؛ استبداد فقط تا جایی 
ارادٔه مردم را منعکس 

می کند که حاکم ارادٔه 
مردم را همچون ارادٔه 

شخصی خودش قلمداد 
نماید

۱۰۵
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نااندیشنده را تعیین خواهند نمود.«۲۷  

ناسازگاری های نمایان در نوشته های سیاسی کانت- 

به ویژه دربارٔه حق انقاب- واقعاً گیج کننده اند و تاش 

بــرای حــل آن ها خارج از حوصلٔه این مقاله اســت. چند 

مــوّرخ در تــاش برای توضیح این معّماها به درســتی به 

موقعّیــِت شــکنندٔه کانــت در پــروس در دورٔه انقــاب 

اســتادی  به عنــوان  کانــت  اشــاره کرده انــد.۲۸  فرانســه 

در کونیگزبــرگ، هــم کارمنــد دولتــی پــروس بــود و هم 

مشــهورترین فیلســوف کشــور. متعاقب مرگ فردریک 

کبیــر در ســال ۱۷۸۶، سانســور مطبوعــات در پــروس 

به میــزان قابــل توّجهی تشــدید شــده بــود و کانت برای 

حفــظ حــق انتشــار آزادانــٔه آثارش تحت فشــار بــود تا از 

اظهارات تحریک آمیز خودداری کند. 

بــا این حــال، ممکن اســت برخی منتقــدان در میزان 

تناقض درونی در نوشته های سیاسی کانت اغراق کرده 

باشــند. به عنوان مثال، این اســتدالل که نظریٔه  سیاسی 

اقتدارگــرا مشــروعّیت بخشــیده  بــه حکومــت  کانــت 

اســت دســت  کم  گرفتِن اهمّیت پروژٔه او اســت. کانت 

اّولّیــه«  »قــرارداد  از  را  اصــول جمهوری خواهــی خــود 

یــا »مشــروطٔه مدنــی« اســتخراج نمــود کــه به تعبیــر او 

مبنــای هــر حکومتی را فراهم می آوردنــد و به اّدعای او 

می توانســتند »صرفاً از ارادٔه عمومی )یکپارچه( مردم« 

ناشــی شــوند.۲۹ او مّدعی بود که طبق شــرایط مشروطٔه 

مدنــی، مــردم حِق تصمیم گیــرِی سیاســی را به »رییس 

او  کرده انــد.  واگــذار   )Staatsoberhaupt( دولــت« 

خاطر نشان نمود که در صورت بروِز اختاف بین مردم 

و حاکم شــان، هیــچ یــک از طرفیــن نمی توانســت بــدون 

ایفــای نقش »همچون یک قاضــی در مورد خودش« در 

مورد موضوع داوری کند. برای قضاوت صحیح در این 

موضوع، »باید یک رئیِس عالی ]Oberhaupt[ باالتر از 

رئیِس عالی وجود داشــته باشــد که بین خودش و مردم 

تصمیم بگیرید- و این یک تناقض است«.۳۰ کانت نتیجه 

گرفت که با فرض ناممکن بودِن وساطِت بی طرفانه در 

چنین مناقشه ای، اتباع باید همواره از دستورات حاکم 

خود اطاعت کنند.  

اما واقعّیِت فرمانبرداری، مشروعّیت احکام حاکم را 

تضمیــن نمی کرد. کانــت این عقیدٔه هابز را که »رییس 

دولــت هیــچ تعّهــِد قــراردادی در قبــال مــردم نــدارد و 

نمی تواند در حق شهروندان بی عدالتی کند« نقد کرد 

و آن را »هولنــاک« دانســت.۳۱ او آزمــون ســاده ای بــرای 

مشــروعّیت هــر قانونــی پیشــنهاد نمــود: »آنچــه را کــه 

مــردم نتواننــد در خصوص خــود حل کننــد، قانونگذار 

هم نمی تواند در خصوص مردم حل کند.«۳۲ بر اســاس 

مشــروطٔه مدنی، هر قانونگذاری ملزم است »قوانینش 

را چنــان وضــع کند که گویی این قوانین می توانســتند 

برخاسته از ارادٔه یکپارچٔه کل مردم باشند«.۳۳ از این رو، 

به عنــوان مثــال، قانونــی که »بــه طبقٔه خاّصــی از اتباع 

امتیــاز موروثِی قشــرِ حاکم« را اعطا می کنــد ناعادالنه 

اســت زیرا »غیرممکن اســت که کل مــردم بتوانند« با 

چنیــن معیــاری »موافقت کننــد«.۳۴ به عبــارت دیگر، 

چون بخشی از مردم هرگز نمی پذیرند که خود را به نحو 

موروثی تابع بخش دیگری از مردم کنند، چنین قانونی 

ناقض مشروطٔه مدنی خواهد بود. 

چنان که این فقرات نشــان می دهند، کانت به اینکه 

چه کســانی بــر یــک دولــت حکومــت می کننــد کمتــر 

اهمّیــت مــی داد تــا اینکــه چگونــه حکومــت می کنند. 

شــاید تا حــّدی دلیل آنکه او موضع روشــنی درخصوص 

مشــروعّیت انقــاب بــه دســت نــداد ایــن بــود کــه کل 

کانت، به نحوی 
پارادوکسیکال، معتقد 
بود که از حیث روحی 
جمهوری خواه ترین 
حکومت ممکن است 
حکومتی باشد که از 
لحاظ شکل کمتر از همه 
جمهوری خواه باشد
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موضــوع را در درجــٔه دوِم اهمّیــت قــرار مــی داد. او 

جاه طلبــی انقابیــون فرانســوی را کــه در پــی اســتقرار 

حکومتی مبتنی بر اصول عقانی محض بودند، تحسین 

می کرد و امیدوار بود که پروسی ها نیز بتوانند از طریق 

فراینــدی صلح آمیــز بــه رهبری پادشــاه به همــان هدف 

دســت یابنــد.۳۵ کانت به جــای آنکه مــداِح خودکامگی 

باشــد، مدافــع دولــِت نگهبــان ]سرپرســت، قّیــم[ بــود: 

او معتقــد بــود کــه حکومت وظیفــه دارد تا مــردم خود 

را بــرای شــهروندی آموزش دهد. او پادشــاهی را شــکل 

ناقصــی از حکومت در نظر می گرفت، اّما حکومتی که 

تا وقتی مردم از غل و زنجیر ناعقانّیت و سرســپردگی 

خــاص نشــده باشــند، در خدمــت بیــان منافــع مــردم 

قــرار می گیرد. از نظر کانــت، حکومت ها باید از فرایند 

روشنگری حمایت کنند و به اتباعشان اجازه دهند که 

آزادانه قّؤه عقل خود را توسعه دهند. او مّدعی بود که 

هدف نهایی باید ]استقرار[ جامعه ای از شهروندان آزاد، 

برابــر و خود ـ مختار باشــد. با در نظر گرفتــن این اعتقاِد 

کانــت کــه طبیعــت انســان دارای عناصــر شــر رادیکال 

اســت، حّتی شــهروند کامــاً فرهیخته نیز بایــد همواره 

بــا نهادهــای حاکــم محــدود شــود- و التفات شــدیِد او 

به شــر ممکن اســت اشــتیاق او بــرای انقــاب را تعدیل 

کــرده باشــد. اّمــا دیگــر شــخصّیت های متأثــر از کانت 

که خوشــبینی بیشــتری دربارٔه سرشت انسان داشتند، 

نتایج صراحتاً خوش بینانه تری دربارٔه ظرفّیت این فرایند 

آموزشــی بیــان کرده انــد. یوهــان گوتلیــب فیشــته پیرِو 

ســابق کانت در مقاله ای که در ســال ۱۷۹۴ نوشته شد، 

این نتیجه گیری منطقی را از فلسفٔه سیاسی معّلم خود 

بیان کرد: »دولت، مانند همٔه نهادهای انسانی که ابزار 

صرف هســتند، در پی نابودی خودش است: هدِف هر 

حکومتی زائد ساختِن حکومت است.«۳۶     

III
وس ناپلئونی نمایندگی مّلی در پر

در ۱۴ اکتبــر ۱۸۰۶ ارتــش بلنــدآوازٔه پــروس ظرف یک 

از  ینــا۳۸  و  آوراشــتت۳۷  نبردهــای  و در  فروپاشــید  روز 

فرانســوی ها شکســت خورد. دو هفته بعد ناپلئون وارد 

برلین شد در حالی که دربار پروس رو به شرق به سمت 

ممل۳۹، بندر کوچک لیتوانیایی در نزدیکی مرز روسیه، 

گریخــت. در طــول زمســتان و بهــار بعــدی، نیروهــای 

نظامــی پروس بــه محاصره های مذبوحانه در شــهرهای 

 ۱۸۰۷ جــوالی  در  چســبیدند.  پــروس  شــرقی  مــارش 

پادشــاه فردریک ویلیام ســوم صلح تحقیرآمیز تیلسیت 

را پذیرفــت، معاهــده ای کــه اســتقال اســمی پــروس را 

تقریباً به قیمت نیمی از سرزمین های آن و خراج جنگِی 

ســنگین که باید به فرانســوی ها پرداخت می شد، حفظ 

می کرد. بیشتر زمین های باقیماندٔه پروس تحت اشغال 

ارتش فرانسه قرار داشت و مردم از گرسنگی و بیماری 

نابود شدند.۴۰ 

دو ماه قبل از تســلیم پروس در برابر ناپلئون، ســرگرد 

آوگوســت نایتهــارت فــون گنایزنــاو۴۱ فرمانــدٔه پــادگان 

کلبرگ در نامه ای به یک دوســت ناامیدی خود را بیان 

کرده بود: 

»چه چیزی را باور کنیم، چه امیدی داشــته باشــیم، 

چه باید بکنیم؟ این ســه پرســش کانتی مســتقیماً به ما 

مربوط می شــوند. ای کاش آلمانی ها قوی تر بودند. اّما 

او ]فــرد آلمانــی[ احمق اســت: اداهای فرانســوی را باور 

می کنــد، به جــای اینکه بــا خرمن کوب هــا، چنگک ها و 

داس ها برخیزد و بیگانگان را از ســرزمین مان قلع و قمع 

کند، مثل یک حیوان بارکش بار می برد«.۴۲      

گنایزنــاو تنها شــاگرد کانت در رده هــای باالی ارتش 

پــروس نبــود. ژنــرال گرهــارت فــون شارن هورســت۴۳ و 

ژنرال هرمان فون بوین۴۴، که پس از ۱۸۰۷ با گنایزناو در 

سازمان دهی مجّدد ارتش پروس همکاری کردند، هر دو 

از دانشجویان نزدیک نوشته های کانت بودند- در واقع 

بویــن به عنوان دانشــجو در کونیگزبــرگ در دهٔه ۱۷۸۰، 

در درس گفتارهای کانت دربارٔه انسان شناســی شرکت 

کــرده بــود. بویــن اعــام کــرد کــه در ایــن دوراِن جدیِد 

جنــگ »نیروی خاِم تندخو« باید چنان »تحت قیومّیت 

عقــل انســان« قرار بگیــرد که حّتــی در »هیاهوی جنگ 

حس انسانّیت به تدریج در هر قرن توسعه یابد«.۴۵  

پرشــورترین  بــا  کانتــی  اخــاق  عجیــب  آمیــزٔه  ایــن 

ناسیونالیســم چیزهــای زیــادی را دربــارٔه انگیزه هایــی 

کــه در پــِس جنبش اصاحی پروس قرار داشــت آشــکار 

از  کــه  بودنــد  امیــدوار  اصــاح  طرفــداران  می کنــد. 

روشــنگرِی مردمــی به عنــوان ابــزاری بــرای بســیج مّلی 

اســتفاده کننــد. در پــی فروپاشــی نظامــی پــروس، این 

روح »ناسیونالیســِم منــّور« در نوشــته های بســیاری از 

کارگــزاران برجســتٔه دولتی رســوخ کــرد.۴۶ در دســامبر 

۱۸۰۷ فرایر کارل فون اشتاین به شاهزاده کارل آوگوست 

فون هاردنبرگ نوشــت: »ضروری اســت مّلت بــه ادارٔه 

امــور خــود خو بگیرد تا از ایــن وضعّیِت طفولّیت که در 

آن یک حکومِت مضطرب و حاضر به یراق می کوشــد از 

النگویشه اظهار می کند 
که اصطالح »جمهوری« 

در اصل به معنای »اشتراک 
منافع همٔه شهروندان 

و نیز اقتدار هنجارها و 
نهادهای عمومی« بود. 

کانت این کلمه را در همین 
معنای کالسیک به کار 
برده بود. با این حال، 
در پی انقالب فرانسه 
اصطالح »جمهوری« 

داللت های ضمنِی جدید 
و اساسًا دموکراتیکی کسب 

کرد
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مردم مراقبت کند، خارج شــود.«۴۷ خــود هاردنبرگ از 

استقرار »نمایندگی مّلی« پروسی دفاع می کرد و اعام 

نمــود که »اصــول دموکراتیک در حکومتی پادشــاهی« 

»فرمول مناسبی برای عصر حاضر« است.۴۸ کارل فون 

اشــتاین تسوم آلتشــتاین، که از ســال ۱۸۰۸ تا سال ۱۸۱۰ 

ریاســت هیئت وزیران پروس را بر عهده داشت، نیز از 

نمایندگــی مّلی حمایت می کرد. آلتشــتاین مّدعی بود 

»اگــر دولــت می خواهــد به درســتی از انرژی های مّلت 

بهــره ببــرد و آن هــا را هدایــت کنــد، مهم اســت که این 

مّلت پیوند نزدیک تری با ادارٔه دولت داشــته باشــد.«۴۹ 

در زمستان ۸-۱۸۰۷ یوهان گوتلیب فیشته نطق معروف 

خــود با عنوان »خطاب به مّلت آلمان« را در یک ســالن 

ســخنرانی در برلیــن ایــراد کــرد. فیشــته اعــام کرد که 

»اســباب نجات... در آموزش مّلــت برای حیاتی کامًا 

جدید نهفته است- مّلتی که زندگِی تاکنون موجودش 

تحت تأثیر بیگانه مستهلک شده است.«۵۰ 

موّرخــان عمومــاً یکــی از ایــن دو تفســیر را از جنبش 

اصاحــات پــروس عرضــه کرده انــد، یــا آن را همچــون 

تاشــی ناموّفق بــرای جایگزینی پادشــاهی بــا نهادهای 

پارلمانــی توصیــف می کنند۵۱ یا همچون یــک »انقاب 

از بــاالی« موّفــق و اســتبدادی کــه چیرگی بوروکراســی 

در دولــت پروس را تضمین کرده اســت.۵۲ طبق دیدگاه 

اّول، مقامات برجستٔه پروس حقیقتاً خواهان ایجاد یک 

واحــد سیاســِی لیبرال بودنــد. طبق دیــدگاه دوم، آن ها 

صرفاً در پی افزایش اقتدارشــان بودند و امید داشــتند 

بــا ایجــاد نهادهــای نمایندگــی با اختیــارات مشــورتی، 

بــرای برنامه هــای خــود طرفدار جلــب کننــد. از این رو، 

هــدف آن هــا دســتکاری در افــکار عمومی بود، نــه آزاد 

کردن مردم- به تعبیر کانت، ایجاد توّهم نمایندگی و نه 

»تبلیغــات حقیقی«. علی رغــم تفاوت های موجود بین 

این تفاسیر، هر دوی آن ها فرضیات قرن ـ بیستمی دربارٔه 

ماهّیت »لیبرالیسم« و »اقتدارگرایی« را بر قرن نوزدهم 

تحمیل می کنند- به جای ارزیابی مبانی قرن ـ هجدهمِی 

جهان اندیشٔه قرن ـ نوزدهمی. 

بــا ایــن حــال، همان طــور که نقــل قول های باال نشــان 

می دهنــد، جاه طلبی هــای سیاســِی اصاح طلبان پروس 

را نمی تــوان بدون در نظر گرفتِن نحؤه تأثیر روشــنگری 

آلمانــی بــر اندیشــٔه آن هــا فهــم کــرد. وقتــی اشــتاین و 

فیشــته خواهاِن آموزش مّلت برای خود ـ گردانی شــدند 

یا وقتی هاردنبرگ ترکیِب اشکال حکومتِی »پادشاهی« 

و »دموکراتیک« را پیشــنهاد داد، می شد شبح کانت را 

احســاس کرد که پشــت صحنه ها می پلکــد. الباقی این 

مقاله بررسی خواهد کرد که چگونه نظریه های سیاسِی 

اصاح طلبان و پیشــنهادهای مشــروطه خواهانه، هر دو 

مقّدمــات نظریــٔه سیاســِی کانتی را منعکــس و دگرگون 

کرده اند. 

قبل از ادامه، باید دو نکته را برای روشن سازی بگویم. 

اّولیــن روشن ســازی به روِش تحلیلی من مربوط اســت. 

تــاش بــرای شناســایی تأثیــرات فکــری بــر روی مؤلّفی 

مفروض همواره تاشی مخاطره آمیز است، به ویژه وقتی 

بــا فــرد جامع االطرافــی چون اشــتاین یا هر یــک از دیگر 

اصاح طلبان برجســتٔه پروس ســر و کار داریم. به عنوان 

مثــال، اشــتاین را به طــرق گوناگونــی پیــرِو »ایده هــای 

۱۷۸۹«۵۳ فرانســوی و دشــمن انقــاب دانســته اند کــه 

ایده هــای سیاســی خــود را از »مشــروطٔه آلمــان قدیم«، 

به تفســیرِ یوســتوس موزر۵۴ و دیگران و بقــای فرضِی آن 

در انگلستان به تعبیر مونتسکیو استخراج کرده است.۵۵ 

برخــی موّرخان نظریه پردازان سیاســی انگلیســی مانند 

ادموند برک را آموزگاران اشتاین پنداشته اند.۵۶ دیگران 

به نظریه های اقتصادِی آدام اســمیت،۵۷ یا فیزیوکراسِی 

نویســندگان فرانسوی و دولت مردانی چون تورگو اشاره 

اشتاین نمی خواست 
حاکمّیت پادشاهی را با 
حاکمّیت مردمی جایگزین 
کند، بلکه می خواست 
»مّلت« را چنان بپروراند 
که بتواند آزادانه و 
هماهنگ با دستگاه اداری 
سلطنتی همکاری کند. او 
با انجام این کار امیدوار 
بود نیرویی میهن پرست 
و قدرتمند ایجاد کند که 
بتواند عرض انداِم ناپلئون 
برای خودمختاری پروس را 
دفع نماید
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کرده انــد.۵۸ بــا ]در نظــر گرفتــِن[ هومبولــت، هاردنبرگ 

و دیگــران نیــز دســته بندِی مســیرهای مختلفــی کــه بر 

ایده های آن ها تأثیر گذاشته اند، به همان اندازه پیچیده 

است.  

استداللی که در این مقاله مطرح می شود آن نیست 

کــه کانت به تنهایی نخســتین الهام بخش پیشــنهادات 

مشــروطه خواهانٔه اصاح طلبــان پروســی بــوده اســت- 

اگرچــه در واقع دالیــل خوبی برای این فرض وجود دارد 

که تأثیر او محوری بوده اســت. )مثاً شــون و فیشته، و 

نیز بوین، در آثار کانت به پژوهش پرداخته اند؛ اشــتاین 

و هومبولــت ســتایش عمیقــی نثــار نوشــته های کانــت 

کرده اند. اصاح طلبان برجســتٔه دیگری چون فریدریش 

لئوپولــد فــون شــروتر و یوهــان گوتفرید فری، دوســتان 

کانــت در کونیگزبــرگ بودنــد.(۵۹ در عــوض، مــن اّدعــا 

می کنم که پیشنهادات آن ها برخی مفروضات اساسی 

دربارٔه سرشت انسان و ماهّیت حیات سیاسی را آن طور 

کــه کانــت در نوشــته هایش بیــان کــرده بــود منعکــس 

می کرد. بحث من بیشــتر دربارٔه تقارن اســت تا تأثیر: 

اصاح طلبان پروســی، چنان که گویــی، با روحی کانتی 

پیــش رفتنــد؛ و این واقعّیت پیوســتگی بین شــیوه های 

اندیشــٔه سیاســی قرن هجدهم و قرن نوزدهم در پروس 

را روشن می کند.

یک مثال می تواند به توضیح این مطلب کمک کند. 

مّدتهاســت اذعــان شــده اســت کــه یکــی از مهم تریــن 

تأثیــرات فکــری بر اشــتاین، ]از جانب[ آگوســت ویلهلم 

ربرگ۶۰ فیلســوف بوده است؛ وقتی این دو در دانشگاه 

گوتینگن دانشــجو بودند اشــتاین با او دوستی نزدیکی 

برقــرار کــرده بــود. ربــرگ اگرچــه از تحســین کنندگان 

عقل گرایــی اخاقی کانت بــود، اّما مّدعی بود که عقل 

محــض هرگز نمی تواند مبنــای کافی برای تعیین اصول 

کنــش سیاســی فراهــم آورد. او نتیجه گرفــت که عرف 

و ســّنت بنیادهــای ضــروری هر نظــام سیاســی باثباتی 

هستند و مشروطٔه انگلستان را به عنوان نمونه ای از این 

آرمــان ســتود. اگرچــه روش تاریخ گرایانــٔه ربرگ تفاوتی 

رادیــکال با عقل گرایی کانت داشــت، اّمــا قرائت خاص 

او از ماهّیت مشــروطٔه انگلستان قرابتی با دغدغه های 

فیلســوف کونیگزبــرگ را آشــکار کــرد. از نظــر ربــرگ، 

مشروطٔه انگلستان الگویی برای »پادشاهِی تعدیل شده 

از طریق نمایندگی مّلی« را فراهم نمود.۶۱     

ربــرگ بــا بیــش از حــد بهــا دادن بــه نقــش سیاســِی 

پادشــاهان انگلیســی )که در واقع تا اوایــل قرن نوزدهم 

بــه چیــزی کمتــر از مقام هایــی تشــریفاتی تقلیــل یافته 

بودنــد(، مشــروطٔه انگلیســی مناســبی را بــرای بــه کار 

گرفتــن در پــروس از نــو ابــداع نمــود. برای همزیســتِی 

هماهنگ پادشــاه مســتقل با پیکرٔه نمایندگــی مّلی، که 

ربــرگ تصــّور می کرد در انگلســتان چنین باشــد، چیزی 

بیــش از تکریم ســّنت یا نظام مکانیکــِی کنترل و تعادل 

ضــروری بــود. در عوض، این امر مســتلزم سرســپردگی 

مشترک مردم و شاه شان به »خیر عمومی« بود که تنها 

از طریق نوعی فرایند آموزشی، که کانت در نظر گرفته 

بــود، می توانســت حاصــل شــود. منظــور مــن از »روح 

کانتی« دقیقاً همین تعّهد به غلبه بر تضاد بین حاکمان 

و حکومت شــوندگان از طریق ارتقای ســطح گفتار مّلی، 

هــم در شــوراهای حکومتی و هم در میــان عموم مردم 

به مثابٔه یک کّل، اســت. این تعّهدی بود که بر تقّاهای 

اصاح طلبان پروسی سایه افکنده بود. 

روشن ســازِی دوم دربــارٔه بحــث مــن در اینجــا بــه 

پرسشــی اصطاح شناســی مربوط می شــود. چنان که از 

بحث فوق مشــّخص اســت، کانت با شــور و حــرارت از 

اصل »جمهوری خواهی« حمایت می کرد. اصاح طلبان 

پروســی عصر ناپلئون، در مقابل، عماً هرگز التفاتی به 

حکومــت »جمهوری« نشــان ندادند. آن هــا گه گاه مثل 

ربرگ، خواهان اّتخاذ »اصول دموکراتیک« بودند. آن ها 

اغلــب بیشــتر ایــدٔه »نمایندگــی مّلی« را می ســتودند. 

اصطــاح  غیــاب  بــرای  توضیحــی  النگویشــه۶۲  دیتــر 

»جمهوری خواهی« از دایرٔه لغات اصاح طلبان ابتدای 

قــرن نوزدهــم بــه دســت می دهــد. النگویشــه اظهــار 

می کنــد کــه اصطــاح »جمهــوری« در اصــل به معنای 

»اشــتراک منافع همٔه شــهروندان و نیز اقتدار هنجارها 

و نهادهــای عمومی« بــود. کانت این کلمه را در همین 

معنــای کاســیک بــه کار برده بــود. با این حــال، در پی 

داللت هــای  »جمهــوری«  اصطــاح  فرانســه  انقــاب 

ضمنــِی جدیــد و اساســاً دموکراتیکــی کســب کــرد. از 

ایــن رو، »آرمــان پیشــاانقابِی اجتمــاع شــهروندان در 

مقــام جمهــوری عمدتــاً در آلمان در نیمٔه نخســت قرن 

نوزدهم ناپدید شــد«.۶۳ اصاح طلبان پروســی از به کار 

بــردن کلمه ی »جمهوری« اجتنــاب می کردند، احتماالً 

به این دلیل که نمی خواســتند انــگ ژاکوبن های بالقّوه 

به آن ها نسبت داده شود. اصاح طلبان به جای حمایت 

از »روح جمهوری خواهــی«، خواهان شــکل گیرِی »روح 

مّلــی« بودنــد. آن ها برخی از همــان داللت های ضمنی 

را کــه کانت بــه اصطاح »جمهوری« ضمیمه کرده بود 

اصالح طلبان به جای 
ح  حمایت از »رو

جمهوری خواهی«، 
ح  خواهان شکل گیرِی »رو
مّلی« بودند. آن ها برخی 

از همان داللت های ضمنی 
را که کانت به اصطالح 

»جمهوری« ضمیمه کرده 
بود به اصطالح »مّلت« 

ضمیمه کردند: یعنی، 
آن ها مّلت را اجتماعی 

از شهروندان در نظر 
گرفتند که سرسپردگی 

مخلصانه به خیر عمومی 
نشان می دادند. بنابراین 

اصالح طلبان در عین 
به کارگیری واژگانی 
تعدیل شده، برخی 

مقّدمات اساسی کانت را 
اّتخاذ کردند
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به اصطاح »مّلت« ضمیمه کردند: یعنی، آن ها مّلت را 

اجتماعی از شــهروندان در نظر گرفتند که سرسپردگی 

مخلصانــه بــه خیــر عمومــی نشــان می دادنــد. بنابراین 

اصاح طلبــان در عین به کارگیری واژگانی تعدیل شــده، 

برخی مقّدمات اساسی کانت را اّتخاذ کردند.۶۴ 

قبــاً، خیلــی پیش تــر از اســتیای ناپلئــون، رتوریــِک 

عقانی ســازِی سیاســی در میــان نخبــگان حاکم پروس 

رواج گســترده ای پیدا کرده بــود. انضمامی ترین تجّلی 

ایــن جنبــش عقانی ســازی قانــون مدنی جدیــد پروس 

)Allgetneines Landrecht( بــود کــه بــه سرپرســتی 

کارل گوتلیب ســوارز۶۵ حقوق دان نوشته و 

در ســال ۱۷۹۴ منتشر شــد. آلکسیس ُد توکویل متعاقباً 

ایــن قانون را به عنوان »مصالحــه ای... هولناک بین دو 

خلقت« به باد تمسخر گرفت.۶۶ توکویل خاطر نشان کرد 

که بیانیٔه اصول این قانون شبیه اعامیٔه حقوق بشر در 

قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱ بود؛ اّما به جای لغو 

نهادهای کهنه ای مانند نظام ارباب -رعیتی، این قانون 

عماً کل ســاختار امتیازات قانونی را که پشــتیبان نظم 

اجتماعی سّنتی بود، دست نخورده حفظ می کرد.     

ماننــد فردریــک کبیــر کــه اعــام کــرده بــود »حاکم 

کــه  بــود  مّدعــی  ســوارز  اســت«۶۷،  دولــت  نماینــدٔه 

»ســلطنت نامحدود« بهترین شــکل حکومت در پروس 

اســت. ســوارز در ســخنرانی هایش در مقابــل ولیعهــد 

)فردریک ویلیام سوم آینده( در سال های ۲-۱۷۹۱ اعام 

کرد: »نایب الســلطنه هرگز نمی تواند، به شــرط داشــتِن 

تصّورات صحیح، منفعتی متفاوت از مردم یا ناســازگار 

با آن ها داشته باشد.«۶۸ بنابراین برای دستیابی به نظم 

سیاســی هماهنگ، صرفاً الزم بود اطمینان حاصل شود 

کــه هــم حاکم و هــم حکومت شــونده به درســتی منافع 

واقعی خود را درک کرده اند.

اگرچــه ســوارز منفعت پادشــاه را ســازگار با منفعت 

مــردم در نظــر می گرفــت، اّمــا مّدعــی بــود کــه هــر دو 

طــرف بــرای درک درســت منافــع حقیقی خــود نیاز به 

کمک دارند. پادشــاه به راهنمایی قوانین و اقشــار نیاز 

داشــت؛ اتبــاع او نیــاز بــه آموزش داشــتند تا قــّؤه عقل 

خود را ِاعمال کنند که به تنهایی به آن ها امکان می داد 

منفعت درست شان را کشف نمایند. سوارز مّدعی بود 

کــه با فرض عقانّیت ناقــص مردم، »نگرش ها می تواند 

نادرســت باشــد و در این صورت شــخص چیزی را آرزو 

می کند که نبایــد آرزو کند«. او اعام کرد 

کــه در چنیــن مــواردی دولت حق 

کنــد  وادار  را[  »]تابــع  دارد 

برخــاف عقیــده اش عمل 

نمایــد، اّمــا نمی توانــد او 

را وادار کنــد کــه چیزی 

خــوب  آنچــه  از  به غیــر 

تشــخیص  معقــول  و 

بخواهــد.«۶۹  را  می دهــد 

طبــق ایــن دیــدگاه، دولــت 

باید به رشــد اخاقی و عقانی 

مــردم خــود پر و بــال بدهد. ســوارز 

امیدوار بود که با اعطای »آزادی اخاقی« به 

اتباع باعث رونق این فرایند شود: او به پیروی از کانت، 

از استقرار حق عمومِی آزادی بیان حمایت می کرد.۷۰    

پــروس  مدنــی  قانــون  در  منــدرج  اصــول  اگرچــه 

در مفــادش محّقــق نشــد، برخــی چهره هــا در پــروس 

می کوشیدند تا نظریٔه سیاست منسجم تری را بر اساس 

مقّدمات روشــنگری تعریــف کنند. به عنــوان مثال در 

ســال ۱۷۹۱ ویلهلم فون هومبولت بیســت و چهار ســاله 

کتابی با عنوان حدود اقدام دولت نوشت )که فقط پس 

از مرگش به طور کامل منتشــر شــد(. در این کتاب، که 

جان اســتوارت میل و دیگــر نظریه پردازان لیبرال بعدی 

را تحت تأثیر قرار داد،۷۱ هومبولت خواستار محدودّیت 

رادیــکال حوزٔه اقتدار دولت شــد. حملــٔه او به حکومت 

پدرســاالر، آموزٔه دولت نگهبان شب را پیش بینی کرده 

و از پیش خبر از آن داده است:  

»دولــت باید از هر گونه دلواپســی بــرای رفاه مثبت 

شــهروندان بپرهیــزد و گامی فراتــر از آنچه برای امنّیت 

متقابــل و حفاظــت آن هــا در برابــر دشــمنان خارجــی 

ضروری است بر ندارد؛ زیرا با هیچ هدف دیگری نباید 

اگر بتوان لیبرالیسم قرن 
نوزدهمی پروس را یک 
ناکامی ارزیابی کرد، 
ناکامِی آن تا حّدی به این 
دلیل بود که لیبرال ها بیش 
از اندازه منّور بودند نه 
اینکه به اندازٔه کافی منّور 
باشند
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محدودّیت هایی بر آزادی تحمیل کند«.۷۲    

با این حال برخاف میل و سایر لیبرال هایی که نظریٔه 

سیاسی خود را بر اصل سودمندی و مکانیسم بازار آزاد 

اســتوار کردند، اســتدالل هومبولت از مقّدمات اخاق 

کانتی رهسپار می شد. هومبولت اعام کرد که »غایت 

حقیقی انســان بیشــترین و هماهنگ ترین رشد قوای او 

به یک کل تام و منســجم« بود.۷۳ اّما دولت پدرســاالر، 

بــا نابالــغ در نظــر گرفتــن اتباعــش، آزادی را که »شــرط 

ضــروری« برای رشــد کامل قابلّیت های انســانی بود از 

آن ها دریغ می کرد. 

هــر آنچــه از انتخاب آزاد انســان سرچشــمه نگیرد، یا 

فقط نتیجٔه تعلیم و ارشاد باشد، وارد وجود او نمی شود 

بلکه همچنان بیگانه با سرشت حقیقِی او باقی می ماند؛ 

او آن را نــه بــا انرژی های حقیقتاً انســانی، بلکــه صرفاً با 

دّقت مکانیکی انجام می دهد.۷۴  

مانند کانت که مّدعی بود روشنگری عمومی »تقریباً 

اجتناب ناپذیر است، اگر فقط عموِم نگران در آزادی رها 

شوند«،۷۵ هومبولت معتقد بود که حکومتی عقانی و 

کوچک شــده پیش شــرط پیشرفت اســت. دولت فقط با 

گســترش ســپهر آزادی اخاقی و سیاســی می توانســت 

هــدف حقیقی خــود، یعنی رهاســازِی انرژی هــای همٔه 

مردمــش و تشــویق بــه رشــد »فردّیــت کامــل« آن هــا، را 

محّقق سازد.۷۶    

این آرماِن رهاســازِی »انرژی های مردم« به موضوعی 

ثابــت در نوشــته های اصاح طلبــان پروس پــس از ۱۸۰۶ 

تبدیل شــد. رهبــران جدید پــروس در مواجهه با چالش 

توســعه طلبِی فرانسوی، ســعی کردند از دشمن شان یاد 

بگیرنــد. آن ها می خواســتند بدون قبــول خطر احتمالِی 

بلوای انقابی در پروس، به قدرِت انقاب فرانســه- که 

گمان می کردند در توانایی آن برای بسیج مردم فرانسه 

به نمایندگی از »مّلت« قرار داشت- لگام بزنند. اشتاین 

در ژوئــن ۱۸۰۷، چهــار مــاه قبــل از اینکــه نخســت وزیر 

پروس شــود، اهدافش برای اصاح اجتماعی و سیاســی 

را در یادداشت معروف خود ناسائو۷۷ خاصه کرد: 

»مّلت، با همٔه معایبش، دارای غرور، انرژی، دالوری 

و عاقــه بــه از خــود گذشــتگی بــرای میهــن و آزادی 

اســت... هــدف حکومت از تأســیس نهادهــای جدید و 

تشــکیل مشروطّیت، هدایت و راهنمایی این انرژی ها و 

اعتقادات خواهد بود نه سرکوب آن ها... اگر قرار است 

بــه مّلت شــرافت داده شــود، بایــد به بخش ســتم دیدٔه 

آن آزادی، اســتقال و مالکّیــت داده شــود؛ و این بخِش 

ستم دیده باید تحت حمایت قوانین قرار بگیرد«.۷۸   

برای دســتیابی به این اهداف، اشــتاین پیشنهاد کرد 

کــه نظامــی از مجالــس محّلــی و ایالتی ایجاد شــود. او 

مّدعی شد که این نهادها منجر خواهند شد به:

»... بیــداری روح اجتماع و غرور مدنی، به کارگیری 

انرژی های نهفته یا هدررفته و دانِش نو، هماهنگی بین 

دیدگاه هــا و آرزوهــای مّلــت و مقامــات ادارِی دولــت، 

احیای میهن پرستی و میل به افتخار و استقال مّلی«.۷۹  

بــه عبــارت دیگــر، اشــتاین نمی خواســت حاکمّیــت 

پادشــاهی را بــا حاکمّیــت مردمــی جایگزین کنــد، بلکه 

می خواست »مّلت« را چنان بپروراند که بتواند آزادانه 

و هماهنگ با دســتگاه اداری ســلطنتی همــکاری کند. 

او بــا انجام این کار امیدوار بود نیرویی میهن پرســت و 

قدرتمند ایجاد کند که بتواند عرض انداِم ناپلئون برای 

خودمختاری پروس را دفع نماید. 

اشتاین به مدت ۱۳ ماه، از اکتبر ۱۸۰۷ تا نوامبر ۱۸۰۸، 

در ســمت خــود باقی مانــد. در این مــّدت او اجرای دو 

 Bauernbefreiung .فرمان دوران ســاز را تضمین کــرد

در اکتبر ۱۸۰۷ نظام ارباب-رعیتی موروثی را در پروس 

لغــو و همچنیــن بســیاری از موانع ســّنتی بیــن طبقات 

را حــذف کــرد، موانعــی ماننــد ممنوعّیــت مشــارکت 

اشــراف در معامات »بورژوایی« و قوانینی که اعضای 

منــع  نجیــب زادگان  مایملــِک  ابتیــاع  از  را  بــورژوازی 

می کرد. مفاد این فرمان به دنبال ایجاد نظامی حقوقی 

بــود کــه ذیــل آن همــٔه ســاکنان پــروس به »شــهروندان 

بدیــن  و  تبدیــل می شــدند   )Staatsbürger( دولــت« 

 ترتیب، در پی ساختِن نظم اقتصادی لیبرالی بود که به 

هر فردی اجازه می داد »بر حســب میزان انرژی هایش« 

 )Städteordnung( به رفاه دست یابد.۸۰ فرمان شهری

در نوامبر ۱۸۰۸ نظام خودمختاری محّلی را در شــهرها 

و شــهرک های پروس مستقر ســاخت. این قانون تصریح 

می کــرد کــه هــر مــرد ســاکن یــک شــهر و نیــز هــر زِن 

غیرمتأهلی می تواند واجد شــهروندی باشد یا از طریق 

مشــارکت در یــک »تجــارت شــهری« یا بــا مالکّیِت یک 

خانه در شــهر. همٔه شهروندان مذّکری که واجد شرایط 

خاص مالکّیت بودند هم اجازٔه رأی داشتند و هم مجاز 

به تصّدی پســت در شــورای شهر بودند، یعنی مجمعی 

پلیــس،  از قبیــل  ادارٔه نهادهــای محّلــی  کــه مســئول 

مــدارس و امدادرســانی بــه فقرا بود.۸۱ اشــتاین امیدوار 

بــود که ایــن فرمان شــهری روح عمومــی قدرتمندی را 

در شــهرهای پــروس ایجاد کند.۸۲ اگرچه ایــن دو قانون 

مانند کانت که مّدعی 
بود روشنگری عمومی 
»تقریبًا اجتناب ناپذیر 
است، اگر فقط عموِم 

نگران در آزادی رها 
شوند«، هومبولت معتقد 
بود که حکومتی عقالنی 
و کوچک شده پیش شرط 

پیشرفت است. دولت 
فقط با گسترش سپهر 

آزادی اخالقی و سیاسی 
می توانست هدف حقیقی 

خود، یعنی رهاسازِی 
انرژی های همٔه مردمش 

و تشویق به رشد »فردّیت 
کامل« آن ها، را محّقق 

سازد
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تبعیض های حقوقی خاّصی را بین طبقات سّنتی حفظ 

کردنــد، اّما انحصار موروثی ایــن گروه های اجتماعی را 

لغــو نمودنــد. الاقــل از حیث نظری، یــک دهقان اکنون 

می توانســت بــه صــف مــاکان اشــرافی بپیونــدد و یک 

نجیــب زاده می توانســت مثل یک شهرنشــین کار کند. 

اهمّیت و مزّیت هر دوی این اقدامات به طور گســترده 

مــورد بحــث قــرار گرفته انــد. با وجــود ایــن، پیوندهای 

فلســفی بــا کانت روشــن اســت: هــر دو قانــون، برابری 

قانونِی بیشــتری را ایجاد کردند؛ همچنین هر دو قانون 

به دنبــال دمیــدِن روح تــازه در شــهروندان از طریق آزاد 

کردن آن ها از یوغ سلطه بودند.

هاردنبرگ که در ســال ۱۸۱۰ صدراعظم پروس شــد )و 

تا زمان مرگش در ســال ۱۸۲۲ در این ســمت باقی ماند( 

طرح هــای خــودش را بــرای عقانی ســازی اجتماعــی و 

سیاســی ارائه نمود. برنامٔه هاردنبرگ شــامل اصاحات 

مالیاتــی، اقداماتــی برای اســتقرار بــازار آزاد کار و کاال، 

و طرحــی بــرای »نمایندگی مّلی« بــود. او گفت که این 

اصطاحات »برابری در مقابِل قانون« را ارتقا می دهد و 

حق »هر یک از ساکنان دولت، ]برای[ آزادی شخصی و 

همچنین توســعه و اســتفادٔه آزادانه از انرژی های خود« 

را تضمیــن می کنــد. هاردنبــرگ اعــام کــرد کــه نه تنها 

برنامــٔه او بــه هــر فردی اجــازه می دهد تا اســتعدادهای 

شــخصی خود را توســعه دهد؛ بلکــه همچنین منجر به 

شــکل گیری »یــک روح مّلــی، یــک منفعــت، و یک معنا 

]Sinn[ می شــود که رفاه و امنّیت ما می تواند قاطعانه 

بر پایٔه آن بنا شود«.۸۳     

مشــابهت ها با اندیشــٔه کانت در نوشــته های همکار 

نزدیک اشــتاین، تئودور فون شون کارگزار دولتی پروس 

شرقی که در دهٔه ۱۷۹۰ با کانت در کونیکزبرگ تحصیل 

می کرد، نیز به همان اندازه مشهود بودند. وقتی اشتاین 

در نوامبر ۱۸۰۸ )تحت فشار ناپلئون به دلیل برنامه ریزی 

برای شــورش پروس علیه فرانســه( از سمت خود برکنار 

شــد، شــون ســندی نوشــت تحت عنــوان »وصّیت نامٔه 

سیاسی اشتاین« که هدف اصاحات اشتاین را توضیح 

مــی داد و وظایــف قانونگــذاری را که ناتمــام مانده بود 

ترسیم می کرد. وصّیت نامه این گونه آغاز می کرد:

داخلــی  امــور  بهبــود  را  هدفــم  »مــن 

دادم.  قــرار   ]Vervollkommnung des Innern[

تا قرن نوزدهم طرفداران 
اصالحات سیاسی در 
پروس به بیان برنامه ای 
ادامه دادند که تا حد 
زیادی مدیون اصول کانتی 
بود. آن ها مّدعی بودند 
که اگر مّلت به اندازٔه 
کافی آموزش دیده باشد 
و اگر دستگاه اداری دولت 
به درستی عقالنی شده 
باشد، آنگاه هماهنگی 
بین مردم و پادشاه شان 
می تواند برقرار شود
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وظیفــٔه ]مــن[ از این قــرار بود: از بین بــردِن ناهماهنگی 

موجود در بین مردم؛ ریشــه کن کردِن نزاع بین طبقات 

کــه مــا را بدبخت کرده بود؛ و ایجاد امکان قانونی برای 

هــر کســی در میان مــردم تــا انرژی هایــش را آزادانه در 

جهتــی اخاقی توســعه دهد. از این طریق ســعی کردم 

مردم را وادار کنم تا چنان عاشِق شاه و میهن باشند که 

با کمال میل مال و جان را فدای آن ها کنند«.۸۴ 

شــون پــس از فهرســت نمــودِن اصاحاتــی کــه قبــًا 

ِاعمــال شــده بــود، به توصیــف کاری مبــادرت ورزیــد 

مهــم  وظیفــٔه  نوشــت،  او  بــود.  پیــش  در  هنــوز  کــه 

 allgemeine( مّلــی«  عمومــی  »نمایندگــی  بعــدی 

Nationalreprosentation( است. او اعام کرد:

»حق ]Recht[ و اقتدار نامحدود پادشــاه ما برای من 

مقــّدس بــود و برای مــا مقّدس باقی می مانــد! اّما برای 

آنکــه ایــن حــق و این قــدرت نامحدود به خیــری که در 

درونش نهفته است برسد، به نظرم ضروری می آمد که 

اســبابی به باالترین قدرت بدهم که از طریق آن بتواند 

با آرزوهای مردم آشــنا شــود و به تصمیمــات آن ها جان 

ببخشد«. 

شــون می نویســد، تنها از طریق »مشــارکت مردم در 

 ]Nationalgeist[ عملّیات دولت« می توان »روح مّلی

را کاماً بیدار کرد و به آن حیات دمید«.۸۵    

نوشــته های  پیداســت،  فــوق  مثال هــای  کــه  چنــان 

اشتاین، هاردنبرگ و شون همگی شباهت های چشمگیر 

زیادی با نظریٔه سیاسی کانت نشان می دادند. اوالً، هر 

ســه بر هــدِف عقانی ســازی حکومت و اســتقرار درجٔه 

باالتــری از برابرِی حقوقی در بین شــهروندان پافشــاری 

می کردند. ثانیاً، همٔه آن ها به امکان آموزش مردم باور 

داشــتند. طرح هــای اشــتاین و هاردنبرگ برای تأســیس 

نهادهای نمایندگی و درخواســت شون از هرکسی برای 

»توسعٔه آزادانٔه انرژی هایش در جهتی اخاقی«، بازتاِب 

آرمــان بیلدونــگ ]Bildung[ بــود کــه در نوشــته های 

کانت یافت می شــد. ثالثاً، هر ســه دولت مرد به امکان 

رابطــٔه هماهنــگ بین پادشــاه و مّلت معتقــد بودند. در 

کنــار این تشــابهات، یک تفاوت سرنوشت ســاز نیز بین 

نوشــته های اصاح طلبــان پــروس پــس از ســال ۱۸۰۶ و 

نوشــته های فیلســوف کونیگزبرگ وجود داشــت. برای 

کانت، همین طــور برای هومبولت در کتــاب اّولّیه اش، 

تمرکــز مســتقیماً روی فرد باقــی می ماند- خــواه هدف 

رشــد عقانّیــت و حس اخاقِی فرد باشــد یا آزادســازی 

»انرژی هــای انســانِی« او. دولت عمدتاً همچون ابزاری 

ظاهر می شد که می توانست به این فراینِد شکل دهنده 

کمک کند یا مانع آن شود. طبق نظر کانت و هومبولت 

جــوان، مبنــای منطقــِی اصــاح دولــت ایجــاد نظامــی 

سیاســی بــود کــه آمــوزش اخاقــی و روحــِی هــر فــرد را 

پرورش می داد.   

بــرای رهبــران جنبــش اصاحــی، اولوّیت هــا برعکس 

شــدند. آن هــا مّدعــی بودنــد کــه دلیــل اصلــی بــرای 

آزاد کــردِن مــردم پــروس حفــظ دولــت پــروس بــود. در 

نوشــته های آن هــا، خیــرِ تک تــک شــهروندان تابــع خیــر 

همــگان بــود. چــه همــگان را  مثــل »Volk« ]مــردم[ بــه 

تصویر می کشــیدند یا »دولت« یــا »میهن« یا »مّلت«، 

انرژی های شــهروندان باید به ســوی خیر این کلِّ بزرگتر 

»معطوف می شــد«. چنان که شــون اظهار کرده اســت، 

آزاد بــودن بــرای مــردم کافی نبود: آن هــا باید همچنین 

»جــان و مــال خــود را با کمــال میل« برای شــاه و میهن 

»فدا می کردند«.   

IV
محدودّیت های »پادشاهِی جمهوری«

وقتــی پادشــاه فردریک ویلیام ســوم در نوامبر ســال 

۱۸۰۸ بــا اکــراه اشــتاین را از ســمت خــود برکنــار کــرد، 

آخرین آرزوی نخست وزیرش برای صدور فرمانی جهِت 

ســازمان دهی مجــّدد دســتگاه ادارٔه پــروس را پذیرفت. 

اشــتاین امیدوار بود این فرمان، که اقتدار عالی اداری 

)Stacasrat( متمرکــز  را در شــورای دولتــی جدیــدی 

می کرد و مســتلزم تشکیل مجلس مّلی نمایندگان بود، 

با القای »بیشــترین وحدت، نیرو و پاسخگویِی ممکن« 

در حکومــت... »و مطالبــٔه انرژی هــای کل مّلت و افراد 

به عملی ترین و ساده ترین شیوه«۸۶ جنبش اصاحات را 

به پیش ببرد. مّلت حق »مشــارکت در ادارٔه حکومت« 

را دریافــت خواهــد کرد که به موجــب آن »طبقاِت تازه 

ســازمان یافتٔه قلمــرو و نماینــدگان آن هــا« »مســتقاً یــا 

مشــترکاً با کارگزاران کشــوری« مشــورت خواهند کرد، 

در مــورد اّول در مجالــس جمعــی ]ständisch[ کــه بــر 

مبنای مشــروطّیت تأسیس شــده اند و در مورد دوم در 

ارگان هــای دولتــی اداری فرعی.۸۷ اشــتاین از طریق این 

طرح معتقد بود که »شکل گیری اخاقی و فکرِی مّلت 

پیش خواهد رفت، روح مشترک بیدار خواهد شد و کل 

امور تجاری ساده تر، استوارتر و کم هزینه تر می شود«.۸۸    

اّمــا ســخنان اشــتاین کمتــر از دو ســال بعــد چقــدر 

متفــاوت بودنــد! در آگوســت ۱۸۱۰، کمــی پــس از آنکه 

درست همان طور که 
کانت نشان داده بود 

اصول »جمهوری« ممکن 
است در یک پادشاهی 

خودکامه توسعه یابند، 
اصالح طلبان پروسی نیز 
مّدعی بودند که استقرار 

نهادهای نمایندگی، 
اقتدار پادشاهی را افزایش 
خواهد داد نه اینکه آن را 

تضعیف کند.
ح مّلِی«  ۱۰. ایجاد »رو

یکپارچه در عمل 
پیچیده تر از نظریه 
است. اصالح طلبان 

پروسی امیدوار بودند 
که »آموزش مّلت« ظهور 

رابطه ای هماهنگ بین 
پادشاه و شهروندان را 

ممکن سازد- و بدین  ترتیب 
بود که پادشاهی مستقل 

می توانست با یک مّلت 
مستقل همزیستی کند

۱۱3
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هاردنبرگ صدراعظم پروس شــد، اشــتاین دو یادداشت 

دربارٔه برنامه های هاردنبرگ برای اصاح مالی نوشــت. 

اشــتاین کــه از سرکشــِی اشــراف براندنبــورگ نســبت 

بــه تصویــب مالیات بر درآمد خشــمگین شــده بــود، به 

هاردنبــرگ توصیــه کرد که برنامه اصاحی خود را با هر 

مقاومتی دنبال کند:   

»در پروس باید توّجه اندکی به عقاید کرد. خودپرستِی 

و   ]halbe Bildung[ ناقــص  شــکل گیرِی  ریشــه دار، 

هرزگی، همراه با ســنگدلی و زمختی شــمالی، در اینجا 

غالب است. این افکار عمومی وحشیانه را باید از طریق 

ابزارهای ســختگیرانه اصــاح نمود، نه اینکه به واســطٔه 

آسان گیری و تسلیم پریشانی های آن را تصدیق کرد«.۸۹    

اشــتاین در ســتایش اصــل نمایندگــی سیاســی تنهــا 

نبود، اّما از روال آن به ســختی انتقاد می کرد. همکاران 

او لودویگ فون فینکه۹۰ و یوهان آوگوســت ســاک۹۱ نیز، 

کــه هــر دو از مدافعــان قدرتمنــد مشــروطّیت بودنــد، 

علیــه »خودپرســتِی« طبقــات کورمــاک در ســال ۱۸۱۰ 

اعتراض کردند.۹۲ نمونٔه روشــنگرِ دیگر تئودور گوتلیب 

فــون هیپــل۹۳، مدیــر مجلس ایالتی پــروس غربی و یکی 

دیگــر از مشــاوران اشــتاین، اســت. هیپــل در پیشــنهاد 

مشــروطه خواهانه ای بــه ســال ۱۸۰۸ این گونــه اســتدالل 

کــرد: تعییــن اینکه آیا پادشــاه حق وتوی قوانیــن را دارد 

یا نه، ضروری نیســت زیــرا »در دولتی مانند دولت ما، 

که نایب الســلطنه و مــردم ]Volk[ نّیات خوبی نســبت 

بــه یکدیگر دارنــد«، هرگز نیــازی به وتو پیــش نمی آید. 

موّقــت  »نمایندگــی  از  دعــوت  او   ،۱۸۱۱ ســپتامبر  در 

مّلــی« را اقدامــی اعام کرد »کــه پیونِد اعتماد متقابل 

بیــن پادشــاه و مــردم ]Volk[ را محکــم خواهــد کرد.«۹۴ 

اّمــا در دســامبر ۱۸۱۲ پس از آنکه مجلس جدید هشــت 

مــاه از فعالّیتــش را ســپری نمــود، به دلیــِل »ایــن تجربه 

کــه نماینــدگان آن چیزی نیســتند که قرار بود باشــند و 

نگرانی از اینکه در روحیٔه مخالفت شان علیه حکومت، 

که در هر فرصتی نشان می دهند، حّتی از این هم فراتر 

بروند«۹۵ او خواهان »محدودّیت های حّتی سخت تری« 

در صاحّیت قضایی مجلس شــد، صاحّیتی که از قبل 

شدیداً محدود شده بود. 

ثابــت شــد که ایجــاد »روح مّلــِی« یکپارچــه در عمل 

پیچیده تر از نظریه است. اصاح طلبان پروسی امیدوار 

بودنــد کــه »آمــوزش مّلــت« ظهــور رابطــه ای هماهنگ 

بین پادشــاه و شــهروندان را ممکن سازد- و بدین  ترتیب 

بــود کــه پادشــاهی مســتقل می توانســت بــا یــک مّلت 

مستقل همزیستی کند. جای تعّجب نیست، نهادهای 

نمایندگی تجربی که جانشــینان اشــتاین بین ســال های 

۱۸۰۸ و ۱۸۱۵ تأســیس کــرده بودنــد )به ویــژه نمایندگــی 

مّلی موّقت که هاردنبرگ تشکیل داده بود( نتوانستند 

به این آرمان وفادار بمانند. نمایندگان مردمی با پادشاه 

و مقامــات او بــر ســر سیاســت های مربوط بــه مالیات، 

اجتماعــی  اصاحــات  و  اداری  مجــّدد  ســازمان دهی 

برنامــٔه  برخــی مؤلفه هــای محــوری  و  کلنجــار رفتنــد 

قانونگذارِی هاردنبرگ را کاماً از مسیر خارج کردند.۹۶   

هاردنبــرگ و دیگــر اصاح طلبــان برجســته به شــکل 

دادنــد.  نشــان  واکنــش  ناکامی هــا  ایــن  بــه  عجیبــی 

۱۱۴

فصل دوم
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هاردنبــرگ به جــای کنــار گذاشــتن طرح هایی کــه برای 

مشــروطّیت داشــت، بــا حــرارت بیشــتری بــرای ایجــاد 

نهادهای نمایندگی بحث می کرد و دیدگاه گسترده تری 

نسبت به سال ها قبل دربارٔه مسئولّیت های قانونگذاری 

طبقــات ارائه می داد. به عنوان مثــال، در ماه می ۱۸۲۱ 

او در گزارشــی بــه پادشــاه اعــام کــرد کــه یــک مجلس 

نمایندگــی مرکزی نه تنها برای تأییــد بدهی های دولت 

بلکــه بــرای تأییــد مالیات هــا و دیگــر اقدامــات تقنینی 

»ضروری« است.۹۷ اّما هاردنبرگ همچنین شدیداً انکار 

می کــرد کــه چنیــن مشــروطه ای منجــر بــه کوچکترین 

نقصانی در حاکمّیت پادشــاهی شــود. او در یادداشتی 

اّتخــاذ  بــرای  تاریــخ آگوســت ۱۸۱۹ در حالــی کــه  بــه 

مشروطّیت بحث می کرد، نوشت:  

»تمام گام های ضروری باید برداشته شود تا اطمینان 

حاصــل شــود کــه اصــل پادشــاهی به صورتی مســتحکم 

برقــرار خواهــد مانــد، آزادی و امنّیــِت حقیقــِی شــخص 

و مالکّیــت بــا آن اصــل هماهنــگ خواهــد بــود، و از این 

طریــق آزادی و امنّیــت به همراِه نظــم و انرژی به بهترین 

و ماندگارترین شــکل پابرجا خواهــد ماند. بدین  ترتیب، 

 salus publica suprema :این اصل حفظ خواهد شــد

قانــون  عالی تریــن  عمومــی  امنّیــت  ]بگذاریــد   !esto

باشد![۹۸ 

ویلهلــم فــون هومبولــت نیز ایــن عقیــده را در اکتبر 

۱۸۱۹ بازگــو کــرد: »مشــروطّیت، کــه دولــت پــروس بــه 

آن نیــاز دارد، بایــد در خدمــت حمایــت و تکمیــل اصل 

پادشاهی باشد... نیرو و اقتدار حکومت نباید از طریق 

]مشروطّیت[ کاهش یابد بلکه باید افزایش پیدا کند.«۹۹ 

»salus publica suprema esto!«- خیــر عمومــی 

عالی ترین قانون است. این جمله که الک از آن به عنوان 

سرنوشتٔه دو رساله دربارٔه حکومت خود استفاده کرده 

اســت،۱۰۰ تنش های مفهومــی نهفته در جنبش اصاحِی 

پــروس را نشــان می دهــد. کانــت حکومــت را همچــون 

ابزاری برای پرورش عقانّیت و قضاوت اخاقی مردمش 

به تصویر کشــیده بود؛ از این رو، او »خیر عمومی« را با 

خیر شــهرونِد فردی یکســان در نظر می گرفت. در طی 

عصــر ناپلئون، رهبران پــروس مقّدمات نظریٔه سیاســی 

کانــت را بــرای هــدف کامــاً متفاوتــی تعدیــل کردند- 

یعنــی برای بســیج مــردم در خدمت دولــت و از این رو، 

بــرای اعــادٔه رفاِه آن موجود بزرگتر. اشــتاین، هاردنبرگ 

و هومبولت همگی تا پایان حیات شــان به آرمان کانتِی 

حکومِت منّور چسبیدند، به رغم آنکه هماهنگی مد نظر 

آن ها بین مردم و پادشــاه محّقق ناشده باقی ماند. آن ها 

به دلیل نیروی اعتقادیشان به این آرمان، تمایل داشتند 

همٔه مشــکات موجود در دســتیابی به این تلفیق ارادٔه 

مردمی و ســلطنتی را ناکامی هایی صرفاً موّقت در نظر 

بگیرند. 

در  برجســته  شــخصّیت های  دیگــر  حــال،  ایــن  بــا 

بیمنــاک  به شــّدت  پــروس  اشــراف  و  اداری  دســتگاه 

شــدند که نهادهای پارلمانی لزوماً اقتدار پادشــاه را به 

چالش خواهد کشــید. یکی از سرســخت ترین مخالفان 

مشروطّیت در پروس در این دوره اوتو فون ووس ـ بوخ۱۰۱ 

بــود، ماکــی بــزرگ از ایالــت براندنبــورگ کــه در اوایل 

دهٔه ۱۸۲۰ مشــاور نزدیک پادشــاه فردریک ویلیام ســوم 

شــد. ووس اعــام کــرد کــه »Volk« ]مــردم[ هرگــز بــه 

مّدعــی  او  رســید.۱۰۲  نخواهــد   ]Mündigkeit[ بلــوغ 

بــود کــه طرفــداران قانون مشــروطه نه به واســطٔه »خیر 

ســرزمین« بلکه بیشتر به واسطٔه »روح جناحی« ترغیب 

می شــدند تا در پی »محدودّیت پادشــاهان« باشند.۱۰۳ 

ووس هشدار داد که مشروطّیت تنها می تواند منجر به 

»اختاف داخلی« و »از دســت رفتن عظمت سیاسِی« 

پروس به عنوان یک قدرت اروپایی شــود. او مّدعی بود 

تصّور اینکه پادشاه ممکن است بتواند »مجلس مرکزی 

را هدایت کند« یک »توّهم« است: 

را  غیرمجــاز  قدرت هــای  راحــت  چــه  مرکــز  »ایــن 

تصاحــب خواهد کــرد؛ در این صورت کســانی که نّیت 

نیــک و منصفانه دارنــد از آن کناره گیری خواهند کرد. 

پادشــاه رها خواهد شــد )چنان که مثال ها پیشــاپیش به 

مــا می آموزنــد( و برخــاف اراده اش به ســوی اقدامــات 

انقابــی کشــیده و مجبــور به انجام چیزی خواهد شــد 

که خواهان آن نیست«!۱۰۴   

همان طــور کــه نقــل قول های فــوق نشــان می دهند، 

حّتــی بســیاری از محافظــه کاران پــروس در طــی ایــن 

دوره نیــز در چارچــوب کانتــی می اندیشــیدند. ووس، 

ماننــد کانــت، از خــود گذشــتگی را می ســتود و »روح 

جناحــی« را محکــوم می کــرد. اّمــا از آنجا کــه او عمیقاً 

دربــارٔه چشــم اندازهای روشــنگری مردمــی بدبین بود، 

هیــچ باوری بــه ظرفّیت شــهروندان بــرای خودمختاری 

منضبــط نداشــت. فردریــک ویلیــام ســوم، که بــا ووس 

درخصوص خطر انقاب موافق بود، در سال ۱۸۲۰ علیه 

استقرار مشروطّیت تصمیم گرفت.۱۰۵در نهایت، پروس 

تازه در دســامبر ۱۸۴۸ در نتیجٔه رخدادهای انقابی آن 

ســال از مشروطّیت برخوردار شــد. این سند به دّقت از 

بسیاری از نظریه پردازان 
پروسی نیز به ظرفّیت 

نهادهای عمومی عقالنی 
برای میانجی گری 

منازعات اجتماعی و 
سیاسی اعتقاد زیادی 

داشتند. هگِل فیلسوف 
نمونٔه اعالی این نگرش 
بود؛ او دستگاه اداری را 

»دارایی عمومی« تعریف 
کرد که »کسب وکارش 

منافع ع`مومی جامعه« 
بود. هگل مّدعی بود که 

مأموریت دولت حفظ 
هماهنگی اجتماعی 

با تالش برای غلبه بر 
تنش های موجود بین 

منافع خصوصی و خیر 
عمومی است
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اختیارات قانونی پادشاه محافظت می کند.۱۰۶      

علی رغــم همــٔه ایــن ناکامی هــا، هــم لیبرال هــا و هــم 

رادیکال هــا در پــروِس قــرن نوزدهــم همچنــان بــه ایجاد 

جامعه ای عقانی و هماهنگ امید داشتند.۱۰۷ به عنوان 

مثــال، بســیاری از لیبرال هــا بــه ظرفّیت هــای آمــوزش 

نخســتین  طــی  در  داشــتند.  زیــادی  ایمــان  عمومــی 

دهه هــای قرن نوزدهــم، پروس به اّولین کشــور اروپایی 

تبدیل شــد که شــبکه ای متمرکز و دولتی از مدارس را 

بــرای جوانــان خــود گســترش داد. در دهــٔه ۱۸۴۰، بیش 

از هشــتاد درصد از کودکان بین شــش تا چهارده ســالٔه 

پروســی در مدارس ابتدایــی تحصیل می کردند- رقمی 

بســیار بزرگ تر از هر جامعٔه معاصر دیگری، به استثنای 

بخش هایــی از اســکاتلند و نیوانگلنــد.۱۰۸ یوهان ویلهلم 

زوفــرن،۱۰۹ یکی از اصاح طلبان برجســتٔه آموزشــی، اّدعا 

کــرد که مدارس باید از طریق »آموزش مّلت و جوانان« 

به »آموزش عمومِی بشــرّیت« میــدان بدهند.۱۱۰ زوفرن 

مّدعــی بــود که تحصیــات عمومــی کمــک می کند تا 

پــروس به شــکل »ارگانیســمی در آیــد کــه در آن هر یک 

از اجــزای جامعــه، ایالــت، نجیــب زاده، رعیــت یا محل 

اجــازٔه توســعٔه زندگــی خــود را دارند ]در عیــن حال که[ 

هم زمــان اجــازه می دهــد ایــن اجــزا بــا هــم در یــک کلِّ 

نظریه پــردازان  از  بســیاری  کننــد.«۱۱۱  رشــد  یکپارچــه 

پروســی نیز به ظرفّیت نهادهــای عمومی عقانی برای 

میانجی گــری منازعــات اجتماعــی و سیاســی اعتقــاد 

زیادی داشتند. هگِل فیلسوف نمونٔه اعای این نگرش 

بــود؛ او دســتگاه اداری را »دارایــی عمومــی« تعریــف 

کــرد کــه »کســب وکارش منافــع عمومی جامعــه« بود. 

هــگل مّدعــی بود که مأموریــت دولت حفظ هماهنگی 

اجتماعــی بــا تاش برای غلبه بر تنش هــای موجود بین 

منافع خصوصی و خیر عمومی است.۱۱۲     

در طــی ســال های منتهــی بــه انقــاب ۱۸۴۸، حّتــی 

برخــی از رادیکال تریــن فّعــاالن سیاســی در پــروس نیــز 

امیدوار بودند که اصول حاکمّیت مردمی و پادشــاهی 

را هماهنگ کنند. در ســال ۱۸۴۱ آرنولد روگه، که کمی 

پــس از آن بــه یکی از پیشــگامان هگلی های چپ تبدیل 

شــد، جزوه ای نوشــت که ظهور »پادشــاهی جمهوری« 

در پروس را اعام می کرد. روگه اعام کرد که »پادشاه 

آینــده« مأموریــِت فردریک کبیــر برای »منتــزع  کردن 

خود از همٔه منافع شــخصِی دودمانی و هدایت دولت 

به سوی هدف برقرارِی آزادی همگان« را محّقق خواهد 

کــرد.۱۱۳ ایــن الگــوی فکــری حّتی پــس از وقــوع انقاب 

نیــز ادامــه یافت. اگرچه بســیاری از رهبران انقابی در 

ســال ۱۸۴۸ از اصــل جمهــوری به عنــوان »شــکل آرمانی 

حکومــت« حمایــت می کردنــد، همان طــور کــه یکی از 

دانشوران مشاهده می کند، در عمل اکثر آن ها به دنبال 

اســتقرار »پادشــاهِی پارلمانی« بودنــد.۱۱۴ فی الواقع، در 

مارس ۱۸۴۹ مجلس مّلی آلمان در فرانکفورت به اعطای 

عنوان امپراطور به پادشــاه فردریــک ویلیام چهارم رأی 
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20. Kant, 'Perpetual Peace', in Kant: Political Writings, ed. Reiss, 
p. 100.
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22. Kant, Cher den Gemeinspruch: Das mag in Theorie richtig 

داد. جنبش انقابی تا حّدی به این دلیل سقوط کرد که 

پادشــاه پــروس از پذیرش »تاجی از فقــر و فاکت«، که 

از ســوی رعایــای او به وی اعطا شــده بــود، امتناع کرد. 

در عــوض، اصــرار داشــت کــه »بــه لطف خدا« پادشــاه 

است.۱۱۵  

بدیــن  ترتیــب، تا قــرن نوزدهــم طرفــداران اصاحات 

سیاســی در پــروس به بیان برنامه ای ادامــه دادند که تا 

حد زیادی مدیون اصول کانتی بود. آن ها مّدعی بودند 

کــه اگــر مّلت به انــدازٔه کافی آموزش دیده باشــد و اگر 

دســتگاه اداری دولت به درســتی عقانی شــده باشــد، 

آنگاه هماهنگی بین مردم و پادشاه شان می تواند برقرار 

شــود. اّما اصاح طلبان پروس با هــدِف هماهنگ  کردِن 

صــدای مّلت بــا صــدای پادشــاه، ناخواســته دوراهه ای 

طــرح کردنــد که در سراســر قرن نوزدهم دســت از ســر 

پروس و آلمان برنداشت. چگونه می توان بیانی حقیقی 

از »دیدگاه هــای مّلــت« را از مــردم پــروس اســتخراج 

کــرد؟ و اگر خواســته های مّلت با خواســته های پادشــاه 

و وزیرانــش متفاوت باشــد، ارادٔه چه کســی باید غالب 

شــود؟ اصاح طلبــان برجســتٔه عصــر ناپلئــون، همــراه با 

بســیاری از نظریه پــردازان لیبرال بعــدی، از پذیرش این 

احتمال خــودداری کردند که مؤلّفه های مختلِف مّلت 

ممکن است دارای منافع متکّثر باشند و نه یک منفعت 

واحــد. آن هــا همچنیــن در نظــر نگرفتنــد که پادشــاه و 

اتباعش ممکن است منافع متضاد داشته باشند. ایمان 

آن هــا بــه آرمان هــای سیاســی کانتــی، مســیر اتوپیایــی 

قدرتمندی در فرهنگ سیاسِی پروِس قرن نوزدهم خلق 

کــرد. چون لیبرال های پروســی رابطــه ای هماهنگ بین 

حاکم و حکومت شــونده را پیش بینی می کردند، مبارزه 

بــا ماهّیــت واقعــِی سیاســِت نمایندگــی مــدرن را، کــه 

مناقشات بین منافع رقیب بر آن مستولی است، دشوار 

یافتند. اگر بتوان لیبرالیسم قرن نوزدهمی پروس را یک 

ناکامــی ارزیابــی کــرد، ناکامِی آن تا حــّدی به این دلیل 

بــود کــه لیبرال ها بیش از اندازه منّور بودند نه اینکه به 

اندازٔه کافی منّور باشند. 

پینوشتها

۱۱7

مشروطهخواهی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



sein, taugt aber nicht fair die Praxis', in Kant, Werke, Vol. 11, 
p. 145.

23. Kant, 'Perpetual Peace', p. 101.
24. Ibid.
25. Kant, 'The Contest of the Faculties', in Kant: Political Writings, 

ed. Reiss, p. 187; quoted in Stedman Jones, 'Kant', p. 159.
26. Kant, 'Perpetual Peace', p. 101.
27. Ibid.
28. Beiser, Enlightenment, pp. 8-36. For Kant's refutation of the 

charge of 'Jacob inism' see Kant, 'Contest of the Faculties', pp. 
3-182.

29. Kant, 'Was ist Aufklarung?', in Werke, Vol. 11, p. 55. See also 
Beiser, Enlighten ment, pp. 8-44.

30. Particularly insightful analyses of this issue may be found in 
Beiser, Enlighten ment, pp. 53-44; and in Lestition, 'Kant'.

31. Ibid., p. 156.
32. Ibid., p. 161.
33. Ibid., p. 161.
34. Ibid., p. 162.
35. Ibid., p. 153.
36. Ibid.
37. In Kant's Political Philosophy (Totowa, NJ, 1983), 
پاتریــک ریلــی بحــث خردمندانــه ای در این بــاره طــرح می کنــد کــه کانــت چگونــه 
»جمهوری« را نقطٔه اوج فرایند تکاملِی توسعٔه اخاقی و سیاسی در نظر می گیرد.
38. Johann Gottlieb Fichte, `Einige Vorlesungen fiber die Bestirm-

nung des Gelehrten 1794)  '2), quoted in Werner Conze and 
Reinhart Koselleck, `Staat und Souveranitat' , in Geschichtli-
che Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, ed. Otto Brunner, Werner Conze and 
Reinhart Koselleck (7 vols., Stuttgart, 92-1972), Vol. 6, pp. 4-43.

39. Auerstedt
40. Jena
41. Memel
42. Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte (Mu-

nich, 1987), Vol. 1, pp. 5-398,401; Bernd von Mtinchow—Pohl, 
Zwischen Reform und Krieg: Untersuchun gen zur Bewu-
fitseinslage in Preulten 1812%1809, Veroffentlichungen des 
Max-Planck Instituts fur Geschichte, Vol. 87 (Gottingen, 1987), 
pp. 56-49.

43. August Neithardt von Gneisenau
44. Count August Wilhelm Anton Neithardt von Gneisenau, let-

ter to Heinrich von Be guel in, 27 May 1807, in Gneisenau: Eine 
Auswahl aus seinen Briefen und Denkschrzften, ed. Wilhelm 
Capelle (Leipzig, 1911), p. 51; see also Hubatsch, 'Stein und 
Kant', p. 55.

45. Gerhard von Scharnhorst
46. Hermann von Boyen
47. Wagner, Die preuffischen Reformen, pp. 137,139. See also Hu-

batsch, 'Stein und Kant', p. 55.
48. For a further discussion of the term 'enlightened nationalism', 

see Matthew Levin ger, 'The Prussian Reform Movement and 
the Rise of Enlightened Nationalism', in The Emergence of the 
Prussian State: Re-thinking Prussian History, 1830-1700, ed. 
Philip Dwyer (London, forthcoming 1999).

49. Stein to Hardenberg, 7 December 1807, in Heinrich Fried-
rich Karl Freiherr vom und zum Stein, Briefe und amtliche 
Schriften, ed. Erich Botzenhart, new edition by Wal ther Hu-
batsch (Stuttgart, 74-1957), Vol. 2, part 2, p. 562. (Hereafter cited 
as Stein, ed. Botzenhart and Hubatsch). See also Gerhard Ritter, 
Freiherr vom Stein: Eine politische Biographie (Stuttgart, 2nd 
edn., 1958; reprinted Frankfurt, 1983), p. 275 (page refer ences 
are to reprinted edition).

50. Hardenberg, Riga Memorandum, 12 September 1807, in Die 
Reorganisation des Preussischen Staates unter Stein and Hard-
enberg. Erster Teil: Allgetneine Verwaltungs und Behordenre-
form, vol. 1, Vom Beginn des Kampfes gegen die Kabinettsr-
egierung bis zum Wiedereintritt des Ministers vom Stein, ed. 
Georg Winter, Publikationen aus den Preussischen Staatsar-

chiven, Vol. 93 (Leipzig, 1931), pp. 318,306.
51. Altenstein, Riga Memorandum, 11 September 1807, in Reor-

ganisation, ed. Win ter, p. 404.
52. Johann Gottlieb Fichte, Reden an die deutsche Nation, in Vol. 

7 of Johann Gottlieb Fichte's Siirnmtliche Werke, ed. J.H. Fichte 
(Berlin, 1846), p. 274.

53. Reinhart Koselleck offers the classic statement of this thesis 
in Preussen zwischen Reform und Revolution: Allgemeines 
Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 his 
1848 (Stuttgart, 3rd edn., 1981), pp. 24-16,318-62,208-159. Kosel-
leck argues that the Prussian reformers were forced to sacrifice 
plans for political liberalization in or der to secure passage of 
social and economic reforms.

54. See for example Hans Rosenberg, Bureaucracy, Aristocracy, 
and Autocracy: The Prussian Experience, 1815-1660 (Boston, 
66-1958); Eckhart Kehr, `Zur Genesis der preussischen Bii-
rolu-atie', chapter in Der Primat der Innenpolitik. Gesammelte 
Aufsatze zur preussisch-deutschen Sozialgeschichte im 19. und 
20. Jahrhundert, ed. Hans-Ulrich Wehler, Veroffentlichungen 
der historischen Kommission beim Friedrich-Meinecke Institut 
der Freien Universitat Berlin, Vol. 19 (Berlin, 1965), pp. 52-31.

55. Max Lehmann, Freiherr vorn Stein (Leipzig, 5-1902), Vol. 2, p. 
87; Vol. 3, pp. 8-507.

56. Justus Möser
57. For example, Ernst von Meier, FranzOsische Einfliisse auf die 

Staats-und Recht-sentwicklung Preufiens im 19. Jahrhundert (2 
vols., Leipzig, 8-1907). The quote is from Klaus Epstein's per-
ceptive summary of this controversy, 'Stein in German Histo-
riogra phy', History and Theory: Studies in the Philosophy of 
History, V (1966), pp. 7-256.

58. Ritter, Stein, pp. 6-105.
59. Ibid., pp. 226a7.
60. Adalbert Wahl, 'Die franzosische Revolution und das neun-

zehnte Jahrhundert', Zeitschrift fur Politik, o.s., 1908)  1), pp. 
92-157.

61. For example, Ernst von Meier, FranzOsische Einfliisse auf die 
Staats-und Recht-sentwicklung Preufiens im 19. Jahrhundert (2 
vols., Leipzig, 8-1907). The quote is from Klaus Epstein's per-
ceptive summary of this controversy, 'Stein in German Histo-
riogra phy', History and Theory: Studies in the Philosophy of 
History, V (1966), pp. 7-256.

62. August Wilhelm Rehberg
63. Beiser, Enlightenment, pp. 9-305; Ritter, Stein, p. 103. 
 بهای بیش از حد دادن به نقش پادشــاه در نظام سیاســی انگلســتان تا حّدی محصول قرائت او از

 ,Amsterdam) بود ، Constitution de l'Angleterre ،اثــر جــان لویس دی للــم
1771).

64. Dieter Lan gewiesche
65. Dieter Langewiesche, Republik und Republikaner: Von der 

historischen Entwer tung eines politischen Begriffs, Stuttgaxter 
Vortrage zur Zeitgeschichte, Vol. 1 (Essen, 1993), p. 32. On this 
older sense of the word 'republic', see also Paul Nolte, 'Biirger-
ideal, Gemeinde and Republik: "Klassischer Republikanismus" 
im fruhen deutschen Liberal ismus', Historische Zeitschqt, 254 
1992)), pp. 56-609. 

66. For a further discussion of the changing connotations of the 
terms 'republic' and `democracy' in Germany during this pe-
riod, see the sections of the entry `Dernokratie' by Hans Maier 
and Reinhart Koselleck in Geschichtliche Grundbegriffe, ed. 
Brunner, Conze and Koselleck, Vol. 1, pp. 53-842; as well as 
Wolfgang Mager, 'Republik', in ibid., Vol. 5, pp. 18-607.

67. Carl Gottlieb Svarez
68. Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the French Revo-

lution, trans. Stuart Gilbert (Garden City, 1955), pp. 8-227.
69. Frederick 11, 'Regierungsform und Herrscherpflichten', quot-

ed in Conze and Koselleck, `Staat und Souveranitat', p. 27.
70. Carl Gottlieb Svarez, Vortrage fiber Recht und Staat, ed. Her-

mann Conrad and Gerd Kleinheyer, Wissenschaftliche Abhan-
dlungen der Arbeitsgemeinschaft far For schung des Landes 

۱۱۸

فصل دوم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



Nordrhein-Westfalen, Vol. 10 (Cologne, 1960), pp. 12,475.
71. Ibid., pp. 586 ,218; quoted in Koselleck, Preussen, p. 27.
72. Koselleck, Preussen, pp. 8-26.
73. Wilhelm von Humboldt, The Limits of State Action, ed. J.W. 

Burrow (Cambridge, 1969), pp. vii–viii; Charlotte Levinger, 
'Wilhelm von Humboldt: The Limits of State Ac tion', unpub-
lished manuscript.

74. Humboldt, Limits, p. 37.
75. Ibid., p. 16.
76. Ibid., p. 28; see also pp. xxxviiaxxxviii.
77. Kant, 'What is Enlightenment?', p. 55.
78. Humboldt, Limits, p. 20.
79. Nassau
80. Stein, Nassau Memorandum, June 1807, in Stein, ed. Botzen-

hart and Hubatsch, Vol. 2, part 1, p. 397.
81. Ibid., p. 394.
82. `Edikt den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des 

Grundeigentums sowie die personlichen Verhaltnisse der 
Landbewohner betreffend', 9 October 1807, in Stein, ed. Botzen-
hart and Hubatsch, Vol. 2, part 1, p. 458. See also Ritter, Stein, 
p. 220.

83. 'Ordnung fur sarntliche Stadte der preupischen Monarchic . 
.P, 19 November 1808, in Stein, ed. Botzenhart and Hubatsch, 
Vol. 2, part 2, pp. 79-947; Ritter, Stein, pp. 70-256.

84. Herbert Obenaus, 'Verwaltung und standische Representa-
tion in den Reformen des Freiherrn vom Stein', Jahrbuch far 
die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands, XVIII (1969), pp. 
6-135.

85. Hardenberg, speech to the Prussian Assembly of Notables, 23 
February 1811, in Friedrich August Ludwig von der Marwitz, 
ein markischer Edelmann im Zeitalter der Befreiungskriege, 
ed. Friedrich Meusel (Berlin, 1913), Vol. 2, part 2, p. 138.

86. Stein's 'Political Testament', 24 November 1808 (drafted by 
Theodor von Sefton, signed by Stein on 5 December 1808), in 
Das Reformministerium Stein: Akten zur Ver-fassungs- und 
Verwaltungsgeschichte aus den Jahren 08/1807, ed. Heinrich 
Scheel and Doris Schmidt, Deutsche Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin, Schriften des Instituts fur Geschichte (Berlin, 
1968), Vol. 3, p. 1136. Concerning Scholl' s role in drafting this 
document, see Ritter, Stein, p. 360.

87. Stein's 'Political Testament', pp. 8-1137.

88. Nerordnung, die vertadertc Verfassung der obeisten Verwal-
tungshehtirden in der Preflischen Monarchic betreffend% 24 
November 1808, in Das Refo►tnnunisterium Stein, ed. Scheel 
and Schmidt, Vol. 3, p. 1089.

89. Ibid.
90. Mid., pp. 90-1089.

91. ‘Bemerkungen Steins Wier den Finanzplan llardenbergs vom 
28. Mai 112 ,'1810 August 1810, in Stein, ed. Botzenhart and li-
ubatsch, Vol. 3, p. 380.

92. Ludwig von Vincke
93. Johann August Sack
94. Vincke to Stein, 26 August 1810, in ibid., Vol. 3, p. 345; Sack to 

Stein, 31 August 1810, in ibid., Vol. 3, p. 349. Compare Sack's 
views of 26 October 1808, in Das ►efonn ministerium Stein, ed. 
Scheel and Schmidt, Vol. 3, p. 958. See also Vincke's essay of 
1808, Darstellung der innern Verwaltung Grofiritanniens, ed. 
B.G. Mcbuhr (Berlin, 2nd edn., 1848).

95. Theodor Gottlieb von Hippel
96. Alfred Stem, Abhandlungen und Aktenstikke zur Geschichte 

der preuffischen Re fortnzeit 1807a1815 (Leipzig, 1885), pp. ,151 
197. See also Ernst Walter Zeeden, Hardenberg und der Gedan-
ke einerValksvertretsing in Prcuflen 1807d1812, Historische 
Studien, Vol. 365 (Berlin. 1940), p. 152.

97. Stern, Abhandlungen, pp. 7-196.

98. Matthew Levinger, 'Imagining a Nation: The Constitutional 
Question in Prussia, 1825-1806' (PhD dissertation, University 
of Chicago, 1992), pp. 202-88; Stem, Ab handhingen; Zeeden, 
Hardenberg.

99. Hardenberg, report to Friedrich Wilhelm III, 24 May 1821 
(handwritten copy), Ceheimes Staatsarchiv Preul3ischer Kul-
turbesitz (Berlin-Dahlem), Brandenburg Preuaisches Ilausar-
chiv (hereafter GStA BPH), Rep. 192 Wittgenstein, V, 6, Nr. 11, 
Bl. 19.

100. Hardenberg, ideen zu einer landstandischen Verfassung in 
Preuf3te, 11 August 1819, GStA BPH, Rep. 192 Wittgenstein, V, 
6, Nr. 4, BI. MILS. On the evolution of Hardenberg's political 
thought, see Matthew Levinger, `Hardenberg, Wittgenstein, 
and the Constitutional Question in Prussia, 1815a22', German 
Hillery, VH1990)1), pp. 77-257.

101. Wilhelm von Humboldt, `Denkschrift fiber standische Ver-
fassung', October 1819, in Wilhelm von Ifurnboldts Gesam-
melte Schriften, ed. Bruno Gebhardt (Berlin, 1904), Vol_ 12. pp. 
391 ,389.

102. Locke employed a slightly different wording: `Sales populi 
suprema lex esto'.

103. Otto von Voss-Buch
104. 'Opinion concerning the Kreis- and Kommunalordnung4 , 

GStA RPM, Rep. 192 Wittgenstein, V, 6, Nr. 8, Bl. 15. This doc-
ument is an undated and unsigned copy; 'Mani ger v. Voss Jan-
uar 1821' is written in pencil at the top.

105. Otto von Voss-Buch. `Veber Constitution and Central 
Repracsentation' (hand written copy), 10 Oct. 1820, USIA BPH, 
Rep_ 50 Friedrich Wilhelm IV, E 2, Nr. 1, Bl. 61 (M). (Another 
copy of this document is contained in the Geheimes Staatsar-
chiv, Pretascher Kulturbesitz, 1. HA Rep. 92 Otto von Voss-
Buch, B 19, Bl. 2a3 (M).)

106. Ibid., Bl. 61.
107. On Frederick William ill's deliberations over the constitution-

al question between 1815 and 1820. see Levinger, Imagining a 
Nation', pp. 328-277.

108. See for example Sheehan, German History, pp. 19-5,717-704.
109. On the intellectual connections between the Aufkletrung 

and nineteenth-century German liberalism, see Lothar Gall, 
`Liberalismus und -bargerliche Gesellschaft": Zu Char :ter und 
Entwicklung der liberalen Bewegung in Deutschland', in Lib-
eralismus, ed. Lothar Gall (Konigstein, 3rd edn., 1985). p. 176; 
James J. Sheehan, 'Panel, Volk, and Staat: Some Reflections on 
the Relationship between Liberal Thought and Action in Vor-
mare, in Sozialgeschichte Ileute: Festschrift far Hans Rosen-
berg zum 70_ Geburtsrag, ed. Hans-Ulrich Wchlcr (Gottingen, 
1974), pp. 74-162.

110. Karl A. Schleunes, 'Enlightenment, Reform, Reaction: The 
Schooling Revolution in Prussia', Central European History, 
1979) 12), pp. 16--315; Franzjorg Baurng art, Zwischen Reform 
and Reaktion: Preufiische Schulpolitik 180641859 (Darmstadt, 
1990), p. 103; Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte -1800
1866: Bargemen und starker Stoat (Munich, 1983), pp. 82-451.

111. Johann Wilhelm Süvern
112. Draft of the Prussian School Reform 13111 of 1819, quoted in 

Baurngart, Preuftische Schulpolitik, p. 79.
113. `Promemoria' to Stivern's draft of an educational reform bill, 

1819; quoted in Schleunes, 'Schooling Revolution', p. 332.
114. Hege s Philosophy of Right, trans. T.M. Knox (Oxford, 1952), 

especially §.§185 and 205.
115. Arnold Ruge, 'Der preuBische Absolutismus and seine En-

twickelung', in Arnold Ruge: Werke and Brief e, ed. Hans-Mar-
tin Sass (Alen, 1988), Vol. 4, pp. 9-58.

116. Langewiesche, Republik rind Republikaner, pp. 4-43.
117. Sheehan, German History, pp. 1-690; Nipperdey, Deutsche 

Geschichte. pp. 61-659.

۱۱9

مشروطهخواهی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



۱۲۰

فصل سوم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



ایران بومایران بوم
فصلسوم



در عهد شهنشاه و شهستانی ایران
عهد تحّول از صباح تا سرخش آفتاب
)مروری بر بیش از نیم قرن توسعه، معماری و شهرسازی ایران مدرن(

الف. م آشنا

۱۲۲

فصل سوم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



سیر انحطاط تدریجی ولی منظّم بی وقفه ای که در همٔه 

شــئون مــادی و معنوی حیــات مّلی ما از آغــاز قرن نوزدهم 

میادی شروع شد، تا بعد از جنگ جهانی اّول ادامه یافت. 

در تمام این دوران صد و ســی ســاله، مّلت ایران مانند یک 

بیمار ماالریایی، نیروی حیاتی خود را ذّره ذّره از دست  داد 

و هرروز از روز پیش نزارتر و بی رمق تر شد، به طوری که در 

پایان نخستین جنگ جهانی، دیگر جز پوست و استخوانی 

از ایــن بیمــار نمانــده بــود. فاجعٔه بزرگ تــر این بــود که این 

تاریک تریــن دوران انحطــاط تاریخ ایران بــا پربارترین دوران 

جهــش علمــی و اقتصــادی جهان غــرب و آغــاز عصر جدید 

صنعتــی آن مقــارن بــود؛ و بدیــن ترتیب، هرروز که ســپری 

می شد به صورتی نومیدکننده فاصلٔه کشور ما را با ممالک 

پیشروی غرب بیشتر می کرد.

دورنمای وضع ایران در آخرین سال های آن دوران، تصویر 

واقعی کابوس وحشتناکی است که شاید حّتی نّقاشان هنر 

مدرن نیز که متخّصص تجّسم شگفتی ها هستند آن چنان 

که باید قادر به ارائٔه آن نباشند. در آن هنگام تقریباً هیچ یک 

از عناصر سازندٔه جامعٔه ایرانی، چه در صورت مادی و چه 

در چهرٔه اجتماعی آن، نبود که نشــان شــوم این انحطاط بر 

آن هویدا نباشد.

از نظر سیاسی، مّدت ها بود که دیگر ایران جز به صورت 

تشــریفاتی، کشــوری مســتقل بــه حســاب نمی آمــد. نفوذ 

دائمی و روزافزون سیاست های خارجی و مسابقٔه آن ها برای 

تحصیل منافع بیشــتر به ســود خود و به زیان مّلت ایران در 

ســال ۱۹۰۷ میادی به قرارداد تقســیم ایران به منطقٔه نفوذ 

روس و انگلیــس و در ســال ۱۹۱۹ به قرارداد تحت الحمایگی 

ایران توســط انگلســتان منجر شــده بود. دولت های مرکزی 

چنــان ضعیف و متزلزل بودند کــه حّتی در داخل پایتخت 

کشور نیز قدرت اعمال اختیارات قانونی کشور را نداشتند. 

در فاصلٔه پانزده سالٔه آغاز مشروطّیت تا سوم اسفند ۱۲۹۹، 

پنجاه و یک کابینه به روی کار آمدند که در سی و سه مورد 

عمر آن ها کمتر از صد روز بود؛ و در چند مورد، عمر برخی 

از آن هــا حّتــی به یک هفته هم نرســید. ارتــش و ژاندارمری 

و پلیــس تقریبــاً وجود خارجی نداشــت، و بالطبع از امنّیت 

داخلــی و خارجــی نیز خبری نبــود. نیروی نظامــی ایران از 

مشــتی ســرباز تعلیم نیافته تشکیل می شــد که در بسیاری 

مــوارد معــاش خود و خانواده خویش را از تخم مرغ فروشــی 

و هیزم شــکنی و امثــال آن تأمین می کردنــد و بابت حقوق 

خود، آن هم فقط در مواقعی که چنینن امکانی برای دولت 

وجود داشــت آجر و خشــت دریافت می داشتند. در ارتش 

ایــران، بیــش از چنــد توپ کهنه و چندصــد تفنگ مندرس 

وجــود نداشــت، و روحیٔه افــراد آن نیز در حد اعای ضعف 

بــود. نیــروی قــزاق در فرمــان افســران روس بــود و »پلیــس 

جنــوب« کــه به دســت انگلیس ها تأســیس شــده بــود فقط 

از رؤســای انگلیســی خود دســتور می گرفت. وقتی که در 

جنگ جهانی اّول با وجود اعام بی طرفی ایران، این کشور 

میدان تاخت و تاز روسیه و انگلستان و عثمانی قرار گرفت، 

تنها نیروی مســّلحی که در مملکت وجود نداشــت نیروی 

نظامی خود ایران بود. از نظر امنّیت داخلی، راه های کشور 

در دست راهزنان یا عشایر یاغی و اختیار شهرها در دست 

اوباش یا به اصطاح چاقوکشــان محّله ها بود. برای رفتن از 

تهران به مشــهد تنها طریق مطمئن مســافرت از راه روسیه 

بود، بدین ترتیب که مســافران می بایســت از بابلسر که در 

آن هنگام به صورت مبدأ این سفر »مشهدسر« نام داشت، 

دریای خزر را با کشتی های مسافری روسی طی کنند و از 

راه ترکستان روس به مشهد بروند. برای رفتن به خوزستان 

نیز می باست از راه عثمانی به بین النهرین و از آنجا به این 

منطقــه رفــت. در ســایر راه های کشــور، وضــع به هیچ وجه 

گرایش آرت دکو مورد 
عالقۀ بسیاری از معماران 

آلمانی در طراحی و 
ساخت بناهای صنعتی 

بود و بر همین اساس این 
گرایش از جانب معماران 

آلمانی در ایران هم دنبال 
شد
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از ایــن بهتــر نبود، و قتــل و غارت مســافران از امور جاری و 

روزمرٔه مملکت محســوب می شــد. در داخل شــهرها، روال 

کار طــوری بــود که حّتی در پایتخت کشــور، مــردم پس از 

غروب آفتاب جرئت بیرون آمدن از خانٔه خود را نداشــتند، 

زیرا نه تنها اشرار و اوباش و حّتی خود گزمه ها و داروغه ها 

نیز خطری برای آن ها بودند.

عــدم امنّیــت منحصــر به جنبٔه مــادی آن نبــود، بلکه از 

امنّیت قضایی و طبعاً از امنّیت اجتماعی نیز نشانی دیده 

نمی شــد. قانــون »کاپیتوالســیون« اتبــاع خارجــی را تحت 

حمایــت خویش داشــت، و سرنوشــت مردم خــود ایران نیز 

در محاکم ذی صاح _که وجود خارجی نداشت_ بلکه به 

میل و ارادٔه خان های عشــایری یا اربابان وماکان و اشــراف 

و حکام شــرع )که غالباً قانون شــرع برای آنان فقط مفهوم 

دفاع از منافع خصوصی یا دسته جمعی خودشان را داشت( 

تعییــن می شــد. تنهــا قانونــی که بــا قاطعّیت اجرا می شــد 

قانون تعدی و اجحاف زورمندان نســبت به ضعیفان بود. 

امنّیت اجتماعی حّتی به صورت عنوان سادٔه آن اصوالً برای 

مردم ایران ناشناخته بود. در رژیم فئودالی، خانخانی، حد 

اعای اختاف طبقاتی، فقدان قدرت قضایی، و بی اطّاعی 

عمومی از حقوق حقٔه خود، طبعاً انتظار عدالت اجتماعی 

را حّتی در ابتدایی ترین و محدودترین صورت آن نمی شــد 

داشت.

از نظــر اقتصــادی، ایران یکی از ضعیف ترین کشــورهای 

به موجــب  مملکــت  ثــروت  اساســی  منابــع  بــود.  جهــان 

امتیازهایــی کــه پادشــاهان قاجار بــه بیگانــگان داده بودند 

از دســترس مّلــی خــارج شــده بــود: امتیاز نفت در دســت 

انگلیس ها و امتیاز شیات و امتیازات تجاری متعّدد دیگر 

در دست روس ها بود، و حق نشر اسکناس را بانک انگلیس 

و تــا حــّدی نیز بانک روس در دســت داشــتند. وضع مالیٔه 

مملکــت بر اثر فقر عمومی و رکود اقتصــادی و عدم امکان 

وصول مالیات ها چنان بود که گاه دولت برای تأمین هزینٔه 

شــام یــا نهار یــک مهمان خارجــی ناچار بــود پــول الزم را از 

کسبٔه محل قرض کند. کشاورزی و صنعت ایران وضعّیت 

کاً قرون وســطایی داشــت. و بازرگانی آن نیز از همین حد 

خارج نبود. بهداشت مملکت حّتی از وضع قرون وسطایی 

نیــز عقب تــر بــود. فقــدان ابتدایی تریــن شــرایط بهداشــت 

عمومــی، رواج خانمان ســوز ماالریــا و حســبه و تراخــم و 

بیماری های بومی متعّدد دیگر، که هرچند یک بار موج های 

وحشــتناک وبا و طاعون مزید بر آن می شد، و قحطی هایی 

که از ترکیب خشکســالی ها با بدی وضع کشــاورزی و عدم 

وجــود راه هــای ارتباطی پیش می آمد، چنان دســت مرگ و 

میر را باز گذاشته بود که حد متوسط عمر افراد به سی سال 

نیز نمی رسید. تلفات کودکان یکی از باالترین سطوح را در 

تمام جهان داشــت، و بدی تغذیٔه توأم با بدی ســایر شرایط 

بهداشــتی زندگی، نــژاد ایرانــی را کــه روزگاری نمونه ای از 

نیرومندی و توانایی بود به سرعت به نژادی فرسوده، ناتوان، 

بی رمق و بیمار مبّدل ساخته بود.

به مقتضای آنکه فقر و بیماری هرگز از جهل جدا نیستند، 

وضع آموزش و فرهنگ کشــور نیز در ســطحی بود که شاید 

نتوان معادلی برایش ذکر کرد. نسبت باسوادان احتماالً به 

یک درصد کل جمعّیت نمی رسید. مدارس، مکتب خانه ای 

یــک  و به روش هــای قــرون وســطایی اداره می شــد. تنهــا 

دبیرســتان دارالفنون در پایتخت وجود داشــت و از مراکز 

آموزش عالی خبری نبود، زنان و دختران جز به صورت خیلی 

اســتثنایی و خصوصی راهی به دانش نداشــتند، زیرا در آن 

زمان اصوالً زن جزئی واقعی از جامعه محســوب نمی شــد، 

و نه تنها از حق آموزش بلکه از بســیاری از حقوق اجتماعی 

دیگر که مازم با شرافت انسانی او بود محروم مانده بود. 

مظاهر رایج تمّدن مادی غرب، که در آن هنگام نه فقط در 

شاید یکی از مهم ترین 
بناهایی که کمتر به آن 
پرداخته شده است بنای 
بانک مّلی شعبۀ خیابان 
فردوسی تهران باشد که 
توسط هاینریش آلمانی 
طراحی و ساخته شده 
است. استفاده از عناصر 
معماری ایران متعّلق به 
معماری قبل از اسالم از 
ویژگی های بارز این بناست

۱۲۴
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کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا بلکه در عثمانی و هند و 

دیگر همسایگان ایران نیز تا حد زیادی تعمیم یافته بود در 

ایران تقریباً ناشناس بود. راه آهن، راه شوسه، اتومبیل، برق، 

تلفن، یا وجود نداشت و یا کاماً در حکم یک تجّمل بود.

همــٔه ایــن کمبودهــای مــادی و معنوی بــا فراوانی کامل 

فســاد، ارتشــاء، دروغ، نفاق، تفرقه، تریاک و انواع خرافات 

همــراه بــود. این هــا عناصــر یــک اســتراتژی کّلــی بــا هدف 

تثبیــت عقب ماندگی مّلت ایــران بودند که در اجــرای آن، 

سیاســت های استعماری خارجی و منافع مشترک مقامات 

حاکمــه کشــور و خان هــا و بســیاری از ثروتمنــدان بــزرگ 

به طورعمــد، و جهــل و ناتوانی و بی خبری مــردم به صورتی 

غیرارادی، دست به هم داده بودند. نیروهای ارتجاعی که 

مثل همیشه و همه جا با هر تحّول مثبتی در وضع اجتماع 

مخالفت دارند امکان عمل نامحدود داشتند. نوکری بیگانه 

و سرســپردگی به قدرت هــای »صاحب« و جاسوســی برای 

خارجی، تدریجاً به صورت مزّیتی درآمده بود که هر کسی 

نمی توانست به آسانی افتخار آن  را داشته باشد.

مجمــوع ایــن عوامــل بدبختــی و ضعــف و پریشــانی، 

تکــرار پیاپی تحقیرها و شکســت های مّلــی، رواج روزافزون 

بیدادگری و تبعیض و دروغ، فساد و پستی دستگاه حاکمه، 

قدرت بی چون و چرای بیگانگان و سرسپردگان آنان، سرانجام 

آن نتیجه ای را به بار آورده بود که از دیدگاه استعماری کمال 

مطلوب برای تضمین اسارت یک کشور است، و »احساس 

حقــارت« نــام دارد. بــا تعمیــم چنین احساســی، هــر مّلتی 

نی به آســانی غــرور مّلــی و عــّزت نفس و شــرافت  نســا ا

خــود را از دســت می دهــد، و در نتیجــه 

هنگامی که بیماری ارادٔه زنده ماندن را از 

دست داده باشد، هر ظلمی را که بدو وارد 

شود به صورت خواست سرنوشت، بدون 

ابراز واکنشی می پذیرد.

ایــن تصویــر کّلــی، دورنمــای وضــع ایران در شــب ســوم 

اسفند ۱۲۹۹ بود که مقّدر بود همراه با سپیده دم آن، ایران 

نــو زندگــی خویش را آغــاز کند. می تــوان در عالم اندیشــه 

در نظر مجّســم ســاخت که در آن بامداد سرنوشــت، تاریخ 

ایــران از ورای ســال ها و قرن هــای گذشــته خــود شــاهد چه 

فاجعــه ای، آن هــم با چــه ابعادی و در چه مقیاســی بود، که 

شاید حّتی برای خود این تاریخ که قدم به قدم با آن همراه 

بود باورکردنی نبود!

کشــوری کــه در آن بامداد به صورت گوشــه ای خاموش 

و تاریــک از جهــان پر جــوش و خروش قرن بیســتم در برابر 

دیــدگان تاریــخ بــود، همــان ســرزمینی کــه روزگاری فــروغ 

اندیشٔه آفرینندٔه مردم آن تاریکی ها را به پیکار می طلبید، 

و آن ویرانه ای که جوالنگاه ناتوانی و فساد بود، همان مرز و 

بومی بود که تمّدن و فرهنگی با تار و پود زّرین نیرومندی 

و پاکــی در آن پــا گرفتــه بــود. ایــن مردمی کــه گویی همه 

نیروهــای اهریمنــی دســت به هــم داده بودند تا آنــان را به 

پذیرش زبونی و پریشــانی وا دارند، بنیانگذاران همان کاخ 

اســتوار تمّدن آریایی بودند که در آن جز شــکوه سرفرازی و 

آفرینندگی راهی نداشت.

ایــن دگرگونــی شــگرف، ایــن فــراز و نشــیب باورنکردنی، 

بی گمان فاجعه ای بسیار بزرگ بود، و با این همه، از نظرگاه 

تاریخ، فرمان مرگ این مّلت نبود؛ زیرا این مّلتی است که 

اصوالً نمی تواند بمیرد. و ارزش های جاودان روح و اندیشٔه 

آن نیــز نمی توانــد حّتــی در بدتریــن شــرایط نیــروی زندگی 

خویــش را از یــاد ببرد. بدین ترتیــب، یک بار دیگر تاریخ 

ایــران به طرز معجزه آســایی ورق خــورد. و دوران تازه ای 

در حیات مّلی ما آغاز شد. این دوران، از نخستین روز 

خــود مظهر تاشــی پیگیــر و بی وقفــه در دو راه هماهنگ 

شــد: یکی راه سازندگی مادی کشور، یعنی امور عمرانی و 

ع این عوامل  مجمو
بدبختی و ضعف و 

پریشانی، تکرار پیاپی 
تحقیرها و شکست های 

مّلی، رواج روزافزون 
بیدادگری و تبعیض و 

غ، فساد و پستی  درو
دستگاه حاکمه، قدرت 

بی چون و چرای بیگانگان و 
سرسپردگان آنان، سرانجام 

آن نتیجه ای را به بار 
آورده بود که از دیدگاه 

استعماری کمال مطلوب 
برای تضمین اسارت یک 
کشور است، و »احساس 

حقارت« نام دارد
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صنعــت و اقتصاد و پیشــرفت های علمی و فّنــی، و دیگری 

راه رســتاخیز روحی و اخاقی مّلی، یعنی طرد همٔه عناصر 

فکــری منفــی و ویرانگــر گذشــته و پی ریزی زیربنــای روح 

تازه ای که بر سازندگی و آفرینندگی استوارتر باشد.

در ایــن بســتر اســت کــه ســّیدضیاء و رضاخــان تصمیــم 

می گیرند که به کمک و با همدلی بســیاری از روشــنفکران 

تــراز اّول مملکــت، قــدرت مرکــزی متمرکز و مدرنــی ایجاد 

کننــد. جمعــی برجســته و میهن پرســت، ایران دوســت و 

تجّددخواه بودند. ملک الشعرای بهار شعر می نویسد که ما 

احتیــاج به یک قدرت نجات بخش داریــم... نه تنها در دل 

ایشــان، بلکه در دل جامعٔه ایران یک چنین ســودایی وجود 

داشته است. الجرم و المحاله تصمیم بزرگان و فرهیختگان، 

کسی که می تواند اوضاع را سامان بخشد، رضاخان است.

 آخرین قرار و مدارها بســته می شــود و آن ها با سوگند به 

قرآن مجید هم پیمان می شوند که به استقال میهن و شاه 

وفادار باشــند. در ســوم اســفند ۱۲۹۹ برای تصّرف طهران و 

کودتا، ضد دولت وقت به نخســت وزیری ســپهدار رشــتی 

حرکــت کننــد. در اّولین دقایق بامداد روز دوشــنبه نیروی 

قــزاق وارد طهران شــده و طبق برنامــٔه منظمی کانتری ها، 

دژبانی هــا و وزارت خانه ها به تصّرف خــود درآوردند. عصر 

همان روز مردم طهران اعانی بر در و دیوار شهر دیدند که 

باالی آن نوشته شده بود.

حکم می کنم:

»ماها فداکاران حقیقی کشور هستیم و برای پایان دادن 

این اوضاع ناگوار، کمر هّمت بسته و آماده ایم تا خائین را به 

ســزای خود برسانیم و پشتیبان حکومت نیرومندی درخور 

شئون و عظمت کشور شاهنشاهی باشیم«.

پــای ایــن اعان امضــای رضاخان نشســته و اینک طهران 

بــه تصــّرف او درآمده بود. چهار روز بعد از کودتا به ســردار 

سپهی و پس ازمّدتی به وزارت جنگ منصوب شد.

مشــاوران  تمــام  جنگــش  وزارت  دوران  در  سردارســپه 

انگلیســی را از ایــران اخــراج کــرد و در نهایــت، حکم خاتمٔه 

خدمت کلنل اســمایت را به عنوان آخرین مشاور انگلیسی 

در ایران به دستش داد.

روزنامــٔه تایمــز لنــدن در ۲۳ ام ســپتامبر ســال ۱۹۲۱ در 

همین مورد نوشــت: آرمیتاژ اســمایت که اصــوالً به منظور 

مشــاوره و راهنمایــی در امور مالی آن کشــور بــه ایران رفته 

بــود، به انگلســتان بازگشــت و با عزیمــت او، آخرین یادگار 

قــرارداد ایران و انگلســتان از میان رفــت. در همین هنگام، 

وضع داخلی کشور به اوج هرج و مرج رسیده بود. کشوری 

ناامن و بس بی سروســامان بود. به طوری که از هر گوشه ی 

این ســرزمین ندای جدایی و خودمختاری سرداده می شد. 

ارتــش ایــران، ایــن بــار برخاف گذشــته، بدون درخواســت 

کمک از بیگانه، جنگ ها را یک به یک با پیروزی پشــت ســر 

می گذاشــت؛ و سردارســپه بدیــن ترتیب موّفق به اســتقرار 

یکپارچگی و بازگرداندن امنّیت به میهن شــد. »خون بهای 

مشــروطه« اینــک با جان ومــال مّلت که در امــان و امنّیت 

بود برقرار شد.

بعــد از خــروج احمدشــاه از کشــور و اقامــت در فرنــگ، 

نخســت وزیری سردارسپه هم زمان بود با ریاست جمهوری 

مصطفــی کمال پاشــا آتاتورک به عنــوان اّولین رئیس جمهور 

ترکیــه؛ و همچنیــن در بهمــن مــاه ســال ۱۳۰۲ در ایــران نیز 

ندای جمهوری سر داده شد. با تصمیم سردارسپه و افتتاح 

مجلس پنجم پیشــنهاد از میان برداشــتن ســلطنت قاجار و 

برپایــی جمهــوری داده شــد؛ در همیــن مجلــس روحانیون 

سّنتی مخالف پیشنهاد جمهوری و وکای تجّددخواه دستٔه 

موافــق بودند. مهم ترین این روحانیون، سّیدحســن مدّرس 

بود که حّتی در راهروهای مجلس مشــاجرٔه ســختی بین او 

و سردارسپه درگرفت. مدّرس بنیان جمهورّیت را برخاف 

احــکام جعفــری می دانســت. »من بــا جمهورّیــت مخالفم 

زیــرا جمهورّیــت بــا طریقٔه حقی جعفری مناســب نیســت 

ولی با پادشــاهی هر آدم الیق موافق هستم«. بدین ترتیب، 

جمهورّیت با مخالفت علما متوّقف و سردارسپه از ریاست 

جمهــوری ناامیــد شــد. در عیــن حــال، همــه واقــف بودند 

با تصمیم سردارسپه و 
افتتاح مجلس پنجم 
پیشنهاد از میان برداشتن 
سلطنت قاجار و برپایی 
جمهوری داده شد؛ در 
همین مجلس روحانیون 
سّنتی مخالف پیشنهاد 
جمهوری و وکالی 
تجّددخواه دستٔه موافق 
بودند. مهم ترین این 
روحانیون، سّیدحسن 
مدّرس بود که حّتی در 
راهروهای مجلس مشاجرٔه 
سختی بین او و سردارسپه 
درگرفت
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کــه کســی به شایســتگی وی قــادر به عهــده دار شــدن این 

مسئولّیت نیست. این را می توان به شهادت وکای مجلس 

پنجم اثبات کرد. بعد از کش و قوس های فراوان، سردارسپه 

بــا رأی هشــتاد نماینــده و تاش دکتر محّمــد مصدق، طی 

قانون مصوبٔه مجلس شــورای مّلی اعام انقراض ســلطنت 

قاجاریــه و تفویــض حکومــت موّقتی به شــخص رضاخان و 

مجلس شورای مّلی، به نام سعادت مّلت، انقراض سلطنت 

قاجاریــه را اعــام مــی دارد، و حکومت موّقــت را در حدود 

قانون اساسی مملکت به شخص ایشان واگذار می کند و به 

تصویب شورای مّلی می رساند.

نهایتــاً دودمــان قاجاریــه پــس از یک صــد و ســی ســال 

فرمانروایی بر ایران منحل شد و در اّولین مجلس مؤسسان 

موّرخٔه پانزده آذر ماه یک هزار و سیصد و چهار خورشیدی، 

سلطنت به خاندان پهلوی واگذار شد.

 رضاخان در روز بیست و چهارم آذرماه با تشریفات وارد 

مجلس شورای مّلی شد و در مقابل قرآن مجید زانو زد، قرآن 

را برداشــت و بوســید و متن اصل ســی و نه قانون اساسی را 

به عنوان ســوگند پادشــاهی قرائت کرد. روز بیست و پنجم 

آذرمــاه بــرای جلوس بر تخــت مرمر و اجرای مراســم اّولین 

سام و آغاز پادشاهی رضاشاه انتخاب شد. رضاشاه با اجرای 

موزیک حماسی سام »عام« و همان هیبت همیشگی در 

حضــور همــگان ظاهر شــد. این حضــور، گواهی بر ســختی 

راهی داشت که اکنون میّسر شده بود. حاال او در آستانگی 

پنجاه سالگی است؛ با کمری بسته به شمشیر جهانگشای 

نادری و تاج پهلوی بر سر، نشسته بر تخت پادشاهی ایران، 

گویی آینده ای سراسر پر شور و تحّول را پیش رو می دید. در 

این حین، کودکی در پایین و گوشــٔه تخت با حالت احترام 

نظامــی دیــده می شــد. این کــودک کســی نبود جــز فرزند 

ارشدش محّمدرضا و ولیعهد آیندٔه ایران.

ایران در آغاز ســلطنت رضاشــاه ویرانه ای بیش نبود، این 

کندسیری و تأخیر حّتی در مقایسه با همسایگان آن روزگار 

کامــاً هویدا بــود. نهادهای اقتصادی هنوز بدوی و جامعه 

دهقانــی بــود. بافــت شــهرهای بــزرگ همچنــان قدیمــی و 

فرسوده و بدون زیرساخت های کافی و شهرهای کوچک تر 

بیشــتر شــبیه روســتا بودنــد تــا شــهرهای قــرن بیســتمی. 

کوچه های تنگ و سیســتم خیابان کشــی براساس تعامات 

فصلی کیفّیت شان متغّیر بود، در تابستان پر از گرد و غبار 

و در زمستان پوشیده از گل و الی می شد. رفاه و بهداشت 

برای مردم مفهومی نداشت و دائماً زندگی مردم پرمخاطره 

و ســخت بود. رضاشــاه پیش تر از آن نشان داده بود که ذاتاً 

فردی عمل گرا اســت. ســال ها در میدان نبرد گوشه گوشــٔه 

این ســرزمین را دیده و پیموده بود. او مراســم و تشــریفات 

تاج گذاری را هرچه ســریعتر به اتمام رســاند و ردای مجّلل 

پادشاهی را کنار گذاشته و برخاف سّنت پادشاهان پیشین 

خود آستین هّمت را باال زد.

توســعۀ  و  اســتقال سیاســی  ایــران مصّرانــه خواســتار 

اقتصــادی در کشــور بــود و پیش درآمــد ایــن امــر انجــام 

اصاحات و گذار از ســاختارهای رایج و ســّنتی کشور بود. 

رضاشــاه نیــز بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف از هیچ تاشــی 

مضایقــه نمی کــرد. در اردوگاه جنگی، عباس میرزا در طرح 

پرسشــی از ژوبر فرانســوی: »نمی دانم این قدرتی که شــما 

)اروپایی ها( را بر ما مســّلط کرده چیســت و موجب ضعف 

ما و ترّقی شــما چه؟ و شــما در قشون جنگیدن و فتح کردن 

و به کاربــردن قوای عقلیه متبّحرید و حال آنکه ما در جهل 

و شــغب غوطه ور و به ندرت آتیــه را درنظر می گیریم. مگر 

جمعّیــت و حاصلخیزی و ثروت مشــرق زمین از اروپا کمتر 

است؟ یا آفتاب قبل از رسیدن به شما به ما می تابد تأثیرات 

مفیدش در سر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که مراحمش 

بــر جمیــع ذّرات عالم یکســان اســت خواســتٔه شــما را بر ما 

برتری می دهد؟ گمان نمی کنم. اجنبی حرف بزن، بگو من 

چه باید بکنم تا ایرانیان را هشیار نمایم«. این پرسش بدین 

این شیوۀ معماری با 
گرایش غالب آرت دکو با 

استفادٔه گسترده از مصالح 
نوین نظیر بتن، میلگرد 

و آهن و تزئینات نوظهور 
آجری، معماری ایران را، 
که تا پیش از این، ادامۀ 

روند معماری سّنتی مرسوم 
بود، وارد دوران جدیدی 
از حیث صنعت ساخت و 

ساز کرد
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ســبب کلیدی است که سرنوشــت ایران، البته نه آن زمان، 

بلکه بعدها رقم زده شــد. رضاشــاه، بــا درک دولت محوری 

متأثر از انقاب مشروطه، درصدد ایجاد یک دولت نیرومند 

بود تا بتواند عقب ماندگی ایران را جبران کند.

 او در اّولیــن قدم به ســراغ آرزوی دیرینــٔه ایرانیان رفت. 

احداث راه آهن سراسری نه تنها یک امکان حمل و نقل آسان 

بود بلکه طریقتی برای ابراز استقال ایران مدرن به حساب 

می آمد. سرانجام بعد از بررسی های موشکافانٔه مهندسان 

آمریکایــی، خط آهــن ایران از شمال شــرقی به جنوب غربی و 

از دریای مازندران به خلیج فارس طرح شــد. نهایتاً در سال 

۱۳۰۶ اولیــن کلنگ خط آهن زده شــد. در آن ســال ها، روزانه 

پنجاه هزار کارگر برای ریل کشــی ها مشــغول بــه کار بودند. 

آن ها دل کوه هایی که آن زمان به آن لوله سنگی می گفتند، 

شــکافته و کــوه و تّپه را مســطّح کــرده و روی دّره هــا را با پل 

پوشــاندند. تــا خــط ریل راه آهــن از دل ایــن کوه هــا و دّره ها 

گــذر کــرده تــا ایــن ســرزمین را در مســیر پیشــرفت و ترّقی 

قــرار دهــد. در عیــن حــال، ســاخت ریل آهــن ســال ها طول 

می کشید و عدم وجود راه های ارتباطی میان شهرها، خود 

مشــکلی بزرگ فراهم کرده بود که باید ســریعاً و هم زمان با 

ســاخت خط راه آهن، راه ســازی نیز در دســتور کار باشد. از 

ایــن جهــت که از یک ســو، تــداوم امنّیت و از ســوی دیگر، 

پیشــرفت اقتصادی در  گرو ارتباط آســان شــهرها با یکدیگر 

بــود. در سرتاســر ایــران تنها چنــد صد کیلومتر راه شوســه 

وجــود داشــت و طی  کــردن مســیرها گاهی روزهــا به طول 

می انجامیــد. در صورتــی کــه ترکیه و مصــر در همین زمان 

صدها کیلومتر خط آهن و راه های سراسری امن داشتند؛ در 

نتیجه می بایست هم زمان با احداث خط آهن، راه سازی هم 

در دستور کار قرار می گرفت.

پس از سال ها اکنون کسی که در رأس قدرت قرار داشت، 

حاال بستری فراهم کرده بود که کشور را از آن تن نیمه جان و 

به خواب رفته رها کند. همٔه آن مردان الیق چون محّمدعلی 

 فروغی، علی اکبرخان  داور، عبدالحسین تیمورتاش، احمد 

قــوام، فیروزمیــرزا نصرت الدولــه، ســردار اســعد بختیاری و 

بســیاری دیگر، گرد هم آمدند تا آرمان هایی را که رضاشــاه 

نماینده اش اســت را اجرا  کنند. بر همین اســاس، به تدریج 

ایــدۀ توســعه، یعنــی رفــع عقب ماندگی هــای اجتماعــی و 

اقتصــادی و فرهنگــی، با مفهوم تجّدد کلید خــورد. در این 

راه آلمانی ها، با اذعان به ریشه های مشترک با کشور ایران، 

بیش از سایر کشورها از خود آمادگی نشان دادند.

به همین جهت، نیازمند ایجاد زیرســاخت ها و یا به بیان 

واضح تــر بناهایــی بود تــا در گام نخســت، تشــکیل دولتی 

قدرتمند را محّقق ســازد و در گام بعد، شــکوه و اعتبار را از 

طریق بناهای عظیم به ارمغان بیاورد. در این میان، ایرانی، 

که در حال توسعه، و نیازمند قوانین هماهنگ با عصر جدید 

بــود، توأمــان از عارضــه ای رنج می برد کــه فقدانش بیش از 

همیشه احساس می شد و آن چیزی نبود جز هوّیت عظیم 

و تاریخ پرشکوه باستانی ایرانیان که طی سالیان گذشته، به 

بوتٔه فراموشی سپرده شده بود.

همان طــور که می دانیــم، در همٔه اعصار، معمارْی ظرف 

زندگــی مردمــان هر ســرزمین بــوده اســت، نقــش و جایگاه 

در سیر این سازندگی ها، 
معماران تأثیرگذار دیگری 
بودند که در بدو ورودشان 
به ایران در حقیقت عنوان 
باستان شناس داشتند، 
ولی پروژه های بزرگی در 
معماری به عهده گرفتند. 
یکی از آن ها ماکسیم سیرو 
بود. معمارباستان شناسی 
که مجتمع های دانشکده 
پزشکی تهران و دیگر 
دانشکده ها از جمله آثار 
او هستند
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معمــاری، از منظــر فرهنــگ، در هوّیت یابــی جامعه بســیار 

مهم بوده و این هوّیت، زائیدٔه ســه عنصر جغرافیا، تاریخ و 

باورها ست. از این رو بود که دربارٔه هوّیت معماری، از هوّیت 

»ایرانی« ســخن می گفتند. با این تصــّور، که هوّیت مندی 

معمــاری آن عصــر هم مســتلزم قــرار گرفتــن آن در امتداد 

مفاهیم تاریخی و بومی و نظام باورها باشد. با تلّقی هوّیت 

به مثابٔه امری واحد و ازلی و مّتصل به عالم ملکوت، راه حل 

هوّیت مندی معماری را نویابی اصول و سّنت های جاودان 

می دانســتند کــه در ضمــن نــوآوری و با بیان ایــن نکته که 

تاریخ و فرهنگ همچون منابع هوّیت هستند، هوّیت مندی 

معماری نیز در گرو تعامل میان هوّیت مّلی و معاصر بودن 

می باشــد. یعنی اهل ســرزمین خــود بودن، که پیشــینه ای 

متعالی بوده است. ایرانی، که معماری اش مردم وار و مردم 

آن هنرمند و مردم شــناس بوده در تب و تاب رودررویی با 

جهان مدرن و معماری بین المللی ارزشی تر شده، به طوری 

کــه، رابطــٔه عاطفــی و ادراکــی مــردم با فضای زیست شــان 

روزبــه روز پررنگ تــر شــده اســت. و در واقــع با معمــاری آن 

حیثیت تاریخی و فرهنگی گذشته را بازیافتیم.

اصوالً جوامع انســانی هرکدام دارای هدف های معّین و 

عناصری هستند که به صورت پیکری واحد شکل یافته اند 

و مشــابه با انســان ها، هریک ویژگی هایی دارند که آن را از 

دیگــر جوامــع متمایــز و تشــخیص پذیر می ســازد. مجموع 

ایــن ویژگی ها، هوّیت اجتماعی اســت. این هوّیت جمعی، 

برمبنــای ارتبــاط میــان روح افراد و جامعه شــکل می یابد و 

دارای وحدتی پیچیده اســت کــه از طریق فرهنگ اعضای 

خود سامان می پذیرد. و معماری یکی از منابع آفرینندگی 

یــا بازآفرینندگــی ایــن پیچیدگی اســت و افــراد را در درون 

خودش انســجام می بخشــد و  عاوه بر شــکل بخشــیدن به 

هوّیــت جمعی، هوّیت افراد را نیز متأثر می ســازد. و باعث 

شکل گیری و تداوم هوّیت جمعی می گردد.

آثــار فرهنگــی بــه ارث رســیده، در درجــٔه اّول در حافظٔه 

افــراد )فرهنــگ شــفاهی(، ســپس در قوانین، حقــوق، متون 

مقــّدس، ادبّیــات و هنر، و معماری مکتوب شــده اســت و 

به گونه ای اکتسابی در هر نسل، فرهنگ به شکل پی در پی 

احیــا می شــود و این میراث فرهنگی مهــر و هوّیت ویژه ای 

بــر پیشــانی هــر جامعــه می زنــد و هوّیت افــرادی کــه آن را 

می سازند با بازگشت به پیشینیانش، سیراب می کند. از این 

پس، جامعه نام، شخصّیت، تقویم، نشانه های سلحشوری و 

پرچم، بنیان گذار یا بنیان گذارهای خویش، پیشینیان، زبان، 

اساطیر و آئین های خویش را دارد که ویژگی های خود را بر 

هر فرد حک می کند.

این فرهنگ هم زمان شــامل نرم افزار و ســخت افزار مورد 

نیاز برای عملکرد یک سیســتم اجتماعی جدید اســت. در 

واقع، به عنوان روح حاکم بر جامعه اســت که شــناخت آن 

برای درک هوّیت اجتماعی ضرورت داشت. و در واقع یک 

چارچوب فلسفی و نظری از یک دیسیپلین یا مکتب علمی 

در کنار نظریه ها، قوانین، کلّیات و تجربّیات به دست آمده 

می باشــد کــه قاعده منــد شــده اند. و ایــن دســتاوردهای 

فرهنگی، در درجٔه اّول به کار برطرف کردن نیازهای روزمرٔه 

آن  روز جامعــٔه ایــران بودنــد. و در مرحلــٔه بعــد، بــا کیفّیت 

خــود به تأیید، تقویت و تثبیت مراتــب باالتر فرهنگ یاری 

می رساند و در بیشتر موارد به ویژه آن دسته از دستاوردها 

که از عمر بیشتری برخوردارند، به عنوان نماد و سمبلی از 

جامعــه به حســاب می آیند. ضمن اینکــه به جامعه امنّیت 

روانــی و جســمانی بخشــیده و از آن پــس، اعضــای جامعــه 

بــا احســاس اعتمــاد مضاعــف بــه فرهنــگ و درک قــّوی از 

هوّیــت، جنبه هــای دیگر فرهنگ خودشــان، از جمله هنر و 

ادبّیات و فلسفه را غنا خواهند داد. از این نظرگاه، تک تک 

افراد جامعه، محصولی فرهنگی قلمداد می شــوند که ذیل 

سّنت های آن به دنیا آمده و پرورش یافته و به کنش در آن 

خواهند پرداخت. حاال برای تعیین جایگاه معماران در روند 

هوّیت پردازی، باید نخســت جایگاه معماری و معماران در 

ساختار فرهنگی و اجتماعی بررسی می شد. معماری ای که 

همواره تبلور و تجّسد ارزش ها و پارادایم حاکم بر جامعه بوده 

است. آثار شکوهمند معماری گذشتٔه ما، در عین حال که 

فرآورده هایی برای تأمین سرپناه بودند، هریک به تنهایی بار 

معانی و ارزش های فرهنگی عظیمی را بر دوش می کشند 

کــه در بســتر زمــان، آن را از ســطح فراورده های فرهنگی به 

سطح پارادایم و یک سیستم به ذهنّیت ناخودآگاه هر ایرانی 

منتقــل می کنــد. در واقع، یکی از راه های بی زمان ســاختن 

و جــاودان کــردن معمــاری اســن. ایــن دریافت نگارنــده از 

اّما نمی شود از جریان 
مدرنیسم در ایران صحبت 

کرد و از ارامنٔه ایرانی غافل 
شد. چند چهرٔه بسیار 

شاخص ارمنی، تعدادی از 
مهم ترین ساختمان های 

دولتی و عمومی و همچنین 
خانه ها و ویالهای 

شخصی را در دهه های 
ابتدایی قرن حاضر 

طراحی کرده اند
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مانیفست دوران رضاشاه و فرهیختگان آن دوران است.

در ایــن راه آلمانی هــا، با اذعان به ریشــه های مشــترک با 

کشــور ایران، بیش از ســایر کشــورها از خود آمادگی نشــان 

دادند.

یکی از نخستین گروه های آلمانی که به خاک ایران وارد 

شــدند، هیئت باستان شناســان آلمانی به ریاست فردریش 

زاره باستان شناس شهیر آلمانی بود که به منظور شرکت در 

جشــن هزارٔه فردوســی در سال ۱۳۱۳ شمســی به ایران قدم 

گذاشت. هرج ومرج ناشی از جنگ  جهانی اّول و پیامدهای 

منفی آن در ایران موجب رشد گرایشی برای تحّول شد که 

بــر اثر کوشــش برای ســاختن ارتش جدید، ایجــاد تحّول در 

نظام آموزشی، پیشرفت در ساخت خطوط ارتباطی کشور، 

برقــراری مناســباتی تازه در نظــام بانکی و تجــارت خارجی 

شتابی تند به خود گرفت. وجه بارز دیگر، کوششی بود که 

رضاشاه، هدف اقدامات خود را کاهش نفوذ استعمار کهن 

بریتانیا و رژیم نوخاســتۀ بلشویکی روس در ایران قرار داده 

بود. امپریالیسم انگلیس و روس سبب شده بود که ایرانیان 

آلمان را پشــتیبانی بالقوۀ تلّقی کنند. و این باعث نزدیکی 

روابط بین المللی ایران و آلمان شد.

در دهــۀ دوم قــرن، عوامــل متعــّددی بــر گرایش هــای 

گوناگــون در معمــاری ایــران تأثیــر گذاشــتند. اهمّیت این 

دوره، در پِی آمدوشد سفرا و هیئت های سیاسی-اقتصادی 

پررنگ تر می شود. هم زمان با خواست دولت اعیان و رجال 

بــرای احداث ســاختمان های اداری و دولتی، مهندســان و 

متخّصصان و شــرکت های ساختمانی بزرگ آلمانی به ایران 

گام نهادند. کار این شرکت ها در بخش های مختلف نظیر 

صنعت، اقتصاد و همچنین معماری در کشــور شروع شد. 

در حوزۀ اقتصاد افرادی نظیر »لیندن بات« و هیئت همراه 

وی، بانکداری نوین را در ایران تحّقق بخشیدند. در بخش 

صنعت فعالّیت، »فیلیپ هولزمان« شرکت هایی نظیر »هخ 

تیــف« کردنــد، در حوزۀ معماری و شهرســازی متخّصصان 

پرشماری به فعالّیت پرداختند. از مهم ترین بخش هایی که 

متخّصصان آلمانی در ایران به آن پرداختند. گروه نخســت 

مکتشــفان و ســّیاحانی بودنــد کــه توانســتند بررســی های 

گســترده ای پیرامون آثار باســتانی ایران انجام دهند؛ گروه 

دوم مهندسان و کارشناسانی بودند که در خدمت دولت 

ایران و در زمینۀ آموزش و تأسیس مدارس صنعتی فعالّیت 

کردند؛ گروه ســوم مهندســان معماری و شهرســازی بودند 

که نقش مهّمی در شــکل گیری معماری دوران معاصر ایفا 

کردند. متخّصصان آلمانی تأثیر به سزایی بر ساخت بناهای 

حکومتــی، خدماتی و صنعتــی در ایران داشــتند و بناهای 

دولتی نظیر شــهرداری تبریز و شــهربانی ارومیه به دســت 

معماران آلمانی ساخته شد. در بخش خدماتی، هتل آزادی 

رامسر، کانتری دربند، بانک مّلی ایران، ساختمان راه آهن 

تهــران و مرکــز فرش ایــران از مهم ترین بناهای ساخته شــده 
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تحت تأثیر مستقیم متخّصصان آلمانی است؛ و سرانجام در 

بخش صنعتی، شرکت ریسباف )اصفهان(، شرکت دخانّیات 

ایــران )تهــران( و کارخانۀ زاینده رود اصفهــان را می توان نام 

برد. در حوزۀ شهرسازی »کارل فریش« یک معمار و شهرساز 

آلمانی بود که بین ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۹ کار احداث میدان مرکزی 

شهر همدان را آغاز کرد. گروه وی شامل گرهارد رودنبرگ، 

گراندلــر، اشــتولباخ، به همراه یک کمک مهنــدس ایرانی به 

نام سیف الله خان سلیمانی و نیز مهندسی از شوروی سابق 

به نام والدیمیر چارویف بود.

بــا افزایش مناســبات ایــران و آلمــان گروهــی از معماران 

آلمانی برای طراحی و ســاخت بناهای اداری به اســتخدام 

دولت ایــران درآمدند؛ از شــاخص ترین این افراد، هاینریش 

آلمانــی بــود کــه بنــای بانک مّلــی ایــران را طراحی کــرد. از 

دیگــر افــراد می تــوان بــه »ماکــس اتوشــونمان« اشــاره کرد 

کــه نخســتین بار در اوایل قرن بیســتم به ایــران آمد. او که 

نّجاری چیره دســت بــود، به عنوان معّلم هنرســتان فّنی، از 

برلین مأمور در رضاییه شد. در سال های اقامتش در تبریز، 

عاوه بر کارخانۀ »سوســیک«، یک کارخانۀ بزرگ نّجاری و 

مبل ســازی نیز در این شــهر تأســیس کرد. این دو کارخانه، 

از نخســتین مؤسســات ایران در آغاز قرن بیســتم به شــمار 

مــی رود. شــونمان ِصنعتی حّتــی یک کارگاه مینــاکاری در 

اصفهان تأسیس کرد و یک هنرمند آلمانی به نام »ووستن« 

را با خود به اصفهان آورد. کارخانۀ ریســباف اصفهان، اوج 

کار شونمان در ایران بود که تلفیقی از معماری آلمان و ایران 

در آن به چشم می خورد.

آلمــان، در آن ســال ها، عــاوه بــر فــروش صنایع مختلف 

بــه ایــران، چنـــد مرکـــز فنـّــی در ایــن کشــور دایــر کــرد کــه 

مسئول تربیت نیروی فّنی متخّصص بودند. آلمـان و ایران 

توافق هایــی برای افتتاح دبیرســتان هایی با شــیوۀ مدیریت 

مدارس آلمانی در ایران داشتند که قـرار بود در این مدارس 

علوم فّنی جدید و نحوۀ احداث و نگهداری مراکز صنعتی 

تدریس شـود. در سال ۱۳۰۴ یک مدرسۀ جدید مشترک ایران 

و آلمان شــروع به کار کرد که مدرســۀ صنعتی ایران و آلمان 

نام گرفت. برنامۀ درســی این مدرســه تدریــس توأم علوم، 

صنعــت و کارآمــوزی در رشــته های مختلف بود. در ســند 

مربوط به وزارت معارف، اوقاف و صنایع مســتظرفه موّرخ 

۱۳۰۶/۳/۱۵ پیرامون به کارگیری هانری اشترونک چنین آمده 

است: »قرارداد تبعۀ دولت 

آلمان که ریاست و معّلمی 

صنعتــی  دبیرســتان  در 

اســت،  داشــته  را  ایــران 

خــرداد خاتمه می یابد ولی 

به جهت لیاقتی که از خود 

نشان داده است مجّدداً به 

اســتخدام دولت ایــران در 

می آید«.

بناهــای  از  نمونــه ای 

کارخانه هــای  نوظهــور، 

کــه  هســتند  صنعتــی 

پی ریــزی  وجــود  بــا 

ابتدایــی  شــالوده های 

قاجاریــه،  دوران  در  آن 

به دلیل کارشکنی های وافر 

ایران در ده سال قبل از 
کودتای رضاخان در واقع، 

به مفهوم دقیق آن چیزی 
بود که امروز در علوم 
سیاسی از آن به عنوان 

یک دولت سقوط  کرده یا 
 failed(  در حال سقوط

state( نام برده می شود؛ 
دولتی که ظواهر دولت را 
دارد ولی در واقع قدرتش 

صوری است
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نیروهای داخلی و خارجی به ثمر ننشست و شکل گیری آن، 

به دوران رضاشــاه موکول شــد. بناهایــی که نظیر فضاهای 

مــدرن هــم عصرشــان، موجــب دســت یافتن شــهرهای این 

دوران به چهره ای نوین، و تبدیل آن ها به شهرهای صنعتی 

شــدند. نمونه ای از بناهای نوظهــور، کارخانه های صنعتی 

هســتند. گرایش آرت دکو مورد عاقۀ بســیاری از معماران 

آلمانی در طراحی و ساخت بناهای صنعتی بود و بر همین 

اســاس ایــن گرایــش از جانب معمــاران آلمانــی در ایران هم 

دنبال شد. در سال های مربوط به دولت وقت ایران، برخی 

کارشناســان خارجی در ســال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ مشــغول به 

کار در ایران شدند، از جمله هارتمن آلمانی که می خواست 

مطالعات امکان ســنجی نخستین کارخانۀ مدرن ذوب آهن 

ایــران را بــا امضــای قراردادی انجام دهند. ســپس در ســال 

۱۳۱۶ قراردادی با کنسرسیوم آلمانی دماگ-کروپ بسته و 

بنا شــد طبق تصمیم شخصی شــاه، در نزدیکی کرج که آن 

سال ها چیزی بیش از یک روستای آباد بزرگ نبود، کارخانٔه 

ذوب آهن تأســیس شــود. وقــرارداد را »ابوالحســن ابتهاج« 

به عنوان رئیس وقت سازمان برنامه امضا کرد.

حضور مهندسان و معماران آلمانی در ایران و تأثیر آن ها بر 

شکل گیری و طراحی بناهای صنعتی به چند نمونۀ محدود 

خاصه نمی شود. سند مهم دیگر در حوزۀ معماری صنعتی 

و حضور مهندسان آلمانی در ایران به مدرکی اشاره دارد که 

مربوط به »وزارت پیشه و هنر« است در خصوص هانریش 

هالبلــوب، کــه در مــوّرخ ۱۳۱۹/۱۲/۱ تصویــب شــده و بدین 

شرح است: »نظر به اینکه برای نظارت کارهای ساختمانی 

کارخانــٔه چیت ســازی بــه  وجود یــک نفر معمــار متخّصص 

نیاز اســت از این جهت، طرح تصویب نامه برای اســتخدام 

»هانریــش هالبلــوب« تابــع دولت آلمــان ارســال و تقاضای 

تصویــب آن می شــود«. متخّصصان آلمانی بــا بهره گیری از 

الگــوی کارخانه های صنعتی طراحی شــده به دســت »پیتر 

بهرنس« در کشور آلمان، همین سبک و الگو را در بسیاری 

از کارخانه های ایران ادامه دادند.

»ارنســــت هرتســــفلد«، باستان شــناس آلمانــی و رئیــس 

موسســۀ آثــار عتیقــۀ آلمــان بــرای تصــّدی شــغل مدیریــت 

موزۀ آثار باســتانی و کتابخانـــۀ مّلـــی از طـــرف انجمن آثار 

مّلــی دعــوت بــه همــکاری شــد. هرتســفلد از معروف ترین 

کارشناســان در حــوزۀ باستان شناســی و معماری بــود و در 

زمینه هــای تاریخ هنر، واژه شناســی خاورزمیــن و معماری، 

تحصیات و مطالعاتی انجام داد. ســند مهم در این حوزه 

مربــوط بــه »وزارت معــارف و اوقــاف و صنایع مســتظرفه« 

مــوّرخ ۱۳۰۶/۳/۱۷ پیرامون اســتخدام ارنســت هرتســفلد و 

بدیــن شــرح اســت: »خاطر نماینــدگان محترم مســتحضر 

اســت، حفظ و کشــف آثار تاریخی هر مّلت یکی از وظایف 

مهم و مفاخر معظمٔه مّلت محسوب می شود و هر مملکت 

بــرای حفظ عظمت خود ناچار اســت که گذشــته را از نظر 

محــو نکــرده، یاد کارهــای نیاکان را از دســت حــوادث اّیام 

محافظت کند، برای این مقصود پروفســور هرتســفلد تبعۀ 

دولــت آلمان را برای تحقیقــات تاریخی معرفی می کند«. 

طرح و ســاخت موزٔه ایران باســتان توسط آندره گدار معمار 

فرانسوی، مرحلٔه نهایی برای تمام این مطالعات بود.

علی اصغــر حکمت در خاطراتش می نویســد که از طرف 

دولــت مأمــور بنای طــرح موزه شــده و برای مکان ســاخت 

مــوزه، میــدان مشــق در نظــر گرفته شــد که میدان بســیار 

وســیعی بــود. میدان مشــق در دورٔه قاجــار محل تمرینات 

نظامــی دیویزیــون قزاق بــود. و انتخاب ایــن مکان به لحاظ 

مدرن گرایــی بســیار اهمّیــت داشــت. و در نوســازی شــهر 

تهــران ایــن میــدان به محــل ســاخت ادارات مهم کــه نماد 

مدرنیزاسیون ساختار بودند تبدیل شد. وزارت امور خارجه، 
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شــهربانی کل کشور، ســاختمان بلدیه، وزارت جنگ، ادارٔه 

ثبــت، ادارٔه پســت، ادارٔه گمــرک، شــرکت نفــت و باشــگاه 

افسران در سایت همین میدان ساخته شد.

شــاید یکی از مهم ترین بناهایی که کمتر به آن پرداخته 

شــده اســت بنای بانک مّلی شــعبۀ خیابان فردوسی تهران 

باشــد کــه توســط هاینریش آلمانی طراحی و ســاخته شــده 

اســت. استفاده از عناصر معماری ایران متعّلق به معماری 

قبل از اســام از ویژگی های بارز این بناســت. ســند موّرخ 

بــه  اشــاره دارد: »تقدیمــی  بنــا  ایــن  پیرامــون   ۱۳۱۲/۶/۱۱

مستطاب اجل آقای حسینقلی خان نواب که از طرف دولت 

علیه برای مطالعۀ نقشۀ بنای جدید بانک مّلی که ساختمان 

آن در نظر است معّین شدند، و در آن جلسه آقای همریش 

)هاینریــش( معمــار بانک نقشــۀ جدید را کــه به مقیاس یک 

به صد، ترســیم شــده اســت ارائــه داد، امضاکننــدگان ذیل 

معتقدند که این نقشٔه جدید از نظر معماری با پروگرامی که 

از طرف هیئت مدیره بانک وضع شده است کاماً موافقت 

دارد«. همچنین الزم به ذکر است هاینریش به عنوان معمار 

این مجموعه، دارای ســابقۀ طراحی و ساخت چندین بانک 

در آلمــان اســت. از دیگــر بناهایی که هاینریــش آلمانی در 

ایــران طراحی کرد شــرکت فــرش ایران در خیابان فردوســی 

تهران است که این بنا نیز همانند بنای بانک مّلی بر اساس 

مضامین و الگوهای باستانی در همین دورۀ تاریخی طراحی 

شده است. دیگر بنای طراحی شده توسط هاینریش آلمانی 

کانتری دربند است که در این بنا، مضامین باستانی نظیر 

آنچه در تخت جمشید وجود دارد به صورت مستقیم تکرار 

شــده اســت. یکی از مهم تریــن دالیل اســتفاده از مضامین 

باســتانی در معمــاری ایــن دوران، حضــور متخّصصــان و 

باستان شناســان آلمانــی در ایران اســت که گامــی مؤثر در 

جهت شناساندن مجموعه های تاریخی برداشتند.

کمپانــی آلمانــی فیلیــپ هولزمــان مجــری بســیاری از 

پروژه هــای بــزرگ عمرانــی صنعتــی در خاورمیانــه از جمله 

عــراق و ایــران بــود. از پروژه های مهم این شــرکت در ایران، 

ایســتگاه راه آهن تهران را می توان نام برد که بین ســال های 

۱۳۱۴ تا ۱۳۱۵ ساخته شد. بیمارستان تهران، پروژه ای دیگری 

از این شرکت است که در سال ۱۳۲۰ به اتمام رسید. از دیگر 

کارهای این شرکت، سفارت آلمان در خیابان فردوسی است 

که در ســال ۱۳۱۹ ســاخته شد. بندرشاه و ساختمان راه آهن 

علی آباد نیز در سال های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۰ توسط همین کمپانی 

ساخته شده است. »هخ تیف« هم یکی دیگر از شرکت های 

ســاختمانی آلمانــی اســت کــه در ایــران پروژه هایــی مانند 

کارخانۀ چای گیان و فرستندۀ رادیویی تهران را اجرا کرده 

است. به طور کّلی تا سال ۱۳۲۰ شمار بسیاری از متخّصصان 

و کمپانی های ســاختمانی در ایران مشغول فعالّیت بودند 

و نقــش به ســزایی در بوجــود آمــدن بناهــای مــدرن و حّتی 

تزئینات نوظهور در نقوش آجری ایران داشتند. و معمارانی 

نظیــر آلفــرد میســل و پیتــر بهرنس بــا کاهش تزئینــات، کم  

کردن نقش معماران در بررســی، متخّصصان و شــرکت های 

آلمانی در معماری معاصر ایران نخست به معماری صنعتی 

پرداخته شد. این شیوۀ معماری با گرایش غالب آرت دکو با 

اســتفادٔه گســترده از مصالح نوین نظیر بتن، میلگرد و آهن 

و تزئینــات نوظهــور آجــری، معماری ایــران را، که تا پیش از 

ایــن، ادامــۀ روند معماری ســّنتی مرســوم بــود، وارد دوران 

جدیدی از حیث صنعت ساخت و ساز کرد. مشابه آنچه در 

آلمان اّتفاق افتاد و معمارانی نظیر آلفرد میسل و پیتربهرنس 

بــا کاهــش تزئینات، کــم کردن ضخامــت دیوارهــا، افزایش 

نورگیرها و استفاده از مصالح جدید، زمینه را برای معماری 

جدید فراهم آوردند، در ایران نیز این روند برای حضور دیگر 

معماران برای آینده ادامه پیدا کرد. اّما نکتۀ قابل توّجه در 

این حوزه، اســتفادۀ چشــمگیر از مضامین باســتانی و ایجاد 

پشتوانۀ تاریخی و فرهنگی است. که از طریق معماری در 

ســاختمان های اداری و حکومتــی تجّلی پیدا کرده اســت. 

معمــاران آلمانــی و فرانســوی و حّتی معمــار گرجی االصل، 

نیــکای مارکــوف بــا توّجه بــه اکتشــافات باستان شناســی 

انجام شده در ایران، در استفاده از این الگوها و مضامین کهن 

مفهوم سیاست ناسیونالیسم 
مثبت اّتخاذ رویه ای بود 

که حداکثر استقالل 
سیاسی و اقتصادی کشور 
را بر اساس مصالح مّلت 

ایران تأمین کند، و به جای 
گوشه گیری و انزوا طلبی، 

به ما امکان همکاری 
وسیع با همٔه کشورها را 

در چارچوب حفظ کامل 
حاکمّیت و حقوق مّلی  ما 

بدهد
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پیشگام بوده اند. عمدۀ بناهای ساخته شده در ایران توسط 

مهندســان و شــرکت ها با همین گرایش بوده است. این در 

عظمت بناها، سخت و سنگین بودنشان، کاماً هویداست. 

دبیرستان البرز، کلیسای مریم مقّدس، دبیرستان انوشیروان 

دادگر، ساختمان و موزٔه پست، مدرسٔه ژاندارک، ساختمان 

سینگر، عمارت شهرداری، خانٔه پروفسور عدل، زندان قصر 

و بسیار آثار دیگر.

در سیر این سازندگی ها، معماران تأثیرگذار دیگری بودند 

که در بدو ورودشان به ایران در حقیقت عنوان باستان شناس 

داشتند، ولی پروژه های بزرگی در معماری به عهده گرفتند. 

یکی از آن ها ماکســیم ســیرو بود. معمارباستان شناسی که 

مجتمع های دانشــکده پزشــکی تهران و دیگر دانشــکده ها 

از جملــه آثــار او هســتند. ســیرو البتــه به جــز ایــن پروژه ها، 

تحقیقات مفّصلی در مورد کاروان سراهای ایرانی داشته و 

بسیاری از آن ها را نقشه برداری و تاریخ نگاری کرده است.

معمــار دیگــر کــه پیــش از ایــن نیــز بــه او اشــاره کــردم 

آنــدره  گــدار اســت که او هــم در ابتدا به قصــد حفاری های 

باستان شناســی بــه ایران آمد و بعــد طراح و پایه گــذار موزٔه 

ایران باستان شد و سال ها سرپرست باستان شناسی در ایران 

بود. طراحی دانشگاه تهران و کتابخانٔه مّلی نیز به او سپرده 

شــد. گدار اّولین رییس دانشــکدٔه هنرهای زیبای دانشگاه 

تهران بود و به طور مستقیم بر آموزش معماری در ایران تأثیر 

گذاشت و سرفصل و برنامٔه درسی رشتٔه معماری را با کمک 

محسن فروغی برای دانشجویان تهیه کرد. یکی از آثار دیگر 

طراحی شــده، مقبــرٔه حافظ در شــیراز نیز از جملــه کارهای 

بسیار شاخص آندره  گدار است.

اّمــا نمی شــود از جریان مدرنیســم در ایران صحبت کرد 

و از ارامنــٔه ایرانــی غافــل شــد. چنــد چهرٔه بســیار شــاخص 

ارمنی، تعدادی از مهم ترین ساختمان های دولتی و عمومی 

و همچنیــن خانه هــا و ویاهــای شــخصی را در دهه هــای 

ابتدایی قرن حاضر طراحی کرده اند. وارطان هوانسیان، پل 

آبکار، گابریل گورکیان، اوژن آفتاندلیانس و قلیچ باقلیان از 

جمله این معماران مشــهور هستند. ساختمان اصلی بانک 

ســپه، هتل فردوســی، هتل دربند و سینما متروپل و تعداد 

زیادی آپارتمان و منزل شخصی به دست وارطان هوانسیان، 

کاخ شــهربانی و میــدان حســن آباد اثر قلیچ باقایــان و کاخ 

دادگستری، آمفی تئاتر مدرسٔه نظام، و همچنین ساختمان 

وزارت امــور خارجه نیز از آثار گابریل گورکیان اســت. کاخ 

دادگستری در خیابان داور جزو یکی از شاخص ترین بناهای 

ابتدای نهضت معماری مدرن در ایران محسوب می شود.

 گابریل گورکیان که زادٔه استانبول بود و بافاصله پس از 

تولّد به همراه خانواده اش به ایران مهاجرت کرده و تابعّیت 

ایرانی داشت، نه تنها در ایران بلکه در اروپا و ایاالت مّتحدٔه 

آمریکا نیز معمار شناخته شده ای بود. در سال ١٩٢٣ تعدادی 

از آثار گورکیان در سالن پاییزه پاریس در کنار آثار معمارانی 

با شهرت جهانی مانند لکوربوزیه به نمایش درآمد.

در کــوران جنــگ  جهانــی دوم، کــه حــدود دو دهــه از 

ایــران شــاهد  پادشــاهی رضاشــاه می گذشــت، شــهرهای 

تحّوالت فزاینده و بزرگی، که به هّمت یک ارادٔه آهنین نظام 

یافته بود. ایران در ده سال قبل از کودتای رضاخان در واقع، 

به مفهوم دقیق آن چیزی بود که امروز در علوم سیاسی از 

 failed(  آن به عنوان یک دولت سقوط  کرده یا در حال سقوط

state( نــام برده می شــود؛ دولتی که ظواهــر دولت را دارد 

ولی در واقع قدرتش صوری است. از ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰، نه چند 

در اواسط دهٔه ۱۹۶۰ 
ج  بازگشت اّولین مو
معماران و مهندسان 
متخّصص تحصیل کردٔه 
خارج بر ایران تأثیر 
مستقیمی بر برنامه ریزی 
مّلی و امکانات ساختمانی 
بر جای نهاد. هم زمان با 
، نیروی فرهنگی  این امر
غالب در مدارس معماری 
و مهندسی از فرانسه به 
انگلیسی-آمریکایی همراه 
با مقداری تأثیرات ایتالیایی 
تغییر پیدا کرد
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صدهــزار بلکه چند میلیــون ایرانی جان خودشــان را در اثر 

وبــا، آنفلوآنــزا، قحطی، و جنگ از دســت دادند. حداقل ۲۵ 

درصــد و به روایتــی ۴۰ درصــد جمعّیت ایــران در این مّدت 

در نتیجٔه این بلیه های عمدتاً طبیعی ولی کارساز به خاطر 

بی کفایتــی قاجارهــا جان خودشــان را از دســت دادند. هر 

قســمت مملکت دست کســی بود، یا قطاع  الطریقی بود یا 

آزادی خــواه، یــا نوکر انگلیس، در خوزســتان. کســی اّدعای 

والیت می کرد در خراسان و فرد دیگری می خواست دولت 

ایجاد کند.

اگر بگوییم رضاشاه یکی از عجیب ترین مسیرهای تاریخ 

ایــران در ذهــن و خاطــر ایرانیــان معاصــر را پیمــوده اســت، 

ســخنی به گزاف نگفته ایــم. روزگاری منجی ایــران و کمی 

بعدتــر و در کــوران حکومتش، به دلیل سیاســت های آمرانه 

و اصاحــات ســریعی که داشــت، نقــد و نفریــن گروهی از 

نخبــگان و روشــنفکران از یک ســو و جمعّیتــی از آخوندها و 

متعّصبان مذهبی را از ســوی دیگر به جان خرید. در انتها 

نیــز اســتعفای اجباری اش از ســلطنت، موجــی اگر نگوییم 

چندگانه، دســت کم دوگانــه برانگیخت. برای دســته ای از 

ایرانیــان آن عصــر کــه منتقــدش بودند، جشــن و پایکوبی و 

شادمانی به بار آورد و رها شدن تنّفسی که می گفتند شانزده 

سالی در سینه حبس بود. برای جمعّیتی دیگر اّما فقدانش 

مساوی می شود با حذف رهبری وطن پرست، آهنین اراده و 

نجات بخش میهن از طوفان آشــوب ها، ویرانی ها، غارتگری 

ایــات و عشــایر، ناامنی، بی ســوادی، بی هوّیتــی تاریخی، 

بیماری هــای واگیردار سراســری و عقب ماندگی های ســیاه 

عصر قاجار و پیش از آن.

استاد احسان یارشاطر یادکردی دارند:

»نخســت، ســه خاطــره از پدربزرگــم )پــدر و مــادرم( یک 

خاطــره از پدرم، و یک خاطــره از مادرم می آورم. پدر مادرم 

در ســال ۱۳۳۸ خورشــیدی در حالــی کــه نــود و نــه ســال از 

عمرش گذشــته بود، درگذشــت او تا پایان عمر، ســرحال و 

ســرزنده و شــوخ بود و همیشه لبخند بر لب داشت. روزی 

به هنــگام نــوروز ســال ۱۳۳۵ خورشــیدی، کــه همــٔه نوه هــا 

ونبیره هایش گردش را گرفته بودند، سرِ درددلش باز شد و 

گفــت: مــن روزی را که ناصرالدین شــاه تیــر خورد به خوبی 

به یــاد دارم و ده- دوازده ســاله بــودم. و پس از او، شــاهانی 

چون مظفرالدین شاه، محّمدعلی شاه، احمدشاه، رضاشاه تا 

محّمدرضا شاه را نیز به یاد دارم. باید بگویم که در میان این 

شش پادشاه، هیچ کس را و هیچ کس را مقتدرتر، سازنده تر، 

و دالورتر و میهن پرست تر از رضاشاه ندیده ام.

دومیــن خاطــره ام، از روزی اســت که خود ســیزده ســاله 

بودم وانگلیســی ها یک ســال پیش، رضاشــاه را از ایران برده 

بودند. پدرم گفت: مّلت ایران از امروز که خبر مرگ او در 

تبعید منتشر شد، به راستی یتیم شد! چون او، مانند پدری 

دلسوز، برای مردم ایران زحمت کشید، تا انگلیسی ها، او را 

از ما، جدا کردند.

 ســومین خاطــره از مــادرم بــود، کــه زمانی کــه در پنجم 

مرداد ۱۳۲۱ فریاد فوق العادٔه روزنامه فروش بلند شد: »مرگ 

رضاشاه در تبعید« مادرم سراسیمه به در خانه رفت، و ده 

شــاهی به روزنامه فــروش داد و یک برگ فوق العادٔه روزنامٔه 

اطّاعــات را خرید. من که کودکی نوســال بودم دیدم پس 

از بسته شدن در خانه، دیگر خبری از مادرم نشد، به داالن 

رفتم مشاهده  کردم که مادرم روی پّله های داالن نشسته، 

دارد به ســختی گریــه می کنــد، پرســیدم چــه شــده؟ برگــٔه 

فوق العاده روزنامه را به دســتم داد، و باز آغاز به گریســتن 

کــرد. روزنامــه را خواندم. فهمیدم »خبر مرگ رضاشــاه« را 

مفهوم خانٔه درونگرا با 
حیاطی مانند بهشت که 
بر اساس نظام خانوادٔه 

گسترده، ضوابط اجتماعی 
اسالم و بیش از همه، بر 

اساس سازگاری با اقلیمی 
گرم و خشک و خشن 

شکل گرفته بود، تا جنگ  
جهانی دوم، گونٔه طبیعی 

مسکن در فالت ایران 
محسوب می شد
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نوشته اند. ولی عّلت گریٔه مادر را درست نفهمیدم. دقایقی 

گذشت، تا اشک های مادرم بند آمد. کنجکاوانه از او عّلت 

گریه را پرســیدم. گفت: پســرم! تو نمی دانی چه کســی را 

از دســت دادیــم. من و تــو و برادران و پــدرت و خانواده مان 

هــر چــه داریم از اوســت. تو خــوب یادت هســت که من و 

خاله هایت وعمه ات چگونه توی چادر به سر می بردیم. این 

او بود که ما را آزاد کرد. اگر او نبود تو هم اکنون در کاس 

یکم دبیرستان به سر نمی بردی و باید در مکتب خانه عم ُجز  

و مفاتیح الجنان می خواندی. او آمد و دبستان و دبیرستان و 

دانشگاه درست کرد«.

رضاشاه، تمام آرمان های مشروطّیت را قبول و پشتیبانی 

کرد. مثاً در مملکتی که تنها قانون شــرع بود، دانشــکدٔه 

حقــوق و محاکــم گوناگــون حقوقــی را بــا اقتبــاس از آنچــه 

در فرانســه معمول بود، تأســیس و فرد شایســته ای را مانند 

علی اکبــر داور، را بــه وزارت دادگســتری منصــوب کــرد. 

مکتب خانه ها، از اعتبار افتادند، و دبستان ها و دبیرستان ها 

و دانشــکده های گوناگــون بــا برنامه هــای متأثــر از آنچه در 

اروپا، به خصوص فرانســه بود، تأســیس شد و مرد باکفایتی 

چــون علی اصغــر حکمــت را بــه وزارت معــارف )آمــوزش و 

پــرورش بعــدی برگزید( که مســئول تعلیم و تربیت کشــور 

باشد.

 رضاشــاه می خواســت با ســرعتی فوق العــاده ایــران را از 

وضع قاجاریان بیرون بیاورد و به یک کشور اروپایی نزدیک 

کنــد. البته این برنامه نمی توانســت در دوران حکومت او 

صدرصد انجام گیرد، چون نه جامعه آمادگی کافی داشت 

و نه رضاشــاه فرصت کافی. شــانزده ســال بیشــتر حکومت 

نکــرد. ولــی کارهای مثبــت هیچ  یک از پادشــاهان ایــران را 

نمی توان با کارهای او قابل قیاس دانســت. شــاید در ایران 

اردشــیر ساســانی را بتوان با او، مقایســه کرد ولی اردشــیر 

فرصت خیلی بیشتری داشت.

۲۵ شهریور ۱۳۲۰

۲۶ دی ۱۳۵۷- محّمد رضاشاه پهلوی

در این مّدت، جامعٔه ایرانی به صورت بنیادی تغییر شکل 

پیــدا کــرده و بافت مــادی و معنوی این جامعه با شــرایطی 

کامــاً تازه تطبیق یافته بود. در نتیجه، طبعاً در دیدگاه ها، 

روش هــا و برنامه هــا نیز دگرگونی اساســی پدید آمــده بود. 

به مــوازات ایــن تحّوالت و وضــع جهانی ای که مــا در آن به 

ســر می بردیم تغییرات شگرفی ایجاد شده بود. کشورهای 

متعّدد زیادی که وارد خانواده جهانی ملل شده اند، از این 

معادالت سیاسی و اقتصادی بهره مند شده و امروز دنیا خود 

را آشــکارا در نخســتین مراحل عصر تازه ای میابد که الزاماً 

ضوابط و روش های نوینی را نیز همراه دارد. کشــور در این 

مــّدت، به صورت یکی از قدرت های مؤثر صحنٔه سیاســت 

بین المللی در آمده اســت که دیگر هیچ کس نمی توانســت 

نقش آن را نادیده بگیرد.

 محّمدرضاشــاه اشــاره می کننــد: »همــه می دانیــم کــه 

ایــران عصــر نوین، تنهــا اندکی بیش از نیم قــرن پیش، پا به 

وجــود گذاشــت. در آن هنــگام، جامعــٔه ایرانــی در وضعی 

قــرار داشــت کــه از دیــدگاه تاریــخ می بایــد بــدان انحطاط 

تقریباً کامل نام داد. از نظر سیاســی، کشــور ما در آســتانٔه 

از دســت دادن رســمی آن اســتقالی بــود کــه عمــاً نیز از 

مّدت ها پیش جز اســمی از آن باقی نبود. حکومت مرکزی 

و نیروی دفاعی و خزانٔه مملکتی، فقط از نظر تشــریفاتی و 

در روی کاغذ وجود داشــت. از لحاظ اقتصادی این کشــور 

یکــی از ضعیف ترین و کم درآمدترین ممالــک جهان بود، و 

از نظر اجتماعی، رواج فقر، بی سوادی، بیماری، گرسنگی، 

خرافات، ارتشاء، خیانت و بیگانه پرستی، جامعٔه ایرانی را تا 

حد عقب افتاده ترین جوامع دنیا پایین برده بود. درست در 

همان موقع، دولت های صنعتی و ثروتمند جهان امروز در 

مراحل بسیار پیشرفته ای از ترّقی بودند. طبیعی است که 

بدین ترتیب، فاصله ای که ما را از این کشورها جدا می کند 

بســیار زیاد اســت به همین دلیل، برای پر کردن این فاصله 

تــاش می کردیــم، حریفان نیز شــتابان به پیــش می رفتند، 

ودر این راه به اقتضای پیش رفتگی کنونی خود از شــرایط و 

امکانات بسیار بیشتر و مساعدتر برخوردار بودند. بنابراین 

پرکردن این فاصلٔه دوم نیز الزامی مزید بر الزام قبلی است. 

حــاال از توّجــه به مجموع این واقعّیات چه نتایجی می توان 

گرفت؟«

ایشــان تردیــدی نداشــتند که اگــر این بار نیــز در راه نیل 

ح های مهم آن  از طر
دوران، غرفٔه ایران در 
نمایشگاه جهانی مونترال 
کانادا ۱۳۴۶ )۱۹۶۷( است. 
که در مونترال و استان 
کبک کانادا برگزار شد. 
این نمایشگاه به عنوان 
قترین 

ّ
کامیابترین و موف

نمایشگاه قرن بیستم 
شناخته می شود
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به هدف مقّدســی که بی گمان خواســتٔه خداونــدی جز آن 

نیســت؛ یعنی ســاختن آینده ای پرشــکوه برای فرزندان این 

ســرزمین و تأمیــن نیک بختی و ســربلندی آنــان، و پی ریزی 

جامعٔه فردای ایران.

شاهنشــاه، به عنوان ناخدای کشتی، سرنوشت کشورش 

در اقیانــوس متاطــم جهان امروز را مّتکی به عنایات الهی 

می دانســت کــه اســاس و بنیاد همــٔه تصمیم هــا و تاش ها 

اســت. احســاس قلبــی وی ایــن بــود کــه مشــّیت کاملــٔه 

خداونــدی، وی را به عنــوان رهبــر ایــن مملکــت در دوران 

سرنوشت ســاز روزگارش مأمــور ایفــای این رســالت فرموده 

است. این اعتقاد ولو با هیچ دیالکتیک و استدالل مادی و 

علمی سازگار نباشد، جزئی از وجود روحی اش بود.

به منظــور رعایــت کامــل انصــاف و حقیقــت، تذّکــر ایــن 

نکته، ضروری اســت که جهان پیشرفته، اقدامات مثبت و 

ارزنــده ای را در ایــن زمینه در کارنامٔه خــود دارد که نمونٔه 

عالــی آن هــا نقش بــزرگ ایــاالت مّتحــدٔه آمریــکا در تعدیل 

نابســامانی ها و نیازهــای حیاتــی مناطــق مختلــف جهــان 

به خصــوص در ســال های پــس از جنگ  جهانی دوم اســت. 

اجرای طرح معروف مارشــال در اروپا و اصل چهارم ترومن 

در مــورد کمــک بــه کشــورهای در حــال توســعه و شــرکت 

وســیع آمریــکا در برنامــٔه UNRWA بــود. بــا اجــرای طــرح 

مارشــال، کــه از نظر کمّیت و کیفّیــت آن در همکاری های 

جهانی بی نظیر است، آمریکا طوری به اروپا کمک کرد که 

کشورهای جنگ زده و ویران شدٔه این قاّره توانستند در پرتو 

آن به سرعت به پیشرفتی بسیار باالتر از جنگ  جهانی دوم 

برســند. با تحّول اساســی که با قیام مّلی در ۲۸ مرداد، در 

زندگی سیاســی و اجتماعی ایران روی داد، سیاست جاری 

»موازنٔه منفی« که تا آغاز عصر پهلوی سیاست کّلی کشور 

بــود بــر پایــٔه »ناسیونالیســم مثبــت« قــرار گرفــت. مفهوم 

سیاست ناسیونالیسم مثبت اّتخاذ رویه ای بود که حداکثر 

استقال سیاسی و اقتصادی کشور را بر اساس مصالح مّلت 

ایران تأمین کند، و به جای گوشــه گیری و انزوا طلبی، به ما 

امکان همکاری وسیع با همٔه کشورها را در چارچوب حفظ 

کامل حاکمّیت و حقوق مّلی  ما بدهد.

در این سیاســت ناسیونالیســتی، که »سیاســت مستقل 

مّلی« نامیده شد، تأکید اصلی، همواره بر روی لغت »مّلی« 

بدیــن معنی بود که می بایســت در هر صــورت و تحت هر 

شــرایط جهانی، پایتخت خود ما خاســتگاه تمام تصمیمات 

مربــوط بــه امــور مّلــی و بین المللــی و داخلــی و خارجی ما 

باشــد، و سرنوشــت کشــور به طور کامل و قاطع، در مراجع 

تصمیم گیــری خود آن تعیین شــود. با توّجه بــه روح ملّیت 

عمیق و استوار ایرانی، این تنها سیاستی بود که می توانست 

و می تواند پاسخگوی شایستٔه نیازهای مّلت باشد. سیاست 

مســتقل مّلی ضامن اســتقال سیاســی و اقتصــادی ممکن 

کشــور، در مسیر مصالح و منافع مّلی است، و بر اساس آن 

هر کوششی که انجام می گیرد خواه ناخواه کوششی به نفع 

کشــور و به نفــع مّلــت خواهد بــود، در ایــن راه احتیاجی به 

حساب های کوچک و بندبازی های سیاسی نبود و به خاطر 

اصول مبهم و یا الزامات خاص ســراغ دوســتی یا دشمنی با 

دیگران نبود، بلکه این کار فقط در چارچوب روشــن بینی و 

دوراندیشــی و بر اســاس منافع قابل لمس و محسوس مّلی 

انجــام می پذیرفــت. ایــن سیاســت ها آزادی عمــل فــراوان 

می بخشــید تا در راه پیشــرفت برنامه های ســازندگی خود، 

از تجــارب فّنــی و مهارت هــای مختلــف دیگــران بهره منــد 

شوند، بی آنکه از این بابت دست خویش را با قید و بندهای 

ناخواسته بسته باشند. 

در پی این سیاست کّلی، مسئلٔه نفت و ماجرای پرنشیب 

و فراز و حادثه آفرین آن، موضوعی اســت که نه تنها با ایران 

عصــر انقــاب بلکه با تمام تاریــخ ایران قرن بیســتم ارتباط 

دارد. ایــن ماجرا درســت در ســال آغاز این قــرن با واگذاری 

امتیــاز کامــل بهره بــرداری از ایــن ثــروت بزرگ مّلــی به یک 

تبعٔه خارجی در نامناســب ترین شرایط سیاسی و اقتصادی 

برای ایران شــروع شــد. ولی در دوران انقاب شــاه و مّلت 

به صورت یک حماســٔه غرورانگیز مّلی پایان پذیرفت. تاریخ 

نفت، اصوالً یکی از جنجالی ترین فصول تاریخ عصر ما است، 

زیــرا از آغــاز تا پایــان آن با دسیســه ها، توطئه ها، بحران های 

سیاســی و اقتصادی، ترورها، کودتاهــا، و حّتی انقاب های 

خونین همراه بوده اســت. اگر در عصر انقاب شــاه و مّلت 

این تراژدی مّلی بدل به یک حماسٔه پیروزی شد، نه به خاطر 

آن بــود کــه در ترکیــب اصولی آن تغییری روی داده باشــد، 

بلکــه بدیــن جهت بود کــه در این دوران بر اثر همبســتگی 

این پروژه ۲۰۰ هکتار از 
زمین های آبرفتی بایر را به 

فضای سبز مناسب برای 
فعالّیت های فراغتی تبدیل 

کرد. با استفاده از دانش 
فّنی راهسازی موجود بیش 

از چهار میلیون مترمکعب 
خاک جابه جا و متراکم 

شد تا استادیوم خاکی 
صد هزار نفری با پوشش 

ح شود که در عین  آجر طر
حال، به عنوان یک سد 
برای نگهداری دریاچٔه 

مصنوعی در گودال 
ساخته شدٔه مجاور عمل 

می کرد
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ژرف مّلی و پیوند پوالدین شــاه و مّلت، راه بر نفاق افکنی و 

حادثه آفرینی و اجرای مانورهای سّنتی گذشته بسته شده 

بود.

 از هنگامی که به نوشــتٔه »دایرةالمعارف بزرگ الروس« 

نخســتین چــاه نفــت جهــان به فرمــان داریــوش شاهنشــاه 

هخامنشی در استان شوش حفر شد، تا زمانی که »ویلیام 

دارسی« بر اساس امتیازنامٔه نفتی خویش در همان استان 

به ذخایر سرشار نفتی خاورمیانه در مسجدسلیمان دست 

یافــت، نزدیک به بیســت و پنج قرن گذشــته بــود. این چاه 

در عمق ۳۶۰ متری به یکی از عظیم ترین ذخایر نفت جهان 

رسید. عایدات نفتی ایران از سال ۱۹۱۲ تا شصت و پنج سال 

بعد از آن به شــکلی در آمده بود که می شــد هرگونه توسعٔه 

فکــری را بــه مرحلــٔه اجــرا درآورد و در عیــن حــال حیثیــت 

ایــران در صحنه بین المللی، و نقش روز افــزون آن در امور و 

تحّوالت سیاسی و اقتصادی جهان، بازتاب سیاست مستقل 

مّلی کشــور بود و همچنین در تمام دنیا سیاســت روشن و 

شناخته شدٔه این سیاست به دولت مردان اجازه داده بود که 

با همٔه کشورهای دیگر، صرف نظر از روش های حکومتی و 

ایدئولوژی ها و سیستم های اقتصادی آن ها روابط همزیستی 

و همــکاری ثمربخش بر اســاس احترام متقابل به اســتقال 

حاکمّیــت و حقــوق مّلــی یکدیگــر داشــته باشــند و از ایــن 

حسن تفاهم و همکاری در راه تأمین منافع مشروع خویش 

بهره مند شوند.

برنامــٔه هفت ســالٔه اّول که ســازمان برنامــه را بنیاد نهاد 

به دلیــل بحــران اقتصــادی و سیاســی ناشــی از مّلــی شــدن 

نفت در سال ۱۹۵۴ ناتمام ماند. اّما برنامٔه هفت سالٔه دوم 

توسعه تا سال ۱۹۶۳ تأثیری مستقیم بر مقیاس و ویژگی های 

فعالّیت معماری در کشور به جا نهاد. صنعتی شدن، توسعٔه 

زیربنائــی، تجهیز و توازن جدید قــدرت به دنبال این موارد 

بــود. و توّجــه زیادی به تاشــی معطوف شــد که در جهت 

مّلی شــدن صورت می گرفت. سرمایه گذاری در سدسازی 

و نیروگاه هــای آبی، ســاخت شــبکٔه راه ها، مخابــرات و غیره 

صــورت گرفــت و در طرح مارشــال و برنامه های اصل چهار 

ایاالت مّتحدٔه آمریکا به همراه سایر برنامه های کمک رسانی 

مالی، فّنی و نظامی برای ایاالت  مّتحده و هم پیمانانش بود 

کــه بــه اّولین برخــورد مهم ایران بــا مردم و فرهنــگ ایاالت 

مّتحــده منجــر شــد. و به دلیــل اقتصــاد راکــد و ضروریات 

بازسازی پس از جنگ، توّجهی ویژه به معماری و شهرسازی 

می توانســت صورت بگیرد. تصاویر گذشته ای افتخار آمیز 

ماننــد آرامگاه هــای نوبنیــاد یــا بازسازی شــدٔه دانشــمندان 

شــاعران و قهرمانــان مّلــی و تصاویــری که بــر نظامی نوین 

داللت داشتند، مانند میدان هایی با مجّسمٔه نماد رهبری 

مّلــی در مرکز آن، که در همه جا به چشــم می خورد بناهای 

یــاد بــود این دوران کــه عمدتاً تا قبل از جنــگ  جهانی دوم 

ساخته شدند، اغلب کوچک و با طرح هایی هنرمندانه و با 

اجرای خوب، گواه تحصیات طراحان ایرانی در پاریس قبل 

از جنگ )آرامگاه بوعلی سینا در همدان اثر سیحون( بودند.

مدرسٔه معماری تا هنگام تغییر مدیریت آن در اوایل دهٔه 

۱۹۶۰ بــا برنامه های آموزشــی کاســیک دانشــکدٔه بوزار که 

اکنون به محیطی ایرانی انتقال یافته بود، به تربیت نسلی 

از معمــاران فرانســوی - ایرانــی پرداخــت. بهترین توصیف 

ویژگی زیبایی شناسانٔه نظریه های نگرش های معمارانه برای 

بناهــای عمومــی یادمان هــای آریایی اســت. تنها فــرودگاه 

مهرآباد اثر محسن فروغی و مشاوران سوئدی وی، ساختمان 

جدید مجلس ســنا در تهران اثر حیدر غیاثی در ســاختمان 

دفتر مرکزی شرکت مّلی نفت ایران، اثر عزیز فرمانفرمائیان 

توانستند نظر عموم مردم را که به ناگاه با مقیاس عملکرد 

تکنولــوژی و ســاخت کامــاً متفاوتی روبرو شــده بودند، به 

خــود جلــب کنند گرچــه ایــن بناهــا، ســاختمان هایی قابل 

توّجــه بودند. صرف نظر از این نمونه ها عمدٔه فعالّیت های 

بــود،  بخــش خصوصــی  اختیــار  زمــان در  آن  ســاختمانی 

وضعّیــت معماری ســال دگرگونی هــا و تحّوالت را آشــکارتر 

بیــان می کنــد. خانــٔه حیــاط دار یک یــا دوطبقه شــکل بارز 

ســکونت گاه های شهری ایرانی است. مفهوم خانٔه درونگرا 

با حیاطی مانند بهشت که بر اساس نظام خانوادٔه گسترده، 

رقبای معماران ایرانی 
یک باره تبدیل به 
شخصّیت های طراز 
اّول جهانی شدند. 
این دوره، کوتاه بود و 
خارجیها به طور مستقیم 
ساختمانهای زیادی 
نساختند، ولی به هر 
حال، حضور آن ها موجب 
ارتقای استانداردهای 
حرفهای شد تا آنجا که 
می شود آن را دورٔه بیداری 
حرفه ای نام نهاد
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ضوابط اجتماعی اســام و بیش از همه، بر اساس سازگاری 

با اقلیمی گرم و خشــک و خشــن شــکل گرفته بود، تا جنگ  

جهانی دوم، گونٔه طبیعی مسکن در فات ایران محسوب 

می شــد. این خانه ها غالباً با آجر و خشــت و توســط بنا های 

محّلی که معمارباشی نامیده می شوند بنا می شد. فضای 

داخلی خانه ها به طور ســّنتی فاقد مبلمان بود و غالباً برای 

نشستن روی زمینی مفروش در نظر گرفته می شد. اتاق ها 

به فعالّیت های چندگانٔه خواب، غذاخوری، مطالعه و تفریح 

اختصاص داشــتند. شــرایط محیطی اجازه می داد از حیاط 

به عنــوان فضای باز خصوصی اســتفاده شــود. قابلّیت های 

چشــمگیر طراحی اســتفادٔه طبیعی از انرژی خورشیدی در 

خانٔه سّنتی به این امر کمک می کرد. بنابراین تجمع به هم 

فشردٔه خانه ها به صورت دسته هایی مشاهده می شدند که 

نمایانگــر واحدهــای اجتماعی بودند و ســازمان یافتن آن ها 

در محدوده های شــهری، به منظور عابرپیاده طراحی شــده 

و محّلــه نــام گرفته بودند و الگوی ســکونتی و اجتماعی ای 

بــود در مرکــز این محّله ها که یک مســجد، یــک حمام، یک 

بازار و گاهی مکانی برای مراسم و گردهمایی های مذهبی 

ماننــد یک تکیه در آن به چشــم می خورد. طــی اّولین دورٔه 

برخورد دوباره با غرب این واحد ساختمانی اّولیٔه سکونتگاه 

شهری دگرگون شد، اگرچه خانٔه حیاط دار همچنان به عنوان 

پرطرفدارترین و دست یافتنی ترین گونٔه مسکن باقی ماند. 

کارایی اساســی داخلی آن، به طور جّدی تغییر یافت. ورود 

مبلمــان بــه بســیاری از خانه ها پس از جنگ  جهانــی دوم و 

نتیجتــاً نیاز به اتاق هــای واحد مانند اتاق نهارخوری و اتاق 

 پذیرایــی، تأثیــری مســتقیم و پایــدار بر طرح خانه داشــت. 

واکنــش اّولّیــٔه افــراد آداب دان تر، که پیشــگامان این تحّول 

بودنــد، ایــن بود که تفکیکی دو قســمتی در خانه به وجود 

آورنــد تا قســمت مبلمان شــده بــرای مهمان یا افــراد بیگانه 

محفــوظ نگــه داشــته شــود. در حالی  که قســمت مفروش 

مناســب زندگــی ســّنتی بــود و به منظــور گردهمایی هــای 

غیررســمی خانوادگی باقی می ماند. عاوه بر این، به دنبال 

افزایش شهرنشینی دو گونه از خانه های اروپایی که در ابتدا 

در دهٔه ۱۹۳۰ در تهران معمول شده بود. یکی آپارتمان های 

واقــع در طبقــات فوقانــی و دیگری خانه هــای ردیفی که با 

خیابان هــای راست گوشــٔه مخصوص وســایل نقلیــه در یک 

خط قرار می گرفتند و به صورت بخش ملحق شــده به شــهر 

معاصــر در آمدند. البته کســانی که اســتطاعت داشــتند، 

از مراکــز شــهری در حــال رشــد فــرار کــرده و در حومه های 

شــهری ویاهایی را به شکل بهشت گمشده در باغ هایی به 

مساحت های مختلف می ساختند. ساختمان های مسکونی 

طبقــات پردرآمــد موجب پیدایش ســبک مدرن قاجار شــد 

که نمایانگر تمایلی التقاطی به پیوند دادن گذشــته و حال 

بــود. ســبکی کــه ازنظــر معماری همیشــه هم موّفــق نبود. 

نزدیک ترین برخورد اکثر ایرانی ها با نمادهای زیبایی شناسی 

غربــی از طریق جاّده ها، پل ها و محصوالتی مانند اتومبیل، 

رادیو، تلفن، تصّور و تصویر نحؤه زندگی همراه با تکنولوژی 

مربوط به آن اواخر دهٔه ۱۹۵۰ که پیروی از این سبک زندگی 

در غالب سکونتگاه های شهری ایران معمول شده بود عمیقاً 

تثبیت شد. در همین زمان کشور در حال ورود به دورٔه رفاه 

نوینی بود. و جهانگردی به عنوان یک صنعت مهم در حال 

گسترش بود. جهانگردی داخلی و خارجی هر سال افزایش 

می یافتند. از نظر ســازمانی، کشــور به یک بوروکراسی کارا 

دســت یافته بود و برنامٔه ســوم توسعه ۱۹۶۳-۱۹۶۸ حمایت 

و رضایت بخشی از ساختن تأسیسات بهداشتی و آموزشی 

آغاز شــد. طــی برنامٔه چهــارم ۱۹۶۸- ۱۹۷۳ ســکونتگاه های 

شهری جدیدی ساخته شد و سکونتگاه های شهری موجود 

ارتقا یافت طرح های جامع جدید و ساخت بناهای عمومی 

بــزرگ بخــش مهّمی از سیاســت دولتی را تشــکیل داد. در 

اواسط دهٔه ۱۹۶۰ بازگشت اّولین موج معماران و مهندسان 

متخّصــص تحصیل کردٔه خارج بر ایران تأثیر مســتقیمی بر 

برنامه ریزی مّلی و امکانات ساختمانی بر جای نهاد. هم زمان 

بــا این امــر، نیــروی فرهنگی غالــب در مدارس معمــاری و 

مهندسی از فرانسه به انگلیسی-آمریکایی همراه با مقداری 

تأثیرات ایتالیایی تغییر پیدا کرد. داریوش میرفندرسکی و 

مهدی کوثر کــه هر دو معماران ایرانی تحصیل کردٔه ایتالیا 

بودنــد یکــی پــس از دیگری سرپرســتی دانشــکده هنرهای 

زیبایی دانشگاه تهران را به عهده گرفتند. در همین هنگام، 

دانشــکدٔه معمــاری دانشــگاه مّلــی در تهــران پایه گــذاری 

شــد. از جملــه معماران ایرانی شــهبانو فرح پهلــوی بود كه 

در سال ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ 
به واسطٔه افزایش 

درآمدهای نفتی و وفور 
ح های عمرانی، کار  طر
دفاتر معماری ناگهان 
به صورت سرسام آوری 

گسترش پیدا کرد، نتیجٔه 
این تحّول، کمبود کادر 

حرفه ای در سطح کشور 
بود. پدیدٔه معروف 

به کارمنددزدی یعنی 
پیشنهاد حقوق بیشتر و 

جلب کارمندان دفاتر 
دیگر موجب بی ثباتی 

شد و حرفه را دستخوش 
بحران کرد حقوقها به نحو 
غیرمتعادلی افزایش یافت
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معمــاری را در فرانســه تحصیــل كــرده بــود. دفتــری به نام 

دفتر مخصوص شــهبانو تأســیس شــد و با همكاری افرادی 

چــون، مهرداد افخــم و كامران دیبا كارهایی نظیر موزٔه رضا 

عباسی، موزٔه فرش، موزٔه هنرهای معاصر و… به وجود آمد. 

برگزاری سمینارهایی در مورد هوّیت معماری ایرانی و رابطٔه 

صنعت و ســّنت در اصفهان و شــیراز كه با حضور معماران 

بزرگ جهان برگزار شــد از اقدامات دفتر شــهبانو در جهت 

برقــراری پیونــد میــان ارزش های معماری ســّنتی و صنعت 

امــروز بود. ایرانیان متخّصص چه تحصیل کــردگان خارج و 

چه کسانی که به تازگی در ایران آموزش دیده بودند دارای 

اطّاعــات الزم دربــارٔه میراث معمــاری بومی و دانش فّنی 

سّنتی ساختمان سازی بودند. تمام دانش موجود، به دست 

محّققان خارجی و با تمام محدودّیت های ذاتی در رویکرد 

شرق شناسه وعمدتاً باستان شناسانٔه آنان تولید شده بود. )و 

یــک اثر مهــم در ارتباط با این ویژگی، اثر مانــدگار آ، آ، پوپ 

و پ.آ کرمن بود که کتاب ارزیابی هنر ایرانی نام داشــت 

و در ســال ۱۹۳۸ منتشــر شد و با تجدید چاپ در اوایل دهٔه 

۱۹۶۰ تأثیر بزرگی به جا گذاشت(. در پاسخ به این نیاز بود که 

بر مســتندات ارزش های فرهنگی اصیل ایرانی و نظام های 

ارزشــی افزوده شد و ماهّیت ایرانی را در هنرهای دیداری، 

شنیداری و ادبی آشکار ساخت. در حالی که اّولین برج های 

بلندباالی آپارتمانی در مراکز شــهری ایران ســاخته می شد، 

موســیقی ســّنتی ایــران – از ســوی مرکز موســیقی ســّنتی 

وابســته بــه وزارت فرهنگ مــورد حمایت دولت و ســتایش 

روزافزون گروه های مردم قرار گرفت.

در معمــاری، آجــر ســّنتی زردرنــگ کــه در اصــل مربعی 

بــه ابعــاد تقریبــاً ۲۴ و ارتفاع ۴ ســانتی متر بود حــاال با ابعاد 

اســتاندارد، دوبــاره جــاِی بــر حــق خــود را در میــان مصالح 

ساختمانی ایران بازیافت. در عین حال، قوس، طاق، گنبد و 

سایر اجزای سّنتی معماری، بسته به مورد برای پوشش دادن 

عملکردهای کاماً معاصر مورد استفاده قرار می گرفتند. در 

میان دستاوردهای معماری این دوران می توان از مؤسسات 

آموزشــی و خدمــات بهداشــتی ساخته شــده در شــهرهای 

بزرگ و مراکز تفریحی و تربیت  بدنی مانند مراکز ورزشــی 

نام برد. مجموعٔه ورزشــی آریامهر تهران که طی ســال های 

۱۹۶۸ تــا ۱۹۷۲ توســط عزیز فرمانفرمائیــان و همکاران برای 

وزارت آبادانی و مســکن ســاخته شــد از آن جمله است. در 

آن ســال ها فرمانفرمائیــان، ســفری بــه مکزیک داشــت و از 

ورزشــگاه دانشــگاه مکزیکوســیتی دیدار کرد. این طرح که 

در آن از خاک فشرده شــده به عنوان عامل سازه ای استفاده 

شده بود، مورد توّجه قرار گرفت. در طرح استادیوم تصمیم 

گرفتند بســتری از خاک فشــرده از خاک ایجاد و مجموعه 

را روی آن بنشــانند. خاکبــرداری بــرای ســازٔه اســتادیوم، 

زمینه ساز دریاچٔه مفّرحی در جوار آن شد. مهندس علیرضا 

رادپی مدیرعامل شرکت تهران- بوستون که بعداً به ریاست 

دفتر فّنی ســازمان برنامه منصوب شــد، مهندس خاک آن 

بــود. ایــن پــروژه ۲۰۰ هکتــار از زمین هــای آبرفتــی بایــر را به 

فضای سبز مناسب برای فعالّیت های فراغتی تبدیل کرد. 

بــا اســتفاده از دانــش فّنی راهســازی موجود بیــش از چهار 

میلیون مترمکعب خاک جابه جا و متراکم شد تا استادیوم 

خاکی صد هزار نفری با پوشــش آجر طرح شــود که در عین 

حــال، به عنوان یک ســد بــرای نگهــداری دریاچٔه مصنوعی 

در گــودال ساخته شــدٔه مجــاور عمل می کــرد. دریاچه هم 

به عنوان مخزن آب برای آبیاری ۱۶۰ هکتار درختکاری و هم 

به عنوان مخزن آب برای قایقرانی تفریحی در نظرگرفته شده 

بود. و ضمناً کانونی برای بســیاری از تســهیات ورزشــی و 

تفریحی دیگر محسوب می شد. از طراحی استادیوم چیزی 

نگذشــته بــود که دولــت ایــران متقّبــل برگــزاری بازی های 

آســیایی در ســال )۱۹۷۲( شــد. وزارت آبادانی و مســکن )به 

وزارت کوروس آموزگار( به سمت مجری طرح انتخاب شد. 

این طرح تحت نظر فرمانفرمائیان و به مدیریت رضا مجد 

و هیربــد و بــا همکاری نادر اردالن انجام شــد. ضرب االجل 

۱۷ ماهــه بــرای طرح و اجــرا و افتتاح چنین مجموعٔه بزرگی 

مشکل آفرین بود. به ناچار از دفتر S.O.M، شعبٔه كالیفرنیا، 

فرودگاه های بین المللی 
و ترمینال ها و بنادری که 
بخشی از آن ها ساخته 
شده و صدها پروژه با 
کاربری های لجستیکی 
دیگر در دست بود که 
پس از انقالب اسالمی 
ف و به صورت کّلی 

ّ
متوق

از دستور کار خارج گردید 
و هیچ گاه اجرا نشد. یکی 
از غرورآفرین ترین این 
پروژه ها، پروژٔه بزرگ مّلی 
کید خاّصی بر  بود که تأ
روی هوّیت مّلی داشت، 
و »شهستان پهلوی« نام 
داشت

۱۴۰
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متقاضی خرید مقداری نقشه های سازه از یک طرح مشابه 

ورزشــگاهی در شهر ســیاتل ایالت واشنگتن شده استخر را 

هــم به پیمانکار المپیک مونیــخ واگذار کرد. چند میلیمتر 

اشــتباه در ابعاد محوطه های ورزشی در رکوردهای جهانی 

تأثیــر می گــذارد و ناگزیــر ضوابــط کمیته هــای بین المللــی 

بازی های المپیک باید به دّقت رعایت شــود، دفتر او عمًا 

ناگزیر شد در فرصت کوتاهی با جمع آوری مقداری مدارک 

سازه و اجرایی از نهادهای ورزشی، آن ها را در طرح جامعی 

به طــور هماهنــگ جایگزین نمــوده و ضمناً مجــّدداً طراحی 

کنــد. پیمانــکار ایــن طرح شــرکت تســا متعّلق بــه مهندس 

مجید اعلم بود که با پیمانکار بزرگ فرانسوی به نام بوئیگ 

مهنــدس  و  داد  تشــکیل  کنسرســیوم  یــک    )Bouygue(

زبردســتی به نــام پیر ریچــارد را بــه کار گرفت. نامبــرده در 

طرح هــای ســازٔه فلــزی S.O.M تجدیدنظــر و طــرح ســازٔه 

جدیدی را با بتن پیش ساخته محاسبه کرد و سرانجام اجرای 

طرح در موعد مقّرر به اتمام رســید و در ســال ۱۳۵۲ افتتاح 

شد. در پی همین سازندگی ها بود که دفتر فرمانفرمائیان 

در سال ها گسترش کادر فّنی آن از ۸۰ نفر به ۴۰۰ نفر افزایش 

یافت. بی اغراق میتوان گفت از نظر تعداد کادر و کیفّیت 

و قدرت انجام کار در آن زمان در خاورمیانه بی نظیر بود.

بعد از نسل اّول مهندسان مشاوری که سازمان برنامه و 

بودجه را  در دورٔه ریاست صفی اصفیا به رسمّیت شناخت 

و تعــداد آنــان قلیــل بود. مــوج جدیدی از مهندســان جوان 

پا به عرصٔه فعالّیت گذاشــتند، ســازمان برنامه و بودجه در 

دورٔه ریاســت خــداداد فرمان فرمائیــان به منظــور جــذب و 

تقویت بخشــی فّنی در ســطح کشــور ادغام دفاتر معماری 

دورٔه اصفیــا را زیر نظر مهندس علیرضــا رادبی دنبال کرد. 

مقّرر شد مهندسین مشاور، کادر فّنی خود را با ازدیاد تعداد 

شــرکا توسعه دهند و متناسب با تعداد شرکا و سوابق آن ها 

از طرف ســازمان برنامه و بودجه رتبه بندی شــوند. از نتایج 

مثبت این سیاست، گشودن درهای سازمان برنامه و بودجه 

به روی مهندســان تازه وارد و مشــارکت آن ها در برنامه های 

عمرانی کشور بود. بدین ترتیب، سازمان برنامه و بودجه در 

ارتقای حرفٔه معماری از ســطح آتلیه های کوچک و انفرادی 

به ســطح مهندســان مشــاور مجّهز به کادر معماری و فّنی 

کــه به صورت یک اکیپ و تیم عمــل میکردند، اقدام نمود 

و تحّولــی بنیــادی در حرفٔه معماری کشــور به وجــود آورد. 

به عنوان مثال، در دفتر فرمانفرمائیان در دورٔه ادغام دفاتر 

در ســال ۱۳۴۵ با مهندسان مشــاور رضا مجد و فرخ هیربد 

)در دورٔه مهنــدس اصفیــا( ادغام شــد. نــادر اردالن یکی از 

همکاران عالیرتبٔه دفتر محســوب می شد که در سال ۱۳۴۱ 

به این دفتر پیوســته بود. مهندس هیربد که نتوانســت با 

او کار کنــد ناگزیــر دفتر را ترک کــرد. یکی از طرحهایی که 

اردالن روی آن کار میکــرد دو بــرج ســامان بــود. این طرح با 

مشــارکت شــرکت تولید قطعات پیشســاخته بــه مدیریت 

مهندس احمدعلی ابتهاج ساخته شد و هدف طرح احداث 

ساختمانی بود که نمای آن به صورت پیش ساخته به دست 

شرکت ایرانی »پریقاب« تولید و روی نمای سازه نصب شود. 

از جمله مقاصد این طرح، عرضٔه تکنولوژی جدید بود. طرح 

بعدی با قطعات پیش ساخته، ساختمان اداری گروه صنعتی 

بهشــهر و متعّلــق به خانــوادٔه الجــوردی از صاحبــان صنایع 

بــزرگ آن زمان بود. در زمانی که اردالن جزو شــرکای ارشــد 

دفتر بود طرح مرکز مطالعات مدیریت هاروارد که نمایندٔه 

کارفرمــای آن حبیــب الجــوردی بــود، بــه دفتــر عبدالعزیز 

فرمانفرمائیان اباغ شد. طرح و نظارت بر اجرای این پروژه 

از سوی دفتر انجام شد. در مراسم افتتاح که شرکای دفتر 

حضورداشــتند، خردجو رئیس هیئت مدیرٔه مرکز مطالعات 

مدیریت در سخنرانی افتتاحیٔه خود از خدمات و زحمات 

نادر اردالن سپاسگزاری کرد ولی از دفتر فرمانفرمائیان نام 

نبرد. این واقعه، باعث تشدید اختافات قبلی و جدا شدن 

اردالن از دفتر فرمانفرمائیان گردید. از جمله دستاوردهای 

مهندســان مشــاور، عرضه و معرفی تکنولوژی پیشرفته در 

ســاختمان های بلندمرتبه اســت کــه با روشــهای ضدزلزله 

محاسبه شــده اند. در بعضی از این ساختمانها، از مقّررات 

ســاختمانی شــهر زلزله خیز سانفرانسیســکو برای محاســبٔه 

پروژٔه شهستان با نگهداری 
تّپه ها و زمین های سبز 
عباس آباد، در پهنه ای 
به بزرگی چهار میلیون 

مترمربع پیش بینی 
شده بود. شهستان 

پهلوی پردیزه ای بود 
که کتابخانٔه بین المللی 

پهلوی، موزٔه انقالب شاه 
و مّلت، نخست وزیری، 

وزارتخانه ها، سفارتخانه ها 
و سازمان های شاهنشاهی 

را در بر می گرفت
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ســازه استفاده شده اســت؛ مانند دفتر اداری شرکت نفت 

)همراه با مهندس اّتحادیه( ساختمان وزارت کار، ساختمان 

وزارت کشاورزی، برج های سامان، برج ونکپارک و مجموعه 

اداری - مســکونی درتّپههــای عباس آبــاد که قســمتی از آن 

ســاخته شده و در حال حاضر تحت تصّرف و مصادرٔه بنیاد 

مستضعفان انقاب اسامی است.

در ســال ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ به واســطٔه افزایــش درآمدهــای 

نفتــی و وفور طرح های عمرانی، کار دفاتر معماری ناگهان 

به صــورت سرســام آوری گســترش پیــدا کــرد، نتیجــٔه ایــن 

تحــّول، کمبود کادر حرفه ای در ســطح کشــور بــود. پدیدٔه 

معــروف بــه کارمنددزدی یعنی پیشــنهاد حقوق بیشــتر و 

جلب کارمندان دفاتر دیگر موجب بی ثباتی شد و حرفه را 

دســتخوش بحران کرد حقوقها به نحو غیرمتعادلی افزایش 

یافــت، خود من در مهندســان مشــاور داش، بــرای حل این 

مشکل اقدام به استخدام کادر فّنی از خارج از کشور کردم 

و بیاغراق باید گفت که بیش از ۳۰ درصد کادر عالیرتبه دفتر 

خارجی بودند. این روند بینالمللی شــدن، با ورود معماران 

شناخته شدٔه بینالمللی به صحنٔه کار در ایران هم زمان بود. 

رقبای معماران ایرانی یک باره تبدیل به شخصّیت های طراز 

اّول جهانــی شــدند. این دوره، کوتاه بــود و خارجیها به طور 

مســتقیم ســاختمانهای زیادی نســاختند، ولی به هر حال، 

حضور آن ها موجب ارتقای اســتانداردهای حرفهای شــد تا 

آنجــا که می شــود آن را دورٔه بیداری حرفــه ای نام نهاد. در 

دوران بحرانهای کارمندی باز همان دفتر فرمانفرمائیان و 

شــرکا برای تهیٔه نقشــههای اجرایی و مهندسی، دفتری در 

شهر آتن به مدیریت جوزف روکر تأسیس کردند.

یکــی از بازوهــای معمــاری در آن زمــان وزارت آبادانی و 

مســکن بود. ولی متأســفانه این سازمان منزوی بود و رابطٔه 

زیــادی بــا بخش خصوصــی )معماری( نداشــت کــه از نظر 

کیفــی و کّمی به مراتب در ســطح باالتری قــرار می گرفت. 

در دورٔه وزارت جابری انصاری که خود مهندس نفت بود، 

این وزارتخانه از انزوا خارج و درها به روی مهندسان مشاور 

باز شد. بدین ترتیب، یک دورٔه بارور همکاری آغاز شد و با 

تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری در این وزارتخانه، 

زیر نظر مهندس ناصر بدیع، تهیٔه طرحهای جامع شهرهای 

کوچک در سراسر کشور به مهندسان مشاور اباغ شد. قبًا 

در زمان ریاســت صفی اصفیا در ســازمان برنامه و بودجه، 

تهیٔه طرح جامع شش شهر بزرگ به مهندسان مشاور ارجاع 

شــده بــود، طــرح جامع تهران به مهندســان مشــاور واگذار 

گردید.

آن ها از دفتر ویکتور گروشن )Victor Gruen( آمریکایی 

 )Shopping Mall( که متخّصص شهرسازی و مراکز خرید

بــود دعــوت به همکاری کرد. در مطالعــات اّولّیٔه جمعّیت 

۲۵ سالٔه تهران در حدود ۹ میلیون نفر پیش بینی شد؛ ولی 

دولــت کــه از کمبــود آب و محدودّیت خدمــات زیربنائی 

واهمه داشــت اصــرار کرد که جمعّیت تهران بیــش از ۵/۵ 

میلیون نفر در نظر گرفته نشــود. ویکتور گروشــن، یکی از 

متخّصصــان خــود به نــام مهنــدس کانتینــی )Cantini( را 

همــراه بــا مهندس فریدون غفاری به ایــران اعزام کرد تا در 

استخدام مهندسان مشاور تشکیات الزم را ایجاد و طرح 

جامــع را تهیــه کننــد. در اجــرای ایــن سیاســت، جلوگیری 

از ازدیــاد جمعّیــت بــود کــه محدودٔه گســترش ۲۵ ســاله و 

محــدودٔه خدماتی تهران تعیین و از احداث ســاختمانهای 

انفرادی خارج از محدوده، به شّدت جلوگیری شد. در طرح 

جامع، پیش بینی شــده بود که محــدودٔه خدماتی، هر پنج 

سال مورد تجدید نظر قرار گیرد و گسترش یابد ولی به عّلت 

وحشــت از گســترش محدوده و فشــار جمعّیــت مهاجر به 

تهــران با افزایــش محدوده موافقت نمیکردنــد و گروههای 

کمدرآمــد بدون دریافت جواز ســاختمانی، شــهرکهایی در 

اطــراف تهــران ایجاد کردند. گســترش محدوده، مســتلزم 

افزایــش کنترل قیمــت زمین هایی بود کــه داخل محدوده 

میشــد. هرچند اکثر پیشــنهادهای طرح جامع، تهیه شده 

بود ولی اجرایی نشــد و اغلــب بزرگراه های تهران حّتی پس 

از انقاب طبق این طرح ساخته شدند. تراکم ساختمانی و 

جمعّیتی و ایجاد محّات خودکفا وکنترل خدمات شــهری 

در توسعٔه  فعلی شهر تهران مراعات نشده است.

میدان مرکزی »شاه و 
مّلت« از میدان شاه 
خ  اصفهان و میدان سر
در مسکو بزرگ تر بود. و 
برای برگزاری جشن های 
بزرگ مّلی، فضاهای 
دسته جمعی، پارک ها و 
باغ های ایرانی و مرکز 
تجارت جهانی در نظر 
گرفته شده بود
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از طرحهای مهم آن دوران، غرفٔه ایران در نمایشگاه جهانی 

مونترال کانادا ۱۳۴۶ )۱۹۶۷( است. که در مونترال و استان 

کبک کانادا برگزار شــد. این نمایشگاه به عنوان کامیابترین 

و موّفقترین نمایشگاه قرن بیستم شناخته می شود. به طور 

کّلی، موضوع اکسپو مفهوم انسان و جهان پیرامونش بود. 

و پاویــون ایــران بــا عنوان »هــزارو یک چهره از ایــران« اعام 

حضور کرد. که به اظهار شهردار مونترال، ژان دراپو یکی از 

زیباترین ها بود.

شهیاد
برج شهیاد به عنوان نمادی از ایران مدرن  یادمان شهیاد 

که در ســال ۱۳۴۹ درارتباط با دوهزار و پانصدمین ســالگرد 

شاهنشــاهی ایران ســاخته شــده بــود درادامــٔه یادمان های 

فارغ التحصیان دانشــکدٔه بوزار ســاخته شــد که تأکید بر 

هوّیــت مّلــی را دنبال میکردند، در این بنا که معمار ایرانی 

حســین امانــت طراحــی آن را بــر عهــده داشــت و توســط 

مهندس پورفتحی ساخته شد، بیانیٔه معمار امانت در رابطه 

با بنا اینچنین بود: »شهیاد طوری طراحی شده که معطوف 

به حقیقت، جوهره و عمق فرهنگ ایران است. یعنی آنچه 

در طول تاریخ بر ســر ایران رفته و بر اســاس عظمتی که در 

تاریخ این کشــور هســت، ساخته شده اســت«. در طراحی 

بــرج، تاش شــده بود ســه دورٔه مهم تاریخ ایــران با ترکیب 

طاق سهمی شکل دوران ساسانی در تیسفون و قوس و نوک 

تیز دوران اســام در ســاختمان جدیدی از سیمان و تراورتن 

با یکدیگر پیوند یابند. این بنا که مطابق سّنت طاق نصرت 

رومی طراحی شده است موزهای را در دل خود جای داده 

و دروازٔه نمادیــن از فــرودگاه بین المللــی کنونی به پایتخت 

تلّقــی می شــود.  در آینده که فــرودگاه بینالمللی جدید در 

جنــوب تهران به بهره برداری رســید و عملکرد فعلی دروازه 

بــرای شــهیاد از بین رفت ارزش شــهری آن مشــّخص شــد. 

معمار امانت بناهای شــاخص دیگری هم درایران داشــت. 

دانشکدٔه مدیریت دانشگاه تهران، سازمان میراث فرهنگی، 

و در خارج از ایران یکی از مهم ترین آثارش بیتالعدل اعظم 

اســت. در این دوره، در شهرهای مهم ایران کارهای مهّمی 

در زمینٔه حفاظت و بازســازی آثــار تاریخی صورت گرفت. 

پس از سال ۱۹۴۶ هنگامی که سازمان مّلی، حفاظت از آثار 

باستانی ایران )NOCHMI و ISEMO۲ انستیتوی ایتالیایی 

خــاور دور و میانــه( مرمــت عمارت عالیقاپو، چهلســتون و 

هشت بهشــت را آغــاز کردند که توّجه خاّصــی به معماری 

دورٔه صفویــه در اصفهــان معطوف شــد. ایــن برنامه نه تنها 

به مرمت این بناهای تاریخی منجر شــد بلکه موجب شــد 

کتاب  های متعّددی دربارٔه جزئیات معماری این آثار منتشر 

شــود و تاشــی برای تربیــت هنرمندان و تکنســین هایی با 

مهارت هــای تخّصصــی صورت گیــرد. پس از آن، بســیاری 

از بناهــای تاریخــی دیگــر تغییر پیــدا کردند، ایــن تحّوالت 

از اصفهان شــروع شــد )به عنوان مثال کاروانسرای قدیمی 

مربوط به مدرســٔه قرن هفدهم چهارباغ به هتل شــاه عباس 

تغییــر کاربــری یافــت( اّمــا بــه زودی دامنــٔه آن به شــیراز و 

شهرهای مقّدس مشهد و قم نیز کشیده شد. در این شهرها 

مجموعٔه ساختمانی مهّمی مرمت و سّنت های هنری احیا 

شــدند. در ســال ۱۳۵۳، ۶۰۰ بنای مهم در فهرســت مرمت 

قرار داشته و از میان آن ها ۳۰۰ بنا به صورت جّدی در دست 

تعمیــر بودنــد. و در دنبالــٔه همیــن ایده بود کــه تهیٔه طرح 

جامع محّله بندی شدٔه ۲۵ سالٔه تهران کلید خورد. و پس از 

آن بود که سایر شهرسازان برای همٔه شهرهای مهم ایران آن 

را تکرار کردند. یک عامل مهم در این طرح شهرنشین شدن 

جمعّیت ساکن نقاط روستایی بود.

 به عنــوان بخشــی از برنامــٔه کّلــی دولــت بــرای صنعتی 

کردن ســریع ایران از شهرســازان خواســته میشــد تا شــهرها 

را بــرای معکوس شــدن نســبتهای جمعّیتــی در دهــٔه ۱۹۹۰ 

آماده سازند. بیش از شصت هزار نقطٔه روستایی که خالی 

از ســکنه ترین نواحــی فــات ایــران پراکنده بودنــد باید در 
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قالب ۱۵۰۰۰ ابرروستا که بر اساس اصول مکانیزٔه کشاورزی 

فعالّیــت میکردنــد تجمیع می شــدند. منافع مــورد انتظار 

این فرایند، دسترســی بیشــتر مردم به خدمات آموزشــی و 

بهداشــتی و مراکــز داد و ســتد بودنــد. در نگرشــی دوباره 

بــه طرح های جامع تهیه شــده میبینیــم آموزش های مدرن 

و انگیزههــای طراحــان خــود و کارفرمایــان دولتــی آنــان را 

منعکــس می کننــد. یک امــر مورد توّجــه الگوهای ســّنتی 

سکونتگاههای شهری این منطقه است که سازگاری صحیح 

با محیط و پیوند با فرهنگ بومی اکثریت جمعّیت را نشان 

می دهد و بسیار به ندرت در طراحی شهرهای جدید مورد 

توّجه قرار گرفته است. در مقابل الگوهای سکونتی سّنتی 

و نیز زمین های خشک و بایر اطراف شهرهای تاریخی عبور 

کرده انــد. در نتیجــه، بهــای زمیــن شــهری در اطــراف ایــن 

مسیرها تقریباً ۲۵۰ درصد افزایش یافت. به جای آنکه اّولین 

ثمرٔه مهم طرحهای جامع جدید، منافع اجتماعی یا فرهنگی 

باشــد، بورس بازی زمین را به دنبال داشــت. قبل از بررسی 

همه جانبٔه الگوهای تقریباً شــکل گرفتٔه مفاهیم شهرســازی 

مطــرح که به طرح های اجتماعی کارآمد نظامهای حمل و 

نقل سازگار با محیط گونههای ساختمانی مطابق با فرهنگ 

و دسترســی بــه منابع مــادی توّجه کــرده بودند، یــک دوره 

انفجار خطرناک ســاخت و ســاز آغاز شــد. به طــور ناگهانی 

کمبــود مصالح وافزایش ســریع قیمتهــا موجب ممنوعّیت 

ششماهٔه ساخت و ساز در تهران شد.

در سال ۱۳۵۴ دومین کنگرٔه بینالمللی معماران با عنوان 

به ســوی کیفّیت زندگی برگزار شــد. این گردهمایی که به 

ریاســت محسن فروغی معمار ایرانی برگزار شد معماران و 

شهرسازان بزرگ جهانی مانند باکمینستر فولر و خوزه لوئی 

ســرت از ایاالتمّتحده و کنزو تانگه از ژاپن و بســیاری دیگر 

را گــرد هم آورد تا به بررســی پیشــرفت ایــران در واکنش به 

چالشهایی بپردازند که با افزایش قیمت نفت با آن ها روبرو 

شده بود. شرکت کنندگان در این کنگره و )کنگرٔه قبلی که 

با عنوان تقابل میان سّنت و دانش فّنی در سال ۱۹۷۰ برگزار 

شده بود، الیحٔه حقوقی زیست بوم را که توسط خوزه لوئی 

ســرت، موشــه صفدی، ب ک دوشــی جرج کادیســلیس و 

نادر اردالن تدوین شده( برای وزارت آبادانی و مسکن تهیه 

کردند.

این کتاب از سوی ایران، در کنفرانس زیست بوم سازمان 

ملل مّتحد که در سال ۱۳۵۶ در ونکوور کانادا برگزار شد ارائه 

گردید. سایر شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی ایران 

بار دیگر در سال ۱۳۵۷ به منظور قضاوت مسابقه بینالمللی 

بــرای طراحــی کتابخانٔه مّلــی ایران گرد هم آمدنــد. در این 

مسابقه بیشترین تعداد شرکت کنندگان داخلی و بینالمللی 

در مسابقٔه جهانی دیگر حضور داشتند. همان طور که این 

رخدادها منعکس میکنند، ایران آگاهانه از باالترین سطوح 

تخّصصی و دانش فّنی جهان در اواخر دهٔه ۱۳۳۰ اســتفاده 

کردنــد اّمــا بــا تمــام ایــن توّجهــات )و گاهی شــاید به دلیل 

ایــن توّجهــات( معمــاری و شهرســازی بین ســال های ۱۳۵۳ 

تا انقاب ۱۳۵۷ ســریعاً به نقطٔه اوج رســید. طرحهایی که 

برای چندین مؤسســٔه آموزشی و فرهنگی تدارک دیده شد 

تحت سرپرستی معماران ایرانی که با گروهی از متخّصصان 

بینالمللی همکاری داشتند تهیه شده بود. تعدادی قرارداد 

مهم با معماران پیشــروی بینالمللی بسته شد. مانند هتل 

تهران )کنزو تانگه( نوســازی مــوزٔه آبگینه )هانس هوالین( و 

موزه ای در شیراز )الوار التو( در زمینٔه شهرسازی پروژههای 

جدید توســعه در مقیاسی وسیع در نزدیکی اکثر شهرهای 

بــزرگ ایــران تهیه گردید. )پارک زیســت محیطی پردیســان 

برای ســازمان محیط زیســت به سرپرســتی اســکندر فیروز 

طراحی شــده توســط گروه مانداال و COMRT( و شوشــترنو 

توســط کامران دیبا شــهرهای جدید طراحی شدند وبعضی 

از عملیــات ســاختمانی آن هــا هــم آغــاز شــد. فعالّیتهــای 

بازســازی و حفاظت همچنان از کمکهای دولتی بهرهمند 
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میشد و کنفرانسهای مهّمی در مورد حفاظت از کل نواحی 

تاریخی برگزار شــد ســطح کارهای هنری و دستی در میان 

هنرمنــدان و صنعت گرانــی ماننــد گچــکاران، آجرچینــان، 

کاشی سازان، نّجاران و فلزکاران ارتقایی به سزا پیدا کرد و بر 

تعداد هنرمندان موجود افزوده شد. حجم این سازندگی ها 

به اندازهای بود که اگر بخواهیم به حجم کاری یکی از آن ها 

بپردازیم به تعداد بسار زیادی از جمله دانشگاه ها و مدارس 

عالی، مسجد دانشگاه تهران، دانشکدٔه کشاورزی، خوابگاه 

دانشجویان، دانشکدٔه فّنی- آمفیتئاتر بزرگ جدید، راکتور 

اتمی دانشگاه و آزمایشــگاههای مربوطه، مدارس حرفه ای 

در سراســر کشــور بــرای وزارت کار با همکاری مهندســین 

مشــاور  SCA ســوئدی، و همین طور ســاختمان های اداری، 

ســاختمان ادارٔه مرکــزی شــرکت مّلــی نفــت، - ســاختمان 

وزارت راه، ســاختمان وزارت کشــاورزی، ســاختمان بانــک 

ادارٔه  ســاختمان  ایــران،  اعتبــارات  بانــک  ســاختمان  کار، 

مرکزی شــرکت بهشــهر، ســاختمان ســازمان زنان، کارخانٔه 

ارج در جــاّدٔه کــرج، کارخانــه داروپخــش در جــاّدٔه کرج با 

همــکاری Wilson Mason، مجموعههــای ورزشــی، کلیٔه 

مجموعههای ورزشــی برای مســابقات المپیک، اســتادیوم 

اســتادیوم سرپوشــیده ۱۷۰۰۰  بــا دریاچــه،  نفــری   ۱۰۰,۰۰۰

نفری با همکاری S.O.M.، اســتخر سرپوشــیده، استادیوم 

سرپوشــیده برای تمرین، محل مســابقات تیراندازی، محل 

مسابقات تیراندازی کفترگلی، استادیوم دوچرخه سواری، 

هتل هــا، بیمارســتان ها، موزه هــا و نمایشــگاه ها، طرح هــای 

شــهری و برج سازی ها، نقشٔه جامع شــهر تهران با همکاری 

Victor Gruon )لــوس آنجلــس(، شهرســازی و خانه ســازی 

مجموعٔه شــرکت مس سرچشــمه در کرمان، شهرســازی و 

خانه ســازی شــرکت خانه در کرج، شهرســازی و خانه سازی 

شــرکت خانه در اصفهان، شهرســازی و خانٔه ساری، شرکت 

خانه در شــرق تهــران، و همین طور کاخ هایی که یا ســاخته 

یــا تعمیرات و نوســازی شــدند. از جمله کاخ نیــاوران، کاخ 

مــادر در ســعدآباد، کاخ محمودرضــا پهلــوی در ســعدآباد، 

تعمیــرات و نوســازی کاخ ســفید در ســعدآباد، تعمیرات و 

نوسازی کاخ وزارت دربار در سعدآباد، تعمیرات و نوسازی 

کاخ جهان نما در نیاوران، تعمیرات و نوســازی کاخ شهوند 

در ســعدآباد، در خــارج کشــور، کاخ پرنس خالــد در ریاض 

بود. یکی از اقدامات پیشــرو در طرح های توسعٔه همکاری 

با کنسرســیوم های قدرتمند جهانی بود کــه کلیٔه کارهای 

صنعــت )NON BASIC(  و کنسرســیوم نفــت از قبیــل: 

شهرســازی، مدرســه، خانه ســازی، دفاتــر اداری و غیــره در 

مناطق نفت خیز را در برمی گرفت. فرودگاه های بین المللی 

و ترمینال هــا و بنادری که بخشــی از آن ها ســاخته شــده و 

صدهــا پــروژه بــا کاربری هــای لجســتیکی دیگر در دســت 

بــود کــه پس از انقاب اســامی متوّقــف و به صورت کّلی 

از دســتور کار خــارج گردیــد و هیــچ گاه اجرا نشــد. یکی از 

غرورآفرین ترین این پروژه ها، پروژٔه بزرگ مّلی بود که تأکید 

خاّصــی بر روی هوّیت مّلی داشــت، و »شهســتان پهلوی« 

نام داشت.

 پروژٔه شهســتان توسط معمار و شهرساز بریتانیایی بنام 

»لویلین دیویز Liewelyn Davies.« مطالعه و طراحی شده 

بود. َشهستان پهلوی مجموعٔه بزرگ، ارزنده و خیره کنندٔه 

ســاختمان ها و پارک ها در شــهر تهران که ســاختمان آن در 

زمین هــای عباس آبــاد برنامه ریزی شــده بود. بــا توّجه ویژٔه 

اعلیحضــرت محّمدرضاشــاه پهلوی و علیاحضرت شــهبانو 

فرح پهلوی، این طرح به حفاظت از منابع طبیعی در شهرها 

نظر داشــت. پروژٔه شهستان با نگهداری تّپه ها و زمین های 

سبز عباس آباد، در پهنه ای به بزرگی چهار میلیون مترمربع 

پیش بینــی شــده بود. شهســتان پهلــوی پردیــزه ای بود که 

کتابخانــٔه بین المللــی پهلــوی، مــوزٔه انقــاب شــاه و مّلت، 

نخســت وزیری، وزارتخانه ها، ســفارتخانه ها و ســازمان های 

شاهنشاهی را در بر می گرفت. موقعّیت شهری شهستان، 

از شمال به بلوار پهلوی خیابان میرداماد، از غرب به بزرگراه 

جردن، از شرق به نزدیکی خیابان کوروش کبیر و جنوب به 
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خیابان عباس آباد و بزرگراه داریوش می رسید.

 ایــن مجموعــه بــا میــدان بــزرگ »شــاه و مّلــت«، مــوزٔه 

انقــاب ششــم بهمــن، کتابخانــٔه پهلــوی، مرکــز فرهنگی و 

هنرهای نمایشی دربرگیرندٔه تاالرهای دست افشانی، تئاتر، 

موســیقی و دیگــر هنرهایــی که در برابر دیگران بــه اجرا در 

می آیــد، باشــگاه ها، فرهنگ ســراها، و ایســتگاه های متــرو 

پروژه ای برای نمایش توانایی ها و دستاوردهای کشور ایران 

و ســاختن چهره ای جهانی از تهران پایتخــت ایران می بود. 

فــاز دیگری در شهســتان پیش بینی شــده بــود که بناهایی 

برای دســتگاه های اداری کشوری، شهرداری، فعالّیت های 

فرهنگی، تجاری و پذیرایی ویژه شود. میدان مرکزی »شاه 

و مّلــت« از میدان شــاه اصفهان و میدان ســرخ در مســکو 

بزرگ تر بود. و برای برگزاری جشن های بزرگ مّلی، فضاهای 

دســته جمعی، پارک هــا و باغ هــای ایرانــی و مرکــز تجــارت 

جهانی در نظر گرفته شده بود.

 در سال ۱۳۴۸ در مجلس شورای  مّلی در برنامه شهرسازی 

تهــران، تّپه هــای عباس آباد که به دولت تعّلق داشــت برای 

بناکــردن ســاختمان های وزارتخانه ها، و بناهای سیاســی و 

بین المللی پیش بینی شــده بود. ولــی در آن هنگام بودجه 

بــرای ســاخت ایــن مجموعــه کفایــت نمی کــرد. ســرانجام 

پــس از اینکــه ایران توانســت میزان نفتــی را که می خواهد 

به بهــای عادالنه و بر پایــٔه اندکس های بین المللی که اوپک 

دربارٔه آن تصمیم می گرفت بفروشد، درآمد کشور باال رفت 

و بودجه برای ســاختن شهســتان پهلــوی و ۲۸ بزرگراه نوین 

بــه دولــت داده شــد و هم چنین به بودجٔه پیش بینی شــدٔه 

برنامــٔه عمرانــی پنجــم دوباره افــزوده شــد. در روز ۲۲ مهر 

ماه ۲۵۳۵ شاهنشــاهی، معادل با ســال ۱۳۵۵ خورشــیدی، 

هم زمــان با زادروز علیاحضرت فرح پهلوی شــهبانوی ایران 

نخستین کلنگ ساختمانی بخش شرقی شهستان پهلوی از 

سوی غامرضا نیک پی شهردار تهران بر زمین زده شد. این 

نخستین فاز کارهای ساختمانی شهستان بودکه در پهنه ای 

نزدیک به دو و نیم میلیون متر مربع به اجرا در می آید و در 

برگیرندٔه بخشــی از واحدهای مســکونی، اداری و بازرگانی 

است. بدین ترتیب، ساختمان سازی شهستان پهلوی بر پایٔه 

برنامه های زمان بندی شــده در دل پایتخت آغاز شــد و پس 

از پایان ســاختمان های این بخش اداره های مرکزی بانک ها 

چون بانک مرکزی، بانک مّلی، بانک توسعٔه سرمایه گذاری، 

بانــک تجارتی ایران و هلند، بانک صادرات، و ســازمان های 

دولتی و کاخ شهرداری به شهستان پهلوی جابجا خواهند 

شــد. پهنٔه شهســتان پهلوی، شــش میلیون مترمربع است 

کــه دویســت و چهل هزار متر مربع آن فضای ســبز به فرم 

پارک مرکزی شهر در خواهد آمد. یک میلیون و دویست و 

شــصت و پنج هزار مترمربع برای آپارتمان ســازی ویژه شده 

است که در میان آن ها سه آسمانخراش ۳۰ طبقه اداری، با 

زیربنای صد و پنجاه هزار متر مربع ساخته خواهد شد. یک 

ســاختمان گرد و چرخی در ۱۴ اشکوبه، دارای آپارتمان های 

۲ تــا ۴ اتاق خوابه بنا می شــود. از نام هــای پایوران و بزرگان 

و قهرمانان مّلی در نام گذاری خیابان های شهستان پهلوی 

بهره گرفته شده است.

 کاخ شهرداری، میدان فراخ انقاب نیز در پهنه ای بیش 

ازصدوپنجــاه هــزار متر مربع و بازار بزرگ شــهر در پهنه ای 

به گســتردگی دویســت و پنجاه مترمربع ساخته می شوند 

کــه همــٔه نیازهای تهــران بــزرگ را برآورده خواهد ســاخت. 

افزون بر این، در شهستان پهلوی چندین شاپینگ سنتر بنا 

می شود که همه تولیدات و فرآورده های مورد نیاز در آنجا 

در دســترس خواهد بود. از ســوی دیگر، مرکزهای پزشکی، 

فرهنگی، ورزشی، مرکزهای کنفرانس و هتل ها در شهستان 

پهلوی پیش بینی شــده اند تا این شهرک به فرم یک شهرک 

مدرن درآید.

در ســال ۱۳۵۷ ســاختمان اّولیــن تونل متــروی تهران نیز 

در منطقٔه شهســتان پهلوی آغاز شد. این بخش از خط یک 

قــرار بود دارای چهار ایســتگاه در منطقٔه شهســتان پهلوی 

باشد که ایستگاه اّول آن در زیر بلوار شهبانو فرح، ایستگاه 

دوم در زیر میدان ۲۴ اســفند، ایســتگاه ســوم در زیر بلوار 

داریوش بزرگ و ایستگاه چهارم در زیر بلوار محّمدرضا شاه 

می بود.

بعــد از همــٔه این هــا، درمی یابیم که این دســتاوردها که 

گوشه ای کوچک از آن بیان شد، در گرو مهم ترین دستاورد 
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تاریخ سیاسی ایران است.

 بیســت و پنــج قــرن پیــش، ورود شاهنشــاهی ایــران بــه 

صحنٔه تاریخ جهان، راهگشــای عصر تازه ای در سیر تکامل 

مدنّیت بشــری شــد. و چرا تاش امروز ما راهگشــای عصر 

تــازٔه دیگــری در ایـــن ســیر تکامــل نباشــد؟ و چــرا نکوشــیم 

تا به نوبٔه خود ســازندٔه آن شــهرآیینی بزرگ فردا باشــیم که 

می باید در آن بهترین عناصرفرهنگ های بشــری با یکدیگر 

درآمیزد و چنین تمّدنی را پاسخگوی راستین نیازی کند که 

دنیای نگران امروز ما آن را عمیقاً احساس می نماید؟ صدو 

پنجاه سال قبل شاتوبریان نویسندٔه معروف فرانسه در شرح 

وقایع تاریخ دنیا نوشت: »وقتی که در تاریخ جهان به عصر 

ایرانی می رسیم، احساس می کنیم که قدم به صحنٔه تاریخ 

بزرگ گذاشته ایم«.

تمــّدن بــزرگ ایــران، بیــش از هر چیــز، از ژرفــای تاریخ و 

تمّدن ایرانی، از تمام ارزش ها، ســازندگی ها، آفرینندگی ها، 

و  حماســه ها  از  و  اســتعدادها،  اندیشــه ها،  کوشــش ها، 

پیروزی های شکوهمند مادی و معنوی مّلت ایران در طول 

هــزاران ســال تاریــخ مایــه می گیــرد. الجرم ریشــه های این 

تمّدن را نیز باید در بافت پرشــکوه تاریخ ایران و معیارهای 

جاوید سرنوشت ســاز آن جســت، زیرا از این پس سرنوشــت 

مــا جزء جدایی ناپذیر این تمّدن خواهد بود، و فرمان تاریخ 

چنین خواسته است که از میان نسل های بی شمار ایرانی، 

نســل امروزی ما آن نســلی باشــد که طلیعٔه درخشــان ترین 

دوران تاریــخ کشــور خویــش را باز می گردانــد. به گفتٔه رنه 

گروســه: »مشــعلی که در ســپیده دم تاریخ در فات ایران 

افروخته شده دیگر هرگز خاموش نشده است، و در پرتو این 

تابندگی مداوم، ایران توانسته است تمّدن انسانی ژرفی را 

بیافریند که هیچ گاه در اصالت آن خللی راه نیافته است«.

در مــورد نظــام شاهنشــاهی، نیــاز زیــادی بــه توضیــح و 

تفســیر نیســت. ایــن نظــام به عنــوان روح و جوهــر وجود و 

قدرت و حاکمّیت و وحدت مّلی، پایٔه اســتوار تمّدن بزرگ 

ایران و نگاهبان نیرومند همٔه ارزش های این تمّدن، و تمام 

پیشرفت ها و دستاورد های مادی و معنوی آن خواهد بود، و 

سرنوشت مّلت را در پرشکوه ترین دوران تاریخ آن پاسداری 

و رهبــری خواهــد کــرد. به منظــور اســتواری هرچه بیشــتر 

یکپارچگــی مّلی و نیرومندی روحی و فکری مّلت ایران در 

رویارویی با همٔه آزمایش هایی که ممکن است دگرگونی های 

جهانی فرا روی مسیر تمّدن بزرگ ما بگذارد، درک عمیق و 

بنیــادی این نظام شاهنشــاهی از همــٔه جنبه های تاریخی، 

سیاسی، فلسفی، فرهنگی و عاطفی آن ضروری است، زیرا 

ایــن ادراک، روح و دل ایرانــی امــروز و فردا را با قلب و روح 

نســل های بی شمار گذشتٔه این ســرزمین پیوند می دهد، و 

میــراث پرشــکوه و جاودانی قــرون را به صورت پشــتوانه ای 

استوار برای پیروزی در تاش سازندگی آینده در اختیار او 

می گذارد.

 پادشاهان پهلوی، رضاشاه و محّمدرضاشاه، شاهنشاهان 

ایران، وارثان تخت  طاووسی اند که در مسیر مدرنیزه کردن 

ایــران تصمیماتــی را اّتخاذ کردند، و یک کشــور بــازده و از 

نفس افتاده را، به حیاتی پرافتخار بازگردانند و عظمتی که 

از دســت رفتــه بــود و کرامتی که پایمال شــده بــود را احیا 

نمودند. امروز میلیون ها ایرانی نامشــان را در کوی و برزن 

فریاد می کنند و از صمیم قلب خواستار حضور مجّدد آن ها 

و چشــم به راهشان هســتند. مردمانی که بیش از هر زمان 

به دنبال آرمان های ایشــان هستند و باور دارند، باز خواهد 

گشت هرآنچه از دست رفته، در روزگارانی نو.
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قرون هیاهو
در گفت وگو با آذرتاش آذرنوش
استاد دانشگاه تهران

آذرتــاشآذرنــوش)۱3۱6-۱۴۰۰(اســتادیمبــرزدرعربیدانــیو
تحقیقــاتمربوطبهاینزبانبودهاســتکــهتوأمانپژوهشهای
ارزنــدهایبــرفهــمتاریــخایــرانعرضــهکــردهاســت.ازاوبهعنــوان
منبعشناســیعالیقدریادمیشودکهنسبتسنجیهایمهّمیدر
خصــوصمنابــععربیدرنســبتباتاریــخایرانداشــتهوتمهیدات
جالبتوّجهیرافراهمآوردهاست.درسالیکهگذشتاوراازدست

دادیــموگفتوگویــیکــهازپیمیآید،حاصــلکاراعضایتحریریٔه
نشــریٔهایــرانبــزرگفرهنگیباایشــاناســتکهســالیقبــلازاوج
گرفتنبیماریاستادانجامپذیرفتاّمابهدلیلشرایطخاصایران
مجالچاپنیافت.گفتوگویپیشروحاوینکاتیاستکهاستاد
آذرنوشقصدداشتنددرویراستهایبعدیکتابخویشاعمال

نمایند،ویراستیکهباترکجهانفانی،مجالانتشارنیافت.
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ایران بزرگ فرهنگی: از جمله مسائلی که در تاریخ نگاری 
ایرانی متداول است و البته در میان عاّمۀ مردم نیز شهرت 
زیــادی کســب کرده، بحثی اســت کــه در کتابی بــا عنوان 
دو قرن ســکوت متداول گشــته؛ برای آغاز بحث بد نیست 
از این موضوع مطرح شده توسط عبدالحسین زرین کوب 
آغاز کنیم، نظر شما در باب این نوع تقسیم بندی از مادٔه 

تاریخ ایران چیست؟
راجــع بــه دو قــرن ســکوت، هــم می تــوان بــه دکتــر 

زرین کــوب حــق داد و هــم می توان گفت که برداشــت 

ایشان از این موضوع با آنچه ما در نظر داریم، متفاوت 

است. از این بابت که در این دوره، یعنی دو قرن اّولّیۀ 

اســامی، کشــمکش ها و اقدامــات مهّمــی در خصوص 

انتقــال فرهنگ ساســانی به دســتگاه خافــت عربی رخ  

داده اســت. این اقدامات از ســوی افرادی انجام شــده 

کــه نمی تــوان آن را شــوخی گرفــت، مثــاً وقتــی  کــه از 

عبدالحمید کاتب بررسی های خود را آغاز کنیم مشاهده 

می گــردد کــه وی با توّجــه به اینکه در ســاختار خافت 

اموی مشــغول است اّما دارای عقاید خاص و ویژۀ خود 

است و مشغول نگارش مقاله  و کتاب پیرامون حکمرانی 

و آئیــن حکومــت داری در آن روزگار اســت. تمــام ایــن 

موضوعات از ســّنت های ساســانی سرچشمه می گرفته 

است. این اقدامات نه تنها سکوت نیستند بلکه مسئله 

هستند. وقتی  که از عبدالحمید به ابن مقّفع می رسیم 

در ابتدای قرن دوم یک حرکت بسیار مهم رخ می دهد. 

در ایــن دوران او مشــغول نــگارش کتاب هــای متعّددی 

همچــون األدب الکبیــر، األدب الصغیر و المنطق، الدرۀ 

الثمینه والجوهره المکنونه، التاج فی سیره أنو شروان یا 

کلیه ودمنه و بســیاری دیگر می شــود در جهان اسام و 

حوزۀ فرهنگی که ایران را هم شامل می شود یک حرکت 

بســیار بزرگــی ایجاد می کنــد، این کنش هــا را نمی توان 

سکوت دانست، این ها هیاهو هستند.

بــا همیــن دو ارجــاع بــه دو شــخص یادشــده از ســوی 
شــما، آیا می توان به موضوع و مسئلٔه مطرح شده از سوی 
زرین کوب ایراد و اشکال وارد کرد؟ آیا این مسئله اشکاالت 

دیگری هم دارد؟
بله؛ گفتم که این دوران، دوران هیاهوســت. اشــکال 

بحــث می تــوان  مــورد  بــه مطالعــات دورٔه  کــه  دیگــر 

گرفــت و در ایــن مــورد می توان با اســتاد زرین کوب در 

خصوص »ســکوت« همسو بود این است که دربارۀ این 

کنش هــا تقریبــاً موّرخیــن ما ســکوت کرده انــد و به این 

موضــوع نپرداخته انــد. موّرخیــن شــرایط زبان فارســی، 

آئین  حکومت رانی، فرهنگ ساســانی و بقیۀ موضوعات 

این چنین را برای ما تبیین نکرده اند. موّرخان ما مشغول 

با نگاهی به تواریخ آن 
دوره می توان گفت که در 

این دوران سکوتی از سوی 
ایرانیان وجود نداشته، 

بلکه موّرخین هستند که 
در این باره سکوت اختیار 

کرده اند، البته باید دانست 
که این سکوت اختیار 

کردن موضوعی عمدی 
نبوده بلکه مسیر تاریخ و 
تاریخ نویسی در آن زمانه 

بدین گونه بوده است
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بیــان رویدادهای دربار بــوده و در فضای درباری تاریخ 

نوشته اند. مثاً وقتی طبری یا مسعودی مشغول نگارش 

تاریخ خود بودند، گویی که فقط دربار و شــاهان در آن 

دوران مشــغول زندگــی هســتند. با اّتکا بــه این موضوع 

می تــوان گفــت که منابــع تاریخی مــا در این بــاره به ما 

اطّاعــات دقیقــی نمی دهند و اطّاعــات آن ها پیرامون 

ساطین و رویدادهای درباری است.

شما بر این باور هستید که دالیل بی توّجهی و به تعبیر 
خودتان سکوت در این باره از سوی موّرخان نشئت گرفته 

است؟
بلــه؛ بــا نگاهی بــه تواریخ آن دوره می تــوان گفت که 

در این دوران ســکوتی از ســوی ایرانیان وجود نداشــته، 

بلکــه موّرخیــن هســتند کــه در این بــاره ســکوت اختیار 

کرده اند، البته باید دانست که این سکوت اختیار کردن 

موضوعی عمدی نبوده بلکه مسیر تاریخ و تاریخ نویسی 

در آن زمانــه بدین گونــه بوده اســت. اگر فرض کنیم که 

سّنت  تاریخ نویسی ما که ریشه در زمان ساسانی دارد، 

در آن زمــان نیــز ما هر چــه داریم گزارش هــای درباری، 

شاهنامه ها و خدای نامه ها است و در آن دوران نیز تفّکر 

غالب بر تاریخ نویسی یک تفّکر درباری بوده و نه نگاهی 

دیگر.

گاه شــویم و  بــرای اینکــه بتوانیــم از ســکوت موّرخین آ
روند »هیاهو«یی که شما به آن باور دارید را بررسی کنیم، 

بایست از چه راهی وارد شد؟
 برای پاسخ دادن به این موضوع می توان به دنبال این 

مســئله گشــت که آیا در ایران مکان و یا ســند و مدرکی 

وجــود دارد کــه در آن زبــان فارســی جلــوه ای داشــته 

باشد. وقتی  که این منابع را بررسی می کنیم انبوهی از 

جمات و اصطاحات فارسی یا واژگان فارسی در ضمن 

داســتان های مختلف به زبان فارسی گفته  شده اند، به 

روی ایــن موضوعــات مطالعاتــی صورت پذیرفتــه اّما به 

نظر من به اندازۀ کافی از آن ها بهره برداری نشده است.

یعنی هم اکنون نیز این داســتان ها در دســت هستند؟ 
ایــن موضــوع خیلی جالبی اســت، آیا نمونه هایــی از آن را 

می توان نام برد و برخی از را نقل به مضمون کرد؟
بلــه؛ االن یکــی را روایت می کنم. جاحظ داســتانی را 

ذکــر می کنــد که با توّجه به مرگ راوی این داســتان که 

در ســال ۲۵۰ هجــری اســت می تــوان داســتان را متعّلق 

بــه دو قرن موســوم به »ســکوت« دانســت، جاحظ نقل 

می کنــد که فــردی از مرو به بصره آمده بود که با فردی 

عرب آشــنا و با او دوســت می شــود و مرد خراســانی در 

پاســخ به دوستی مرد عرب می گوید که اگر به خراسان 

بیایــی من جواب پذیرایی های تــو را خواهم داد. جاحظ 

مرویان را خسیس می داند و کتاب »بخاء« را بیشتر با 

توّجه به مردم مرو به نگارش درآورده اســت. مرد عرب 

به خراسان می رود و دوست مروی خود را پیدا می کند 

که با بی اعتنایی او مواجهه می شود و مرد عرب هر چه 

تقّا می کند که خود را به آن شخص مروی معرفی کند، 

آن مــرد مــروی انکار می کنــد که وی را می شناســد. بنا 

بــه روایــت جاحظ در کتــاب »بخاء« آن مــرد مروی در 

پاسخ به مرد عرب جمله ای را می گوید که حاجظ نیز در 

کتاب مذکور این جمله را به فارسی نقل کرده است که 

می گوید: »اگر از پوست برون آیی نشناسیم.«

یعنی زبان فارســی که ما اکنون به آن ســخن می گوییم 
در آن دوران متــداول بــوده اســت؟ آیــا نمونه های دیگری 
داریم که از زبان فارســی در اوایل اسالم استفاده می شده 

است؟
بله که متداول بوده. نمونۀ دیگری بازگو کنم؛ در سال 

۷۵ هجــری در زمــان عبیدالله بن زیاد آن شــعر معروف 

»آب از تو ندید ســت« را داریم. این شــعر گفته  شــده و 

جعلی و دروغین هم نیســت و در کتاب های نخســتین 

اســامی همچــون جاحــظ و حّتــی قبــل از او ثبت  شــده 

اســت. پس می تــوان گفت با وجود روایت های فارســی 

که در این متون و تاریخ ها از بصره، کوفه و بغداد دیده 

می شــود، مــردم در ایــن ســرزمین ها بیــش از آنکه عرب 

باشــند، ایرانی هستند. یا نمونۀ دیگر که به عنوان سند 

تاریخی این بحث می توان آورد، این اســت که در شــهر 

بصره زمانی که کودکان به دنبال شــاعر شــوریده ای راه 

می افتنــد، فریــاد می زنند، بــه زبان فارســی می گویند: 

»ایــن چیســت؟ این چیســت؟«. جامعــه در آن زمان در 

مکان های ذکرشده به زبان فارسی سخن می گوید؛ اّما در 

تاریخ نویسی اشاره ای به فارسی گویی مردم بصره نشده 

ولــی هزاران روایت راجــع به عربی گویی مردم بصره در 

دست است. ما می دانیم که بصره، کوفه و بغداد مبّدل 

به مراکز علم شدند ولی در شهر بغداد اگر زبان فارسی 

نمی دانســتند اجازۀ اســتخدام در دســتگاه های دولتی 

یعنــی دیوان هــا را نمی دادند. جاحــظ از این موضوع به 

عذاب است و فریاد اعتراض بلند می کند که چرا رویه  

اگر فرض کنیم که سّنت  
تاریخ نویسی ما که ریشه 
در زمان ساسانی دارد، 
در آن زمان نیز ما هر 
چه داریم گزارش های 
درباری، شاهنامه ها و 
خدای نامه ها است و در 
آن دوران نیز تفّکر غالب 
بر تاریخ نویسی یک تفّکر 
درباری بوده و نه نگاهی 
دیگر
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چنین است و چرا همۀ دستگاه های دولت دست موالی 

و افــراد ایرانی نــژاد اســت، غّصۀ او این اســت که ما چرا 

باید فارســی بدانیم و بعد اســتخدام شــویم. به نظر من 

از این سند و اسناد این چنینی استفاده  نشده است. ما 

باید ازاین  دســت روایات استفاده هایی کنیم. در بصره، 

کوفه و بغداد افراد ایرانی نژادی پیدا می کنیم و بسیاری 

از محّله های این شــهرها نام های ایرانی داشته اند، مثًا 

یکــی از محــّات نــام درب الخراســانی به معنــی دروازه 

خراســان نام داشــته است. شــواهد به ما نشان می دهد 

کــه موضوعــات ایرانی وجود داشــته اســت و مــا اکنون 

باید به عنوان سند این روایات را نقل و مورد بهره برداری 

علمی قرار دهیم. من خودم انبوهی شعر، جمله، اشعار 

عامیانــه بــه زبــان فارســی گــردآورده ام و نکتــۀ مهم در 

این بــاره این اســت که زبان این روایات به فارســی دری 

یا امروزی است یعنی همین فارسی که به آن فارسی نو 

می گویند. مشکل و پرسش اینجاست که چرا ما در این 

زمینه هــا کار علمی انجام نداده ایم. درســت اســت که 

اندکی روایت در دســت ماســت که نظم و محتوای آن 

به زبان پهلوی تنه می زند اّما بیشتر روایات ما به زبان 

فارسی دری است.

بــا توّجــه به این اســناد مــا می توانیــم راجع به انتشــار و 
، تاریخی قطعی  حضور زبان فارســی در مناطق مــورد نظر

ارائه کنیم؟
 ما راجع به انتشار زبان فارسی دری در ایران و عراق 

هنــوز به نتیجۀ قاطعی نرســیده ایم. مــدام این موضوع 

تکرار می شــود کــه ما به پهلوی ســخن می گفتیم و پس 

 از آن یعقوب لیث ســفارش و دســتوری داد که به زبان 

سیســتانی ســخن بگویید و فــان امیر چنان گفــت، اّما 

بــه نظــر من چنین موضوعی نیســت، گویی که فارســی 

زبانی رایج بوده که همۀ ایران به آن آشنا بودند و ممکن 

بــوده اســت کــه بســیاری از مــردم ایــران دوزبانــه بوده 

باشــند؛ مثاً مردم شمال ایران دیلمی، گیلکی صحبت 

می کردنــد و در گفت وگــو بــا مردم ســایر نقــاط ایران به 

زبان فارســی دری سخن می گفتند. به نظر من، ما باید 

درتاریــخ پیدایش و زیســتن زبان فارســی دری بازنگری 

کنیــم و به راحتــی نمی توانیــم بگویــم یک زبــان در ایران 

به یک بــاره از پهلــوی بــه فارســی دری تغییــر یافــت و یا 

اینکــه اّدعــا کنیم که زبان دری از زمان ساســانی وجود 

داشــته اســت، در این باره باید تحقیق و جست وجو کرد 

تــا بتوانیــم روشــن ســازیم کــه واقعّیت ایــن موضوع در 

چیست.

اگر موافق هستید به مسئلٔه دو قرن سکوت باز گردیم؛ 
در این باره آیا نکته یا نکاتی در ذهن دارید؟

نکتۀ دیگری که می توان راجع به دو قرن سکوت بیان 

کرد پدیده ای اســت که درکتاب های مختلف پژوهشی 

مثــل کتــاب خودم، از آن بهره مند شــده اند اّما به اندازۀ 

کافــی مورد دّقت قرار نگرفته اســت. در زمان به آفرید، 

در سال های نخست قرن دوم هجری مشاهده می کنیم 

کتابــی به وجود می آید که نویســنده ای به نام زرتشــت 

دارد – نام نویسنده زرتشت است و ارتباطی با زرتشت 

بزرگ ندارد  به نام »موالید« و نسخه ای از آن وجود دارد 

که در آن چنین آمده است:

به نظر من، ما باید 
درتاریخ پیدایش و زیستن 
زبان فارسی دری بازنگری 

کنیم و به راحتی نمی توانیم 
بگویم یک زبان در ایران 

به یک باره از پهلوی به 
فارسی دری تغییر یافت و 

یا اینکه اّدعا کنیم که زبان 
دری از زمان ساسانی وجود 

داشته است، در این باره 
باید تحقیق و جست وجو 

کرد تا بتوانیم روشن سازیم 
ع  که واقعّیت این موضو

در چیست
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این کتابی است که ماهانکرد ترجمه کرده، سعید بن 

خراسان ُخّره اّولین کسی است که کتاب های زرتشت را 

درزمینۀ اخترشناسی به روزگار ابومسلم صاحب الدعوه 

ترجمه کرد. این موضوع بســیار مهم اســت و به آســانی 

نباید از آن رد شــد. نکتۀ این موضوع در این اســت که 

گفته می شــود کتابی است که ترجمه  شده و ماهانکرد 

آن را ترجمه کرده اســت. ســؤال اینجاست به چه زبانی 

آن را ترجمــه کــرده اســت؟ به پهلــوی که امــکان ندارد، 

باید به زبان فارســی ترجمه  شــده باشد چراکه ماهانکرد 

خــودش پهلوی نمی دانســته یا اگر می دانســته به زبان 

پهلوی به عنوان زبان همسایه نگاه می کرده است. سؤال 

اینجاســت که زبان ترجمٔه این اثر چیســت؟ به نظر من 

این زبان به جز فارسی چیزی نمی توانسته باشد، چراکه 

آن  کســانی که دســتور و ســفارش این ترجمه را داده اند 

هم پهلوی نمی دانســته اند و در این زمان به جز فارســی 

 زبان غالب و همه گیر دیگری هم نداریم.

تاریــخ ایــن ترجمه بــا توّجه به زمــان آن موضوع مهّمی 
اســت؛ آیا این کتــاب پیش از جنبش هــای ایرانی که علیه 

خالفت عربی شکل گرفت، ترجمه شد؟
جالب اینجاســت که زمان این ترجمه در زمان سنباد 

اســت، ســنباد اّولیــن شورشــگر ایرانــی اســت کــه علیه 

اعراب قیام کرد. در روایت آمده است که ماهانکرد هر 

چیزی که تا زمان خودش یعنی ســقوط دولت ساســانی 

باقی مانــده بــود را ترجمه کــرد. ترجمه ها بــه زبان دری 

بــود و ســعید بن خراســان ُخــّره آن ها را بــه عربی ترجمه 

کــرد. ماهانکرد این کتاب را برای ماهویه بن ماه اناهیِد 

مرزبان ترجمه کرد.

آیا کســانی در طول تاریخ در نوشــته های خــود نامی از 
کتب به زبان فارسی برده اند؟

افراد زیادی کتاب های فارســی در آن دوره را معرفی 

کــرده و نــام  برده اند، مثــاً ابن ابی أَصیَبعــه در طبقات 

)۴۳۶( خــود شــرح احوال منکــۀ هنــدی را آورده و گوید 

که او پزشکی زبردست و فیلسوفی دانشمند بود. »دو 

زبان هندی و فارســی را نیک می دانست؛ هموست که 

کتاب شــاناق پزشــک هندی را در باب ســموم ازهندی 

)سانســکریت( بــه فارســی برگردانــد کــه باید پرســید به 

کدام فارســی این ترجمه انجام  شــده اســت. ابوریحان 

اشــاره می کنــد کــه به آفریــد کتابی ســاخت به فارســی 

کــه خوارزمــی هم بــه این کتاب اشــاره می کنــد. اینکه 

کتاب مورد بحث به چه زبانی ترجمه  شــده اســت مهم 

اســت، این کتاب موجــود بوده و ابوریحــان و خوارزمی 

آن را دیده انــد و دربــارۀ آن صحبــت کردنــد. ابوریحــان 

ایــن کتــاب را یاد می کند اّما نمی گوید که به چه خطّی 

این ترجمه انجام  شده است. مسعودی به کتابی اشاره 

می کند که می گوید در ســال ۳۰۳ ه.ق آن را در استخر 

دیده، کتابی که یک شاهنامه یا خدای نامه است. بنا به 

روایت مســعودی وی این کتاب را نگاه کرده و مقداری 

از آن را نیز خوانده اســت. ســؤال من این اســت که این 

کتــاب به چه زبانی بوده اســت؟ چراکــه ما یقین داریم 

مســعودی پهلوی نمی دانسته است، پس این کتاب که 

عکس پادشاهان ساسانی در آن تصویر شده به چه زبانی 

نوشته شــده اســت، آیا نمی توان این کتــاب را ترجمه ای 

از فارســی دانســت. باید بــه این نکته توّجه داشــت که 
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این کتاب یا باید به زبان فارســی بوده باشــد یا به زبان 

عربی که مســعودی بتواند آن را بخواند چرا که او زبان 

دیگــری نمی دانســته اســت. مســعودی در جــای دیگر 

ذکر می کند و می گوید کتاب ها را به فهلوی، فارسی و 

سریانی ترجمه می کردند، این موضوع مشخص می کند 

که پهلوی و فارســی دو زبان متفاوت بودند و این ســند 

مهّمی است. ما شاعری به نام َعّتابی داریم که معروف 

اســت در ســال ۲۲۰ در مرو می زیسته است. در روایتی 

آمــده اســت کــه دو نفــر مقابــل کتابخانــٔه مرو مشــغول 

گفت وگو بودند که َعّتابی با ایشان وارد گفت وگو با زبان 

فارسی می شود. وی در حین گفت وگو با آن دو نفر این 

مورد را اضافه می کند که من از این کتابخانه اســتفادٔه 

زیــادی کردم و خیلی از کتاب های اینجــا را خوانده ام. 

این ســند نشــان می دهد که کتابخانه ای در مرو وجود 

دارد کــه در آن کتاب های فارســی خوبی وجود داشــته 

که یک عرب به مرو آمده و زبان فارسی وی آنقدر خوب 

شــده که توانســته از این کتاب ها استفاده کند. عتابی 

شــاعر فقط دو زبان فارسی و عربی می دانسته و غیر از 

ایــن دو زبــان، زبان دیگری نمی دانســته اســت، با توّجه 

به شــواهد، به احتمال بســیار زیــاد کتاب های کتابخانه 

مرو فارســی بوده اند و نمی توان به راحتی اکثرّیت آن ها 

را عربی دانست.

ایــن همــان روایتــی اســت که مینــوی هم به آن اســتناد 
کرده است؟

بلــه؛ مینــوی هم به ایــن روایت اســتناد کرده اســت، 

البته وی شهر مرو را شهر دیگری می داد که نام آن مرو 

بوده است.

در ایــن میــان ســوالی بــرای من پیــش می آیــد و آن این 
است که آیا میان اندیشمندان مطرح ایرانی در عصر زّرین 

ایران کسی به موضوع زبان فارسی اشاره کرده است؟
 ابوریحــان راجــع به ابن مقنــع این گونــه می گوید که 

اخبــار ابن مقنــع را از فارســی بــه عربــی ترجمــه کردند. 

مقنــع به قــرن دوم تعّلق دارد و ابوریحــان می گوید که 

کتاب ها را از فارسی به عربی ترجمه کردند، یعنی اینکه 

متن فارســی پیش از عربی در ایران رایج بوده اســت که 

در زمانــی آن را بــه عربــی ترجمــه کرده انــد. نــام کتاب 

»اخبارالممیزه« اســت. اگر چنین کتاب هایی گردآوری 

کنیم و با حجم انبوهی از اطّاعات مواجه هســتیم که 

متأسفانه بسیاری از آن ها در دست ما باقی مانده است.

شــما در کتــاب چالــش میــان فارســی و عربــی تــالش 
یــادی کردیــد که این اســناد را گردآوری کنیــد؛ اگر امکان  ز
گی  دارد راجــع به کتاب خود اندکی توضیحی دهید. ویژ

این کتاب در چیست؟
کوشــش مــن در ایــن بود کــه این روایــت را با زحمت 

بســیار جمــع آوری کــردم و بابــت اینکــه نشــان دهــم 

دوقرن ســکوت درباره اش در منابع ما آثار زیادی باقی 

نگذاشــته اند ولــی از آثاری که گفته شــده می تــوان این 

موضــوع را ابــراز کــرد کــه زبان فارســی باکمــال قدرت 

در میان مردم وجود داشــته اســت. درســت اســت که 

عرب هــا در دو ســه قــرن اّول در ایــران حکــم می راننــد 

ولــی در بســیاری از نقــاط جامعٔه ایرانــی، مخصوصاً در 

روســتا ها و شهرهای دســت نیافتنی نقشی نداشته اند. 

مردم در قرن اّول و دوم که هیچ، در قرن سوم و چهارم 

در مکان هایــی چــون فارس و خراســان بیشــتر زرتشــتی 

بودند. زرتشــتی بودن در دفــاع از فرهنگ ایرانی در آن 

دوره نقــش مهّمــی را ایفــا می کرد. زمانی که ابومســلم 

به خراســان می رود گفت وگوهایــی میان امیران عرب و 

امیــران ایرانــی و مردم ایرانی انجــام می گیرد. زبان این 

گفت وگوهــا بــه زبــان فارســی اســت. ما با شــخصی به 

نــام بکیــر بن ماهــان مواجه هســتیم، از آنجا کــه ماهان 

نــام ایرانــی اســت ایــن نتیجه صادر می شــود کــه بکیر 

فرزنــد ماهانــی بوده که نــام ایرانی دارد، خــود بکیر در 

خاندان های عربی خارج از ایران بزرگ  شده و عربی دان 

خوبی بوده اســت. او درجنگ ها حضور داشــته است و 

بــرای اینکه مــردم را به جنگ تحریک کند می گوید که 

دهید ای جوانکان، مردم از او می پرسند که چه چیزی 

بدهیــم او می گوید پنج تیــر بیندازید. مردم به هیجان 

می آیند و به دشمن حمله و آن ها را شکست می دهند. 

اهمّیت این نکته در این اســت که در خراســان بکیر بن 

ماهــان بــرای ســخن گفتن با مردم نه بــه زبان عربی که 

به زبان فارســی با آن ها صحبت می کند. از همین رؤی 

با توّجه به مباحث مطرح شده باید گفت که ما مدارک 

زیــادی راجــع بــه زبــان فارســی و مؤلفه هــای ایرانی در 

قرون نخســتین اسامی در دست داریم که هنوز مورد 

بررســی دقیــق قــرار نگرفتــه اســت، تمــام تــاش من در 

کتاب چالش میان فارسی و عربی روشن کردن مقداری 

از این موضوع بود، البته بعد از چند چاپ از این کتاب 

هنوز هم اســناد جدیدی پیدا می کنم که در چاپ های 

بعدی کتاب آن ها را نیز اضافه خواهم کرد.
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بررسی تطبیقی کشف حجاب 
و حجاب اجباری درایران؛ 
ثار، پیامدها و نتایج آ

وز حسینی بهر
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مقّدمه:
ســدٔه گذشــته برای ایرانیان، سده ای پرتاطم و آبستن 

حوادث گوناگونی بود. از شــروع حکومت پهلوی گرفته 

تــا جنبــش مّلی شــدن نفت و ســپس انقاب اســامی و 

ســقوط پهلوی هــا و... ولــی دو حادثــٔه جــدا و متمایــز و 

سرنوشت ســاز برای زناِن ایرانی، ســدٔه بیســتم را سده ای 

متفاوت با ســده های دیگر کرد. کشــف حجاب در سال 

۱۳۱۴ و حجاب اجباری پس از انقاب اسامی. پیامدها و 

آثار مترتب بر این دو حادثه به اندازه ای شگرف و عمیق و 

زیاد بود که هنوز جامعٔه ایران کنونی به طورعام و جامعٔه 

زنا ِن به طورخاص را متأثر و تحت شــعاع قرارداده است. 

از همین روی نگارنده درصدد بررسی و غوررسی این دو 

حادثه و مقایسٔه تطبیقی آثار و نتایج این دو است. هر دو 

حادثه به یکباره و خلق الســاعه ایجاد نشدند. زمینه های 

کشــف حجاب پیش از تاریخ ۱۳۱۴ ، توســط روشــنفکران 

و منوّرالفکــران و کوشــندگان حــوزٔه زنــان ایجــاد شــده 

بــود و رضاشــاه به خواســتٔه جامعٔه فکری آن زمــان جامٔه 

عمــل پوشــاند. حّتی می تــوان زمینه هــای آن را به دوران 

قاجاری برد و ریشــه های آن را کشــف نمود. ضیاپور در 

کتاب مســتطاب خویش، براین باور اســت که نخســتین 

نشانه های تغییر پوشش زنان ایرانی و متعاقب آن کشف 

حجــاب، در زمان ناصری پس از ســفر ناصرالدین شــاه به 

روسیه و دیدن بالرین های روسیه و تقلید از سبک لباس 

پوشــیدن آن هــا بــرای زنــان دربــار نمایــان شــد )ضیاپور، 

۱۸۷:۱۳۷۴( پس از مشروطه هم جنبش های ُخرد و بزرگی 

در راســتای اســتیفای حقــوق زنــان و مخالفت با حجاب 

ایجــاد و نهایتــاً منتــج به حادثٔه کشــف حجاب گشــت. 

حجاب اجباری هم به مانند کشــف حجاب زمینه هایش 

پیش از انقاب اسامی و تصویب قانون حجاب اجباری 

ایجاد شد. علی شریعتی، یکی از محبوب ترین متفّکرین 

انقاب، با ایدئولوژیزه کردن حجاب، آن را نه یک سّنت 

الهــی بلکه نمادی ایدئولوژیک در برابر اســتعمار و غرب 

ســرکش می دانســت و به همین دلیل داشــتن آن را برای 

زنان ایران واجب می شمرد )زن در روزنامٔه زن، مجموعه 

مقــاالت، ۲۸۷:۱۳۷۸( حّتــی یکســال پیــش از انقاب در 

ســالروز ۱۷ دی ماه، روز کشــف حجاب، عــّده ای از زنان 

چادری در مشهد علیه بی حجابی در سالروز ۱۷ دی ماه، 

روز کشــف حجاب، تظاهرات کردنــد )اطاعات، ۱۸ / ۱۰ 

.)۱۳۵۶ /

در این نوشــته نگارنده با بررســی متون و اسناد درجه 

بررســی  درصــدد  تاریخی-تطبیقــی  تحلیلــی  بــا  و  اّول 

زمینه ها و نتایج این دو حادثٔه مهم است. 

۱. کشف حجاب:
همان طــور کــه پیش تــر ذکــر آن رفــت کشــف حجاب 

را نبایســت صرفــاً در واقعــٔه ۱۷ دی مــاه ۱۳۱۴ و حــوادث 

بعــد از آن ســراغ گرفت. زمینه های فکــری و عملی برای 

این حادثه شــکل گرفته بود که منجر به این واقعه شــد. 

درنتیجه نخست به این زمینه ها اشاره می کنیم.

 ۱.۱. زمینه های فکری و عملی کشف حجاب:
الف. تغییرتدریجی پوشش زنان:

و  »حجــاب  کتــاب  نویســندٔه  ســخن  بــا  نگارنــده 

روشــنفکران« همــدل اســت کــه کشــف حجــاب، اّتفاق 

ساخته شــده به دســت یک فــرد نبود بلکــه زمینه های آن 

از ســال ها پیش شــکل گرفته بود: »واقعٔه کشف حجاب 

یک اّتفاق ســاخته شــده صرفاً توســط یک فرد )رضاشــاه( 

نبــود بلکه روند و گفتمانی بود که از زمان مشــروطه در 

میان روشنفکران تجّددگرا آغاز شده بود و در نهایت در 

دورٔه رضاشــاه تحّقــق کامــل یافت« )احمدی خراســانی، 

۲۶:۱۳۹۰( پــس از جنبــش مشــروطه کــه نســیم تغییرات 

دراین ُملک وزیدن گرفت، زنان همگام با مردان گام هایی 

در جهت تغییر و دگردیسی برداشتند. در حوزٔه پوشش، 

فرم پوشــش زنــان دچار تغییرات عمده ای شــد. تا پیش 

از تغییرات، حجاب و پوشــش زنان شامل روبنده و چادر 

ســیاه بزرگ سرتاســری بــود که کل بدن و صــورت زنان را 

می پوشــاند. هوشــنگ شــهابی در این بــاره به ذکــر دقیق 

پوشــش زنان پرداخته اســت: »در دهه هــای آغازین قرن 

بیســتم پوشــش مرســوم و عاّدی اکثر زنان شــهری ایران 

چــادر بود کــه عبارت بود از تّکه پارچٔه بــزرگ و آویخته و 

بی آســتینی کــه به ســر می انداختند و تا پــای زنان یعنی 

تمــام بدن را می پوشــانید، به عاوه روبنــده ای نیز برای 

پوشاندن چهره به نام پیچه مورد استفاده قرار میگرفت« 

)کرونیــن، ۲۸۹:۱۳۸۳(؛ اّمــا به تدریــج روبنــده دیگر مورد 

اســتفاده قرار نگرفت و جای خود را با نقاب عوض کرد. 

»روبنده جای خود را با نقاب عوض کرد. نقابی مشّبک 

کــه از مــو تهیه می شــد، معمول گردید و بانــوان جوان با 

اســتفاده از چــادر مشــکی از ایــن روپــوش نــو اســتقبال 

شــایان کردنــد« )صــاح، ۷۸:۱۳۸۴(. در این میان تفاوت 

معناداری بین حجاب و پوشــش زنان شــهری و روستایی 

و ایلیاتی بود. به طوری که زنان روستایی و ایلیاتی تقّید 

کمتری نســبت به زنان شهری دربارٔه حجاب داشتند.« 

یاسمین رستم کالیی 
درهمین مورد چنین بیان 
می کند: »اغلب پذیرفته 

شده که بی حجابی 
به معنای باز کردن و نشان 
دادن سر و موی زن است. 

با این حال، پژوهش 
دقیق تر نشان می دهد 

که کشف حجاب در دورٔه 
رضاشاه بیشتر به معنای 

برداشتن پوشش صورت و 
چادر به سبک ایرانی بوده 

تا باز کردن کامل سر
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به عنــوان عــرف و امری مرســوم، زنان ایلیاتی نســبت به 

زنان روســتایی و زنان روســتایی نســبت به زنان شــهری 

حجــاب کمتــری داشــته و کمتر خود را می پوشــاندند« 

)Scarce,۱۹۸۷:۸(. ایــن روند تغییر و دگردیســی تا ســال 

۱۳۱۴ ادامه داشــت و پیش از این تاریخ، عّده ای قلیل از 

زنــان تحصیل کــرده و متجّدد اقدام به برداشــتن حجاب 

کرده بودند که با واکنش سخت جامعٔه مردساالر مواجه 

شدند ولی اکثریت زنان، همان پوشش چادر سیاه بلند و 

روبنده را حفظ نمودند.

ب. زمینه های فکری کشف حجاب:
به تحقیــق می توان گفت اقدام کشــف حجــاب مورد 

تأیید قاطبٔه روشــنفکران و الیت سیاسی و فکری جامعٔه 

آن زماِن ایران بود. روشــنفکران و نویســندگان و شــعرای 

بسیاری پیش از واقعٔه ۱۷ دی ماه، در ذم حجاب زنان و 

درجهت حمایت از حقوق آن ها، مطالب بسیاری نگاشته 

و ســروده بودند. »آنچه از شــواهد و گزارشات برمی آید 

این اســت که پیش از آنکه رضاشــاه در ســال ۱۳۱۴ قانون 

کشف حجاب را به اجرا بگذارد جنبش زنان ایران در نقد 

حجاب بسیار فعال بود« )ساناساریان؛ ۱۰۰:۱۳۸۴(. کوکب 

قائم مقامــی در مقالــه ای در مجّلــٔه عالم نســوان درباب 

زنــان و رفتــار مردان ایرانی چنین نوشــته بــود: »زن های 

ایرانــی کامــل از حقــوق بشــرّیت و و حظــوظ معیشــت و 

خانه داری و حیات محروم و ممنوع هستند و حکم زنده 

به گــور را دارنــد. رفتــاری که رجال این مملکــت در قرن 

بیســتم با زنان می کننــد هرگز آن اعــراب زمان جاهلّیت 

نمی کردند )مجّلٔه عالم نســوان، ۲۶۰:۱۳۰۶( در مقاله ای 

دیگر در همان مجّله دربارٔه حجاب می خوانیم: »جامعٔه 

ایــران به واســطٔه حجاب نصــف هیئت خــود را گندانده 

به طــوری کــه بــه انجــام هیچ گونه امــری قادر نیســت و 

بــا نصــف دیگــر می خواهد جــاّدٔه پرپیــچ و خــم تکامل را 

بپیمایــد )همــان، شــمارٔه ششــم، ســال هشــتم، ۲۰۷(. در 

مقالــٔه دیگــری به قلــم صــادق بروجــردی در همین مجّله 

دربارٔه حجاب می خوانیم: »بهتر این است زن های ایران 

هم مثل زن های ترکیه از این کفن که در اســام بدعتی 

بیش نیست و اسمش را حجاب گذاشته اند بیرون بیایند 

و اجتماعــات مملکــت را دوبرابــر کنند« )همان، شــمارٔه 

۴، ســال سیزدهم( مجّلٔه ایرانشــهر به مدیریت کاظم زاده 

ایرانشــهر، که یکی از مجّات مهم روشــنفکری آن زمان 

در این میان متفّکران 
مخالف رژیم پهلوی، 
آزادی های به وجود آمده 
در دوران پهلوی ها را 
تصّنعی و حاصل تسّلط 
استعمار و استثمار غرب 
می پنداشتند
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بود در مقاله ای به قلم یک دانشجو چنین دربارٔه حجاب 

اظهارنظــر می کند: »تا روزی که این پردٔه ســیاه که مایٔه 

بدبختی زنان ایرانی اســت و عبارت از ســدبزرگی اســت 

کــه در مقابــل ایرانــی و تمّدن اروپا حائل شــده اســت از 

میــان برداشــته نشــود... و باالخره تــا روزی که ایــن پردٔه 

ســیاه که اساس تمام هرزه کاری ها و قبایح است از میان 

برداشــته نشــود ایــران ترّقــی نخواهــد کــرد« )ایرانشــهر، 

شمارٔه ۱۱، ۶۸۷(. اگرچه خود کاظ م زاده ایرانشهر به تغییر 

تدریجی حجاب معتقد بود و عقیده داشت ابتدا باید بر 

روی آمــوزش آحاد مّلت تأکید کرد ولی مقاالتی ازجنس 

دیدگاه مقالٔه فوق، نظر غالب نخبگان آن زمان بود. دراین 

میان شــعرا و چکامه ســرایان طراز اّول کشور، سروده های 

بســیاری در نقد حجاب ســرودند که چند نمونٔه آن ها را 

اینجا می آوریم. میرزاده عشقی:

ورنــه زن تا به کفن ســر برده/ نیمی از لــت ایران مرده 

)عشقی ۲۱۹:۱۳۵۷(.

و باز همین عشقی در منظومٔه کفن سیاه چنین دربارٔه 

زنان و حجاب آن زمانشان می سراید:

مر مراهیچ گند نیست به جز آنکه زنم/ زین گناه است 

که تا زنده ام اندر َکَفَنم

من سیه پوشم و تا این سیه از تن َنَکَنم/ تو سیه بختی و 

بدخت چو بخت تو منم )قائد، ۱۳۵:۱۳۸۰(.

ملک الشعرا بهار:

نشود منقطع از کشور ما این حرکات/ تا که زن بسته 

و پیچه به چادر باشد

حفــظ نامــوس و ِمعَجــر نتــوان خواســت بهــار/ که زن 

آزادتر اندر پس ِمعَجر باشد )بهار، ۱۳۶۸:۱۳۸۱(.

عارف قزوینی:

بدر این حجاب و آخر بدرا زابر چون خور/ که تمّدن ار 

نیایی تو به نیم راه ماند

تو ازاین لباس خواری شوی عاری و برآری/ بدر همچه 

گل سر از تربتم ار گیاه ماند )عارف قزوینی، ۲۳۰:۱۳۳۰(.

ایــرج میــرزا: ایرج میرزا در نقد حجاب زنان شــهری و 

مقایسٔه آن با حجاب روستاییان و ایات که پیش تر بدان 

اشاره کرده بودیم می سراید:

مگــر نــه در دهات و بین ایات/ همه رو بازباشــند آن 

جمیات

چــرا بی عصمتی در کارشــان نیســت/ رواج عشــوه در 

بازارشان نیست )ایرج میرزا، ۸۳:۱۳۴۵(.

پروین اعتصامی:

زندگی و مرگش اندر کنج عزلت می گذشــت/ زن چه 

بود آن روزها گر زآنکه زندانی نبود

کس چو زن اندر ســیاهی قرن ها منزل نکرد/ کس چو 

زن در معبد سالوس قربانی نبود )اعتصامی، ۱۵۲:۱۳۴۱(.

ابوالقاسم الهوتی:

ای دختــر نامــدار ایــران/ از روی خــود نقــاب بــردار/ 

چــون دختــران اوزبکســتان/ چــادر بنــه و کتــاب بــردار 

)الهوتی،۲۹۵:۱۳۵۷(.

یکــی از عامل هــای دیگــری کــه پیش از واقعٔه کشــف 

حجاب، تأثیر به ســزایی در روند کشف حجاب زنان ایفا 

نمــود، مــدارس دخترانه ای بود که ابتدا توســط فرنگیان 

اداره می شــد و ســپس کشــف حجــاب بــه مدارســی که 

توســط بانــوان متجــّددی چــون هاجــر تربیــت مدیریــت 

می شد، کشــیده شد. پری شیخ االســامی معتقد است 

نطفــٔه اصلــی کشــف حجــاب در مــدارس دخترانــه بــا 

مدیریــت فرنگیــان بســته شــد: »آغاز کشــف حجــاب و 

زمینــٔه آن از ایــن مدرســه نمودار گردید )مدرســه فرانکو 

پرســان( که به قول رنه دالمانی در این مدرســه پاره ای از 

دختران با روی باز در کاس درس حاضر می شدند ولی 

در کوچــه بــا همان چــادر رفــت و آمد می کردند )شــیخ 

االســامی: ۱۲۰-۱۲۱(. و در آخــر بایســت اشــاره نمــود که 

پیش از ایران، کشورهایی چون افغانستان و ترکیه و عراق 

در امر کشــف حجاب پیش قدم شــده و زمینــٔه فکری را 

برای حّکام ایران فراهم نموده بودند )صادقی، ۶۲:۱۳۹۲(. 

ولــی درعین حال بایســت متذّکر شــد که نبایســت وزن 

زیادی به ســفر رضاشــاه به ترکیه و دیدن برنامٔه کشــف 

حجــاب آتاتورک داد، چراکه همان طور که در ســطور باال 

بیــان شــد زمینه های فکری و عملــی آن از مّدت ها پیش 

فراهم شــده بود.  به هر روی، بایســت گفت نقطٔه شــروع 

کشف حجاب، برخاف تصّور عموم در ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ 

نیســت. بلکه از ســال ها پیش کوشــندگان حقوق زنان و 

متجّددین و نخبگان جامعه در این راه سعی وافر نمودند 

تا فرآیند حجاب زدایی، محّقق و جامٔه عمل پوشد.

۱.۲. اجرای قانون کشف حجاب:
فرآینــد اجــرا و قانونــی کــردن کشــف حجــاب نزدیک 

به یک ســال پیش از واقعٔه ۱۷ دی ماه شــروع شــد. وزیر 

فرهنــگ و معــارف وقت، علی اصغر حکمــت در این باره 

می گویــد: »در یکــی از روزهــای تیرمــاه ۱۳۱۳ در قصــر 

ســعدآباد جلســٔه هیئــت وزرا برگزارشــد کــه رضاشــاه رو 

بــه وزیرمعــارف کــرده و گفت: ســابقاً به کفیــل معارف 

دســتور داده ام برای رفع روپوشــیدن زنــان اقدام نماید، 

مخالفت ها صرفًا به نظام 
سیاسی پهلوی محدود 

نماند و هرآنچه آن نظام 
نمایندگی می کرد مورد 

هجمٔه مخالفین قرار 
گرفت. اصولی چون 

مّلی گرایی، مدرنیزاسیون، 
آزادی زنان، آزادی های 
اجتماعی، روابط حسنه 
با دنیای غرب و در رأس 

آن ها آمریکا و... این 
تغییرات در سطح سیاسی 

ملموس و در سطح 
اجتماعی غیرملموس و 

بطئی بود
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اّما او نخواست یا نتوانست و کاری نکرد. حاال باید شما 

در ایــن کار بــا کمال متانت و حســن تدبیــر اقدام کنید 

کــه ایــن رســم دیرین کــه برخاف تمــّدن اســت از میان 

برداشــته شــود )حکمت، ۸۸:۲۵۳۵(. پس از این دســتور 

بود که حکمت در گام نخســت، هیئتی از زنان متجّدد 

و تحصیل کرده گرد هم آورد و کانونی به نام کانون بانوان 

تشکیل داد تا برای نیل به مقصود کشف حجاب، کمک 

و همیار وی و دولت باشند. از جمله این زنان می توان به 

خانم ها فاطمه ســّیاح، هاجر تربیــت، بدرالملوک بامداد، 

صدیقــه دولت آبادی و... اشــاره نمــود. اّولین رئیس این 

کانون خانم صدیقه دولت آبادی بود )همان، ۸۹(. ازجمله 

برنامه های این کانون این بود که از افراد ذی نفوذ و رجال 

و بانــوان تحصیل کرده دعوت به عمل آورده و با برگزاری 

ســخنرانی های مختلــف دربــارٔه مقــام زن در جامعــه و 

نقــش اثرگــذارش داد ســخن ســردهند تا از لحــاظ فکری 

زمینــه برای اقدام کشــف حجــاب آماده شــود )صفایی، 

۱۰۷:۲۵۳۵(. به غیــر از تأســیس کانــون بانــوان اقدامــات 

دیگــری برای زمینه چینــی انجام شــد. از جمله می توان 

به برگزاری کاس های تربیت بدنی و ژیمناســتیک برای 

دختران دانش آموز تا انتشــار مقاله هایی در نقد حجاب 

اشــاره نمــود )حکمــت، ۹۱:۲۵۳۵(. همچنیــن »بازرســان 

وزات فرهنگ مأموریت یافتند به مدارس دخترانه بروند 

و به تدریج

بــا پندها و ســخنان مســتدل خــود، شــاگردان را آمادٔه 

تــرک چادر کننــد« )بامــداد، ۴۳:۱۳۵۷(. ایــن برنامه ها و 

زمینه چینی هــا ادامــه داشــت تــا باالخــره در آبــان ۱۳۱۴، 

علی اصغر حکمت، وزیر معارف به رضاشاه پیشنهاد داد 

که مقامات مملکتی بایســت با زنــان خویش به مجالس 

مختلف روند و در همین زمینه رضاشــاه پیشقدم شود. 

رضاشــاه در جــواب وی بیــان داشــت: »بســیار خــوب، 

دیگــران کــه اقــدام نمی کنند، مــِن پیرمــرد حاضرم جلو 

بیفتم« )حمکت، همان(.

رضاشــاه قصــد نداشــت در برنامــٔه کشــف حجــاب 

تعجیلی صورت گیرد ولی وقوع حادثه و شورش مسجد 

گوهرشاد وی را تهییج و به فکر انداخت هرچه زودتر این 

برنامــه را عملی کند. از همین روی، رئیس الوزرای وقت، 

مجمــود جــم در  تاریــخ ۲۷ آذرمــاه بخشــنامه ای به تمام 

ادارات صادر کرد که حاوی نکات مهم زیر بود.

نخست: فرآیند کشف حجاب بایست از دبستان ها و 

مدارس دخترانه شروع شود.

دوم: در این امر بایست از مدگرایی و تقلید کورکورانه 

از فرنگیان اجتناب شود.

ســوم: احدی نبایست متعّرض بانوان باحجاب شود و 

اجباری نبایست در کارباشد ولی با وعاظ و منبری هایی

کــه در ایــن فرآینــد اخــال ایجــاد و با ســخنان خویش 

توده هــای مــردم را تهییــج کننــد باشــّدت بایــد برخــورد 

شــود )ســازمان مدارک فرهنگی انقاب اســامی، ســند 

شمارٔه۳۰(.

در تظاهرات منتهی به 
روزهای پیروزی انقالب 
حضور زنان چادری و 
کثرتشان بسیار مشهود بود 
و در بعضی از تظاهرات، 
زنان بی حجاب از سوی 
جمعّیت هو کشیده شدند. 
از لحاظ ذهنی و عملی، 
تنها یک فکر و اندیشه در 
سر مخالفین رژیم شاه بود 
و تمام مسائل دیگر نسبت 
به آن فکراصلی، حاشیه ای 
قلمداد می شد »سرنگونی 
شاه«
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پــس از آن رضاشــاه در تاریــخ ۱۷ دی مــاه ۱۳۱۴ روز 

چهارشنبه به همراه دخترانش، شمس و اشرف و

همســرش در مراسم فارغ التحصیلی دختران و پسران 

شرکت نمود )حکمت، ۹۵(. رضاشاه پس از دادن

دیپلــم بــه دانش آموختــگان به تاالر دیگــر رفت که در 

آنجا تمام خانم ها لباس متحدالشکل که عبارت از

جامــٔه بلند ســورمه ای رنگ بود بر تن داشــتند و همه 

نشان شش گوش مخصوص معارف را بر سینٔه خود

نصب نموده و در صف منظّمی ایستاده بودند. »خانم 

هاجر تربیت که مدیر دانش ســرای دختران بود الیحه ای 

عــرض کــرد و اعلیحضــرت در جــواب ســخنانی دایــر بر 

اهمّیت مقام زن در اجتماع و عقب افتادگی زنان

ایران و تشویق آنان به برابری و هم شأنی با مردان بیان 

فرمودند. پس از آن در جلسٔه هیئت دولت در

عصر همان روز رضاشاه گفت: از امروز مّلت ایران در 

صف ملل متمّدن داخل شد )همان، ۹۷(.

پــس از آن تاریــخ کشــف حجــاب به صــورت عملــی و 

رســمی شــروع شــد. حکومــت وقــت بــا قــدرت و قــّوت 

هرچه تمام پشت این قضیه ایستاد اگرچه ترس زیادی از 

واکنش افراد متعّصب داشت )مصاحبٔه جم، نخست وزیر

وقت با روزنامٔه رستاخیز، شمارٔه ۵۱۱، ۱۶ دی ۲۵۳۵(. 

نتایج این اقدام بســیار چشــمگیر بود و در خیلی از باد 

ایــران بانوان به اســتقبال کشــف حجاب رفتنــد ولی در 

جاهایی هم مقاومت های پیدا و پنهانی صورت

گرفــت. در شــهر مذهبی قــم که به نوعی داراالســام 

ایران بوده و است، تنها ۶ نفر از معّلمان زن از کشف

حجاب اســتنکاف ورزیدن )ســازمان مــدارک فرهنگی 

انقاب اسامی، سند شمارٔه ۳۲(. البته روند کشف

متعّصــب کشــور  شــهرهای  و  اســتان ها  در  حجــاب 

به کنــدی صــورت مــی گرفــت. دراین میان یکــی از علل 

کندی

رونــد کشــف حجــاب، نبــود لبــاس مناســب و کاه 

بــرای جایگزینی چــادر و روبنده برای بانــوان بود که این 

امــر در اســتان های کمتــر برخــوردار مثــل کردســتان و 

سیستان وبلوچســتان بیشــتر مشــهود بــود )همان، ســند 

شمارٔه ۴۳(. حکومت در اجرای دقیق و باطمأنینٔه برنامٔه 

کشف حجاب بسیار اصرار می ورزید. در بخشنامه ای

کشف حجاب توسط روسپیان را ممنوع اعام کرد تا 

بدین وسیله اثر منفی بر روی مردم عاّدی به واسطٔه

کشــف حجــاب زنان بــدکاره نگذارد. در شــهر قم پس 

از کشف حجاب، مجالسی تشکیل شد با حضور رؤسای

ادارات که از بانوان مختلف دعوت به عمل می آمد و 

در آن مجلس به نوشیدن مسکرات و قمار می پرداختند 

که حکومت پس از اطّاع از آن به شّدت با آن برخورد کرد 

)همان، ســند شمارٔه ۱۴۵(. در همین زمینه در بخشنامٔه 

حاکم خراسان به ادارات متبوعٔه خویش رعایت عّفت و 

حیا و عدم پرهیز از زور و اجبار در فرآیند کشف حجاب 

را گوشــزد می کند )همان، سند شمارٔه ۴۰(. البته در این 

میــان خودســری های مأموریــن جــزء هم بوده اســت که 

حّتی رؤســای آن ها با اعمال زورگویانٔه زیردستان خویش 

موافــق نبوده اند )همان، ســند شــمارٔه ۱۳۵(. اّما بایســت 

دید کشف حجاب در آن زمان به چه معنا بوده است؟!

نوشــین احمــدی خراســانی می گویــد: »حجابــی کــه 

رضاشاه آن را کشف کرد چیزی فراتر از حجابی بود که

امــروز مــا آن را به عنــوان حجــاب می شناســیم و حّتی 

فراتر از چادر سیاه بود. حجاب زنان در آن روز

ایران )چاقچور و چادر و پیچه و روبنده( را شاید بتوان با 

برقع پوشان امروز در اروپا قیاس کرد )احمدی خراسانی، 

۳۶:۱۳۹۰(. فرخ رو پارســا، وزیر آمــوزش در دولت پهلوی 

دوم می گوید: »آن روزها چادر مانعی بود در راه تحصیل 

کردن و مدرسه و دانشگاه رفتن و اصوالً دختری که چادر 

به ســر داشــت فکر می کرد که تحصیل علم نباید بکند، 

ولی امروز دیگر این فکر وجود ندارد« )پیرنیا، ۱۱۶:۱۳۸۶(. 

یاسمین رستم کایی درهمین مورد چنین بیان می کند: 

»اغلب پذیرفته شــده کــه بی حجابی به معنای باز کردن 

و نشــان دادن ســر و موی زن اســت. با این حال، پژوهش 

دقیق تر نشان می دهد که کشف حجاب در دورٔه رضاشاه 

بیشتر به معنای برداشتن پوشش صورت و چادر به سبک 

ایرانــی )پارچــٔه بزرگی که ســراپای زنان را می پوشــانده و 

غالباً با همان چادر نیز رو می گرفته اند( بوده تا باز کردن 

کامل سر )کرونین، ۲۴۹:۱۳۸۳(.

مریــم فیــروز در ذکر خاطره ای از دوران جوانی خویش 

به حجاب سفت و سخت و متفاوت آن روز اشاره

مــی کنــد: »یکبــار مــن بــا چــادر و جــوراب روشــن در 

اتومبیل نشسته بودم و می رفتیم. در بین راه پدرم مرا

دید و بعد ســؤال کرد که تو با پای برهنه رفته بودی؟ 

گفتم خیر، جوراب روشن پوشیده بودم. گفت: وقتی

کــه مــن آن جــوراب را اشــتباه بگیرم و خیــال کنم که 

پایت برهنه بوده، دیگران هم همین تصّور را خواهند

داشت. دیگر حق نداری این جوراب را بپوشی )فیروز، 

.)۱۶۰:۱۳۷۲

همــان طــور کــه مشــاهده شــد حجــاب آن روز بالــکل 

نکته مهم تر اینکه در 
جامعه ای که بنابر آمار 
بالغ بر ۹۰ درصد مردم 
بی سواد مطلق هستند، 

امکانات بهداشتی و 
آموزشی هنوز فراگیر 

نشده است، فقر بیداد 
می کند سخن گفتن از 

رویٔه دموکراتیک مزاحی 
بیش نیست! هیچ کدام از 
متفّکران، توسعٔه استقرار 
دموکراسی در جوامعی 

بدون پیش زمینه را توصیه 
نمی کنند

۱۵9
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متفــاوت بــا حجــاب امروزیــن بــوده اســت. حجابی که 

نتیجٔه

عملــی آن محرومّیــت زنان از فعالّیت هــای اجتماعی 

و سیاســی بــود و وی را صرفــاً بــه نقــش یک ابژٔه جنســی 

بــرای مرد و دســتگاه فرزندپــروری تقلیل مــی داد. اصوالً 

زنان ایرانی تا پیش از کشــف حجاب نقشــی در اجتماع 

و ساختن آیندٔه مملکت نداشتند. آرتور میلسپو که برای 

سامان دادن دستگاه اداری ایران در اوایل سدٔه

بیســت به کشور ســفر کرده بود می گوید: »هیچ گاه 

فرصتی دست نداد تا با خانمی ایرانی ماقات و صحبت

بنمایــم، چون آنان در محیط اجتماعی و اداری که در 

آن به سر می بردم، نقشی نداشتند و جز معدودی

از زنان که به صورت معّلم مدارس دخترانه و یا کارمند 

پلیس خدمت می کنند، هیچ زنی در استخدام

ادارات نیســت« )میلســپو، ۱۲۸:۱۳۵۶(. تــا پیــش از 

کشف حجاب، زنانی که خواستار انتخاب پوشش خویش

بودنــد هماره توســط متعّصبان مــورد آزار و اذّیت قرار 

می گرفتند ولی پس از این واقعه احدی جرئت تعّرض

به آن ها را نداشــت. زندخت شــیرازی درهمین زمینه 

می گوید: »تا پیش از کشف حجاب به عّلت آزادی خواهی 

به همین دلیل کسی و یا 
گروهی دغدغٔه آزادی، 
حفظ دستاوردهای چند 
دهٔه گذشته در زمینٔه 
آزادی های اجتماعی 
و... نداشت. اگر ندای 
مخالفتی هم برداشته 
می شد، جامعه توده وار 
به قول آرنت، آن را به 
شدیدترین شکل ممکن 
سرکوب می نمود

۱6۰
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و خواستن آزادی نسوان بارها مورد تحقیر و تکفیرمایان 

و بی مهری یاران و آشنایان قرارگرفتم )بصاری، ۲۱:۱۳۴۶(. 

مهدی صاح که یکی از منتقدین کشف حجاب رضاشاه 

اســت می نویســد: »کشــف حجــاب موجب شــد تــا زن 

ایرانــی از پرده بیرون آمده، این بیــرون آمدن، وی را قادر 

ســازد تا در جریانــات اجتماعی و اقتصادی جامعه نقش 

فّعال تر از قبل به عهده داشــته باشــد، بــه مدارس جدید 

راه یابد و حّتی به تحصیات عالیٔه دانشــگاهی بپردازد، 

در صنایــع بــه کار بپــردازد و حضور اجتماعــی او در کار 

درمانی کشــور در بهداشت و سامت جامعه مؤثر واقع 

شــود« )صاح، ۸۸:۱۳۸۴(. پس از کشــف حجاب تحرّک 

اجتماعی عظیمی درطبقٔه نسوان جامعه رخ داد. چه در 

حــوزٔه آمــوزش و چــه در حوزه های درمان و سیاســی. در 

حوزٔه

آموزش می توان اشاره کرد: تعداد دانش آموزان دختر 

در سال ۱۳۰۱ مقارن با روی کارآمدن رضاشاه

۷۵۹۲ نفر بود که در سال ۱۳۲۰، یعنی در پایان حکومت 

رضاشــاه این عدد به ۸۸۱۹۵ نفر رســید. این آمار در سال 

۱۳۱۳ یعنی یک ســال قبل از کشــف حجاب ۴۵۵۴۲ نفر 

بــود یعنــی پس از کشــف حجاب آمــار دانش آمــوزان دو 

برابرشــد )Menashri,۱۹۹۲:۱۶۹(. ازســال ۱۳۱۴ تــا ســال 

۱۳۲۰ آمــار باســوادان کشــور برمبنــای تحصیات جدید 

)تحصیات در دبســتان ها و دبیرســتان ها کــه در مقابل 

تحصیات مکتبی و حوزه های

علمیه قرار می گرفت( قریب به ۱۰ درصد افزایش یافت 

که سهم عمدٔه آن متعّلق به زنان است )سازمان

برنامــه و بودجٔه مرکز آمار ایــران، ۴۴:۲۵۳۵(. در حوزٔه 

سیاســی و اجتماعــی زنانــی کــه پــس از کشــف حجاب 

موّفــق بــه ادامــٔه تحصیل شــدند، در دوران پهلــوی دوم 

مشاغل مهم نایب السلطنٔه وزارت و سفارت و کارمندی 

ادارات مختلف را کسب کردند. فرح دیبا، فرخ رو پارسا، 

مهرانگیز دولتشاهی، مهناز افخمی، لیلی ارجمند و ده ها 

زن دیگر مثال هایی از این دست هستند.

۲. حجاب اجباری:
۲.۱. زمینه های حجاب اجباری:

از اوایــل دهــٔه پنجــاه شمســی نشــانه هایی از تغییــر 

دیســکورس مخالفیــن حکومــت از اصــاح بــه انقاب و 

از رجــوع بــه اصول انقاب مشــروطه تــا دگرگونی کامل 

نظام دیده می شد. بالواقع شاهد یک چرخش پارادایمی 

بودیــم.  ایــران  سیاســی  درســپهر   )paradigm shift(

مخالفت ها صرفاً به نظام سیاسی پهلوی محدود نماند و 

هرآنچه آن نظام نمایندگی می کرد مورد هجمٔه مخالفین 

قــرار گرفــت. اصولی چــون مّلی گرایــی، مدرنیزاســیون، 

آزادی زنان، آزادی های اجتماعی، روابط حسنه با دنیای 

غــرب و در رأس آن ها آمریکا و... این تغییرات در ســطح 

سیاســی ملمــوس و در ســطح اجتماعــی غیرملمــوس و 

بطئــی بــود. اگــر در ســطح سیاســی فعالّیــت گروه هــای 

چریکی و مخالفان سیاسی دال بر شّدت گرفتن مخالفت 

بــا پهلوی ها بــود و ناظران عرصٔه سیاســی ایران به راحتی 

پــی بــه آن می بردنــد، در ســطح اجتماعی ایــن تغییرات 

به دلیــل ذات تغییــرات اجتماعــی آنقــدر ناملمــوس بود 

کــه حّتــی خود مخالفین هــم پی به آن نبردند. اســدالله 

علــم، نخســت وزیر و وزیر پرنفــوذ دربار شــاه، که زمانی 

ریاســت دانشــگاه پهلــوی )شــیراز( را عهــده دار بــود در 

اواســط دهٔه پنجاه شمســی چندین بار از ظهور و حضور 

دختران چادری در دانشــگاه ها ابراز نگرانی و این نگرانی 

را به شــاه منتقــل می کند )علینقــی عالیخانــی، ۱۳۸۲(. 

در ایــن میــان متفّکران مخالف رژیم پهلــوی، آزادی های 

بــه وجــود آمــده در دوران پهلوی هــا را تصّنعــی و حاصل 

تســّلط استعمار و اســتثمار غرب می پنداشتند. یک سال 

پیــش از انقــاب، اّولین تظاهرات ضد بی حجابی توســط 

زنان مشهدی برگزار شد )اطّاعات، ۵۶/۱۰/۱۸(. در سال 

منتهی به انقاب گزارشاتی مبنی بر اسیدپاشی بر روی 

زنــان بی چــادر مخابــره شــد )کار، ۱۶۳:۱۳۵۸(. آیت اللــه 

شریعتمداری که یکی از چهره های معتدل روحانّیت بود 

در مصاحبــه ای کــه با صدای آمریــکا در روزهای منتهی 

به پیروزی انقاب داشت بر محرومّیت زنان از قضاوت 

تأکیــد نمــود )اطّاعــات، ۵۷/۱۱/۱۲(. آیت اللــه خمینــی، 

رهبر انقاب اسامی بیست روز پیش از پیروزی انقاب 

در  مصاحبه ای پیرامون پوشیدن اجباری چادر برای زنان 

چنیــن بیان کرد: »زن مســلمان به دلیل تربیت اســامی 

خــود پوشــیدن چــادر را انتخــاب کــرده اســت، در آینده 

زنــان آزاد خواهند بود کــه در این باره تصمیم بگیرند. ما 

فقــط لباس های جلف را ممنوع خواهیــم کرد« )کیهان، 

۵۷/۱۱/۱(. ولــی آیت اللــه مشــّخص ننمــود مرادشــان از 

لباس های جلف چیســت و مرجع تشخیص جلفی لباس 

چــه مرجــع یــا مراجعی می باشــند تــا بدین ترتیــب باب 

تفســیر آزاد را باز بگذارنــد! در ویژه نامه ای که برای زنان 

در هفته نامــٔه کتــاب جمعــه، که پایگاهی روشــنفکری و 

ســردبیرش احمد شــاملو بود، چاپ شــد نویســندگان به 

طــرح قوانیــن و لوایح حمایت از خانواده کــه در آن زمان 

زِن ایرانی که به قول یکی 
از متجّددین آن زمان تا 

پیش از کشف حجاب 
داخل آدمیزاد نبود و صرفًا 

به عنوان دستگاه تلّذذ 
جنسی مرد و فرزندآوری 

شناخته می شد، پس 
از چند دهه عنوان 

نایب السلطنه ای را کسب 
نمود و پست های وزارتی 
و سفارتی و نمایندگی را 

تصاحب کرد! این ها همه 
از پیامدهای کشف حجاب 

بود
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قانونــی مترّقی و ســّدی بــود در راه تعّدد زوجات توســط 

مــردان، حملــه کردنــد: »طرح قوانیــن حمایــت خانواده 

از طــرف رژیــم وابســتٔه شــاه و برنامه ریــزان امپریالیســم 

در واقــع طرحــی درحد بقیٔه قوانین انقاب ســفید و در 

جهت تحکیم بنای سرمایه داری بود...« )کتاب جمعه، 

۵۸/۱۲/۳۰، ۴۱(. در تظاهرات منتهی به روزهای پیروزی 

انقاب حضور زنان چادری و کثرتشان بسیار مشهود بود 

و در بعضی از تظاهرات، زنان بی حجاب از سوی جمعّیت 

هو کشیده شدند. از لحاظ ذهنی و عملی، تنها یک فکر 

و اندیشــه در ســر مخالفین رژیم شــاه بود و تمام مسائل 

دیگــر نســبت بــه آن فکراصلــی، حاشــیه ای قلمــداد می 

شــد »سرنگونی شــاه«. به همین دلیل کسی و یا گروهی 

دغدغــٔه آزادی، حفــظ دســتاوردهای چند دهٔه گذشــته 

در زمینــٔه آزادی های اجتماعی و... نداشــت. اگر ندای 

مخالفتــی هم برداشــته می شــد، جامعه تــوده وار به قول 

آرنت، آن را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب می نمود.

۲.۲. اجرای قانون حجاب اجباری:
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در ۲۲ بهمــن مــاه 

۱۳۵۷، رهبر انقاب، آیت الله خمینی دیدارهایی با اقشار 

مختلــف مــردم ترتیــب داد. آیت اللــه خمینــی در اّولین 

دیدار عمومی خویش زن ها و مردها را جداگانه پذیرفت 

)کیهــان، ۵۷/۱۱/۱۴(. پــس از پیــروزی انقــاب به تدریــج 

محدودّیت هــای عملی و نظری برای زنان ایجاد شــد. از 

حملــه به زنان بی حجاب گرفته تا محدودّیت هایی برای 

زنان شــاغل. در اّولین گام، قانون حمایت از خانواده که 

پیش تر اشــاره شــد قانونی درجهت حمایت از زنان بود، 

در اســتفتائی که حاج ناصر زرکوب، کارمند بازنشســتٔه 

دادگســتری از آیت اللــه خمینــی دربــارٔه آن انجــام داد 

به صــورت عملــی لغــو شــد )کار، همــان: ۱۶۹(. زنــان که 

زمزمه هایــی پیرامــون اجبــاری بــودن حجاب را شــنیده 

بودنــد تصمیــم به تظاهــرات بزرگــی در روز ۸ مــارس آن 

سال مقارن با ۱۷ اسفند گرفتند. از ۱۷ تا ۲۱ اسفند چهار 

تظاهــرات بــزرگ از اقشــار مختلــف زنــان برعلیه حجاب 

اجباری برگزار شد به طوری که در روز ۱۷ اسفند روزنامٔه 

کیهان تعداد شرکت کنندگان را ۱۵ هزار نفر عنوان کرده 

اســت و همین طــور در شهرســتان هایی چــون ســنندج، 

اصفهــان، آبــادان و تبریــز تظاهرات مشــابه ای برگزارشــد 

حاکمّیــت   .)۱۸۷-۱۸۵ همــان:  خراســانی،  )احمــدی 

انقابی که خطر را احســاس کرده بــود اقدام به برگزاری 

تظاهراتــی حکومتی درتأیید حجــاب اجباری و مخالفت 

با بی حجابی در تاریخ ۲۵ اســفند همان ســال کرد. خانم 

گوهرالشریعه دستغیب سخنران آن مراسم بود و روزنامٔه 

کیهان تعداد شــرکت کنندگان در آن تظاهرات را صدها 

هزارنفــر دانســت )کیهــان، ۵۷/۱۲/۲۶(. همیــن تفــاوت 

چشــمگیر شــرکت کنندگان درایــن دو تظاهرات نشــانگر 

جــو حاکــم آن دوران اســت که اکثرّیت جامعــه یا موافق 

حجــاب اجباری یا نســبت به اجباری شــدن آن بی اعتنا 

بودنــد. درایــن میان موضع روشــنفکران دربــارٔه حجاب 

اجبــاری درآن زمان حائز اهمّیت اســت. نورعلی تابنده، 

حقوق دان و وکیل شناخته شــده دربــارٔه حجاب اجباری 

چنیــن بیــان می کند: »آیا طرد آثار شــوم اختناق تحمیل 

است؟... از همٔه این ها گذشته، بانوان ایرانی باید نشان 

بدهند که با آن زن-عروســک که در سال های گذشته از 

او ســاخته بودند، فــرق دارد« )احمدی خراســانی، ۱۹۷(. 

مریم فیروز توده ای دربارٔه شخصیت آیت الله خمینی و 

تعریف وی از زن چنین بیان می کند: »درتاریخ کســی 

همانند خمینی پیدا نشــده اســت کــه زن را آن گونه که 

در خــور مقام اوســت ارجمند بدارد. مــن یک زن و مادر 

هستم و هر وقت که به یاد گفتٔه امام می افتم که گفته 

اســت زن انسان ســاز اســت بی اختیار به خــود می بالم« 

)همــان، ۱۹۹(. البتــه ایــن گفتــٔه آیت الله خمینــی دربارٔه 

انسان ســاز بودن زن، روی دیگر ســّکٔه نقش پیشین زنان، 

کــه منحصر به فرزندآوری و تربیت آن می شــد، اســت. 

ولــی خانــم فیــروز آگاهانه و یــا ناآگاهانه التفاتــی به این 

امر نشــان نداد. پــس از زورآزمایی خیابانی بین موافقان 

و مخافــان حجــاب اجبــاری، اکثــر گروه هــای سیاســی و 

روشنفکری، همچون چریک های فدایی خلق و مجاهدین 
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خلــق و گروه هــای مارکسیســتی دیگــر، از زنــاِن مخالف 

حجــاب اجباری تقاضا نمودنــد اعتراض ها علیه حجاب 

اجبــاری را مســکوت گذاشــته چــرا کــه طــرح مســئلٔه 

حجاب یک مســئلٔه فرعی است )همان، ۱۹۷-۱۹۹(! حتی 

بعضی از این گروه ها و احزاب به توجیه حجاب اجباری 

پرداختند: »مگر نه از بدیهیات است که هر وقت تن ها 

بــا هــم رابطه بگیرند، مغزهــا از کار می مانند؟ و درســت 

به خاطــر همیــن اثر، رابطٔه تن با تن در متوّقف کردن کار 

مغــز، و زایــل کــردن نیــروی اراده اســت که اســام کم و 

کیف پوشــش را می کننــد« )روزنامٔه بامــداد، ۵۸/۳/۱۹( 

ابراهیم یزدی سرپرست وقت روزنامه کیهان در مطلبی 

با عنوان حجاب و غربزدگی نوشــت: »ســه هفته قبل از 

سخنان امام، ایشان با گردهمایی بانوان کارمند و کارگر 

و سخنرانی برای آنان بانوان را به رعایت پوشش اسامی 

دعــوت نموده اســت« )کیهــان، ۱۳۵۹/۴/۱۵(. در روز ۱۲ 

تیرماه ۱۳۵۹ وزارت کشور با صدور اطّاعیه ای، حجاب 

اجبــاری را رســماً اعــام کــرد و تاریخ شــروع طــرح را ۱۴ 

تیرمــاه عنــوان نمود. به تبــع آن دیگر ســازمان ها همانند 

وزارت آموزش و پرورش اطّاعیه های مشــابه ای صادر و 

خواســتار برچیده شــدن مدارس مختلط شدند و شورای 

انقاب به ریاســت بازرگان با تصویب قانونی، ورود زنان 

بدون پوشش اسامی را به ادارات ممنوع کرد )احمدی 

خراسانی، ۲۰۴(. و باالخره اّولین قانون رسمی برای مبارزه 

با بی حجابی در مجلس شــورای اســامی در ســال ۱۳۶۲ 

تصویب شد. طبق مادٔه ۱۰۵ این قانون: »زنانی که بدون 

حجاب شــرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شــوند، به 

تعزیــر تا ۷۴ ضربٔه شــاق محکوم خواهند شــد« )همان، 

۲۱۱(. دراین بین کم نبودند زنانی که نه تنها علیه حجاب 

اجباری به پا نخاستند بلکه تبدیل به مهرٔه حکومت وقت 

در پیشبرد هدف هایشان شدند. شاید معروف ترین آن ها 

دختــرک ۲۱ ســاله ای به نام نیلوفر ابتــکار بود که چندین 

ســال در پنســیلوانیای آمریــکا زندگــی کــرده و به همین 

سبب سخنگوی دانشجویان تسخیرکنندٔه سفارت آمریکا 

شــد. بعدهــا نام خــود را به معصومه تغییر و پســت های 

مدیریتی حّساسی را کسب نمود )روبین، ۱۱۸(. در کنار 

طرح حجاب اجباری محدودّیت های جدیدی برای زنان 

در حوزه هــای کار ایجــاد شــد. به طوری کــه در تاریخ ۲۱ 

فروردین ۱۳۵۸، سخنگوی جمعّیت ایرانی دفاع از حقوق 

بشر در نامه ای به وزیر دادگستری وقت خواهان صدور 

ابــاغ قضایــی برای زنــان کارآمــوز قضایی کــه دوره های 

کارآموزی را با موفقّیت طی کردند شد )روزنامٔه آیندگان، 

۵۸/۱/۲۱( وزیر دادگســتری وقت درجواب این نامه بیان 

داشــت: »به ســبب مقتضیــات اداری بــرای کارآمــوزان 

قضایــی زن، پســت دادیــاری و سرپرســتی پیش بینــی 

شــده اســت« )کار، همان: ۱۹۱(. به تدریج تفکیک ســازی 

جنســیتی، محــدود کردن روابــط بین زن و مــرد، گرفتن 

پســت های  در  آنــان  بیــکاری  و  زنــان  بنیادیــن  حقــوق 

مدیریتی شــروع شــد. و در اقدامی دیگر حکومت برای 

بی اثر کردن و مقابله با ۸ مارس، روز جهانی زن، روز تولّد 

صدیقه کبری، ۲۰ جمادی الثانی را به بزرگداشت روز زن 

اختصــاص داد )روزنامٔه جمهوری اســامی، ۵۹/۲/۶(. از 

آن زمــان تاکنــون حجاب در ایران اجباری شــده اســت و 

زنان از بعضی مشاغل حّساس محروم مانده اند.

نتیجه گیری:
قاطبــٔه نویســندگان و پژوهشــگران حوزٔه زنان، کشــف 

حجاب و حجاب اجباری را دو روی یک سّکه می دانند.

وجــه مشــترک این دو رویداد را اجبــاری بودن فعل آن 

و گرفته شدن فاعلّیت از زنان عنوان می کنند. نوشین

احمدی خراســانی، پژوهشگر شــهرٔه حوزٔه زنان معتقد 

اســت: »متأســفانه هیچ کدام از این دو رویکرد )کشــف 

حجــاب و حجــاب اجبــاری( انتخــاب آزادانــه بــرای زنان 

را بــه رســمّیت نشــناختند. درواقــع حلقــٔه مفقــوده در 

گفتمان هــای مســّلط درمیــان نیروهــای عمل کننــده در 

وقایــع تاریخــی کشــورمان، نابــاوری بــه اســتقرار نظــم 

دموکراتیــک  اســت« )احمــدی خراســانی، همــان، ۱۸(. 

ولــی نگارنــده با این نظر هم دل نیســت. کشــف حجاب 

همان طور که با اسناد نشان دادیم فرآیندی نبود که اجبار 

به طور سیستماتیک در آن مشهود باشد. وانگهی، حّتی 

اگر حجاب هم چاشنی این عمل قرار گرفته باشد، َحَرجی 

بر اجراکنندگان این قانون مترّقی نیســت. همان طور که 

پیش تر توضیح داده شــد تا پیش از کشــف حجاب، زنان 

ایرانــی در جهــل کامل و در انزوای اجتماعی به ســر می 

بردند.

حجاب به آن شکل اوایل قرن بیستمی در ایران، مانع 

و ســد بزرگــی در برابر تحرّک اجتماعی زنــان بود. به قول 

یاســمین رســتم کایــی: »کنــار گذاشــتن کامل چــادر و 

پیچــه به معنــای دور کردن کل نظام انزوای زنان شــهری 

و فراهــم کــردن امــکان بیشــتری بــرای مشــارکت ایشــان 

در فعالّیت هــای اجتماعــی و اقتصــادی بــود« )کرونین، 

همــان(. پس از کشــف حجاب، که صرفــاً آن را نمی توان 

فرآیندی از باال و توســط حکومت دانســت چراکه قاطبٔه 
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روشــنفکران و الیــت آن زمــان بــا ایــن کار موافــق بودند، 

به یکبــاره شــاهد حضور چشــمگیر زنــان در فعالّیت های 

آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و هنری بودیم. زِن ایرانی 

کــه به قــول یکــی از متجّددین آن زمان تا پیش از کشــف 

حجاب داخل آدمیزاد نبود و صرفاً به عنوان دستگاه تلّذذ 

جنســی مرد و فرزندآوری شــناخته می شــد، پس از چند 

دهه عنوان نایب السلطنه ای را کسب نمود و پست های 

وزارتی و سفارتی و نمایندگی را تصاحب کرد! این ها همه 

از پیامدهای کشف حجاب بود. و نکته مهم تر اینکه در 

جامعــه ای که بنابر آمار بالغ بر ۹۰ درصد مردم بی ســواد 

مطلق هستند، امکانات بهداشتی و آموزشی هنوز فراگیر 

نشــده اســت، فقــر بیــداد می کند ســخن گفتــن از رویٔه 

دموکراتیک مزاحی بیش نیست! هیچ کدام از متفّکران، 

توسعٔه استقرار دموکراسی در جوامعی بدون پیش زمینه 

را توصیــه نمی کننــد. در مقابــل، حجــاب اجبــاری در 

جامعــه ای رخ داد کــه زنــاِن ایرانی قریب به نیــم قرن از 

تحرّک اجتماعی و آزادیشان گذشته بود. طعم پیشرفت، 

آزادی، کار و تاش را چشیده بودند و حضوری چشمگیر 

در عرصه هــای مختلف داشــتند. ولی حجــاب اجباری، 

به غیر از پایمال کردن حقوق اساسی آن ها، مانع و سّدی 

بزرگ در برابر پیشــرفت آنان شــد. بعضی از پژوهشگران 

حوزٔه زنان همچون مهرانگیز کار، یکی از مهم ترین دالیل 

خشــونت زنــان در جامعــٔه امــروز ایــران را فرآیند حجاب 

اجباری و شــعار »یا روســری یا توســری« می دانند )کار، 

۱۱۳:۱۳۸۷(. پــس از حجــاب اجبــاری، زنــان از خیلــی از 

پســت های مدیریتی محروم و پیشــرفت آن ها در خیلی 

از حوزه ها با موانع بســیار روبرو شد. زمانی ایران در بین 

کشورهای منطقه از حیث آزادی های اجتماعی شاخص 

و ممتاز بود و زنان در ایران، پیشــرو عرصه های گوناگون 

بودنــد ولــی اکنــون پــس از چنــد دهــه از قانــون حجاب 

اجبــاری، زنــاِن ایرانی در حســرت آزادی های کشــورهای 

همسایه هستند و درگیر مباحثات بی پایان برای ستاندن 

حقوق حقٔه خویش. در آخر بایست با الهه بقراط همدلی 

کــرد کــه معتقد اســت: »تفاوت بزرگ کشــف حجاب و 

حجــاب اجبــاری که برخی آن را با چســباندن اجباری به 

کشف حجاب دو روی یک سّکه قلمداد می کنند، در این 

اســت که کشف حجاب ۷۴ ســال پیش )نسبت به زمان 

نگارش مقاله( راه زنان ایران را به سوی زندگی اجتماعی و 

تاش برای برابری حقوقی با مردان گشود، لیکن حجاب 

اجباری ۴۵ سال بعد تاش کرد تا این راه را مسدود کند، 

و البتــه نتوانســت زیرا نیم قــرن حضور فزاینــدٔه زنان، از 

نیابــت ســلطنت تا وزارت و ســفارت و قضــاوت و دانش 

و هنــر و ادبّیــات و ورزش، آن را ناممکــن مــی ســاخت« 

)کیهان لندن، ۱۷ مه ۲۰۱۲(. 

۱6۴

فصل سوم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



علی شریعتی؛ اندیشیدن در برهوت
ایدئولوژی   ساالری و لفاظه   گری

وسی حمیرا سیر
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بـــا تأّمـــل در تاریـــخ اندیشـــۀ غـــرب، ایـــن نکتـــه بر ما 

مشـــّخص می   شـــود که تمامی بحث این موضـــوع تأّمل 

در بـــاب »اینجـــا و اکنون« اســـت. توّجه بـــه »اینجا« و 

»اکنـــون« در نظـــام اندیشـــۀ غربی مـــا را با سلســـله   ای 

از آثـــار مواجـــه می   ســـازد کـــه جملگـــی آثـــاری معنادار 

هســـتند کـــه می   تـــوان از تمامـــی آن ها معنای غـــرب را 

حاصل کرد. این سلســـله که همچـــون حلقه   های زنجیر 

بـــه هم مّتصل   انـــد، مـــدام در حال ایجاد گسســـتی بین 

آنچـــه می   تـــوان آن را اندیشـــۀ پیشـــین آن هـــا دانســـت، 

هســـتند. این حلقه   هـــای زنجیر از برای ایجاد گسســـت 

نســـبت به قدیم خود درســـت شـــده   اند به همین دلیل، 

ارتبـــاط معناداری با یکدیگـــر دارند و این ارتباط معنادار 

را می   تـــوان در دلیلـــی کـــه همـــان »اینجـــا« و »اکنون« 

اســـت، به درســـتی فهمید.

اندیشیدن در برهوت
آنچـــه در کشـــور مـــا، ایران، بـــرای اندیشـــه روی داده 

اســـت، خاّصـــه در دوران جدیـــد و از زمـــان شـــکل   گیری 

اندیشٔه مشـــروطه در ایران جدید، موردی است که اگر 

نخواهیم از »شـــرایط استثنایی« برای آن استفاده کنیم، 

بایســـت این واقعه را زایش موجـــودی »عجیب   الخلقه« 

بدانیـــم که طـــی زمان مبّدل به هیوالیی گشـــته اســـت 

و اکنـــون در اینجـــا به دشـــواری می   توان آن را کشـــت، و 

از شـــر آن رهـــا گشـــت. مرادم ســـیر اندیشـــه، خاّصه در 

بـــدو ورود بحـــث پیرامون ایران در دوران جدید اســـت. 

بـــا آغـــاز جنبشـــی به نـــام مشـــروطه در ایـــران، درســـت 

زمانـــی کـــه ایـــران می   توانســـت در نســـبت بـــا آگاهـــی 

جدیـــد توضیـــح داده شـــود، مســـئله   ای به نـــام »ایران« 

گرفتـــار ایدئولوژی    گشـــت. امثـــال حیدرخان   عمواغلی، 

بهـــرام آقایف، کریـــم نیک بین، ســـلطان زاده، ســـام الله 

جاوید و پیشـــه وری  در تاریخ ایران جدید کم نیســـتند، 

کســـانی که امروزه در میان خلق از شهرت بسیاری نیز 

برخوردارانـــد، اّمـــا اینان چنان جنایتی علیه اندیشـــه در 

ایـــران کرده   انـــد که باید بر ســـر جنـــازۀ آگاهـــی ایرانیان 

گریســـت. این جماعت و رفقایشـــان دکان دونبشـــی از 

ایدئولوژی در ایران درســـت کردند و در پی محصوالت 

بنجـــل ایـــن دکان، اکنـــون در اینجـــا ســـخن گفتـــن از 

حقیقت به رفتاری پر خطر مبّدل شـــده اســـت و گویی 

که در اینجا و اکنون ســـامان ســـخن گفتن نیســـت. هر 

کس ایدئولوژی و یاوه   ســـرایی بیشـــتر کند و الف بینایی 

در عدم زند، آســـوده نام و شـــوکت خواهد ُمـــرد. باید از 

دســـت ایشـــان همواره آهی کشـــید بابت مردمانی »کو 

می تواند لعل و در ســـفت« و به عمر تلف کرده تأســـف 

خورد و سنگ ســـراچه ٔ دل را به الماس آب دیده سفت.

این روند »با ســـیطره   ای که ایدئولوژی   ها از نیم ســـده 

پیـــش پیـــدا کرده   انـــد، بـــه نظر می   رســـد که در شـــرایط 

کنونی آگاهی   یابـــِی نوآئیِن ایرانیان جز از مجرای نّقادِی 

ایدئولوژی   هـــا، یعنـــی ایضـــاح منطـــق ســـیطرۀ آگاهـــی 

کاذبـــی کـــه در میـــدان معرفتـــی ایدئولوژی   هـــا تکوین 

پیـــدا کرده اســـت، امکان   پذیر نخواهد بـــود.۱« با نگاهی 

بـــه انـــواع ایدئولوژی   هـــا در تاریـــخ ایران جدیـــد، خاّصه 

بـــا ســـیطرۀ ایدئولـــوژی از دهۀ ســـی و برجســـته    شـــدن 

نهضـــت موســـوم بـــه »مّلـــی« بخوانیـــد »بومی   گرایی« 

در ایـــران، تنهـــا چیـــزی کـــه در عنعنـــات روشـــنفکران 

ایرانـــی مغفـــول مانده اســـت، مفهومی به نـــام »ایران« 

اســـت. ایـــن جماعـــت به گونـــه   ای خطابـــه گفته اند که 

می تـــوان آن َرطـــب و یابس   ها را برای مردمانی اســـکیمو 

ســـاکن قطـــب نیز بـــاز گفـــت و یحتمـــل در آن ســـامان 

نیـــز مردمانـــی عاقه   مند برای شـــنیدن ایـــن بحث   های 

بی   معنـــی یافت خواهد شـــد. یکی از عوالـــم مغفول در 

روشـــنفکری ایـــران »مفهـــوم ایـــران« و خاّصـــه در ایران 

جدید »مشـــروطّیت« است؛ چراکه روشـــنفکری ایرانی 

همـــواره در پیکار بـــا قدرت و در تکاپوی دریافت ســـود 

ســـهامی از آن بـــوده و هســـت. از آنجـــا که روشـــنفکری 

ایرانی دغدغۀ آزادی و توســـعٔه میهـــن را ندارد، در تأّمل 

پیرامون مشـــروطّیت ســـودی عایدش نمی   شـــود، همین 

دیـــدگاه روشـــنفکری ایرانی اســـت که آن هـــا را از قاطبۀ 

مّلـــت ایـــران، عقب نگه داشـــته اســـت. مّلتـــی که پس 

از ســـکوت خـــود مقابـــل هجوم بـــه ایـــران در چند دهۀ 

اخیـــر اکنون صدای خـــود را بلند کرده و آرمان توســـعه 

و آزادی را در مشـــروطّیت می   بینـــد.

به هـــر روی، هرچنـــد کـــه در غـــرب، کشـــاکش میان 

ســـرمایه داری و سوسیالیسم شـــکوه عاطفی و احساسی 

خـــود را از دســـت داده اســـت و بـــا توّجـــه بـــه وجـــود 

نظـــام عقانـــی در آن اقلیـــم، ایدئولوژی   ها یکـــی پس از 

دیگـــری اعام ورشکســـتگی می   کننـــد؛ اّمـــا در ایران، با 

ســـیطرۀ بومی   گرایـــی و جعل از مّلی   گرایی، روشـــنفکری 

همـــواره پـــا در گل مانـــده در این ســـتیز- یعنـــی جدال 

ســـرمایه داری و سوسیالیســـم- بوده و هست. از همین 

ایـــران  در  آن  تولیـــدات  و  ایرانـــی  روشـــنفکری  روی، 

جدیـــد - البته اگر بتـــوان گفت جدید، چراکـــه نگارنده 

معتقد اســـت اســـتفاده از ایران بیمار که دچار ســـرطان 

انواع ایدئولوژی ها در 
تاریخ ایران جدید، خاّصه 
با سیطرۀ ایدئولوژی از 
دهۀ سی و برجسته  شدن  
نهضت موسوم به »مّلی« 
بخوانید »بومی گرایی« 
در ایران، تنها چیزی که 
در عنعنات روشنفکران 
ایرانی مغفول مانده است، 
مفهومی به  نام »ایران« 
است
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ایدئولـــوژی اســـت، بـــرای دوران فوق الذکر بهتر اســـت- 

دارد.  فرانســـوی  روشـــنفکری  تولیـــدات  بـــه  گرایـــش 

وانگهـــی با ورود محصـــوالت منقضی و یـــا دارای تاریخ 

مصرف از فرانســـه به ایران، ذهن ایرانی مســـموم شـــده 

اســـت به گونه   ای که می   بایســـت خون جامعـــۀ ایرانی را 

در رســـیدن به تجّدد عوض کرد. شـــاید ایران و اندیشـــۀ 

ایرانـــی به جـــای این الطائات فرانســـوی اگر با اندیشـــۀ 

انگلیســـی مواجه می   شـــد، ایران نیز سرنوشـــت دیگری 

می   داشـــت؛ چراکه هرچقـــدر که مهمل   های فرانســـوی 

وارد شـــده به ایران ایدئولوژیک هســـتند، اندیشـــه   های 

اصاحات انگلیســـی فّنـــی و علمی   اند. اندیشـــه   ای که 

امـــروز نیز می   توان بـــا فهم آن کمر به رســـیدن محتوای 

و  شـــکوهمند«  »انقـــاب  یـــک  برپایـــی  بـــرای  جـــّدی 

بازســـازی مشروطّیت و نظام پادشـــاهی در ایران بست. 

روشـــنفکری ایرانی، گویی که در خاء اندیشه می کند 

و بـــه هیچ جایی بند نیســـت. روشـــنفکری که احســـاس 

تعّلـــق خاطـــر بـــه هیـــچ چیزی نـــدارد بـــا عقایـــد محض 

اقنـــاع نمی   شـــود، او خواهـــان قطعّیـــت و در پـــی نظام [

سیاســـی] اســـت. انقاب، ایـــن افیون را به او پیشـــکش 

می کنـــد۲. از همین روی، روشـــنفکری در ایران به جایی 

بند نیســـت و دنبال ایجاد آشـــوب بوده و هست. بر هم 

زدن نظـــم ایران، گویی برای ایشـــان یـــک وظیفه بوده و 

می باشـــد. حّتـــی امـــروزه در ایران با داشـــتن چهار دهه 

و اندی ســـتیز با اندیشـــٔه تجّدد و دولت مدرن، کسانی 

هســـتند کـــه خواهـــان بـــر هـــم زدن اندیشـــۀ »دولـــت« 

و ُمبّلـــغ اندیشـــۀ »الموتی« انـــد کـــه مبتنی بـــر »آزادی 

مطلـــق و وضعّیـــت تـــرور« اســـت. بســـیاری از ایشـــان 

کـــه اکنـــون در دانشـــگاه   های مـــادر رســـوخ کرده   اند، با 

اندیشه   های مســـموم خود خواهان بازگشت به اندیشۀ 

اســـتاد خویش اند. اســـتاد ایشـــان، همان علی شریعتی 

اســـت که تـــاش بســـیاری نیـــز می   کـــرد اندیشـــه   های 

منقضـــی فرانســـوی را با مذهب غالـــب ایرانیان مخلوط 

کند و ســـپس چاشـــنی ایدئولوژی خود را بـــه آن بیفزاید 

و بـــه خورد خلق دهـــد. از همیـــن روی، در ادامه به یک 

شـــعبده   باز به نام علی شـــریعتی در روشـــنفکری ایرانی 

خواهیـــم پرداخت.

وشنفکر علی شریعتی؛ شعبدبازی ر
 لحـــن نوشـــتار از چنـــد خط باال تـــا کنـــون و در ادامه 

اندکـــی رتوریک خواهد بـــود، این موضـــوع از این بابت 

اســـت کـــه مـــا بـــه تأســـی از معلـــم اّول، اســـتاد اعظـــم 

ارســـطو، به هنگام مواجه با بحثی رتوریـــک، با آن بحث 

رتوریـــک برخورد می   کنیـــم. و ما بر این موضع هســـتیم 

کـــه خطابه را نمی   توان با اســـتدالل ســـرجایش نشـــاند و 

بهتریـــن راه مواجه با آن به درســـتی همان بحث رتوریک 

بود. خواهد 

یکـــی از مصداق   های زوال اندیشـــه و انحطاط آگاهی 

ایرانی، شـــخص علی شریعتی اســـت. او که اهل نوشتن 

نبـــود و با جمات شـــورانگیز توانســـت افـــرادی از خلق 

مســـلمان و مارکسیســـت را به خـــود جلب کنـــد، امروز 

می   توانـــد به عنوان نمونه   ای مـــوردی از انحطاط آگاهی 

ایـــران و گفته   هـــای وی را می   تـــوان عینّیـــت و مصـــداق 

زوال اندیشـــه در ایران مورد بررســـی قـــرار داد. از همین 

روی، بـــا توّجه بـــه اینکه در زمانی که او مشـــغول بافتن 

قّصه   هایـــی به نـــام علـــوم انســـانی بـــود کس یا کســـانی 

نبودند که مقابل او بایســـتند، به وی با اّتکا به ســـخنان 

شـــورانگیز و ســـخریه در آن گفتار   هـــا می   پردازیم.

علی شـــریعتی خود را ایدئولوگ مستضعفین مستقر 
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او  می   دانســـت.  خلیج   فـــارس  آب   هـــای  این ســـوی  در 

گویـــی که خـــود را چون »حســـن صبـــاح« دارای دعوی 

جدیـــد می   دانســـت، بـــا دعـــوت جدیـــد خـــود گام بـــر 

ســـتیز با عقـــل بـــه روش حّســـی مبتنـــی بـــر ایدئولوژی 

خـــود نهـــاد و ایـــن تعطیلـــی عقل بـــه روش شـــریعتی را 

بایـــد ایدئولوژی ســـاالری و لفاظه   گری نامید. با ســـیطرۀ 

روش او مـــاّدۀ تاریخ ایران دچار قرائتی غلط گشـــت که 

نتیجه   ای جـــز لفاظی و رجاله   های لفاظه    نمی   توانســـت 

داشـــته باشـــد. روش شـــریعتی هنوز در میـــان برخی از 

اســـتادان دانشـــگاه کـــه به مدد احـــزاب سیاســـی بدان 

مکان راه یافته   اند و برخی از جریانات سیاســـی در ایران 

یافت می   شـــود. در گفته   های شریعتی ایدئولوژی   هایی 

مملـــو از خشـــونت پیدا می   شـــود کـــه به نظر می   رســـد 

وی تنها راه مشروع   ســـازی آن خشـــونت   ها را در مفاهیم 

دینـــی و مذهبی می   دانســـت.

تاریخ یا مخّیله!
شـــریعتی تاریـــخ را در ســـتیز میان خدایـــگان و بنده، 

اشـــراف و فرودســـت، حاکـــم و محکـــوم و از ایـــن قبیل 

از  او  توضیـــح  بـــه  نگاهـــی  بـــا  می   فهمیـــد.  تضاد   هـــا 

رویدادهـــای تاریخـــی و تفســـیرهای حســـی او از مـــاّدۀ 

تاریـــخ ایـــن موضـــوع عیـــان اســـت کـــه همـــواره تاش 

می   کند تا جنگی میان شـــهروندان یک سرزمین درست 

کنـــد. ایـــن کار در کارزا فکـــری او را می   تـــوان تـــاش بر 

احیـــای بربرّیت عقل ســـتیز و قانون ســـتیز دانســـت که 

بـــا تلفیقـــی از ارسطو   ســـتیزی و فلسفه   ســـتیزی همـــراه 

اســـت. شـــریعتی تـــاش می   کـــرد کـــه آراء برخـــی چون 

»لویـــی ماســـینیون« که خوانشـــی رمانتیـــک و عرفانی 

از تشـــیع را ارائـــه می   کنـــد با عقل ســـتیزی خـــود مّتحد 

ســـازد. شـــریعتی شـــور عرفانی در میان مخاطبان خود 

ایجـــاد می   کـــرد کـــه گویـــی دروازۀ ورود عقانّیـــت بـــه 

حســـینۀ ارشـــاد بـــا چنیـــن شـــعبده   ای بســـته می   شـــد. 

شـــریعتی را بایـــد دارای ذهنّیت اســـطوره   ای دانســـت. 

ذهنّیـــت اســـطوره ای یا ابتدایـــی در پس هـــر حادثه ای، 

نیرو هـــای جادویـــی و غیبـــی می بینـــد، یعنـــی این نوع 

ذهنّیت جهان، چه جهان فیزیکی و چه جهان انســـانی، 

را جـــز از ایـــن طریـــق نمی توانـــد بشناســـد۳. از همیـــن 

بابـــت شـــریعتی در آنچـــه برخـــی از ســـمپات های وی 

تاریخ   نـــگاری و جدیداً در افواه شـــنیده شـــده »فلســـفٔه 

تاریـــخ شـــریعتی« می   نامنـــد هرگـــز نمی   توانـــد تفاوتی 

میان تاریخ قدســـی و تاریخ واقعی ایجاد و آن را توضیح 

دهـــد. ایـــن نـــوع ذهنّیت میـــان امـــور ذهنـــی و عینی 

نه  تنهـــا تمایزی قائل نیســـت بلكه امـــور ذهنی و وهمی 

برایش واقعی ترنـــد؛ زیرا آن هـــا را در تجربٔه عرفانی خود 

حـــس می كنـــد. می توان گفـــت كه ذهن شـــبه عرفانی، 

ذهنی اســـت كه هنوز ســـكوالر نشده اســـت۴. از همین 

   روی، تفاســـیر عرفـــی و انســـانی در نزد شـــریعتی کمتر 

پیـــدا می   شـــود. اســـطوره    بافی   های شـــریعتی بـــر پایـــۀ 

خشـــونت رهایی بخش »فانون« صورت گرفته اســـت۵. 

این کتاب توســـط علی شـــریعتی با نـــام »دوزخیان روی 

زمین« منتشـــر شده اســـت، کتاب یادشده با مقّدمه   ای 

کـــه ژان پل ســـارتر یکی از نمایندگی   های کمونیســـم در 

فرانســـه بـــر آن نوشـــت شـــهرت جهانـــی پیدا کـــرد. [بر 

مقّدمٔه یادشـــده] روشـــنفکر متعّهد فرانســـوی ]سارتر]، 

به نمایندگـــی از وجـــدان معـــذّب اروپایـــی، در توجیـــه 

فلســـفی تروریســـم به راحتـــی چنین »می   نوشـــت«:

»از همـــان ابتـــدای شـــورش بایـــد آدم کشـــت؛ یـــک 

اروپایـــی هاک کـــردن یعنی بـــا یک تیر دو نشـــان زدن، 

یـــک  نابـــودی هم زمـــان ســـتمگر و ســـتم   دیده:  یعنـــی 

جســـد روی دســـتمان باقـــی می   ماَنـــد و یـــک آدم آزاد 

]در مســـتعمرات]؛ آن کـــه زنـــده مانده، برای نخســـتین 

بـــار خـــاک کشـــورش را زیر پای خـــود احســـاس خواهد 

.۶ کرد«

شریعتی سلفی   گری شیعی
 شـــریعتی دارای تفّکر ســـلفی در تشیع بود. شریعتی 

در مشـــهد بـــه مکتب تفکیـــک نزدیک و به آن دلبســـته 

شـــد، همـــان مکتبـــی کـــه امـــروزه محّمدرضـــا حکیمی 

ســـردمدار آن اســـت. علی شـــریعتی با این تفّکر ســـلفی 

بـــه نقـــد تفّکـــر تاریخـــی و قرائـــت تاریخـــی از تشـــیع 

می   پردازد و دشـــمنی او با تشـــیع صفوی و تاریخ تشـــیع 

از این بابت اســـت. او با نفی تاریخ و تفســـیر آن مبتنی 

بـــر تقابل خـــودی و غیرخـــودی، تاش می   کنـــد به روش 

خـــاص خـــود تاریـــخ و اعتقـــادات اســـام را تحریـــف و 

برســـاختی از تاریـــخ صدر اســـام ارائه دهد. بازســـازی 

شـــریعتی از تاریخ بشـــر نمونۀ کامل بینش گنوســـتیک 

اوســـت، شـــریعتی در »آری برادر چنین بود« و »شـــیعۀ 

ســـرخ«، که اصطاحی عاریتی است، مفهوم مارکس از 

مبـــارزۀ طبقاتی را به منزلـــۀ موتور تاریخ بـــه کار می برد 

تـــا تابلویـــی بـــزرگ از تاریـــخ جهـــان ترســـیم کنـــد۷. این 

نوع از ســـلفیان شـــیعه چنـــان در تحریف تاریـــخ تندرو 

بودند کـــه گاهی به احیای خافت اســـامی البته نوع 

به هر روی، هرچند که 
در غرب، کشاکش میان 
سرمایه داری و سوسیالیسم 
شکوه عاطفی و احساسی 
خود را از دست داده است، 
و با توّجه به وجود نظام 
عقالنی در آن اقلیم، 
ایدئولوژی ها یکی پس از 
دیگری اعالم ورشکستگی 
می کنند؛ اّما در ایران، با 
سیطرۀ بومی گرایی و جعل 
از مّلی گرایی، روشنفکری 
همواره پا در گل مانده 
- یعنی جدال  در  این ستیز
سرمایه داری و سوسیالیسم-  
بوده و هست
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ســـتیز با اهـــل ســـّنت می   پرداختنـــد. شـــریعتی با نفی 

تاریـــخ و در راســـتای رســـیدن به اهـــداف قدرت   طلبانۀ 

خـــود، ایـــدۀ تشـــیع را تـــا حد یک حـــزب فـــرو    می   کاهد، 

تطـــّور مفاهیم این ایـــده را در دوران   هـــای تاریخی نفی 

می   کنـــد و تـــاش می   کنـــد بـــا تاریخ زدایـــی از تشـــیع، 

ســـتم   های خونیـــن بـــر ایرانیـــان که لبـــاس تشـــیع بر تن 

کـــرده بودنـــد را در دوران   های مختلف تاریـــخ در دروۀ 

اموی، عباســـی، غزنوی، ســـلجوقی و مغـــوالن و به تعبیر 

اباطیـــل  را  هاکویـــی  تیمـــوری  و  چنگیـــزی  خـــودش 

اعـــام کنـــد و آن همـــه جانفشـــانی و خـــون دادن برای 

یـــک آرمـــان را بـــا سوءاســـتفاده از دو امـــر دینـــی یعنی 

»اســـام« و »ســـّنت« به نفـــع ایدئولـــوژی خـــود، یعنـــی 

کارزار مارکسیســـم و ســـلفی   گری شـــیعی مصادره کند. 

شـــریعتی در کتاب تشـــیع علوی و صفوی اّدعا می   کند 

که اســـام دینی بـــود که با »نه« محّمد رســـول الله؟ص؟ 

در تاریـــخ پدیـــد آمد. نه   ای که شـــعار توحید بـــا آن آغاز 

می   شـــود، شـــعاری کـــه اســـام بـــا آن در برابـــر شـــرک-

مذهب اشـــرافّیت و مصلحت آغاز می   شـــود. شـــریعتی 

تشـــیع را نیـــز اســـامی می   داند کـــه با »نـــه« علی؟ع؟ 

بـــزرگ وارث حضـــرت محّمـــد؟ص؟ آغـــاز می   شـــود. او 

تـــاش می   کنـــد کـــه کل تاریـــخ اســـام و تشـــیع را بـــه  

مبارزٔه سیاســـی و طبقاتـــی فروکاهد. او اشـــاره می   کند 

کـــه نهضت شـــیعی در تاریخ اســـام تا پیـــش از صفویه 

شـــاخص نقش اجتماعی، طبقاتی، سیاسی گروهی بود 

کـــه به محّبـــت خانـــدان پیغمبـــر و پیرو علی شـــناخته 

می   شـــدند. بـــا ایـــن کار علی شـــریعتی آرمان تشـــیع را 

در حـــد یـــک حزب فرو می   کاهـــد. از بازی او بـــا الفاظ و 

تاشـــش برای تحریف در مفاهیم و باورهای شیعی این 

نکته با اندک تأّملی عیان اســـت که او با سوءاستفاده از 

باورهـــای مذهبی تـــوده و عوام مذهبـــی تاش می   کند 

که مانفیســـت سیاســـی و مبازراتی خـــود را با امر دینی 

و اعتقادی مشـــروع ســـازد، با توّجه به این نکات ارتباط 

معنـــوی وی با گروه خشـــونت پراکن و تروریســـتی چون 

»مجاهدیـــن خلق« هـــم بی ارتباط نمی   شـــود. این روش، 

یعنـــی خلـــط موضوعـــات و مفاهیـــم مقـــّدس و دینی با 

ایدئولـــوژی مارکسیســـتی کـــه البته بـــا قرائتی ســـلفی 

از تشـــیع نیـــز همراه اســـت چنـــان تفســـیری از مفاهیم 

مذهبی به دســـت می   دهد که اگر خواننـــده   ای ذّره   ای 

از ایدئولـــوژی خشـــونت باری کـــه او مـــرّوج آن اســـت با 

خبر شـــود، هراســـان خاطر خواهد شـــد و خواهد فهمید 

که او مشـــغول مشروع ســـازی ترور به وســـیلۀ امر دینی 

اســـت. او تشـــیع را ایدئولوژی می   فهمد کـــه باید با اهل 

ســـّنت نیز ستیز داشـــته باشـــد. این موضوع را با تلفیق 

ســـلفی   گری شـــیعی و خشـــونت   گرایی چپ   هـــا انجـــام 

می   دهـــد. همین نگرش و ترویج آن از مشـــکاتی اســـت 

که وحدت ســـرزمینی ایران را نشـــانه گرفته و موجبات 

پدیـــد آمدن نیروهای گریز از مرکز را پدید آورده اســـت. 

بـــا همین فهم اســـت که نیروهای سیاســـی موســـوم به 

اصاح   طلـــب در جمهوری اســـامی پیشـــنهاد مضحک 

فـــدرال کردن ایران بر اســـاس گرایش مذهبـــی را مطرح 

می   کنند. شـــریعتی با نگاهی ستیزجویانه اهل سّنت را 

می   بینـــد. وی معتقد اســـت که رژیم های اســـتبدادی، 

طبقاتـــی خافـــت امـــوی، عباســـی، ســـلطنت غزنوی و 

سلجوقی، مغولی، تیموری و ایلخانی که مذهب تسّنن 

را رســـمی ســـاخته بودند، همواره با ایدئولورژی تشـــیع 

در جنـــگ بودند. او که تشـــیع را در حـــد یک ایدئولوژی 

می   فهمـــد، هر جـــا که می   خواهـــد از این مذهـــب برای 

خـــود اســـتفاده می   کند.

شریعتی و ستیز با تاریخ مّلی
علـــی شـــریعتی بـــا تندروی هـــای خـــاص خـــود بـــه 

ســـتایش خونریزی هـــای عثمانـــی نیـــز پرداخته اســـت. 

ایـــن موضوع درســـت نقـــض گفته   های ایشـــان راجع به 

مذهـــب اهل ســـّنت و دیانت رســـمی دســـتگاه خافت 

اســـت. شـــریعتی با نگاه ضـــد تاریخی خود تـــاش دارد 

کـــه تمامـــی روایت   هـــای تاریخـــی را منهـــدم ســـازد. او 

بـــا ترکیـــب برخـــی موضوعـــات ایدئولوژیک و بـــا قرائت 

ســـلفی خـــود از تاریـــخ تشـــیع ســـعی می   کنـــد برخی از 

تصـــّورات و آگاهی   ها نســـبت به تشـــیع را باطـــل اعام 

کنـــد. ایشـــان تـــرکان عثمانـــی را نمـــاد قـــدرت رســـمی 

و جهـــادی اســـام می پنـــدارد و بـــا این نگاه دشـــمنان و 

مخالفان ایشـــان را دشـــمنان اســـام معرفی می کند. او 

با تحریف تاریخ مشـــغول برســـاختن انـــگار   ه   ای از تاریخ 

اســـام اســـت که بتوان به مـــدد آن هم به عقل ســـتیزی 

و فلسفه   ســـتیزی رســـید و هـــم بـــا آن بتـــوان »الموتـــی« 

اندیشـــید و مقابل اندیشـــۀ دولت مدرن ایســـتاد؛ شاید 

بتـــوان مدح شـــریعتی از خافـــت عثمانی را ریشـــه در 

اندیشه   های ســـلفی او دانســـت، همو که در دروه   ای از 

زندگی   اش خواهان درســـت کردن خافت شـــیعی بود، 

مـــی دانســـت کـــه مهم   ترین دشـــمن این نـــوع خافت، 

اندیشـــۀ تأســـیس دولت مدرن اســـت، از همیـــن روی، 

مشـــغول بـــه ترویـــج اندیشـــه   های »الموتـــی« مبتنی بر 

شریعتی تاریخ را در ستیز 
میان خدایگان و بنده، 

اشراف و فرودست،  حاکم 
و محکوم و از این قبیل 

تضاد ها می فهمید. با 
نگاهی به توضیح او از 
رویدادهای تاریخی و 

تفسیرهای حسی او از ماّدۀ 
ع عیان  تاریخ این موضو

است که همواره تالش 
می-کند تا جنگی میان 
شهروندان یک سرزمین 

درست کند
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تـــرور و مدح دســـتگاه خافـــت بود.

شـــریعتی که تشـــیع را یـــک ایدئولوژی می   دانســـت، 

بـــا توّجـــه بـــه ســـخنانش می   تـــوان ایـــن اّدعا را داشـــت 

کـــه خواهـــان دســـتگاه خافتـــی چـــون عثمانـــی با یک 

تفاوت بود. شـــریعتی گویی که می   خواســـت در ظرف 

خافت عثمانی ایدئولوژی شـــیعه بریزد. شـــریعتی این 

اســـتدالل خـــرق عـــادت را بیـــان می کند کـــه تبلیغات 

علیـــه عثمانی را عقده های کهنٔه غربی و مســـیحی نام 

می دهـــد؛ و آن ها را نتیجـــٔه عکس العمل زخم های کاری 

کـــه از آن شمشـــیرهای کوبنـــده خورده انـــد، می داند۸. 

اســـتاد ســـابق، علـــی شـــریعتی به دلیـــل غرب   ســـتیزی 

عاشـــق عثمانی بود و توگویی که مدام در این حســـرت 

بـــود کـــه ایدئولـــوژی برساخته شـــده توســـط خـــود را در 

آن بچپانـــد. او بـــر ایرانیـــان »ترکتـــازی« می کنـــد کـــه 

چـــرا »همـــٔه آن دشـــنام ها و تهمت هـــا و قضاوت هـــای 

مغرضانـــه را علیه عثمانی تقلید می کنند۹«. این ســـؤال 

پیـــش می آیـــد که چـــرا بایـــد در ایـــران کســـی به عنوان 

وکیـــل مدافع تـــرکان عثمانی نقش بازی کند، شـــریعتی 

در نقـــش دفاع از عثمانی ها ســـخنان دیگـــری نیز علیه 

تاریـــخ ایـــران گفت که با عنوان »تشـــیع علوی و تشـــیع 

صفوی« مشـــهور اســـت. وی بـــا این حرف ها توانســـت 

صفویـــان را کـــه به تعبیـــر والتـــر هینتـــس، دولـــت مّلی 

در ایـــران تشـــکیل داده بودنـــد، نزد عـــوام ایرانی منفور 

کنـــد و تیـــغ خـــود را روی دولـــت مّلـــی و وحـــدت مّلی 

ایـــران بیـــرون کشـــد. ایـــن موضـــوع هنـــوز نزد عـــوام و 

ایدئولوگ هـــای ایرانـــی که امـــروزه دکان ســـه نبش آن ها 

در حال تخته شـــدن اســـت، تکـــرار می شـــود. البته این 

گفته ها پیـــروان دیگری نیـــز دارد که نگارنـــدٔه نام آن ها 

را »مســـتضعفان فکـــری« می گـــذارد. اّما شـــریعتی در 

جایـــی دیگـــر فراتـــر مـــی رود؛ و آن نظریه این اســـت که 

ترکتازی عثمانـــی، »جنگ های قرن ۱۵ تـــا ۱۹ میادی را 

جنـــگ قدرت اســـام با قـــدرت مســـیحّیت می نامد«. 

این جاســـت کـــه می تـــوان تلّقـــی وی از اســـام و البتـــه 

مســـیحّیت را فهمیـــد. شـــریعتی صفویه را هم داســـتان 

و هم دســـت بـــا اســـتعمار غـــرب می دانـــد. وی معتقـــد 

اســـت کـــه »قـــدرت  جهانـــی کشـــورهای اســـامی در 

حکومـــت عثمانی یـــک امپراتـــوری بزرگ تشـــکیل داده 

بودنـــد«۱۰. باید از شـــریعتی و طرفداران وی پرســـید که 

ظلـــم و کشـــتار قـــوم کرد یـــا عرب، یـــا ســـاختن مناره ها 

از ســـر ارامنه هـــا، یا نسل کشـــی یونانیان و تجـــاوز و قتل 

ایرانیـــان از ویژگی هـــای قدرت اســـام اســـت؟ عجیب 

که دل ســـپردگان به شـــریعتی که عاشـــقان حقوق بشر 

نیـــز هســـتند، ایـــن موضـــوع را نادیـــده می گیرنـــد؛ این 

مســـئله را باید ریشـــه در تفّکر ســـلفی شریعتی دانست 

کـــه ایدئولوژی   ســـاالری و لفاظه   گـــری بر اخـــاف او هم 

است. تأثیر گذاشـــته 

اســـتاد شـــریعتی می فرمایند: »هنگامـــی که قدرت 

مســـلمین تـــرکان عثمانـــی بـــا مســـیحّیت و بـــورژوازی 

نو پـــا و متجـــاوز اروپا درگیر بود، تشـــیع صفـــوی ناگهان 

از شـــرق برخاســـت و از پشـــت بـــر او خنجـــر زد۱۱. ایـــن 

اجتهاد شـــریعتی که بـــه اجتهاد جـــال آل احمد نزدیک 

می نمایـــد، بـــا نادیـــده گرفتـــن ایـــن موضـــوع کـــه اصل 

دولـــت عثمانی بـــر نژاد مّتکـــی بود و مـــدار خافت آن 

به ســـمتی می چرخیـــد که هر غیـــر ُتـــرک درون آن مورد 

ســـتمگری و خونریزی قرار داشـــت، طرح می شـــود. در 

جلد ۳۰ کلّیات آثار شـــریعتی که شـــامل اسام شناســـی 

می شـــود: شکســـت عثمانی تنها یک شکســـت نظامی 

یا سیاســـی نبـــود، بلکـــه زوال قطعی موجودّیت اســـام 

اجتماعی و سیاســـی بود۱۲. وی همه جا ترکان عثمانی را 

می ســـتاید و آن ها را »قدرت مهاجم مســـلمانان جهان« 

نـــام می دهـــد۱۳. اگـــر عثمانی ها نمـــاد اّتحـــاد و قدرت 

بـــا  پـــس بیســـت و چهار جنـــگ عثمانـــی  اســـامی اند، 

ایـــران صفوی دیگر چیســـت و شـــورش ها و جنبش های 

اســـتقال طلبانٔه عـــرب را کـــه بـــا خونریـــزی ســـرکوب 

می شـــدند چگونه می شـــود معنـــا داد. البته شـــریعتی 
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صفویـــان را مســـلمان نمی دانـــد و آن هـــا را با اســـتعمار 

غربـــی مّتحد می دانـــد. دکتر با اجتهادی کـــه در تاریخ 

اســـام صـــورت می دهد اســـتعمار را ســـرزنش می کند 

و می فرمایـــد کـــه: »بـــا دمیـــدن روح قوم گرایی قدرت 

جهانی اســـام را از درون متاشی ســـاخت۱۴«. از اینکه 

بگذریـــم برای نقد و نفی آرای شـــریعتی نیازی نیســـت 

کـــه بـــه راه دوری برویم؛ شـــریعتی خـــود، خـــود را نفی 

می کنـــد. ایشـــان در جلـــد ۲۷ کلّیـــات خـــود می گوید: 

خوانـــده  اســـامی  انترناسیونالیســـم  آنچـــه  »قرن هـــا، 

می شـــد، جـــز توجیـــه مذهبـــی امپریالیســـم خشـــن که 

اشـــراف عرب و غامان ُترکشان ساخته بودند، نبود.۱۵« 

اینجاســـت که اســـتاد خـــود را نقـــض می کنـــد، یک جا 

می   گوید کـــه دمیـــدن روح قوم   گرایی قدرت اســـام را 

از درون فروپاشـــاند و در جـــای دیگری انترناسونالیســـم 

اســـامی را دروغیـــن می   دانـــد که توســـط امپریالیســـم 

خشـــن عرب و ترک ســـاخته شده اســـت. در جایی دیگر 

ایشـــان می فرمایند: »آنچـــه انترناسیونالیســـم مذهبی 

نامیـــده شـــده اســـت و در دمشـــق و بغـــداد واتیـــکان و 

اســـتانبول تجربه شـــده۱۶« را متضاد اسام می داند و آن 

را »ُجـــزِء یک امپریالیســـم نـــژادی کـــه از جاهلّیت آمده 

بـــود۱۷« قلمداد می کند. در اینجا اســـت کـــه نمی توان 

متوّجـــه شـــد عثمانی   هـــا خـــوب هســـتند یـــا اینکـــه بد 

بوده   انـــد؟! وی ایـــن نـــوع از انترناســـیونال را که توســـط 

پـــاپ یا خلیفـــه اداره می شـــود یـــک نوع ظلـــم مّلتی بر 

مّلت هـــای دیگـــر می داند۱۸.

شریعتیسم و میراثی مبتنی بر شعبده
اگـــر بخواهیـــم از تناقضـــات شـــریعتی بگوییـــم باید 

کلّیاتـــی بـــه حجـــم و قطـــر کلّیـــات وی بســـراییم. در 

ایـــن نوشـــته مجـــال بررســـی مفاهیـــم در نزد شـــریعتی 

نیســـت، کـــه ایـــن موضـــوع نیز خـــود جای سرمســـتی 

خواهد داشـــت. او بـــا تحریف در تاریـــخ مفاهیم، عوام 

نشســـته بر مجلـــس وعظ خـــود را دچار هـــراس می   کرد 

و دروازۀ ورود عقـــل را بـــر ایشـــان می   بســـت و این گونه 

خود را باســـواد و اندیشـــمند بـــه دیگـــران می   انداخت. 

از همیـــن روی، بـــا صرف نظـــر از ایـــن موضوعـــات یـــک 

ســـؤال می پرســـیم که چطور می توان نژادپرستانی چون 

عثمانـــی را مدینٔه فاضلٔه اســـامی دانســـت؟ شـــریعتی 

از آنجـــا کـــه تلّقـــی درســـتی از تاریـــخ و فرهنـــگ ایرانی 

نداشـــت، تجاوزات عثمانی ها به ایـــران را نه تنها تجاوز 

نمی دانســـت بلکه از آن ها دفاع می کرد. علی شریعتی 

و شـــاگردان وی را می   تـــوان به عنوان عینّیتی از انحطاط 

اندیشـــه در ایران مورد بررســـی قرار داد. افیونی که این 

جماعـــت همواره آن را مصـــرف می   کنند »لفاظه   گری«، 

»ســـلفی   گری شیعی«، »ایدئولوژی   ســـاالری«، عدم فهم 

از »تاریـــخ    مفاهیم«، »دولت ســـتیزی« و »الموتی   گری« 

اســـت. البتـــه این چند مـــورد، بخشـــی از ایـــن جهالت 

اســـت. بـــرای پایان نگاهی کنیـــد به برخی از شـــاگردان 

شریعتی در دانشـــگاه مادر، دانشـــکدٔه علوم اجتماعی 

کـــه همـــواره در حال تحریف تاریخ، برســـاخت دشـــمن 

و چســـباندن یـــک »ایســـم« بر هر چیـــزی به ایـــن پندار 

که معنایی فلســـفی خواهد داشت. شـــریعتی روزگاری 

مـــردم را بـــا »امپریالیســـم« می   ترســـاند و فریب می   داد 

امروزه شـــاگردان او در دانشـــکدۀ علوم اجتماعی مردم 

را با »نئولیبرالیســـم« و »پادشـــاهی مشـــروطه« هراسان 

می   کننـــد و بـــر ســـر آن ها شـــیره می   مالند.

این روش، یعنی خلط 
موضوعات و مفاهیم 

مقّدس و دینی با 
ایدئولوژی مارکسیستی 

که البته با قرائتی سلفی 
از تشیع نیز همراه است 

چنان تفسیری از مفاهیم 
مذهبی به دست می دهد 

که اگر خواننده ای ذّره ای 
از ایدئولوژی خشونت باری 

ج آن است با  که او مرّو
خبر شود، هراسان خاطر 

خواهد شد و خواهد 
فهمید که او مشغول 

ع سازی ترور به وسیلۀ  مشرو
امر دینی است
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مورفولوژی ایران ستیزی
پژمان شقاقی

۱7۲

فصل سوم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



کنت دوگوبینو خاورشــناس فرانســوی ســدٔه نوزدهم 

در کتاب »ســه ســال در آسیا«، ایران را به سنگ خارایی 

تشــبیه کــرده کــه در طــول ســالیان دراز پیوســته همان 

اســت کــه بــود۱. اّما همین ســنگ خــارا که بــرای هزاران 

ســال در مقابل آســیب های بیرونی دوام آورده، در ســه 

دهٔه گذشــته بــا تاش هــای ویرانگر عّده ای روبرو شــده 

کــه از درون به تخریب آن هّمت گماشــته اند. این افراد 

که در گروه کّلی »ایران ســتیزان« قابل جمع هســتند، با 

شعارهای فریبنده می کوشند افراد خام اندیش را با خود 

همراه کنند. مطالعٔه دقیق رفتار مجموعٔه ایران ستیز در 

طول ســی ســال با قطع نظر از برخی هم پوشــانی ها، این 

امــکان را فراهــم می کنــد تا آنــان را در قالب ســه جریان 

عمــدٔه »تاریخ ســتیز«، »زبان ســتیز« و »اندیشه ســتیز« 

دســته بندی نمــود. نقطــٔه شــروع و اوج فعالّیت دســتٔه 

نخســت یا همــان جریــان تاریخ ســتیز، که محــل تکوین 

آگاهــی مّلی ایران را هدف گرفته اســت، به دهٔه هفتاد 

شمسی برمی گردد. دهٔه هشتاد را می توان دورٔه شیوع 

تحــرّکات هدایت شــده جریان زبان ســتیز تلّقــی کرد که 

به بهانــٔه دفــاع از هوّیت هــای قومی و محّلــی، زبان مّلی 

ایــران را هــدف گرفتــه، و دهٔه نود شمســی نیــز دوره ای 

قلمــداد می شــود کــه بخــش اندیشه ســتیز ایــن جریــان 

فعالّیت خود را شّدت بخشیده است.

***

چهرٔه شاخص نخستین دسته از گروه ایران ستیزان که 

جریان تاریخ ســتیز می باشــد، »ناصر بناکننده« معروف 

بــه »پورپیــرار« اســت. اهمّیــت ایــن عضــو ســابق حزب 

توده که تواب ســازی شــده بود، در این اســت که وی از 

اوایــل دهــٔه هفتاد پــروژٔه تاریخ زدایــی از ایــران را به طور 

سیســتماتیک آغــاز کــرد. پورپیــرار نخســت بــا تأســیس 

انتشــارات کارنگ و چاپ کتاب هایی همچون »از زبان 

داریوش« و »لشگرکشی خشایارشا به یونان« به ستایش 

تاریخ باستانی ایران پرداخت اّما در میانٔه راه با چرخشی 

کامــل، مجموعه ای با نام »تأّملی در بنیان تاریخ ایران« 

منتشــر کــرد کــه در آن مّدعــی شــد کل تاریــخ ایــران از 

روزگار هخامنشــی تا صفویه ساخته و پرداختٔه یهودیان 

است. وی هخامنشیان را قومی جنگجو و خونریز از نژاد 

اساو معرفی کرد که اطراف دریای سیاه ساکن بوده اند 

و یهودیان تبعیدی در بابل آنان را اجیر کردند تا به بابل 

حمله کرده و این یهودیان را از اسارت در بابل برهانند. 

ایــن قوم، به زعــم ناصر پورپیرار، پــس از ورود به بابل به 

اذن و فرمــان یهودیــان شــروع به قتل و غــارت و جنایت 

و ویران گری در سراســر خاورمیانه نمودند و شــّدت این 

نسل کشــی خیالــی به اندازه ای بود که بــرای مّدت هزار 

و دویســت ســال تمــام آثار حیات در ایــن منطقه محو و 
نابود شد.۲

البتــه در همــان زماِن انتشــار این مجموعــه کتاب ها، 

شایعاتی در زمینٔه نقش داشتن عناصری از درون وزارت 

اطّاعــات دورٔه فاحیــان در تدویــن آن هــا و همچنیــن 

همــکاری ناصــر پورپیــرار در تولیــد برنامــٔه تلویزیونــی 

»هوّیــت« مطــرح شــد اّمــا هیچــگاه تأیید نشــد. در این 

میــان نیــز چــاپ غیرقانونــی جلد ســوم کتــاب »دوازده 

قــرن ســکوت« از همین مجموعه در کشــور ســنگاپور و 

توزیع و فروش آن در ایران بدون برخورد قانونی با ناشر / 

نویسنده نکتٔه مهم و مبهمی است که هیچ پاسخی برای 
آن وجود ندارد.۳

مواجهــٔه بعــدی بــا روایــت رســمی از تاریخ باســتانی 

دفتــر  مدیــر  ســلیمی نمین«،  »عبــاس  ســوی  از  ایــران 

مطالعــات و تدویــن تاریخ ایران، صــورت گرفت. وی در 

مصاحبــه ای کــه ســال ۱۳۸۴ بــا نشــریٔه »زمانه« وابســته 

به پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــٔه اســامی انجــام داد، با 

مطرح کــردن عنوان »جریان تاریخ نــگاری معاصر«، این 

جریــان را گروهی متشــّکل از باستان شناســان آمریکایی 

و مستشــرقین عمدتــاً یهــودی در خــارج و فراماســون ها 

و تشــّکل های وابســته بــه بیگانــه در داخل دانســت که 

از ابتــدای روی کار آمــدن رضاخــان در ایــران بــه دخل و 

تصّرف هــای سنجیده شــده در تاریخ نگاری ایران دســت 

زده اســت و »به تدریــج مکتوباتــی را در ارتبــاط با تاریخ 

ما تولید کردند که نوعی همگونی آشــکار در همٔه آن ها 

مشــاهده می شــود ... ]و[ از یــک خط ســیر واحد پیروی 
می کند.«۴

ســلیمی نمین در ایــن مصاحبــه، اّدعاهایــی در زمینٔه 

تنّفــر جــّدی ســاکنان منطقــٔه بین النهرین و فــات ایران 

نســبت به عملکــرد برخی یهودیان مطــرح می کند. وی 

حّتــی تــا آنجــا پیش مــی رود که کــوروش هخامنشــی را 

دارای شبکٔه قدرتمندی از جاسوسان در سراسر مرزهای 

امپراتوری می داند که پیکرٔه اصلی آن را یهودیان تشکیل 

می داده اند. به گفتٔه سلیمی نمین این شبکه قدرتمند در 

زمان خشایارشا دو فرد با نام های »استر« و »مردخای« را 

وارد دربار خشایارشا می کنند و ارتقای منزلت می دهند 

تــا جایی کــه این دو می توانند با تحریک خشایارشــا، در 

مــّدت یک هفته بــه قتل عام تعدادی بالغ بر هفتاد هزار 

نفــر از ایرانیــان بپردازند. و بدین ترتیب یهودی ها تاریخ 

نکتٔه مهّمی که عباس 
سلیمی نمین و ناصر 

پورپیرار به راحتی از کنار 
آن می گذرند آن است که 

اگر این تشکیالت یهودی، 
توانایی تاریخ سازی در 

حدود قلمرو ایرانشهری که 
مرزهایش از رود جیحون 

در شمال شرقی ایران تا 
میان رودان و مصر در 

جنوب غربی ایران گستره 
بوده را داشته اند، چگونه 
از عهدٔه تاریخ سازی برای 
خود برنیامده اند تا ناچار 

نباشند برای اثبات حقانّیت 
خود دست به دامن 

رخدادهای فاجعه باری 
همچون اردوگاه آشویتس 

شوند
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و تمــّدن را در ســرزمین ایــران از بیــن می برند و هر ســال 

نیز ســال روز فرارســیدن این روز را با نام »پوریم« جشــن 

می گیرنــد. آنچه عباس ســلیمی نمین در مصاحبٔه خود 

آورده، به نوعــی بازنشــر مندرجات کتاب هــای پورپیرار 

اســت که ظاهراً طی ســاعت ها آموزش به ایشان منتقل 
شده است.۵

نکتــٔه مهّمی که عباس ســلیمی نمین و ناصر پورپیرار 

به راحتــی از کنــار آن می گذرنــد آن اســت کــه اگــر ایــن 

تشــکیات یهودی، توانایی تاریخ سازی در حدود قلمرو 

ایرانشهری که مرزهایش از رود جیحون در شمال شرقی 

ایران تا میان رودان و مصر در جنوب غربی ایران گستره 

بوده را داشته اند، چگونه از عهدٔه تاریخ سازی برای خود 

برنیامده اند تا ناچار نباشــند بــرای اثبات حقانّیت خود 

دســت به دامن رخدادهای فاجعه باری همچون اردوگاه 

آشویتس شوند.

البته عباس سلیمی نمین در سال ۱۳۹۱ در مصاحبه ای 

به تعدیل نظریات پیشــین خود پرداخته و تنها معترض 

پررنگ شــدن جایگاه شاهنشــاهی هخامنشــی در تاریخ 

باســتان و نادیــده گرفته شــدن تاریخ ایرانیــان در روزگار 

پیــش از هخامنشــی شــد۶. اّمــا بــه نظر می رســد هدف 

گرفتن نوک پیکان حملٔه ایشان و پورپیرار به سوی روزگار 

هخامنشی برای ویران کردن بخشی از تاریخ ایران است 

کــه بنا بــه گفتٔه اندیشــمندان غربی ســرآغاز تمــّدن در 

جهان باســتان شده اســت. چراکه برخاف دغدغه های 

مطرح شــده در ایــن مصاحبــه، تا این زمان هیچ کوشــش 

از  ایــران پیشاهخامنشــی  تاریــخ  جــّدی ای در تدویــن 

ســوی دفتــر مطالعــات و تدویــن تاریــخ ایران که توســط 

سلیمی نمین سرپرستی می شود، صورت نگرفته است.

»مصطفی ملکیان« را می توان سومین چهره از جریان 

تاریخ ســتیز دانست که به پشــتوانٔه مرجعّیت تئوریکی 

کــه بــرای بخش هایــی از جامعه داشــته، پیوندهایی نیز 

با جریان اندیشه ســتیز یافته اســت. وی که از شــاگردان 

آیت اللــه جــوادی آملــی بــوده و ســالیان زیــادی نیــز بــا 

آیت الله مصباح یزدی همکاری نزدیک داشته است، در 

مصاحبــه ای که در ســال ۱۳۸۴ با وب ســایت آفتاب نیوز 

انجام داد با آنکه مصائب و مشکات موجود در کشور 

را »ســابجکتیو« و درونــی معرفــی می کنــد اّمــا چنــد 

ســطر پایین تــر هرگونه تفــاوت جوهری میان انســان ها را 

رد می کنــد و وجــود تاریــخ یا اســطوره برای هــر مّلتی را 

عامل ممیزٔه آن مّلت از مّلت های دیگر نمی داند۷. نکتٔه 

جنجالــی ای کــه دکتــر ملکیــان در این مصاحبــه مطرح 

می کند، تشکیک در وجود آثار فرهنگی و تاریخی ایران 

پیش از اســام و نســبت دادن همٔه پیشرفت های مادی 

و معنــوی کهــن بــه یونانیان و رومیان اســت. ایشــان در 

شــرایطی فقدان مدارک مکتوب ایران پیش از اســام را 

به معنــای نبود تمّدن و پیشــرفت در آن روزگار می داند 

کــه دکتــر جال خالقــی مطلــق در مقالــه ای، به نام های 

بیش از چهارصد عنوان کتاب از ایران پیش از اسام به 

زبان های اوســتایی و پهلوی اشــاره می کند که اکنون از 

دست رفته و تنها در نوشته های سده های نخستین پس 

از اســام از آن ها یاد شــده اســت۸. جدا از این چهارصد 

عنــوان کتــاب از دســت رفته، بیــش از صــد عنــوان نیــز 
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امروزه در دست است که تا سال ۱۳۵۵ به هّمت مؤسسٔه 

آسیایی دانشگاه شیراز از سرتاسر جهان گردآوری شده و 

به چاپ رسیده و برخی از این عناوین نیز در چند دهٔه 

گذشته به زبان فارسی برگردانده شده است.

ناآشــنایی ملکیان بــه »تاریخ فرهنگی« ایــران پیش از 

اســام در »تاریــخ سیاســی« نیــز امتداد پیــدا می کند، 

چنان که وی در همان مصاحبه، با رویکردی »آبجکتیو« 

و بیرونــی به دنبال تعیین مرزهای قلمــرو ایران می گردد 

و چــون ایــن مرزهــا را در عالم بیرونی محّقــق نمی داند، 

وجــود ایــران را کــه اّتفاقــاً ماهّیتــی »ســابجکتیو« دارد، 

زیر ســؤال می برد. این اســتاد بزرگ حوزه و دانشــگاه در 

مصاحبه ای دیگر که در سال ۱۳۹۲ با روزنامٔه شرق انجام 

می دهد، راه برون رفت از وضعّیت بد کنونی را تکیه بر 

عقانّیت و اخاق مشترک آدمیان می داند نه بازگشت 

به شــخصّیت های تاریخــی مانند کــوروش و داریوش و 

ابوذر و... ســپس چند ســطر پایین تر در تناقضی آشــکار 

اعــام می دارد که نمی توان شــخصّیت های متفّکر را با 

هم جمع کرد چون »بن« و »بن مایه«ی فکرشان متفاوت 

است۹ و البته نیز مشّخص نمی کند چگونه در شرایطی 

کــه افــراد متفّکــر دارای نقــاط مشــترک نیســتند و افراد 

غیرمتفّکــر نیــز به طریق اّولــی نقاط مشــترکی نخواهند 

داشــت، می تــوان از عقانّیت و اخاق مشــترک آدمیان 

سخن گفت. زیرا فرض بنیادین در قلمداد شدن »فکر« 

به عنوان خاستگاه مشترک عقانّیت و اخاق است.

***

دســتٔه دوم از گــروه ایران ســتیزان کــه خــود را پشــت 

مســئلٔه قومّیت هــا پنهــان کرده انــد، جریــان زبان ســتیز 

اســت. اگــر از اّدعــای ناصــر پورپیــرار در دهــٔه هفتــاد 

چشم پوشــی شــود که زبان فارسی را اختراع قوم یهود و 

در راستای ایجاد تفرقه میان مسلمانان و دور کردن آنان 

از وحدت اســامی می دانست، این جریان فعالّیت های 

آشکار خود را از نیمٔه نخست دهٔه هشتاد آغاز کرد. نقطٔه 

اوج فعالّیــت جریــان زبان ســتیز را می توان ســازماندهی 

اعتراضاتــی دانســت کــه در شــهرهای آذری زبــان علیه 

کاریکاتــور روزنامــٔه ایران در ســال ۱۳۸۵ به پا شــد. نوع 

عملکرد جریان زبان ســتیز در ایــن اعتراضات به گونه ای 

بود که در همان زمان رییس کمیسیون فرهنگی مجلس 

شورای اسامی آن را به یکی از همسایگان شمالی کشور 

نســبت داد، هرچند در زمینٔه این انتســاب سندی ارائه 
نشد.۱۰

و  نــود  اوایــل دهــٔه  زبان ســتیز در  گام دوم جریــان 

پیرامــون مقولــٔه آموزش زبان مادری برداشــته شــد. این 

گــروه بــا بلوایی که در ســال ۱۳۹۲ و به دنبــال اظهار نظر 

کارشناسان فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مخالفت 

با طرح آموزش زبان مادری در استان ها به راه انداختند، 

مخالفت با این طرح را مصداق مخالفت با قانون اساسی 

برشمردند. هرچند در همان زمان دکتر محّمد دبیرمقّدم 

به درســتی اشــاره کــرده بــود کــه در میــان قومّیت هــای 

گوناگــون دارای زبــان مشــترک، چندیــن گویــش وجــود 

دارد و اگر بنا به آموزش زبان مادری در سطوح مدارس 

باشــد بایــد به انــدازٔه تمام گویش هــا و گونه هــای زبانی 

داخــل کشــور کتاب درســی تهیه شــود۱۱. جــدا از بحث 

امکان پذیــر بــودن یــا نبــودن ایــن کار، موضــوع مهم تــر 

نتیجه ای اســت که قرار است از آموزش زبان مادری به 

دست آید. زیرا ناگفته پیداست که زبان ستیزان، فهمی 

از زبان رسمی کشور و جایگاه آن ندارند و به بهانٔه حفظ 

حقوق اقلّیت های قومی، به مبارزه با زبان رسمی کشور 

می پردازنــد. زبــان رســمی کشــور در تمامــی ســده های 

گذشــته »زبان دری« بوده اســت که امروزه به نادرستی 

با نام »زبان فارســی« شــناخته می شــود. زبان ستیزان با 

فروکاستن بحث اهمّیت و ضرورت زبان رسمی و اداری 

کشــور، که زبان مّلی یا زبان معیار نیز نامیده می شود، 

به مقولــٔه گویــش مســّلط، زبــان رســمی کشــور را زبــان 

قومّیتــی یــک اقلّیت قلمــداد کرده اند که به کل کشــور 

تعمیم داده شده است.

 در مخالفت با نظریات تفرقه  آمیز این جریان، گارنیک 

آســاطوریان اســتاد کردشناســی و رئیــس هیأت علمــی 

ایران شناسی دانشــگاه دولتی ایروان در مصاحبه ای که 

در بهمــن ســال ۱۳۹۵ بــا روزنامٔه شــرق انجــام داد، زبان 

مــادری را همــان »زبــان اصلــی«، »زبــان اّول« و »زبــان 

بومــی« یــک مّلت دانســت و بر این نکته پای فشــرد که 

زبان مادرِی تمام مردمانی که در ایران زندگی می کنند، 

»فارســی« است. این اســتاد زبان شناس، کلیٔه زبان ها و 

گویش هایــی را کــه در خانــه صحبــت می شــود، تحــت 

عنوان »زبان گهواره« دســته بندی کرده و نامیدن آن ها 

به نــام »زبــان مــادری« را برخاســته از تعریفــی عامیانــه 
دربارٔه این گونه زبان ها می داند.۱۲

کوتاه زمانی پس از اعام نظر کارشناسان فرهنگستان 

زبــان و ادب فارســی کــه بزرگانــی همچــون محّمدعلــی 

مّوحد، حسین معصومی همدانی، بهاءالدین خرمشاهی 

و فتــح ا... مجتبایــی در میــان آنــان بوده انــد، »ناصــر 

فکوهــی« در یادداشــتی کــه بــه روزنامٔه شــرق می دهد 

جدا از بحث امکان پذیر 
 ، بودن یا نبودن این کار

ع مهم تر نتیجه ای  موضو
است که قرار است از 

آموزش زبان مادری به 
دست آید. زیرا ناگفته 

پیداست که زبان ستیزان، 
فهمی از زبان رسمی کشور 

و جایگاه آن ندارند و 
به بهانٔه حفظ حقوق 
اقلّیت های قومی، به 

مبارزه با زبان رسمی کشور 
می پردازند. زبان رسمی 

کشور در تمامی سده های 
گذشته »زبان دری« بوده 

است که امروزه به نادرستی 
با نام »زبان فارسی« 

شناخته می شود

۱7۵
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بــدون توّجــه به تفاوت بنیادینی که میــان تدریس زبان 

مــادری و تدریــس بــه زبــان مــادری وجــود دارد از ایــن 

موضــوع دفــاع می کنــد کــه مطابق اصــل پانــزده قانون 

اساســی بایــد در میــان خرده فرهنگ هــاـ  به زعم ایشــانـ  

تدریــس زبان مادری در اولوّیت قرار گیرد۱۳. البته نکتٔه 

مهّمــی که ایشــان آگاهانــه یا ناآگاهانه از کنــار آن عبور 

می کنــد آن اســت کــه »زبــان«، محملــی بــرای »بیــان« 

اندیشــه اســت. از این رو، تدریس زبان مــادری در میان 

اقــوام گوناگون بایــد مبتنی بر بنیادهای »اندیشــه« ای 

باشد که به ناچار »قومی« است و نه »مّلی« و پرداختن 

بــه چنین امــری در بلندمّدت به تقابــل »روح قومی« با 

»روح مّلی« خواهد انجامید و وحدت سرزمینی ایران را 

به خطر خواهد انداخت.

ایــن اســتاد انسان شــناس کــه به واســطٔه تألیفاتش در 

حوزٔه انسان شناســی، خود را مؤســس انسان شناســی در 

ایران می داند، با تصّور نادرســتی که نســبت به »زبان« 

دارد، از ایــن تلّقــی دفــاع می کنــد کــه فــرد یــا افــرادی 

می توانند از بیرون یک »زبان« را از بین ببرند و نابودی 

هر زبان هیچ ارتباطی با توان زایایی و چگونگی مواجهٔه 

آن با تغییرات بیرونی ندارد.

ایــن نویســندٔه پــرکار کــه در مْدت بیســت ســالی که 

از بازگشــتش بــه ایران می گذرد بالغ بر ســی و پنج جلد 

کتاب تألیف و ترجمه کرده و به همین میزان نیز مقاله 

در نشــریات مختلــف بــه چــاپ رســانیده، در مقاله ای 

کــه آبان ماه ۱۳۹۴ منتشــر کرد۱۴ پــس از آنکه مدافعان 

زبــان فارســی را نژادپرســت و هرزه گرا نامید، رســمی 

شــدن زبان فارســی را از جعلّیات روزگار پهلوی برای 

»مّلت سازی« عنوان کرد. البته از یک پژوهشگر 

اندیشمند و صاحب اّدعا می توان توّقع داشت 

که مستنداتی از زباِن »غیر فارسی« به کار 

گرفته شده در مکاتبات رسمی و اداری 

ممالک محروســٔه قاجــاری ارائه دهد 

تا خواننده نیز قانع شــود که پیش از 

استقرار سلطنت پهلوی، زبان دیگری 

مورد اســتفاده بوده است و انتخاب 

زبان »فارســی« به عنوان زبان رسمی 

کشــور از جعلّیات رضاشاه می باشد. 

نباید از نظر نیز دور داشــت که متن 

مــاده واحــدهٔ  انقــراض قاجاریــه کــه 

مجلس پنجم شــورای مّلی در آبان 

۱۳۰۴ به تصویب رسانیده و طبیعتاَ 

به پیش از دوران جعل سازی های 

پهلوی تعّلق دارد، به زبان فارسی 

نوشته شده است.

مقالٔه احساسی و هیجانی دکتر فکوهی 

که در آن دفاع از زبان رسمی کشور را در 

برابر رویکردهای تجزیه طلبانه »مّلی گرایی 

درخواســت  بــا  را  آن  و  نامیــده  افراطــی« 

احزاب فاشیســت فرانســه از دولت 

بــرای بیرون انداختن مســلمانان از فرانســه 

مقایســه کــرده اســت، تــا آنجــا پیش مــی رود 

کــه حمایــت از تجزیه طلبــی را عین دموکراســی قلمداد 

نکتٔه جالب آنجاست که 
برخالف اّدعای جواد 
میری در دفاع از هوّیت 
قومی در ایران، زبان های 
پیشنهادی وی برای قرار 
گرفتن در کنار زبان فارسی، 
چهار زبان ترکی، عربی، 
روسی و چینی است و به 
غیر از دو زبان ترکی و 
عربی هیچ اشاره ای به 
دیگر زبان های به زعم 
ایشان مّلی همچون گیلکی، 
تالشی، کردی، بلوچی و 
غیره نشده است

۱76
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کــرده و مجّاتــی که زبان فارســی را عامل وحد ت بخش 

میان اقوام گوناگون در ســرزمین ایران معرفی کرده اند، 

بــا عنــوان مجــّات روشــنفکرانٔه زرد مــورد خطــاب قرار 

می دهد.

ایــن جریــان زبان ســتیز در حالی اصــل پانزدهم قانون 

فعالّیت  هــای  مبنــای  را  اســامی  جمهــوری  اساســی 

قومّیت گــرا و تجزیه طلبانٔه خــود قرار داده اند که در این 

اصل به صراحت اشاره شده تدریس »ادبّیات« زبان های 

محّلــی و قومی در مدارس در کنار »زبان فارســی« آزاد 

اســت۱۵ اّما مشکل اصلی آنجاست که جریان زبان ستیز 

فاقد اندیشــه ای می باشــد کــه بتواند در قالــب ادبّیات 

به نمایش گذاشــته شــود و از این رو مجبور است دست 

به دامن اندیشه های انحرافی و ضد مّلی گردد.

نمونــٔه بــارز ایــن فقــر اندیشــه در کتابــی بــا نــام »آنــا 

دیلــی« یــا »زبــان مــادری« دیــده می شــود که در ســال 

۱۳۹۵ بــا هــدف آموزش زبــان آذری در دورٔه ابتدایی در 

زنجــان به چاپ رســید۱۶. نویســندٔه این کتــاب، آنجا که 

می خواســته به معرفــی چهره های سرشــناس آذری زبان 

بپــردازد، چهره های بزرگ اندیشــه و فرهنــگ ایران زمین 

همچون فارابی، ســهروردی و موالنا را »تورک« ـ عنوانی 

که در مجامع بین المللی برای نامیدن شهروندان کشور 

ترکیه به کار می رودـ  معرفی کرده و ســرود رســمی فرقٔه 

تجزیه طلب دموکرات آذربایجان به سرکردگی پیشه وری 

را به نــام شــعری از صمــد ورغــون در کتــاب گنجانیــده 

است. از همه مهم تر آنکه در موارد بسیار از گویش ترکی 

اســتانبولی به جــای گویش آذری اســتفاده کــرده و برای 

برخی واژگان فارسی که در زبان روزمرٔه مردم آذربایجان 

هنــوز به همان گونٔه فارســی به کار مــی رود، معادل های 
ترکی استانبولی آورده است.۱۷

چهرٔه بعدی وابســته به جریان زبان ستیز، »سّیدجواد 

میــری مینــق« می باشــد کــه نظریــات او همــواره مــورد 

استقبال پان تورک ها قرار گرفته است.  این عضو پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که بیش از نود مقاله 

و ســی کتــاب در کارنامٔه ســیزده ســالٔه خــودـ  از ۲۰۰۲ تا 

۲۰۱۵.مـ  دارد، بــا تفکیک قائل شــدن میان چهار مفهوم 

زبان مادری، مّلی، رسمی و مشترک بدون اینکه مبنای 

علمی مشــّخصی برای این تفکیک ارائــه دهد، زبان ها و 

گویش هــای محّلی ایــران مانند آذری، کــردی، بلوچی و 

عربی را جزو زبان های مّلی دسته بندی کرده و بی توّجهی 

به این زبان ها و گویش ها را به معنای مخالفت با هوّیت 

ایرانــی دانســته اســت. وی در مصاحبــه بــا خبرگــزاری 

مهر وابســته به ســازمان تبلیغات اســامی، جســتجوی 

هوّیــت مّلــی ایرانیــان را متــرادف بــا »عرب ســتیزی« و 

»ترک ســتیزی« دانســته و آن را در راســتای تحقیر دیگر 

منظومه هــای فرهنگــی! خاورمیانــه می دانــد۱۸. وی در 

جای دیگری از مصاحبٔه خود عربســتان و ســلفی گری را 

خطر بزرگ آســیای میانه برشــمرده و راهکار مبارزه با آن 

را نزدیــک شــدن به ترکیه معرفــی می کند. همچنین در 

جایی دیگر از شناخت دقیق استراتژی ترکیه و عربستان 

در تخریب و تحدید حوزٔه نفوذ ایران سخن می گوید اّما 

در نهایت معلوم نمی کند که آیا ما با ترکیه و عربســتان 

در ســتیز پنهان هســتیم یا نه؟ و اگر در ســتیز هســتیم، 

ایشان برای مبارزه با استراتژی منطقه ای این دو کشور، 

بر چه مبنایی راهکار پناه بردن به ترکیه از شر عربستان 

را ارائه می کند؟

وی در همــان مصاحبــه، کشــور آلمــان را دارای یــک 

زبان معرفی می کند و معتقد است الگوی دولتـ  مّلت 

آلمان برگرفته از همان زبان است که »زبان مّلی« آلمان 

نیز دانســته می شود اّما برخاف تصّور این عضو هیئت 

علمی پژوهشگاه علوم انسانی در کشور آلمان حّداقل دو 

گروه زبانی »ژرمن باال دست«۱۹ و »ژرمن پایین دست«۲۰ 

وجــود دارد و ژرمــن بــاال دســت نیــز کــه عمدتــاً »زبــان 

معیــار«۲۱ کشــور آلمــان برشــمرده می شــود و در مناطق 

جنوبــی آلمــان رواج دارد، دارای دو زیر گروه آلمانی۲۲ و 

باواریایی۲۳ اســت. بدین ترتیب، باید یکی از شانس های 

بــزرگ کشــور آلمــان در صــد ســال اخیــر را این دانســت 

کــه جواد میری مینق نداشــته تا پرچــم هوّیت خواهی و 

برتری طلبــی بــه دســت ایــن تنــّوع زبانی دهــد و با مّلی 

خطــاب کردِن نزدیک به ســی گونٔه زبانی کشــور آلمان، 

از جمله فریزی، ساکســون، پومرانی و پروسی، آن ها را با 

شــعار »بازگشت به خویشتن« به دوران دوک نشین های 

سده های میانه بازگرداند.

زبــان  بتوانــد میــان  اینکــه  بــدون  ایشــان همچنیــن 

»رســمی« و زبــان »به رســمّیت شناخته شــده« تمایــزی 

قائل شــود، کشــور ســوییس را به عنوان نمونه ای معرفی 

می کند که چهار زبان رسمی دارد و می تواند برای ایران 

الگویی شود تا چندین زبان رسمی داشته باشد. هر چند 

به نظر می رســد وی در انجام این مقایســه هیچ توّجهی 

به تأثیر اســتقرار دفتر ســازمان ملل مّتحد در سوئیس و 

جایگاه جهانی این کشــور در به رســمّیت شناخته شدن 

چندیــن زبان نــدارد. نکتٔه جالب آنجاســت که برخاف 

اّدعــای جــواد میری در دفــاع از هوّیت قومــی در ایران، 

جدا از بحث امکان پذیر 
 ، بودن یا نبودن این کار

ع مهم تر نتیجه ای  موضو
است که قرار است از 

آموزش زبان مادری به 
دست آید. زیرا ناگفته 

پیداست که زبان ستیزان، 
فهمی از زبان رسمی کشور 

و جایگاه آن ندارند و 
به بهانٔه حفظ حقوق 
اقلّیت های قومی، به 

مبارزه با زبان رسمی کشور 
می پردازند. زبان رسمی 

کشور در تمامی سده های 
گذشته »زبان دری« بوده 

است که امروزه به نادرستی 
با نام »زبان فارسی« 

شناخته می شود
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زبان های پیشــنهادی وی برای قرار گرفتن در کنار زبان 

فارسی، چهار زبان ترکی، عربی، روسی و چینی است و 

بــه غیــر از دو زبان ترکی و عربی هیچ اشــاره ای به دیگر 

زبان هــای به زعــم ایشــان مّلی همچون گیلکی، تالشــی، 

کردی، بلوچی و غیره نشده است.

انتشار مجموعه مقاالت و مصاحبه های ایران ستیزانٔه 

جــواد میــری در فضای حقیقی و مجــازی به قدری مورد 

اســتقبال گروه هــای افراطــی تجزیه طلــب قــرار گرفتــه 

کــه حّتــی محّمدرضا جایی پور مجبور شــده اســت در 

یادداشــتی تلگرامی نوشته های او را نمایشگاه دو نبشی 

بدانــد کــه با شــعبده بازی گفتــاری در عین حــال هم به 

هســتٔه اصلــی قــدرت و هــم بــه هوّیت طلبــان »تورکی« 

نزدیــک می شــود و هــم به مقابله بــا مدافعــان »تمامّیت 

ایران« می پردازد۲۴. اّتهامی که البته جواد میری مجبور 

شد با نوشتن مقاله ای برای خبرگزاری مهر آن را رد کند.

***

هســتٔه  کــه  ایران ســتیزان  گــروه  از  دســته  ســومین 

را  »اندیشــه«  یعنــی  آن  تپنــدٔه  قلــب  و  ایــران  مرکــزی 

هــدف گرفته اند، متأّخرترین جریان می باشــد که طیف 

گسترده تری را نسبت به دو جریان دیگر در بر می گیرد. 

جریان اندیشه ستیز در سال های گذشته خود را در پس 

دو تفّکــر »اّمت گرایــی« و »جهان وطنــی« پنهــان کــرده 

بــود اّمــا امروزه نقــاب از رخ برگرفته و آشــکارا به مبارزه 

با اندیشــه هایی پرداخته اند که ریشــه در جغرافیای این 

ســرزمین دارد. »پرویز پیران« و »ســّیدجواد طباطبایی« 

دو چهرٔه شاخصی هستند که ایرانی اندیشیدن در حوزٔه 

علــوم انســانی در دو دهــٔه اخیــر با نام آن ها گــره خورده 

است. پرویز پیران در سال ۱۳۸۳ با مطرح کردن دو نظریٔه 

»راهبــرد و سیاســت ســرزمینی جامعٔه ایــران« و »نظریٔه 

آبادی جانشــین نظریٔه شــهر« راهی نو برای اندیشــیدن 

در مســائل اجتماعی حوزٔه ایرانشــهری باز کرده بود. اّما 

نظریــات ایــن اســتاد بــزرگ جامعه شناســی از آن زمان تا 

کنون با ســکوت مطلق ترجمه اندیشانی که پرداختن به 

این نظریات را به دلیل فقدان منابِع قابل ترجمه، بســیار 

ســخت می دیدند، مواجه شد. سّیدجواد طباطبایی نیز 

با تاش های خستگی ناپذیری که در تدوین مبانی نظرِی 

ایرانی اندیشــیدن داشته و وجه سیاسی این اندیشیدن 

را با نام »اندیشٔه ایرانشهری« مطرح کرده است، در ده 

ســال اخیر بــا طیفی از مخالفت هــا از تکذیب تا تخطئه 

روبــرو شــده و به طــور مــداوم آمــاج انتقادهــای تخریب 

گرانــه قــرار گرفته اســت. حســن قاضی مــرادی را شــاید 

بتوان جّدی ترین منتقدی دانســت که با نوشــتن کتاب 

»تأّملــی بــر عقب ماندگی ما« در ســال ۱۳۸۸ به بررســی 

اندیشه های دکتر طباطبایی در حوزٔه اندیشٔه ایرانشهری 

پرداخــت. این پژوهشــگر حوزٔه جامعه شناســی که نقطٔه 

تمرکــز خــود را بر مقولٔه اســتبداد و خودمداری در میان 

ایرانیــان قــرار داده اســت، در ســال ۱۳۹۶ با چاپ کتاب 

»تأّمــات ابــزاری« کوشــید پرداختــن بــه پــروژٔه فکــری 

سّیدجواد طباطبایی را بسط بیشتری دهد.

اّمــا مواجهــٔه اصلی با اندیشــٔه ایرانی از ســوی صادق 

زیباکام آغاز شد که در واپسین سال دهٔه هشتاد با در 

دست گرفتن َعَلِم مخالفت ورزی با اندیشیدن و به ویژه 

ایرانی اندیشــیدن، مهم تریــن دلیــل عقب ماندگــی ایران 

را ارزشــمند تلّقی شــدن مباحث »معرفتی«، »فلسفی« 

و »نظــری« و ســوق پیــدا کردن دانشــجویاِن بااســتعداد 
به سوی این مباحث دانست.۲۵

زیبــاکام در ســال ۱۳۷۴ در کتــاب »مــا چگونــه مــا 

شدیم؟« علم را به چراغی تشبیه کرده بود که شعلٔه آن 

از ســدٔه پنجم هجری در ایران خاموش شــد. وی بعدها 

کوشــید نظریٔه »خاموشی چراغ علم« را به عنوان بدیلی 

بــرای نظریٔه »اندیشــیدن در شــرایط امتناع« ســّیدجواد 

طباطبایــی ارائــه کنــد. در همیــن راســتا، در مصاحبه با 

سایت اینترنتی فرارو با توّجه به مسئولّیتی که به عنوان 

یک استاد دانشگاه نسبت به خاموش نگاه داشتن چراغ 

علــم در ایــران بــرای خــود احســاس می کــرد، »خوانــدن 

کتــاب« را در حــد یک ســرگرمی دانســت کــه از نظر او 
تفاوتی با »تماشای فوتبال« ندارد.۲۶

این استاد علوم سیاسی که به کارگیری تکنیک »البی 

کــردن« را مرّجــح بــر داشــتِن تجربــه و دانــش تخّصصی 

می دانــد، با بــی ارزش خوانــدن دســت آوردهای مادی و 

معنوی گذشــتٔه ایران نقشــی برای این دســت آوردها در 

تقویــت روحیــٔه مّلی قائل نیســت و افزون بــر آن، ایرانی 

بودن را برای خود عامل افتخار نمی داند زیرا خود، آن را 

به دست نیاورده است۲۷. وی در مصاحبه های گوناگون 

نیز با خدشه وارد کردن به آگاهی جمعی مردم ایران از 

تعّلق داشــتن به یک ملّیت مشــّخص، به دفعات متعّدد 

ایرانیان را به نژادپرستی و داشتن رگه هایی از شوونیسم 

مّتهــم می کنــد و در لفافــٔه مخالفــت بــا ناسیونالیســم، 

بغــض فروخفتــٔه تاریخی مردمان ایران نســبت به برخی 

رفتارهــای خشــونت آمیز همســایگان را معــادل تجلّیات 

روحیٔه نژادپرستانه در ایران معرفی می کند.

زیبــاکام در ادامٔه گرایش های ایدئولوژیک ضد مّلی 

جهان وطنی مبتذل همراه 
با اّمت گرایی سرخورده در 
یک نقطه با هم به اّتحاد 
رسیده اند و آن مبارزه با 
»ایران« به بهانٔه مخالفت با 
ناسیونالیسم است. مشکل 
بزرگ جهان وطنی مبتذل 
آن است که درک درستی 
از مفهوم »کاسموپولیتن«  
ندارد و به جای آنکه 
به عمق ریشه های این 
ایدئولوژی در اندیشه های 
لیبرالیستی پی ببرد، آن 
را حالت تعمیم یافتٔه 
سوسیالیسم می انگارد
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که از خود بروز می دهد۲۸، از حق تعیین سرنوشت برای 

همــٔه اقوام و اقلّیت ها در قالب خروج از واحد سیاســی 

کشــور دفــاع کــرده و اســکاتلند را به عنوان نمونــه ای از 

به رسمّیت شناخته شدن حق استقال خواهی قومّیت ها 

معرفی می کند۲۹. این همانندســازی از ســوی ایشان در 

شرایطی عنوان می شود که تجربٔه اسکاتلند هیچ قرابتی 

با مســئلٔه قومّیت ها در ایران و دیگر کشــورهای منطقه 

نــدارد. پادشــاهی اســکاتلند تــا ســدٔه هجدهــم در کنار 

انگلســتان و ولــز یــک نظــام سیاســی مســتقل در جزیرٔه 

بریتانیا به شــمار می رفته و در ســال ۱۷۰۷.م با تصویب 

قانــون اّتحاد بریتانیــا به همراه ایرلند و انگلســتان و ولز، 

نظام پادشــاهی مّتحد بریتانیا را تشــکیل داد. اسکاتلند 

در حــال حاضــر نیــز همچــون ســه واحــد سیاســی دیگِر 

درون ایــن اّتحادیــه از نظــام اقتصــادی، حقوقــی 

مســتقلی  آموزشــی  برخــوردار اســت. و 

فروکاســتن  رو  ایــن  از 

بــا  اســکاتلند  »مّلــت« 

نزدیــک بــه نــه قــرن تجربٔه 

دولــت ـ مّلــت، به یک 

»قوم« و ســپس تاش 

رویکردهــای  تعمیــم  در 

برخــی  اســتقال طلبانٔه 

احــزاب سیاســی همچون 

حــزب مّلــی اســکاتلند 

حرکت هــای  بــه 

تجزیه طلبانــهٔ  داخــل 

ایران کــه فاقد هیچ گونه 

پیشــینٔه سیاســی در دو 

حــوزٔه »نظــر« و »عمــل« 

است آشــکارا در راستای 

حمایــت از اندیشــه های ایران ســتیز قرار 

می گیرد.

مواجهٔه دیگر با اندیشــٔه ایرانشهری از 

ســوی جمعی از پیروان نواندیشی دینی 

صــورت گرفــت که نظریــٔه »اندیشــیدن 

در شــرایط امتناع« دکتر 

طباطبایی را برنمی تابیدند. »هاشم 

آغاجــری«، »حاتم قــادری« 

و »داود فیرحــی« ســه تن از 

چهره هــای شــاخص ایــن گــروه، در مناظره ای 

کــه به هّمــت خانــٔه اندیشــمندان علــوم انســانی 

در اردیبهشــت ســال ۱۳۹۳ برگــزار شــد بــه رد اندیشــٔه 

ایرانشهری پرداختند و سّیدجواد طباطبایی را به انتحال 

و کم اطّاعــی از تاریــخ ایران مّتهم کردند اّما با حواشــی 

ایجاد شــده در روزهای پس از این مناظره ترجیح دادند 

راه خود را از جریانات ایران ستیز جدا ساخته و به ادامٔه 

پیگیری پروژٔه نواندیشی دینی خود بپردازند.

»یوسف اباذری«، چهرٔه دیگری است که قرار بود در 

این جلســه حضور داشته باشد اّما ترجیح داد انتقادات 

خود به اندیشٔه ایرانشهری و صاحب آن را برای همایشی 

نگه دارد که در سال ۱۳۹۶ با نام »اکنون، ما و شریعتی« 
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در دانشــگاه تربیــت مــدّرس برگــزار شــد. ابــاذری در 

ایــن همایش، مســئلٔه اصلــی ایران کنونــی را تقابل میان 

ســرمایه داری و غیرسرمایه داری معرفی کرد و شریعتی 

را نخســتین کســی دانســت که به این امر مهم پی برده 

بود. وی در سخنرانی خود بدون اینکه توضیحی دربارٔه 

چگونگی برقراری نسبت میان لیبرالیسم در جهان مدرن 

بــا مقولــٔه حرّیــت در واقعــٔه عاشــورا ارائه دهد، »شــیعه 

بودن« را در نگاه دکتر شــریعتی به معنای آزادی خواهی 

حســینی و عدالت خواهی علوی دانســت و راه حل فائق 

آمدن بر مشــکات کشــور را در تاش برای شــیعه بودن 
عنوان کرد.۳۰

اباذری در این همایش، دکتر طباطبایی را فاشیســتی 

خوانــد کــه دنبال بیرون کشــیدن فــّرٔه ایزدی شاهنشــاه 

از میــراث امامــت شــیعه اســت و به جــای آنکــه دنبــال 

بازخوانی شــیعی آزادی خواهی و عدالت طلبی شریعتی 

باشــد، دل در گرو نظریٔه »فرهمندی پیشــوا«ی هایدگر 

دارد که از طریق هانری کربن وارد ایران شــد و با فردید 

در روزگار پس از انقاب به گفتمان مســّلط تبدیل شــد. 

وی در جایی دیگر از سخنرانی به انتقاد از گسترش نگاه 

نئولیبرالیستی در میان دولت ها پرداخت و وقوع جنگ 

داخلی در سوریه را یکی از نتایج پیاده شدن برنامه های 

نئولیبرالیســتی از ســوی دولت ســوریه دانســت. اّما به 

نظر می رسد این بخش از سخنرانی او در تناقضی آشکار 

با بخش نخســت قــرار می گیرد که بازخوانــی معاصر از 

اندیشــٔه آزادی خواهانٔه شــریعتی را راه حل برون رفت از 

»مســائل مبتا بــه« در ایران امروز می داند. چه روشــن 

بــرای  کــه  »نوآزادی خواهانــه«  رویکــرد  ایــن  نمی شــود 

ایــران توصیــه می کنــد، چــه تفــاوت ماهــوی بــا مفهوم 

»نئولیبرالیسم« می تواند داشته باشد که به باور ایشان، 

در سوریه منجر به جنگ داخلی و تجزیٔه کشور شد!! مگر 

اینکه باور کنیم هواداری از رویکردهای تجزیه طلبانه یا 

به تعبیری مایم تر »رســیدن به وحدت از طریق اصالت 

بخشیدن به کثرت«۳۱ راهکاری برای مقابله با فاشیسمی 
است که »دِم در ایستاده است«.۳۲

انتقاد یوســف اباذری به نظریٔه اندیشــٔه ایرانشــهری، 

در جلســٔه دفاعیــه ای کــه در مهــر ۱۳۹۷ در دانشــکدٔه 

علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهران برگــزار شــد به گونه ای 

دیگــر ادامه یافت. وی در این جلســه بــا روی  برگرداندن 

از اّدعای پیشــین فاشیســتی خواندن نظریٔه ایرانشهری، 

آن را یک ایدئولوژی شوونیســتی نامیــد و با گره زدن دو 

مقولٔه ایرانشــهری و باســتان گرایی ســعی کــرد از نظریٔه 

ایرانشــهری برداشــتی اقتدارگرا ارائه دهد که مبتنی بر 

روایتــی مخــدوش و ناصحیــح از تاریخ ایران می باشــد و 

به دنبال فرافکنی مفاهیم جدید به دوران باستان است.

آنچه از محتویات این جلسه بر می آید نشان می دهد 

که انتقاد اصلی دکتر اباذری به جریان »باستان گرایی« 

اســت اّمــا معلوم نمی شــود که چگونه ایشــان توانســته 

اســت میــان نظریــٔه ایرانشــهری و رویکــرد فاقد اندیشــٔه 

باستان گرایی مناسبتی برقرار کند و این یکی را بدیلی از 

دیگری بگیرد. مگر اینکه باور کنیم جریان اندیشه ستیز 

به دنبــال دســتاویزی اســت تــا بــه مبــارزه بــا هــر گونــه 

اندیشــیدن به ایران پرداخته و افرادی را که جرئت ورود 

بــه این وادی پرخطر دارند، با انواع و اقســام اّتهامات از 

میدان به در کند.

نخبه گرایانه ترین برخورد با اندیشٔه ایرانشهری در میان 

جریان اندیشه ســتیز به دو چهرٔه برجستٔه جهان وطنی و 

اّمت گرایی یعنی سّیدجواد میری مینق و حسن عباسی 

واگذار شده است. میری که معتقد است برای فهمیدن 

نظــر واقعی ســّیدجواد طباطبایی باید به بررســی منطق 

البه الی ســطور در نوشــته ها و ســخنرانی های او متوّسل 

شــد، کشــف مهّمی انجام داده وآن این اســت که جواد 

طباطبایــی بخــش عمده ای از نظریات خــود را در خارج 

از کشــور بــا نام مســتعار »ســیروس آرین« مطــرح کرده 

اســت. اّمــا طنز تلــخ ماجرا آنجاســت که ســیروس آریِن 

مکشــوف همان »سیروس آرین پور«، نویسنده و مترجم 

ایرانــی مقیــم فرانســه اســت کــه در دهــم دی ماه ســال 

۱۳۹۱ درگذشت و خدا می داند جواد میری در چند سال 

گذشته با چه حجمی از مطالب سیروس آرین پور درگیر 

شده است تا از منطق البه الی سطور آن ها، پی به اندیشٔه 

جواد طباطبایی ببرد۳۳.

جــواد میــری »البه الی ســطور« را می خواَنــد، اّما غلط 

می خواَنــد و غلــط می فهمــد و شــاید بتوان جــواد میری 

مینق را شاهدی بر اندیشیدن در شرایط امتناع دانست 

زیــرا در نقــدی کــه در دی مــاه ۱۳۹۷ بــه مقالــٔه »دل 

ایرانشهر« طباطبایی منتشر می کند بدون اینکه متوّجٔه 

تمایــز میــان »ســاختار« طبیعــی۳۴ و »بســتر« طبیعی۳۵ 

باشــد، در خوانش نادرســتی که از منطق البه الی سطور 

این مقاله داشته، نویسنده را به ناآگاهی از نسبت میان 
»امر سیاسی« و »امر طبیعی« مّتهم می کند.۳۶

این پژوهشــگر حوزٔه جامعه شناسی باز در جایی دیگر 

از نقــد خود بدون اینکــه بتواند تمایزی میان »نژاد« که 

مفهومی سیاســی اســت با »قوم« که مفهومی طبیعی 

جواد میری »البه الی 
« را می خواَند،  سطور
اّما غلط می خواَند و 
غلط می فهمد و شاید 
بتوان جواد میری مینق 
را شاهدی بر اندیشیدن 
در شرایط امتناع دانست 
زیرا در نقدی که در دی 
ماه ۱۳۹۷ به مقالٔه »دل 
« طباطبایی منتشر  ایرانشهر
می کند بدون اینکه متوّجٔه 
 » تمایز میان »ساختار
« طبیعی   طبیعی  و »بستر
باشد، در خوانش نادرستی 
که از منطق البه الی سطور 
این مقاله داشته، نویسنده 
گاهی از نسبت  را به ناآ
میان »امر سیاسی« و »امر 
طبیعی« مّتهم می کند
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اســت، قائل شــود، پیروان اندیشٔه ایرانشهری را مّتهم به 

نژادپرســتی در معنای »راسیســم«۳۷ می کنــد اّما به این 

نکته اشــاره نمی کند که برخاف شــعبده بازی ایشان با 

واژگانـ  اگــر نخواهیــم بگوییم جهل نســبت بــه واژگانـ  

آنچه ایشان به مطرح کردنش در قالب »قومّیت گرایی« 

مشــغول اســت، وجــه دیگــری از تفّکــرات راسیســم و 

»برتری طلبــی قومــی« اســت. در حالــی که در اندیشــٔه 

ایرانشهری هیچ قومی بر قوم دیگر برتری نداشته و همٔه 

اقــوام در زیــر چتــر یک مفهوم سیاســی گســترده با نام 

»ایرانشهر« جمع شده اند.

وی همچنین بدون اشاره به قرابت های »سلفی گری« 

با اندیشــٔه »اّمت گرایی«، که خواهان بازگشت به شعار 

اّمت واحدٔه اسام است، مطرح شدن اندیشٔه بازگشت 

به هوّیت مّلی را معادل سلفی گری قلمداد کرده است. 

آنچه از این معادل ســازی ناشــیانه برمی آید آن است که 

ایشــان در چارچوب نقشــی که در جریان اندیشه ســتیز 

برعهده گرفته اســت، از یک ســو می کوشــد بازگشت به 

اندیشــٔه ایرانشــهری را معادل باستان گرایی تلّقی کند و 

آن را با جریانات سلفی گری پیوند زند تا به این دستاویز 

بتواند امواج نفرت عمومی موجود نسبت به رفتارهای 

طالبان و داعش را ســازماندهی نموده و به ســوی پیروان 

اندیشــٔه ایرانشــهری هدایــت کنــد؛ و از ســویی دیگــر 

می کوشــد اندیشــٔه ایرانشــهری را پــروژٔه »رجعــت بــه 

ساســان« خوانده و چنین القا کند که پیروان این نظریه 

به دنبــال جایگزیــن کــردن »ساســان« مجعول با »ســلف 

صالــح« یا پیامبر اســام هســتند تــا از این طریــق بتواند 

حساسّیت بخش های مذهبی جامعه را برانگیخته و آنان 

را وادار به برخورد عملی با این اندیشه بکند.

افــِق  چیــزی کــه جــواد میــری متوّجــه نشــده و در 

اندیشــگانی او نیــز دیــده نمی شــود کــه متوّجــه گــردد، 

تفــاوت برخــورد »میراثی« باســتان گرایان و ســلفی گران 

نســبت به گذشــته با برخــورد »پرســش گرانه« ی پیروان 

اندیشٔه ایرانشهری دربارٔه امکان زیستن در جهان جدید 

می باشــد۳۸. همچنین به نظر می رســد وی در اشتباهی 

محاســباتی، کلّیــت جامعــٔه مذهبــی ایــران را کــه اّتفاقاً 

برخوردی معقول با عقاید مذهبی خود دارند، به »حسن 

عباســی« فروکاســته و اکنون که پس از تاش چند ساله 

نتوانســته تحریکاتــی در میان طیــف مذهبی جامعه به 

وجود آورد، می کوشــد تا از این سرباز جبهه و جنگ یک 

سیف الدولٔه غازی جدید بسازد که »َبهر جواد میری در 

همه جهان انگشت در ُکَند و ایرانی اندیش بجوید«.

»حســن عباسی«، دکترینال و رییس اندیشکدٔه یقین 

است که می کوشد خود را در جایگاه تئوریسین بخشی 

از مذهبیــون درون حاکمّیــت معرفــی نمایــد. وی در 

ســخنرانی آبان ۱۳۹۷ با نام بردن از سّیدجواد طباطبایی 

به عنوان صاحب نظریٔه مرگ اسام! دولت حسن روحانی 

را مّتهم به کمک مالی برای نوشتن کتابی از او می کند 

که در سال ۶۷ به چاپ رسیده است. آنچه حسن عباسی 

به عنوان نظریٔه مرگ اسام مطرح می کند، اشاره به تیتر 

مطلبــی دارد کــه در آبــان مــاه ۱۳۸۰ـ  ۲۷ اکتبــر ۲۰۰۱.مـ  

پس از حوادث یازده ســپتامبر و مّتهم شــدن مســلمانان 

به دســت داشــتن در این حادثٔه تروریســتی در روزنامٔه 

لیبراسیون فرانسه به چاپ رسیده است. نوع برداشتی 

کــه از محتــوای مطلــب منتشــره در ایــن روزنامــه ارائــه 

شده، جدا از اینکه مستقیم از خود حسن عباسی است 

یــا اینکــه از جای دیگری آماده شــده و در اختیار ایشــان 

قرار گرفته، به تنهایی می تواند مصداق بارز »اندیشیدن 

در شــرایط امتناع« باشــد زیرا قرائتی که از سوی رییس 

مرکــز بررســی های دکترینال در کشــور ایران کــه خود را 

»کیســینجر اســام« نیز می نامد، ارائه شــده و در تیراژ 

انبوه توســط برخی رسانه های هم سو نشر داده می شود، 

بسیار ابتدایی تر از برداشت یک روزنامه نگاِر متوسط در 

کشــور فرانسه اســت. واژٔه »mort« فرانسوی یا »مرگ« 

که تنظیم کنندٔه آن مطلب برای تیتر به کار برده اســت 

برداشــتی بسیار دقیق از محتوای مطلب منتشره است 

زیــرا مجمــوع مطالــب مطرح شــده در روزنامــه، دربارٔه 

وضعّیت »اســام سیاســی« در جهان امروز بوده اســت 

و وقتــی اســام به عنوان یک پدیدٔه »سیاســی« موضوع 

بررســی قــرار می گیــرد، به ضــرورت در قالــب »پیکره ای 

انســانی« متصّور می شــود که »مــرگ« دقیق تریــن واژه  

برای اشــاره به سرنوشت محتوم آن است. بدیهی است 

کــه اگر موضوع جلســه دربارٔه بررســی اســام به عنوان 

یک »دین الهی« یا یک »آموزٔه اخاقی« و یا موضوعات 

مشابه آن بود، استفاده از واژٔه »مرگ« بسیار نادقیق بود 

و شاید واژگانی مانند »کژتابی« یا »انحراف« مناسب تر 

بــه نظر می آمد. توّجه به چنین نکات ظریفی اســت که 

می توانــد تمایــز میــان یــک تئوریســین ایدئولــوگ را که 

به دنبال پیراهن عثمان برای »علم کردن« و »کوفتن« بر 

ســر مخالف اســت، با یک خبرنگار اندیشمند که در پی 
»کشف« حقیقت می باشد، به نمایش بگذارد.۳۹

***

جهان وطنــی مبتــذل همراه بــا اّمت گرایی ســرخورده 

آنچه ایشان ]جواد میری[  
ح کردنش در  به مطر

قالب »قومّیت گرایی« 
مشغول است، وجه دیگری 

از تفّکرات راسیسم و 
»برتری طلبی قومی« است. 

در حالی که در اندیشٔه 
ایرانشهری هیچ قومی بر 
قوم دیگر برتری نداشته 
و همٔه اقوام در زیر چتر 

یک مفهوم سیاسی گسترده 
« جمع  با نام »ایرانشهر

شده اند

۱۸۱
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در یــک نقطــه با هم بــه اّتحاد رســیده اند و آن مبــارزه با 

»ایران« به بهانٔه مخالفت با ناسیونالیســم است. مشکل 

بزرگ جهان وطنی مبتذل آن اســت که درک درســتی از 

مفهوم »کاســموپولیتن«۴۰ ندارد و به جای آنکه به عمق 

ریشــه های این ایدئولوژی در اندیشــه های لیبرالیســتی 

پی ببرد، آن را حالت تعمیم یافتٔه سوسیالیسم می انگارد. 

اشــتراک  بــه  ایدئولــوژی جهان وطنــی،  اصلــی  مبنــای 

گذاشــتن دســتاوردهای »نفســانی« بشــری و همچنین 

اســتفاده از تمامی این دستاوردها بدون تأکید بر قلمرو 

ســرزمینی خاّصی می باشــد. نکتٔه مهم اینجا اســت که 

برای ورود به جامعٔه جهانی باید دســتاوردهای نفسانی 

گذشــته و حــاِل خود را در دســت داشــت تا بتــوان آن را 

بــا دســتاوردهای دیگــران به اشــتراک گذاشــت. ابتذال 

جهان وطنی های داخلی از همین جا آغاز می شود 

کــه به جنــگ تمام داشــته های مــادی و معنوی کشــور 

رفتــه و همــٔه آن داشــته ها را با شــعاِر پیوســتن به جریان 

جهانی، نفی و تکذیب می کند. جهان وطنی مبتذل که 

یک بار پیش تر با سودای »شهری  شدن«، چوب حراج به 

تمــام داشــته های خود زده بــود و بعد در بهترین حالت 

توانســت »شهرنشین« شــود، اینک با به حراج گذاشتن 

همــٔه داشــته های »شــهر«، با ســوداِی خاِم پیوســتن به 

»منظومٔه جهانی«، به همان مســیر پیشین خواهد رفت 

و این بار نیز به جای پیوستن به روند »جهانی  شدن«، در 

بهترین حالت »جهان نشین« خواهد شد.

نیــز اّمت گرایــان  نامبــارک  اّتحــاد  ایــن  ســوی دیگــر 

سرخورده ای هستند که در چهار دهٔه گذشته دستاورد 

قابــل عرضــه ای بــرای حضــور معنــوی در جهــان اســام 

نداشــته اند و اکنــون می کوشــند به حضــور مادی 

خــود تــداوم بخشــند و در ایــن راه، به دنبــال آن 

هســتند کــه حّداقــل بتوانند جایــی در کنــار اّمت 

واحده برای »نشســتن« دســت و پا کننــد. از این رو، 

حاضر به چشم پوشیدن از همٔه داشته های تاریخی 

و فرهنگــی دنیــای معنــوی خــود حّتــی ابــوذر و 

ســلمان فارســی نیــز هســتند. 

غافــل از آنکــه جهــان امــروز، 

جهان »نشستن« نیست؛ بلکه 

جهان »ایســتادن« است. جهان 

بــه  کــه  اســت  امــروز جهانــی 

حرکــت در افتــاده اســت و برای 

حرکت کردن باید »ایستاد«. برای 

ایســتادن نیــز بایــد پــا بــر زمیــن 

ســفت گذاشــت و ایســتادن بر 

ریــگ روان امکان پذیر نیســت. 

وضعّیت »ایســتاده« که نیاز 

امــروز اســت، همــان دولتی۴۱ 

اســت کــه نظریــٔه ایرانشــهری 

می کوشــد به آن جانی دوباره 

بخشــد؛ و آن زمیــن ســفت یــا 

به تعبیــر دو گوبینــو »ســنگ 

روی  در  بایــد  کــه  خارا«یــی 

آن ایســتاد، »ایــران« اســت. 

»ایرانشــهر« ِ قدیــم بیانی از 

»وضعّیــت«ِ جدید مــا برای 

امــروز  جهــان  در  حضــور 

است.

ابتذال جهان وطنی های 
داخلی از همین جا آغاز 
می شود که به جنگ تمام 
داشته های مادی و معنوی 
کشور رفته و همٔه آن 
داشته ها را با شعاِر پیوستن 
به جریان جهانی، نفی و 
تکذیب می کند
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http://www.aftabir.com/blog/پورپیرار-کیســت؟-او-بنیان-تاریخ-  
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جملٔه این مطالب، چقدر در دفتر کار خودشان وقت صرف کرده ام.
۶. هخامنشی گرایی ضدیت با تاریخ کهن ایرانی است؛ به نشانی اینترنتی:
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۱۰. جنجال کاریکاتور روزنامٔه ایران؛ به نشانی اینترنتی:

https://fa.wikipedia.org/wiki/جنجال_کاریکاتور_روزنامه_ایران
۱۱. آمــوزش زبان هــای مــادری در اســتان ها بــوی توطئــه می دهــد؛ بــه نشــانی 

اینترنتی:
https://www.mehrnews.com/news/2222873/
آموزش_زبانهای_مادری_در_اســتان ها_بوی_توطئه_می_دهد_همه_

چیز_آموزش
۱۲. ایــران كجاســت؟ ایرانــی كیســت؟، روزنامٔه شــرق، شــماره ۲۷۹۲، ۱۳ بهمن 

۱۳۹۵، صفحٔه ۶
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۱۴. فتیله ای که نباید شعله شود؛ به نشانی اینترنتی:

https://fararu.com/fa/news/252840/
 فتیله ای-که-نباید-شعله-شود

۱۵. اصل پانزدهم قانون اساســی جمهوری اســامی ایران: زبان و خط رسمی و 
مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب 
درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محّلی و قومی 
در مطبوعات و رســانه های گروهی و تدریس ادبّیــات آن ها در مدارس، در 

کنار زبان فارسی آزاد است.
۱۶. این کتاب توســط محّمدرضا باغبان کریمی در ۱۰۴ صفحه تألیف شــده و 
انتشــارت نیــکان آن را همراه بــا آرم جعلی وزارت آموزش و پرورش منتشــر 

نمود.
۱۷. انتشــار غیرقانونی کتاب درســی: از ترک بودن موالنا تا ســرود رسمی فرٔقه 

دموکرات برای کودکان، نشانی اینترنتی:
http://www.azariha.org/
انتشار_غیر_قانونی_کتاب_درسی_از_ترک_بودن_موالنا_تا_ســرود_

رسمی_فرقه_دموکرات_برای_کودکان
۱۸. جوادطباطبائی به دنبال باستان گرایی؛ به نشانی اینترنتی:

https://www.mehrnews.com/news/3617382/
جواد-طباطبائی-به-دنبال-باستان-گرایی-بازگشت-به-گذشته-یا-به-خویشتن
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۲۴. تمومه ماجرا، نشانی اینترنتی:
http://www.ensafnews.com/109196/  تمومه_ماجرا/

  فقط شما سواد دارید و الباقی جاهل و عوام؟، ماهنامٔه مهرنامه، شمارٔه ۳، سال 
اّول، خرداد ۱۳۸۹، ص ۶

  صادق زیباکام: دوست دارم ایران ببرد اّما...؛ به نشانی اینترنتی:
صادق-زیباکام-دوســت   /۹۷۰۴۰۴۰۲۱۷۸/https://www.isna.ir/news

دارم-ایران-ببرد-اما
  صادق زیباکام: به ایرانی بودنم افتخار نمی کنم؛ به نشانی اینترنتی:

https://www.isna.ir/news/۹۶۰۹۱۸۰۹۶۰۴/ صادق-زیباکام-به-ایرانــی-
بودنم-افتخار-نمی کنم

  یك موی پیامبر را به صد كوروش نمی دهم؛ به نشانی اینترنتی:
html.http://old.alef.ir/vdchiqnzq۲۳nvxd.tft۲؟۱۰۷۳۲۷

۱۲۶۱۵/۵/۳۲۵/http://sobhe-no.ir/newspaper  
  یوســف اباذری عنوان کرد؛ چرا گفتمان شــریعتی ادامه نیافت؟؛ به نشــانی 

اینترنتی:
 https://khateetedal.ir/یوسف-اباذری-عنوان-کرد؛-چرا-گفتمان-شریع
  دغدغه سیدجواد طباطبایی و یوسف اباذری چیست؛ به نشانی اینترنتی:

دغدغه_ســید_جواد_  /https://www.mehrnews.com/news  
طباطبایی_و_یوسف_اباذری_چیست

  همان، یوسف اباذری عنوان کرد...
  تئوریسین محبوب دولت، اسام را به مثابٔه یک نظام معنایی مرده می داند؛ 

به نشانی اینترنتی:
تئوریســین-  /۱۳۹۷۰۱۲۷۰۰۱۵۱۲/https://www.farsnews.com/news

محبوب-دولت-اسام-را-به-مثابه-یک-نظام-معنایی-مرده-می داند
Organic  
Nature  

  بازخوانی انتقادی روایت ســّیدجواد طباطبایی از »دِل ایرانشــهر«؛ به نشانی 
اینترنتی:

https://www.mehrnews.com/news/۴۵۱۵۶۴۳/بازخوانی_انتقــادی_
روایت_سید_جواد_طباطبایی_از_دل_ایرانشهر

Racism  
/۲۵۱۴۳/http://simafekr.tv/video  

  در جلسه ای که پس از حمات یازده سپتامبر و جزوی از محور شرارت خوانده 
شــدن ایران در یکی از اندیشــکده های فرانســه برگزار شــده بود، ســیدجواد 
طباطبایی به عنوان سخنران به رد امکان نظری دخالت ایران در این حوادث 
پرداخت و هم زمان این انذار را به دولت ها در کشــورهای مســلمان داد که 
حمایت آنان از روش های خشونت بار می تواند این تلّقی را در غرب به وجود 
آورد که دوران اسام سیاسی به پایان رسیده است. وی روی آوردن گروه های 
افراطی مســلمان به روش های خشــونت آمیز را حامل این معنا دانست که 
پروژٔه اسام سیاسی و اسام ایدئولوژیک، که راهکارهای کشورهای مسلمان 
برای مواجهه با مدرنیســم غرب بوده، به شکســت منتهی شــده است. در 
واقع این تعبیر دکتر طباطبایی از وضعّیت اسام در دنیای معاصر برگرفته 
از نظریــٔه مشــهور کاوزویتس آلمانی می باشــد که »جنگ ادامه سیاســت 
است اّما با ابزار دیگر«. کاوزویتس آغاز جنگ را در آنجا دانسته است که 
سیاست به بن بست می رسد و برای پیشبرد هدف باید به زور متوّسل شد. 
خبرنگار مجلٔه لیبراسیون که یکی از حاضران در جلسه بوده، محتوای این 
جلسه را به صورت مصاحبه درآورده و تیتر ژورنالیستی ای نیز برای آن با این 
مضمون انتخاب کرده که »اسام مرده است!«. برای آگاهی بیشتر دربارٔه 

محتوای این نشست به این نشانی اینترنتی مراجعه شود:
javad-tabatabai-l-/۲۷/۱۰/۲۰۰۱/https://www.liberation.fr/planete
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در معماری و شهرسازی ایران

علی اکبر صارمی
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مدرنیته آن چنان  که از مجموعۀ  نوشته ها  و گفتارهای  

فـیلسوفان غـربی و ایـرانی برمی آید بر اصول  اّولّیه مبتنی 

است که می تواند پایه و اساس تحلیل های ما  از معماری 

ایران را تـــشکیل دهد. در این  میــان، خردورزی، عقانی 

کردن کلیهٔ  امور جامعه، پایین آوردن  دیده ها  و آرمـــان ها 

از عالم افاک به  عـــالم خـــاک، گسست از سّنت و نگاه 

انتقادی به گذشــته و حال و هر آنچه در عالم می گذرد، 

از مهم ترین  پایه های تفّکر مدرنیته می باشد.

بــه عقیــدٔه فاســفه »در قــرن هفدهــم، رنــه دکات 

ریاضــی دان و فیلســوف فرانســوی بـــه تـــبیین آگاهــی  

جدیــدی از »مــن« پرداخــت کــه دیگــران پــس از وی آن 

را ســوژه  و یــا  ذهن شناســنده خواندند«. بــه نظر دکارت 

ایــن ذهن شناســنده باید تمام داده هــا و یافته ها را مورد 

شــک قرار دهد و از این طریق فرایند شــناختی جـــدید را 

بـیابد. »این سوژه که  می خواهد  جهان پیرامون و طبیعت 

را بشناســد، باید از جهان  پیرامونش جدا شــود، یعنی با 

موضوع شناخت، با جهان و با طبیعت و همۀ انسان های 

دیگر فاصله  داشته باشد. از طریق ایـــن فـاصله  است  که  

وی در مقــام فاعل شناســانده ، در  مقام  ســوژه، به جهان 

پیرامــون به  مثابــٔه اُبــژه یــا موضــوع شناســایی می نگرد. 

به عبارت روشن تر، جهان پیرامون که موضوع شناسایی 

سوژه  است ، چیزی  نـه  در خـود وی کـه جدا از وی است  

و با  فاصله از آن. ایـن بـدان مـعنا نیست که طبیعت خود 

اُبژه یعنی »شــی ء« باشــد، بلکه ســوژه از زمانی که  سوژه  

اســت ، یعنــی از زمانــی که با طبیعت همچون  مـــوضوع 

شـــناسایی بـــرخورد  می کنــد، بــا آن رابطه ای شــی ءگونه 

برقــرار می نمایــد. بـه عـــبارتی، شــاید بتوان  گفت ســوژه 

طبیعت را شی ء می کند «. 

بــا  عنایت  بــه این تعریف می تــوان به تاریــخ معماری 

ایــران توّجه کـــرد و دیـــد  در  کـــدام زمان هــا و زمینه های 

خــاص شــروع بــه تحــّول و تغییر بر اســاس اندیشــه های 

انـــتقادی فوق الذکــر نمــوده اســت کــه عمدًتا ریشــه  در  

اروپای  عصر روشــنگری دارد. در جامعٔه ســّنتی معموالً 

نیازی به بازنگری  و »نگاه « خـاص   بـه گـذشته نیست. در 

آنجا همه چیز براساس نظمی از پیش تعیین شده به پیش  

مـــی رود . کـــنش ها  و واکنش هــای اجتماعــی و فرهنگی 

به گونــه ای تکراری و برحســب عادت و ســّنت از پی هم 

می آینــد و به  نوعــی  پاالیــش  و شــفافّیت نیــز مـــی رسند. 

هـنرها و صـنایع سّنتی از الگوهای شناخته شده و پایداری  

پیروی می کنند که بستر هرگونه اقدام هنرمندانه است. 

در اینجا هنرمند نیازی به نگاه انتقادی به محصول خود  

ندارد  زیرا  محصول هنری بـه درجـه ای از پاالیـش رسیده 

کــه گویــی قائــم بــه ذات خویش  اســت  و بــدون  دخالت 

هنرمندان نیز به راه خود ادامـه مـی دهد. فـرهنگ سنتی 

مـعماری پهلوی اّول در 
پیوند با گـذشته و در 

ارتـباط با غرب خاصّیتی 
انتخاب گر دارد. برخالف 

معماری دوران ناصری 
که گویی در  انتقال  

سوغات  غرب به ایران 
چندان انتخابی نداشته 

و به صورتی  ناگزیر  و 
حّتی شتاب زده، مفتون 
زیبایی های اروپا شده، 

عمل نموده است
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را می تــوان بــه  دریاچــۀ  زاللــی   تشــبیه کرد کــه همه چیز 

درون آن به روشنی و وضوح دیده مـــی شود ولی آِب آن، 

تـاطم  و جریانی  ندارد.

مثالی از مارتین هایدگر روشنگر نکتٔه فوق است. او از 

نّجاری  مثال  می آورد  کـــه »بـنا بـه عادت  چکش می زند، 

نمی اندیشــد که این میخ اســت و آن چکش، این دســت  

است  و آن  ابـــزار، نـــه به توان الزم  برای ضربه زدن، نه به 

قانون ضربه  و مقاومت  چوب می اندیشد و نـــه بـــه چـیز 

دیگر. او بنا به عادت  چکش می زند و میخ در چوب فرو  

می رود . چکش و ضربه به تعبیر هـایدگر بـرای او »شفاف« 

می شود. همچون زندگی در  جهان ، به ادراک آنتیک همٔه 

ما، شفاف است  و از  ورای آن بـه چـیز دیگر می اندیشیم 

و خــود آن برایمــان  اهمّیتــی نــدارد. مــن از کنش چکش 

 زدن وقتــی دســت پیــش مــی رود، ناآگاهم. امـّــا وقـــتی   

کـــار  درســت پیش نرود، می کوشــم تا  بــه  موقعّیت های 

زادۀ کار  آگاه  شــوم. ســـوژه در کـــنش ها و تجربه هایــش 

نــاآگاه  اســت . اّما جایی که جهــان رام و دســت آموز و یا 

در دسترس نباشد، می کوشد تا  آگاه   شود. در مـثال مـا، 

چکش بیش  از حد سنگین باشد ، یا  نوع چوب مقاومتی 

پیش بینی ناشده  داشـته   بـاشد، یا خود پیشاپیش بخواهیم 

بنا به قـــاعده های عـــلمی کـــار چکش زدن را  درک  کنیم 

یعنی کنش، خود هـدف  بـاشد «. 

بــا  در نظر داشــتن  زمینه های  فــوق بازگردیم به بحث  

پیرامون  فرهنگ ایران و ببینیم نـقاط عـطف  موردنظر ما 

که با نـــوعی »تـــغییر« و نوعی »آگـــاهی« بـا  مـعیارهای  

اندیشــۀ انتقادی، همراه اســت، کجا قـــرار  دارد؟ از چـــه  

زمانــی مســیر  عادت  شکســته  و از چــه دوره ای و در  چه 

زمینه هایی »انتخاب« از گذشتٔه سّنتی  و از غـرب شـروع 

شده است. دوران قاجار با توّجه  بـه  ویژگی هایی که دارد، 

نقطۀ آغـاز بـحث  ما  است . بررسی  اجتماعی  و سـیاسی و 

تـاریخی آن  دوره  در این مجال نمی گنجد، در اینجا فقط 

به ذکر مثال هایی مشّخص می پردازیم.

در ایـــن نـــوشته ســه  دوره  مورد  بررسی قـــرار خـــواهد 

گـرفت. دورۀ اول که  آن را  دوران تفّکر  ناصر الدین شـاهی 

اســت  تفّکــر رضاشــاهی  مـــی نامیم. دورۀ دوم، دوران 

کــه تقریبــاً تــا کودتــای ۲۸ مــرداد حاکــم اســت. دوران 

محّمدرضاشاه پهلوی، مـخصوصاً سـال های پس از کودتا 

ســومین  دورۀ مــورد بررســی خـــواهد بـــود. در ایــن ســـه 

دورۀ تـــاریخی، علی رغــم درهم تنیدگی و فاصلٔه زمـــانی 

کوتاه شــان، تمایزهــای آشــکاری  را می تــوان در زمینــۀ 

بحــث مــورد نظر ما که نگاه انتقادی به گذشــته و غرب  

مـی باشد ، مـشاهده کرد.

چنانچه اشاره شد دوران ناصری یـکی از نـقاط عـطف 

فـرهنگی بـسیار مهم ایران را تـشکیل  مـی دهد. تا پیش از 
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این دوره، هنرمندان ایرانی ایده آل و آرمانی بهشت گونه 

در  ذهــن  آگاه و یــا ناخودآگاه  برای پروراندن اثـــر هـــنری 

خـــود داشتند. به قول حافظ، من ملک بـــودم و فـــردوس 

بـرین جـایم بـود-آدم  آورد در  این  دیر خراب آبادم.

با آشــنایی  مســتقیم  شــاهان و درباریــان دوران قاجار 

مخصوصاً شخص ناصرالدین شاه با مظاهر فرهنگ و تمّدن 

قــرن نــوزده اروپا و آوردن بخشــی از آن به ایران، تغییری 

اساســی  در  تـــفّکر هنرمنــدان ایرانــی  بــه وجــود  می آید . 

چشمگیرترین بخش این تغییر را در معماری و تا حدودی 

شهرســازی دوران قاجــار می توان مشــاهده کــرد. در این 

دوره، ایــده آل ملکوتــی معمــاری ایرانــی کم کــم مصداق 

زمینی خود را در شهر پاریس  و دیگر  شهرهای اروپایـــی 

پیـــدا می کنــد. البتــه این مصــداق توســط کارفرمایان و 

صاحبــان ایــن  بناهــا بــه معمــاران و ســازندگان این گونــه 

ساختمان ها تحمیل می شود وگرنه معماران و هنرمندان 

را امکان  سفر به دیار فرنگ و مشاهدٔه این  بهشت  زمینی 

و عـروس  شـهرهای جهان موجود نبوده است. برای مثال  

تغییــر و تبدیــل شاه نشــین و ایــوان مرکــزی در خانه های 

قدیمــی تهــران به  سرســرا یا پّله هــای بزرگ و شــکوهمند 

در وسط آن، از این قـبیل  تـغییراتی  است  که درون خانۀ 

سّنتی را به هم مـی ریزد. همچنین بنای شمس العماره در 

تهران که تأثیراتی از معماری نئوگوتیک فرانسه در خود 

دارد . در  معماری  شهرهای  آذربایجان نـیز تـأثیر نقشه های 

اروپایی که از طـــریق قـــفقاز و یا عثمانی و یا مستقیماً از  

اروپا وارد شــده  مشاهده می شــود.  در شهرسازی دوران 

قاجار نیز تأثیرات مستقیم خیابان های  اروپایی مشاهده  

می شــود. ماننــد  خیابان هــای  بــاب همایــون و اللــه زار و 

ناصریــه و چراغ گاز که متأثر از خیابان های قرن  نوزدهم 

فـرانسه مـی باشند. 

بدیــن ترتیــب، در دوران قاجــار اّولیــن تغییــر اساســی 

در فرهنــگ ما حاصل می شــود و هنرمنــدان ایرانی  نوع 

دیگری  از معماری و نّقاشــی و حّتی موســیقی )از طریق 

مدرســٔه دارالفنون( را تجربه می کنند. اّما این  تغییرات 

ارتباطی با تفّکر انـــتقادی مـدرن ندارد. چـندان آگاهانه 

نیســت و فضاها خبر از تأســیس ســوژۀ مدرن نمی دهد . 

اینجــا  فرهنگ و معمــاری غرب همچــون روحی خارجی 

وارد کالبــد ســـّنتی ایرانــی و جایگزیــن روح ایرانــی آن 

می شود.

 اواخــر مشــروطّیت و دوران پهلــوی اّول را می تــوان 

دوران رسوخ و تداوم انـــدیشه های انـــتقادی و مـدرنیته 

در ایــران  تلّقــی  کــرد. اندیشــمندان و سیاســت مدارانی 

چــون محّمدعلی فروغی در ترویج آن  بی تأثیر نبوده اند: 

سیر حکمت در اروپا و رســـالۀ    گـــفتار در کاربرد درست 

عقل از رنه  دکارت که به روشنی  مبانی  اندیشۀ انتقادی 

را بیان مـــی کند بـا تـــرجمه و تفسیر عالمانۀ محّمدعلی  

فروغــی، اّولین رهاورد مدّون مدرنیته در ایران اســت . با 

نگاهی گذرا بـه دستاوردهای معماری دوران  پهلوی اّول 

آثار  پیدایش  این  تفّکر را در حوزۀ معماری  مرور  می کنیم .

مـعماری پهلوی اّول در پیوند با گـذشته و در ارتـباط با 

غرب خاصّیتی انتخاب گر دارد. برخاف معماری دوران 

سروسامان دهی تـهران 
بـا الگوی خطوط راست 

که میراث قرن نوزدهم 
بود، مدل  خوبی  برای 

این کار شد. خیابان های 
فـرعی و اصـلی، دامنۀ 

شهر شاه نشین قاجاری را 
به سوی شمال کشیدند 
و ساختن میدان ها کـه 

بـخش های مهم شهر را 
از هم مشّخص می کردند 

یکی  از  ویـژگی های اسـاسی  
تـوسعٔه شهر در ایران شد. 
، ایـجاد یـک  نتیجۀ این کار
شهر گسترده با یک هستۀ 

مرکزی بود بیانگر نظام  
متمرکز و واحد
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ناصری که گویی در  انتقال  سوغات  غرب به ایران چندان 

انتخابی نداشــته و به صورتی  ناگزیر  و حّتی شــتاب زده، 

مفتون زیبایی های اروپا شــده، عمل نموده اســت. ذکر 

نکتــه ای در ایـــنجا مقصود مــا را بهتر بیــان می کند . در  

ایــن  دوران خاصّیــت »انتخاب« از ســّنت گذشــته و نیز 

از غــرب با  نوعی عقل گرایی همراه اســت. زیرا به کمک 

اندیشــه و تفّکــر می تــوان از میان »چند چیز« دســت به  

انتخاب زد  و الزاماً  بـــه  عـــملی آگاهانه دست یازید. در 

مقابل این عمل »انتخاب« حالت »شیفتگی « را  می توان 

گذاشــت که بیانگر وضع قاجاریان اروپا رفته بود. اینان 

به عّلــت عــدم آگاهــی، چنــدان انتخابی   نداشــتند  بلکه  

برخورد احساساتی شیفته وارشان بـه مـظاهر تمّدن غرب، 

ره آوردهایــی تــا حــدودی  غیرعقانی و احساســاتی  را  به  

ارمغــان آورد. بــه این دو نوع نــگاه عقانی و انتخاب گر 

و انتقــادی و نگاه احساســی و حســرت وار )نوســتالژیک ( 

کــه  مایــۀ  اصلــی بحــث مــا را تشــکیل می دهــد، بــا ارائۀ 

نـمونه هایی بیشتر خواهیم پرداخت.

در معمــاری  دوران  پهلــوی اّول نــگاه به گذشــتٔه ایران 

انتخاب گــر اســت. در این ســال ها برای اّولیــن  بار  تداوم  

ســّنت معمــاری ایــران شکســته می شــود و بــه معمــاری 

دوران فراموش شــده ای، دوران هخامنشــی و ســـاسانی 

تـــوّجه  مـــی شود . مســلماً مّلی گرایی افراطی ایــن دوران 

در ایـن انـتخاب بـی تأثیر نبوده ولی نفس  چنین  اقدامی  

بــار در تاریــخ ایــران صــورت می گرفــت.  بــرای  اّولیــن 

نمونٔه این نوع گذشــته گرایی انتخاب گــر را در معماری  

رنسانس  می توان مشاهده کـرد کـه مـعماران و نّقاشان و 

هنرمندان ایتالیایی چون برنســکی  و آلبرتی، به  صـــورتی  

آگـاهانه  شروع به کاوش در گذشته های دوران عتیق رم 

کردنــد و بــرای اّولین بار در معماری خــود  عناصر  دوران  

باســتانی استفاده نمودند. اقدام آنان بـــرای اّولیـــن بـــار 

گسســت از ســّنت  گوتیک  و رمانســک  ایتالیا را به همراه 

داشت و دوران جدیدی را بـه ارمغان آورد که به تعبیری 

شروع »مدرنیته « دانسته  شده است. 

البته معمارانی که در دوران رضاه شاه از گذشته های 

دور  انتخــاب  و اســتفاده مـــی کردند بـــیشتر مـــعماران 

و مهندســین غیرایرانــی  بودنــد  و شــاید  قابل مقایســه با 

معمــاران خــّاق دورۀ رنـــسانس  ایتالیا  نباشــند اّما نتایج 

مشابهی را در این دو دوره می توان مشاهده کرد که  از  آن 

جمله است گسست از  سّنت   رایج مـــعماری  و بـازگشت  

بـــه  دوره های از یاد رفته: ســاختمان بانک  مّلی  و شرکت 

فــرش خیابــان فردوســی  و مدرســۀ انـــوشیروان دادگـــر و 

مـجموعٔه باغ ملی. روشن است  که  این بناها ادامٔه سّنت 

معماری دوران   صفوی و قاجار نـــیستند. بـــلکه  بـه  نوعی 

یــک انتخاب عقانــی در  آن ها  صورت گرفته اســت. در 

ایــن بناها طراح می بایســتی با هـــشیاری اجـــزا و عناصر 

خاّصــی  را  از دوره هــای گوناگون به هم  پیوند  دهد . البته 

در اینجا  سخن  از ارزیابی ایـن بـناها  نـیست  و به تعبیری 

شاید چندان ارزش هنرمندانه ای نیز نداشته باشند، ولی 

می توان در آن ها مسئلۀ  »انتخاب « را به خـوبی مـشاهده 

کرد. همچنین  معماری  نئوکاسیک اروپا  در  قرن  نوزدهم 

را نیــز می توان  پیش کســوت این گونه معماری دانســت  

. تـــغییراتی کـــه در شـــهر تهــران در ایــن دوره صــورت 

خانٔه دولت آبادی در 
شمال تهران، مقبرۀ 
خیام در نیشابور و مقبرۀ 
کمال الملک  به  طراحی 
مهندس سیحون بـا نـوعی 
نـگاه نوستالژیک به گذشته 
همراه بود و در آن ها 
نـوعی شـیفتگی بـه گـذشتٔه 
ایـران مـشاهده می شد. در 
صورتی که آثار دیگر این 
، مانند سینما آسیا ،  معمار
بانک  سپه در میدان سپه 
کامًال با اصول معماری 
مدرن مطابقت دارد
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می گیرد به  لحاظ  ارزش های خاّصی که دارد قابل بررسی  

و مطالعه  است . گسترش   شـهر  بـه سمت شمال  و به  نوعی 

تقسیم بندی شهر به شهر شمال و جنوب از مشخّصه های 

دورۀ پهـــلوی اّول  مـــی باشد، هرچنــد کــه در  دوان  قاجار  

نیز ییاقات و کاخ های اعیان در شــمال شهر  قرار  گرفته  

بودنــد ، ولــی  طـــراحی  شـــهر در شـــمال تهــران به صورت 

خیابان هایــی با نظم و ترتیب خاص از دســتاوردهای این  

دوره اســت. »سروســامان دهی تـــهران بـــا الگوی خطوط 

راســت کــه میراث قــرن نوزدهم بــود، مدل  خوبــی  برای 

این کار شــد. خیابان های فـــرعی و اصـــلی، دامنۀ شــهر 

شاه نشــین قاجاری را به ســوی شمال کشــیدند و ساختن 

میدان هــا کـــه بـــخش های مهــم شــهر را از هم مشــّخص 

می کردند یکی  از  ویـــژگی های اســـاسی  تـــوسعٔه شهر در 

ایران شــد. نتیجۀ این کار، ایـــجاد یـــک شــهر گسترده با 

یک هستۀ مرکزی بود بیانگر نظام  متمرکز و واحد. شهر 

مـــحصور در بـــاروها دیگر ناگزیر  به  هیچ کـــار نـمی آمد. 

با خـــیابان های سـراسری کـــه  نشانۀ کشیده شدن دامنٔه 

حکومت پایـتخت بـر تمامی مرز و بوم کشور بود، باروها 

و دروازه ها معنای  نمادین  خود  را از دست داده بـود . ایـن  

رویدادهای اساسی در معماری شهری منجر بـــه تبدیل 

فضای  شهری آیـــینی بـــه فضای شهری نوین »گیتیانه« 

شـد...مـــراد از گیتیانه شــدن چنان پدیده ای اســت  که  

ســبب  شــد تــا امر  ســاختن  که قـــباً عـــبارت بــود از یک 

عمل آیینی و مـذهبی جـای خـود را به طراحی آگـاهانه و 

کـشیدن نقشه برای بناهایی دهـد کـه دارای کاربردها و 

معانی گوناگون بودند«. 

به عنــوان مثال، قطعۀ بین  خیابــان  جمهوری و خیابان 

انقاب و همچنین خـــیابان سـعدی و خیابان  سی متری، 

یــک مجموعــه اســت کــه خـــیابان های اصـــلی شــمالی-

جـــنوبی و شـرقی-غـربی دارد. کوچه ها در این مجموعه 

بـــا نظــم خاّصــی طراحــی شــده اند کــه چندان شــباهتی  

بــا  کوچه هــای گذشــته  و آن شــهر آرمانــی  نــدارد. در 

اینجــا بـــا شـــهری مواجهیــم که بــا معیارهــای عقانی و 

عـملکردگـرایانه طـرح ریـزی  شـده است.  مسیرهای سـواره 

و پیـــاده رو از هــم تفکیک شــده و حرکت  با  تقــّدم  و تأّخر 

صورت می گیرد. هندسۀ این  شهر شطرنجی، عملکردی 

و استفاده گرایانه اسـت و بـا آن هـندسۀ آرمانی که زمینۀ 

معمــاری  و   شهرســازی   گذشــتۀ مـــا را تـــشکیل مـــی داد، 

تـــفاوت های اســـاسی دارد. مـــعماری به کارکردگرایی و 

روزمره شدن  روی   می کند . در صورتی که نظم زندگی و 

به تبع آن فضاهای معماری گذشته، براساس نظم زندگی 

فصلی   و طبیعی تقسیم شده بود. مخصوصاً در مناطقی 

که اقـتصاد کشاورزی و زمین داری حاکم بود ، پاییز فصل 

جمع آوری مایحتاج  زندگی  و زمســتان فصل اســتفاده از 
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اندوختــه جمع آوری شــده بود. خانه ها تابستان نشــین و 

زمستان نشــین و اندرونــی و بیرونی داشــتند که همگی 

براســاس نوعی نظم طبیعی فصول  چـــهارگانه بـــنا شــده 

بود. از اواخر مشروطّیت قشر تازه ای به  عنوان کارمند یا 

مستخدم دولت به وجود می آید که زندگی اش به سبب 

کار روزانــۀ دائمــی ای کــه دارد تابــع نظم روزانه اســت. 

همچنین دانش آموزان  مدارس جـدید نـیز بایستی از نظم 

روزانه تبعّیت کنند  که  به هر حال مؤثر در شــکل زندگی 

خانوادۀ سّنتی است.

از طرف دیـگر، بـا ورود عناصر تأسیساتی و بهداشتی 

ماننــد لوله کشــی آب و ســـیم کشی بــرق و آمــدن   توالت  

و دست شــویی و حمــام و آشــپزخانٔه مــدرن در خانه هــا، 

تغییراتــی اساســی در طــرح آن هــا بــه وجــود می آیــد که 

با الگوی پیشــین آشــپزخانه در انتهای حیــاط و ایوان در 

وسط و اطـاق های گـوشدار در طرفین  و اطاق هایی  دیگر  

در اطـــراف حـــیاط ســازگاری نــدارد. معمــاری جدیــد را 

هنوز در کنار بعضی از خیابان های تهران مانند انقاب 

و جمهــوری و فردوســی و ســعدی می تــوان مشــاهده 

کــرد کــه از نمونه هــای  ارزنــدۀ آن به  شــمار  می روند . در 

ایــن ســاختمان ها که می تــوان  آن هــا  را  نمونه های اّولیـّــۀ 

آپارتـمان سازی در تهران به حساب آورد، حیاط به طبقات 

باال منتقل شده و به صورت بالکن و تراس درآمده است.

نکتــهٔ  دیگــری  که  در مورد طراحی شــهر و خیابان های 

دوران پهلــوی اّول  بایــد  گفتــه شــود آن اســت کــه  ایــن 

خـیابان ها صـرفاً جهت تـفریح و تفّرج مانند الله زار تهران 

و چهاربــاغ اصفهــان عمل نمی کنــد، بلکــه   خیابان هایی  

هستند  که برای اّولین بار اتـومبیل در آن ها ترّدد می کند 

و کارهــای  معّینــی در آن هــا انجــام  می شــود. همچنیــن 

با پایـــدار شـــدن نـــوع جدیــدی از بناهــای دولتی مانند 

و  مــدارس   و  آموزشــگاه ها   و  بانک هــا  و  وزارت خانه هــا 

کارخانه ها  و ایستگاه ها، نوع تازه ای از معماری به وجود 

می آیــد کــه مـــی بایستی     از عـــملکرد  داخلــی  ایــن بناها 

تابعّیــت کند. بدین ترتیــب، در دوران پهلوی اّول جنبۀ 

عقانی و سودمندگرایانۀ مدرنیته بـه صـــورت  بـارزی  در  

معماری و شهرسازی جلوه گر می شود.

پایــان دوران پهلــوی اّول شــهریور ۱۳۲۰ بــا شــروع  کار  

جّدی  دانشــکدۀ هنرهای زیبای دانـــشگاه  تهــران که دو 

ســال از تأســیس آن گذشــته بــود، مقارن می باشــد . این  

دانشــگاه  به طــور متمرکز و بـــا گردهــم  آوردن هنرمندان 

رشته های تـــجّسمی و مـــجّسمه سازی و معماری به طرز 

شگرفی در  آیندٔه هنر ایران مؤثر واقع می شود. از جهتی 

می توان این دانشــکده را کانون قدرتی  دانســت  که  قبًا 

به طور سّنتی درون دربارها و دیگر مراکز حاکمّیت قرار 

داشــت و این صاحبان قدرت و ســـرمایه  به طور  طبیعی 

تعیین کنندگان خط مشی این گونه هنرها بودند. بنابرین 

می تــوان اســتدالل کــرد کــه بــرای  نخســتین  بــار  در این 

دانشکده  هنرمندان به خود هنر به عنوان موضوعی ناب 

توّجه کردند و فارغ از »سفارش  و دسـتور« بـه خلق آثاری  

پرداختند که راهنمای آیندگان این ســرزمین شــد، البته  

نباید  از  نظر دور داشت که به هر صورت این  کانون نیز 

می بایست با قدرت گرفتن دولت  مرکزی  پس  از کودتای 

۲۸ مرداد حـــد و حـدود آزادی های  خود را می شناخت و 

به آن  آگاه  می شد.

هنــر غــرب از طریــق دانشــکدۀ هنرهــای زیبــا به طور 

مســتقیم وارد ایــران شــد، مخصوصاً مدرنیســم  که  وجه  

خاّصــی از مدرنیتــه غرب اســت، جایگاه خاّصــی در این 

دانـــشکده پیـــدا کــرد . »مدرنیســم  اعــراض و نمودهــای 

بیرونــی تمّدن غــرب اســت. در  مقابــل  مدرنیته  عناصر 

درونــی، فکــری فلســفی آن اســت و دارای  یــک  رشــته 

بنیادهــای مفهومی اســت کــه همگی با یکدیگــر ارتباط 

واحدی دارند مـانند خـرد  یـا  عقل که  براساس آن، قانون  و 

دولت مـدرن تـشکیل  یافت .«  مدرنیسم به عنوان یکی از 

مهم ترین  نمودهای   مدرنیته، در زمینۀ هنر با »خواست 

زیبایی شناختی کردن زندگی آغاز شد  و به  گفتٔه بـودلر 

تـاشی بـود برای تسّلط  هنر بر قلمروهای دیگر  زندگی «. 

اوج مـدرنیسم درهـنرهای گوناگون  غرب  را در اوایل  قرن 

بیســتم اروپا می توان مشــاهده کرد و رســمّیت یافتن آن 

را در  مدرســهٔ  باوهاوس آلمان می توان یافت که در  ســال  

۱۹۱۹   تأسیس و در سـال  ۱۹۲۸ تـوسط نـازی ها منحل شد .

 Modern از  مشّخصه های بارز معماری مدرن که نام

Movement یا جـــریان مدرن نیز به آن  اطاق   می شــد، 

حــذف تزییــن، کنــار گذاشــتن کامــل  تاریــخ  و عناصــر 

تاریخــی ، پانــی  آزاد  از قیــد و بنــد هـــندسۀ کـــاسیک، 

تـــوّجه خــاص بــه عملکــرد و کارکرد بنــا، ترکیــب احجام 

ســاده و خالــص هندســی مـــانند مـــکعب و اســتوانه  و 

مخروط  و غیره و در نهایت برپا ساختن بنایی  که  بتواند  

جوابگوی  تمام  انسان ها با فرهنگ ها  و نژادهای  گـوناگون 

بـــاشد. از ســـال های ۱۹۳۰ به بعــد نیز این معمــاری به نام  

International Style یا سبک جهانی  نامیده  شـــد  و تـا 

حـدود نیم قرن سبک غالب معماری  در  تمام  کشورهای  

جهان  شد .

شــاید آرشیتکت ها اّولین گروه از هـــنرمندان ایـــرانی 

می توان چنین استدالل  کرد 
که تهران ناصر الدین شاهی 
بـا تـأثیرپذیری  از  
شهرسازی دوران باروک 
فرانسه، تهران دوران  
رضاشاهی با تأثیرپذیری 
از شهرسازی و معماری 
پیش از مدرن اروپا و 
تهران محّمد رضاشاهی 
بـا اسـتفادۀ مستقیم از 
شهرسازی مدرن و منشور 
آتـن، سـه وجه مـختلف 
شـهرسازی را در ایـران رایج 
کردند

۱9۰

فصل سوم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



بـــودند که به طور کامــل از آموزش های ســّنتی  معماری 

گسســتند و تعلیمات آکادمیک دانشــکدۀ هنرهای زیبا 

بــا روشـــی کـــاماً متفــاوت از تعلیمات  سینه به  ســینه و 

اســتادی و شــاگردی معماری سّنتی شروع به کار کـــرد. 

چـــنانچه اشـــاره شــد این تعلیمات عیناً مطابق  با برنامۀ 

درسی دانشکدۀ بوزار پاریس بود. مخصوصاً از سـال های 

۱۳۳۰ بـــه  بعد  کــه مدرنیســم پیشــروی اروپــا به صــورت 

تنها ســبک بامنازع در دانشکدۀ هنرهای زیبا و رشـــتۀ 

مـــعماری تـــدریس شــد. در صورتی که در رشتۀ نّقاشی 

هنوز اساتیدی از وابستگان مکتب کمال  الملک  به تعلیم 

مشغول بـودند.

بـــا نگاهــی موشــکافانه، نــکات جذابــی از تعلیمات و 

نحوۀ تفّکر در دانشکدۀ هنر نسبت به  مـعماری گـذشته 

و مـــدرن آشــکار می شــود . در  ســال های ســی و چهــل 

طراحی به  طریقۀ  معماری مدرن با اجزا و عناصر خالص 

هـــندسی و تـــرکیبات مـــجرد و غیرتاریخی و غیرســّنتی 

از اصول اّولّیٔه هر اثر معماری بود. این اصـــول بـــه قدری  

جــا  افتــاده و قدرتمنــد بودنــد کــه  علی رغــم  نظــر و میل 

باطنی تقریباً بیشــتر دانشجویان و اساتید که عـــاشقانه 

بـــه معماری گذشــتٔه ایران مهر می ورزیدند به هیچ وجه 

امــکان تغییــر در نحــوۀ طراحــی مــدرن و ترکیــب آن بــا 

گذشته مّیسر نبود. مسافرت های آموزشی به اکثر نقاط 

ایران که غـالباً بـه هّمت مهندس سیحون استاد و رئیس 

دانشکده صـــورت  مـی گرفت  و نـــگارنده نیز در بسیاری 

از آن ها شــرکت داشت، با کـــروکی کـــردن های بی شمار، 

نّقاشــی های مفّصــل و عّکاســی انجام  می گرفــت و تأثیر 

به ســزایی در شــناخت دانشــجویان داشــت. مجموعــه 

کـــروکی های مـــهندس ســیحون از دورافتاده تریــن  نقاط  

ایران کـه  نـشان دهندۀ مـعماری ارزشـمند و بـسیار زیبای 

ایران زمین است و بعدها بـه  چـاپ رسید گویای عشق و 

عاقمندی ایشان  و دیگر دانشجویان به معماری گذشتٔه 

ایــران بـــود. بـــه عبارت  دیگــر، توّجــه  و ســتایش  معماری  

و هـــنر گذشتۀ ایران خاص ســـال های اخـــیر نیست بلکه 

از زمــان تأســیس  دانـــشکدۀ هـــنرهای زیبــا همیشــه این 

عاقمنــدی   بــوده  و در کنــار طراحــی معمــاری به طریقۀ 

مدرن بیشتر طـراحان در پی تـلفیقی مناسب  از  گذشته  

و حال بودند. ولی چـنانچه اشـاره شـد قانونمندی محکم 

مـعماری  مـدرن به هیچ وجه امکان رخـنۀ مـعماری  گذشته 

را نمی داد و این سفرها و این آشنایی ها چندان در نحوۀ 

طراحی مؤثر واقع  نمی شد.

 با ذکـر نـکات  فوق،  بار دیگر مسئلٔه نگاه نـوستالژیک و 

نـگاه عقانی بـه گـذشته مـطرح می شود. چنانچه اشاره 

شـــد، عــدم امــکان تلفیــق معماری گذشــته بــا معماری 

مدرن )که شاید چندان هم موفقّیت آمیز نـــمی توانست 
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بـــاشد(، بــه  پدید آمــدن ایجاد روحیــه ای نـــوستالژیک و 

حـسرت گـــرایانه انـــجامید و تـــأثیر خــود را در بعضــی از 

پروژه ها و کـــارها نشــان داد. خانٔه دولت آبادی در شمال 

تهــران، مقبرۀ خیام در نیشــابور و مقبــرۀ کمال الملک  به  

طراحی مهندس سیحون بـــا نـــوعی نـــگاه نوستالژیک به 

گذشته همراه بود و در آن ها نـوعی شـیفتگی بـه گـذشتٔه 

ایـــران مـــشاهده می شــد. در صورتــی کــه آثــار دیگر این 

معمــار، مانند ســینما آســیا ، بانک  ســپه در میدان ســپه 

کاماً با اصول معماری مدرن مطابقت دارد.

از دیگر نمونه های بارز نگاه نـوستالژیک در بنای یـادبود 

شــهیاد، با طراحی  حســین امانت مشــاهده  می شود . در 

این ســاختمان، طاق ها و کاربندی های معماری گذشته 

براساس  نقشه ای متقارن بکار برده شده و علیرغم تکنیک 

بــا ارزش بــکار رفتــه در آن، توجــه احساســی به گـــذشتۀ 

ایـــران در این مجموعه  به  چشــم  می خورد. در مجموعه 

ســاختمان های میــراث  فرهنگی  در  خیابــان آزادی  تهران 

که طرح اّولّیۀ آن توســط مهندس امانت پایه ریزی شــده 

نیــز نگاه نوســتالژیک و احساســاتی به  معماری گذشــتۀ 

ایـــران  بـــه  نحو  چشــمگیری خــود را نشــان می دهــد. در 

کنــار ایــن  نمونه هــای  ارزشــمند، آثار تقلیدی بی ارزشــی 

نیز از معماری گذشــته ایران در گوشــه و کنار شــهرهای 

ایران ساخته شده و مـــی شود گفت کـــه  از  هر نوع  تفّکر  

هنرمندانه عاری اسـت. مـانند بنای بازار صفویه روبروی 

پــارک مّلت  در تهران و یا طاق بندی ها و آئینه کاری هایی 

کــه در بعضی از خانه های مســکونی شــمال شــهر تهران 

و یــا در رســتوران ها  و چلــو  کبابی ها  بکار می رود. بـــدین 

تـرتیب، شاید به تقسیم بندی های یـادشـده، نوستالژیک، 

عقانــی  و غیره، می توان ســبک فوق را نیــز اضافه  کرد  و 

بــه  آن معمــاری و هنر کیــچ نام نهــاد )Kitch(. هنر کیچ 

به قــول  میــان کـــوندرا ، یـــادآور  نوعــی  زیبایــی دروغین 

به جای مانــده از گذشــته و یــا هنر طبقۀ متوســط اســت 

کــه فقــط لّذت های  آنی  و زودگــذر  را ارضا می کند، و در 

نهایت هنر مبتذلی است که عوام فریبانه در پی ارضای  

سلیقۀ  توده های  مردم است. 

از آثـــار دیـــگر مهنــدس ســـیحون می تــوان بــه مقبــرۀ 

بوعلی ســینا  در  همدان  اشــاره کرد که از طرح های  اّولّیۀ 

او اســت. در ایــن بنــا کــه بـــراساس تقســیم بندی های 

منتقدیــن ، بیشــترین  تعّلــق بــه معمــاری پیــش از دوران 

مــدرن )Premodern( اســت، نوعی نـــگاه عـــقانی بـــه  

گذشــتۀ  ایران  در مقایســه با مقبرۀ خیام  )نوستالژیک( و 

سینمای آسیا )مدرن(، سه وجه مختلف توّجه به گذشته  

و غـرب     مـشاهده می شود.

در اواخر دهۀ ۱۹۶۰ تعلیمات و افکار لویی کان، معمار 

آمریکایی ، کم کم  شروع  به تـأثیرگـذاری  بـر جریان معماری 

مــدرن می کنــد. او از اّولیــن منتقدیــن معمــاری مــدرن 

اســت  کــه  به  همراه شــاگردش رابرت  ونـــتوری شــروع به 

تجزیه و تحلیل و شناخت دوبارٔه معماری مدرن  و شرح  

کمبودها و نارسایی هایش  می نماید. از مـهم ترین مباحث 

ع  نمونٔه این نو
گذشته گرایی انتخاب گر 
را در معماری  رنسانس  
می توان مشاهده کـرد 
کـه مـعماران و نّقاشان 
و هنرمندان ایتالیایی 
چون برنسکی  و آلبرتی، 
ع  گـاهانه  شرو به  صـورتی  آ
به کاوش در گذشته های 
دوران عتیق رم کردند و 
برای اّولین بار در معماری 
خود  عناصر  دوران  
باستانی استفاده نمودند. 
اقدام آنان بـرای اّولیـن بـار 
گسست از سّنت  گوتیک  و 
رمانسک  ایتالیا را به همراه 
داشت و دوران جدیدی 
را بـه ارمغان آورد که 
ع »مدرنیته «  به تعبیری شرو
دانسته  شده است
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لویــی کان، در مـــورد بـــازبینی دوبارٔه معماری گذشــتٔه 

غرب اســت . نــگاه  به  گذشــتٔه لویی کان کامــاً عقانی 

اســت و بــا نــگاه معمــاران نئوکاســیک قــرن  ۱۹ اروپا در 

مدرسۀ بوزار، که  معماران یونان  و رم  باستان  را به عنوان 

پدیدهای با ارزش و مقّدس  می انگاشتند ، فـــرق داشت. 

تفّکر شاعرانۀ لویی کان تأثیر به سزایی در معماری جهان 

گذاشــت و بخشــی  از  اّولیــن نقدهای معمــاری مدرن با  

تجربه هــای  عملــی و گفته های  او  آغاز  شــد که شــاهدی 

اســت بر چگونگی  تعلیمات  لویــی کان در مورد تاریخ و 

گذشتۀ مـعماری. نـگاه موشکافانۀ او به معماری  گذشته ، 

نگاهــی   و گوتیــک، صرفــاً  رمانتیــک  دوران  مخصوصــاً 

نوستالژیک و توأم با ارزش گذاری  احساسی  نبود، بلکه او 

به دنبال  اندیشــه ای  بود که افراد و عناصر ساختمانی آن 

دوره را به هم پیوند می داد . حـــّتی  در مـواردی صحبت 

از ایــن  می کــرد  که  »اگــر از خود  آجر  بپرســیم که چگونه 

پوششی  می خواهد  برای ما بسازد، خواهد گفت که مرا 

به صورت طاق در آورید«. در این  گفتۀ  کان به طبیعت 

اّولیـّۀ مـصالح توّجه  شده  و اینکه در  دوران  گذشته  چگونه 

این طبیعت  رامی شناختند  و آن را درست بکار می بردند. 

یا صحبت مشــهوری که می گفت »بــه ذات کارکرد هر 

چیزی بیندیشــیم  و ببینیم  اّول بار چگونه ســاخته شد«. 

در  ایـنجا  کـان  بـه  دانایی های  گذشتگان مراجعه  می کند  

و مـعتقد  اسـت کـه آنان به خاطر حّساسّیت های خاص و 

اندیشــه هایی که داشــتند، به نوعی  شناخت از طبیعت 

درونــی  اشــیاء  و مصالــح  و فرم های پیرامون خود دســت 

یافته بـودند.

چـــنین  تـــفّکری  مســلماً  بــا  اینکــه  صرفــاً  بــه ســتایش 

سّنت های گـــذشته و زیـبایی های آن  بپردازیم، متفاوت 

اســت و به دنبال چیزی است ورای ظاهر معماری و هنر 

گذشــتگان. گفتیــم کــه در اواخــر دهۀ ۱۳۴۰ که بیشــتر 

نـــگاه  نـــوستالژیک بـــه معماری گذشته ایران حاکم بود، 

تفّکــر لویــی کان نیــز تـــوسط معمــاران ایرانــی کم کم در 

جریــان معمــاری ایران مؤثر واقع شــد. در ایــن میان آثار 

معمــاری نــادر اردالن از  بهترین  نمونه های آن می باشــد. 

مـدرسٔه مـدیریت در شـهرک غرب، گروه صنعتی بهشهر 

در خیابان فردوسی تهران از این نمونه ها است. هـمچنین 

آثـــار کامــران دیبا نیز تا حــدودی در ایــن  مجموعه   جای 

می گیرد. شاید بتوان این چنین عنوان کرد که تـعلیمات 

مـــدرسه ای و دانـــشگاهی نــادر اردالن کــه در دیار فرنگ 

صورت گرفته بود با نظم و نسق  سازمان  یـافتۀ تـعلیمات 

آن دیـار، در  مواجهه  با معماری  گذشتۀ ایران نمی توانست 

به صورت نوستالژیک و حسرت گرایانه و خاطره انگیز بروز 

نمایــد. اردالن معماری گذشــتۀ ایران را نــه از درون خود 

بلکه از بیرون و با فاصله از خود مورد مـطالعه قـرار داد. بـا 

فاصله گرفتن از  گذشته  و نگاه به آن به صورتی  منتقدانه  

و انتخاب گر می توان به طریقی عقانی به آن  پرداخـت، 

بدون اینکه ارزش گذاری های احساسی و گاهی سطحی 

مانع ارزیابی دقیق آن شود.

در خاتمه، می توان از ســـه شـــیوۀ مـــعماری جدید در 

ایــران در  دهه هــای  چهل و پنجاه یــاد کرد: یکی  معماری 

مدرن با ترکیبی کاماً اروپایـــی و پیـــرو مدرنیسم اصیل، 

دیگــر ترکیــب نوســتالژیک و خاطره برانگیــز، ســوم نــگاه 

انتخاب گر و عقانی  به گذشته. البته خمیر تمام این ها 

همــان تعلیمــات معماری مــدرن بود که هنــوز به عنوان 

شیوۀ غالب در جهان مطرح است.

شهرســازی در دوران پهلــوی دوم نیــز ویژگــی هایــی 

دارد کــه قابل بررســی اســت. شهرســازی در ایــن دوران 

)از ســال های ۱۳۳۰ تا کنون( شــاید به مراتب عقانی تر از 

معماری عمل کـرده و حـّتی نـگاه عملکردگرایانۀ  آن، باعث  

شده که شهرسازی ما از هرگونه عاملی غیر آن تهی کند. 

مـــنشور آتن در ســال های ۱۹۴۰ اروپا که شــهر را به چند 

عملکــرد اصلی )مســکن، اوقــات فراغت ، تـــرانسپورت  و 

کـــار ( تـــقسیم می کرد آن چنان تأثیر قاطعی بر طرح های 

جامع و طراحی  شهری گذاشت که طی چند دهه تـــنها 

الگـوی   ســـاختاری  کّلیٔه شهرهای جهان شد. طرح جامع 

شــهر تهران  نیز به پیروی از هـــمین  اصـــول    شــکل گرفت 

و تعیین کنندٔه گســترش و شــکل و شــمایل کنونی  تهران 

گردید.

در مقایسه با سه دورۀ طراحی  شـــهری قـــاجار، پهلوی 

اّول و پهلوی دوم می توان چنین استدالل  کرد که تهران 

ناصر الدین شــاهی بـــا تـــأثیرپذیری  از  شهرســازی دوران 

بــاروک فرانســه، تهــران دوران  رضاشــاهی بــا تأثیرپذیری 

از شهرســازی و معمــاری پیــش از مــدرن اروپــا و تهــران 

محّمد رضاشاهی بـا اسـتفادۀ مستقیم از شهرسازی مدرن 

و منشور آتـــن، سـه وجه مـختلف شـــهرسازی را در ایـران 

رایــج کردنــد. با این تفاوت کـــه دو دورۀ اّول شهرســازی 

مســتقیماً تحــت تأثیر مرکزّیــت  دربار  بود ولــی در دورۀ 

ســوم به  صورت نـــهادی مـــستقل از دربار عمل می کرد. 

همین نگاه عملکردگرایانۀ شهرسازی  مـــدرن بـــود که در 

سال های اواخر ۱۹۶۰ واکنش های گـــوناگون را در  غـــرب  

بوجود آورد و منجر به ایجاد تغییراتی در تفّکر شهرسازی 

جدید گردید.

مـنشور آتن در سال های 
۱۹۴۰ اروپا که شهر را 

به چند عملکرد اصلی 
)مسکن، اوقات فراغت ، 

تـرانسپورت  و کـار ( تـقسیم 
می کرد آن چنان تأثیر 

ح های  قاطعی بر طر
جامع و طراحی  شهری 

گذاشت که طی چند دهه 
تـنها الگـوی   سـاختاری  

کّلیٔه شهرهای جهان شد. 
ح جامع شهر تهران  نیز  طر
به پیروی از هـمین  اصـول    
شکل گرفت و تعیین کنندٔه 

گسترش و شکل و شمایل 
کنونی  تهران گردید
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هنر آجرکاری تزیینی 
در معماری دورٔه پهلوی اّول

مصطفی سپهری
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هنرآجــرکاری به عنــوان پدیــده ای برجســته در تاریــخ 

معمــاری ایــن ســرزمین، دارای اصالت و پیشــینه ای غنی 

اســت و بــا گونه های تصویــری و تزیینی مختلف، حضور 

و هوّیتی دیرینه داشــته اســت. در دورٔه معاصر، هم زمان 

با میراث داری این اصالت از گذشــته، با معماری معاصر 

جهانی )از نئوکاسیک تا مدرن( تاقی داشته که در فرایند 

این همنشینی، ترکیب، تلفیق و تأثیرپذیری خود، شکل ها 

و بیان های تصویری متفاوت و یا تازه ای آفریده که منجر 

به بروز شکل های جدیدی از تزیینات در معماری معاصر 

ایران گشــته اســت. هنر تزیینی آجرکاری در دورٔه معاصر 

و به ویــژه در عصــر پهلــوی اّول )علی رغم تنّوع ســبکی در 

معماری، توانسته است تعّدد ترکیبات طرح و تنّوع نقش 

و فــرم را ایجــاد کنــد که در مقطع معاصر به عنوان شــیؤه 

شاخص، منحصربه فرد و بازگوکنندٔه هنری ایرانی است. و 

هنــر آجــرکاری تزیینی در دورٔه پهلــوی اّول، چه در طرح و 

نقش، چه در ترکیب مصالح تزیینی و در بستر حوزه های 

مختلف سبکی معماری این دوره به چه میزان در فرآیند 

نوپردازی تزیینی خود تأثیر داشته است.

تزیینات و آرایه های تزیینی، بخش جدایی ناپذیر از بناها 

و معماری هر فرهنگ و ســرزمینی اســت. این موضوع در 

ســرزمین ما جایگاه رفیع و ارزشــمندی دارد و این هنر چه 

در عرصٔه داخلی فضاها و چه در سطوح بناها، زمینٔه پیوند 

گستردٔه دیگر هنرها را با معماری برقرار کرده است و زمان 

و عرصٔه تاریخ نشان داده است که همٔه این بدایع، از ارتباط 

انسان ها، تاقی فرهنگ ها و رویش اندیشه ها و اعتقادات 

پدید می آید. »سرچشمه های آرایش معماری ایران به همان 

وســعت ارتبــاط ایرانیان اســت. آنان از همه کســب فیض 

کردند، از غرب آســیا، بین النهرین، آشــور، مصر و به همان 

اندازه از شــرق... ولی هیچ کدام از این تأثیرات غربی و یا 

شرقی اثر عمیقی در عادات مردمی نگذاشت که برایشان 

نقش های نمادی و مجرّد جاذبه ای بیشتر و بیشتر داشت. 

جذب این مضمون ها و سبک های  مبهم بود ولی منشأ آن ها 

هرچه باشد، ًگوناگون پیچیده و غالباً سرانجام در گنجینٔه 

هنر ایران جذب و از لحاظ ماهّیت و کاربرد، ایرانی شدند. 

ارزش های هنری تزیینات و آرایش بناها را از جنبه ای خاص 

می تــوان  در تعامــل و تعاطــی فرهنگ هــا و اقوام مختلف 

دانســت. ایــن موضوع در ایران، شــاید بیــش از هر عصر و 

تمّدن تاریخی اّتفاق افتاد. در تاریخ آرایش های معماری و 

رابطٔه ساختمان با آرایش و تزیین آن در سّنت طرح و رنگ 

که به آرامی به حد رشد می رسید و در مقام بخشی اساسی 

از هنر ســاختمان، مایه های قدیمی دوباره پدیدار گشت، 

مایه هایی که از تماس های قدیم با هند، چین و غرب هلنی 

پیدا کرده بود. کشف و به کارگیری مصالح و فنون تازه در 

هیــچ  جای دیگر بــا یک چنین ذوق و آگاهــی همراه نبود. 

بنابراین مثلث مصالح، فنون و طرح و نقش، از یک طرف؛ و 

ارتباطات و یا تاقی های تمّدنی و فرهنگی از سوی دیگر، 

مجموعه ای از ارزشمندترین و متنّوع ترین هنرهای تزیینی 

را در طی زمانی طوالنی در گسترٔه این سرزمین ایجاد کرد. 

در این مسیر، »اشکال گوناگون تزیینات کاربردی: گل و 

گیاهی، هندسی و کتیبه ای ابعاد عمیق تری داشتند، تنّوع 

بی پایانی که اســتادکاران معماری توانستند در نگاره های 

گل و گیاهی به کار گیرند و در الیه های مختلف به نمایش 

گذارند، واری قالبی است که آن ها را محصور کرده است 

و این در هر دو صورت اشاره ای، آشکار به بیکرانگی است. 

دورٔه سلجوقیان، عصر گسترش معماری و ترّقی فوق العادٔه 

هنر آجرکاری می باشد و در این دوره است که هنر معماری 

و آجرکاری در ایران تا سواحل مدیترانه و حّتی آفریقا پیش 

رفت و در معماری مصر و سوریه نفوذ پیدا کرد. و اّما  دورٔه 

معاصر نیز، دوره ای دیگر در این فراز و نشیب تأثیرپذیری 

از ارتباطات جهانی شد. دوره ای که از عصر قاجار و متأثر 

از غرب به آرامی شــروع شــد و در دورٔه پهلوی اّول شــتاب 

تزیینـات معمـاری، در 
تمامـی، دوره هـای 

تاریخـی اش چـه در 
عصـر باستان  و چه در 

دورٔه اسالمی اش، بیانگر 
اندیشه و ذوق مردمانی 

است که معیارهای هنر و 
زیبایی قرار گرفته اند. این 

هنر ساختمانی، در دورٔه 
معاصر اگرچه گستردگی 

ع  گذشته را ندارد، اّما تنّو
و بیان متفاوتی به خود 

گرفته است
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روزافزون گرفت. در این دو دورٔه اخیر، آنچه بیشــتر خود 

را نمایــان ســاخت، طرح و نقش هایی تازه بود که به شــکل 

فزاینــده ای حضــور یافــت و در تلفیــق کنــار گنجینه های 

گذشــته قــرار گرفت. حضــوری که بعضــاً و ترکیب با هنر 

اصیل گذشــته به طرح ها و نقش هایی تبدیل شد که هنر 

آجرکاری تزیینی در معماری نیز در چنین زمره ای است و 

همٔه این طرح و نقش های آجری، چه از گذشــته و چه در 

دوره های گوناگون، جزو میراث تاریخی و فرهنگی کشور 

قرار گرفته اند. 

تزیینـات معمـاری کـه بـه شـکل های مختلـف خـود را در 

نمـا، ورودی هـا، فضاهـای داخلـی و بـه طـور شـاخص بـه عناصـر 

و اجـزای معمـاری بیـان می کنـد، هویـّــت و ارزش خـود را، 

هماننـد خـود معمـاری، در مسـیر تحـّول زیبایـی شناسـانه اش 

می نمایانـد. تزیینـات را نمی تـوان از معمـاری جـدا کـرد اّمـا 

بـه مراتـب نسـبت بـه معمـاری، بیشـتر می تـوان نشـانه های 

تاریخـی، هوّیـت اجتماعـی در سـرزمین ایـران،  و ارزش هـای 

فرهنگـــی را از آن دریافـــت کـــرد. تزیینـات معمـــاری، در 

تمامـــی، دوره هـــای تاریخـــی اش چـــه در عصـــر باستان  و 

چه در دورٔه اســامی اش، بیانگر اندیشــه و ذوق مردمانی 

است که معیارهای هنر و زیبایی قرار گرفته اند. این هنر 

ســاختمانی، در دورٔه معاصر اگرچه گســتردگی گذشته را 

ندارد، اّما تنّوع و بیان متفاوتی به خود گرفته است، چراکـه 

از یـک طـرف خلـق پدیده هـای هنـری و تجربه هـای تاریخـی 

بـه صـورت مجموعـه ای غنـی از گذشـته را با خـود دارد و از 

طرف دیگر، تحـّول جدیـد ارتبـاط بـا دنیـای مـدرن و عصـر 

حاضـر، کـه پیوندها و ارتباط هـای سـهل تری را ایجـاد کـرده، 

باعـث بروز پدیده هـای تازه، مختلف و متنّوع در این هنر 

شده است. 

پرســـش از چگونگـی و ماهیـّــت تزیینـات معمـاری ایـن 

دوره، پرسشـــی اساســـی و بنیادیـن اســـت کـه جسـتجو و 

تـــاش بـــرای دریافتن پاســخ یا پاسخ هایی مناســب از آن، 

مسیری برای پیمودن و دســـتیابی بـــه معرفـت شـناختی 

در قلمــرو سـبک شناســـی هنرهــای تزیینــی و تزیینــات 

متنــّوع معمــاری تاریــخ معاصــر اســـت. بنابرایــن در ایــن 

مسیر، پرسش های اصلی چنین بیان می شوند: - نقـــش و 

حضـور هنـر تزیینـی آجـرکاری ایرانـی- اسـامی در معماری 

این دوره چگونه است؟ - در تاقـــی و تعـــّدد و شـــیوه های 

ایجـادشـده معمـاری دوره پهلـوی اول، ترکیـب و یـا تلفیـق 

سـبکی در تزیینـات  آجـرکاری در سـطوح معمـاری ایـن دوره 

چگونـه رخ داده اسـت و فرآینـد ایـن تحول و تنوع چیست؟ 

- و اینکه تزیینات معماری )و در اینجا تزیینات آجرکاری( 

در این دوره توانسته است شیؤه شاخص و منحصربه فردی 

ایجاد کند؟

معمـــاری غنـــی ایرانـــی دوره هـــای گذشـــته، تأثیـــری 

غیرقابـل تردیـد را بـر آینـدگان خـود گذاشـته انـد. ایـن تأثیـر 

را در  هـــر دوره ای می تـــوان مشـــاهد کـــرد. حتـّــی دورٔه 

قاجـــار و بعـــد از آن دورٔه پهلـــوی، کـه بیشـترین تأثیـر را از 

معمـاری مـدرن گرفتنـد. حضور عناصر مهم در معماری و 

سبک های پیشینیان بر این دوره را نمـی تـوان انـکار کـرد. 

یکـی از عناصـر مهـم در معمـاری از منظـر زیبایی شـناختی، 

موضوع تزیینات و آرایٔه سـاختمان اسـت و یکی از تزیینـات 

ارزشـــمندی کـه همیشـه در طـول حضـــور تاریخـی اش در 
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معمـــاری، مطـرح و روبـه توسـعه و ترّقـی بوده اسـت، هنـر 

تزئینی آجـرکاری در فضاهـای داخلـی و بیرونـی بناهاسـت. 

آنچـــه از دورٔه پهلوی اّول، بنا به بررســی ها و یا نگرش های 

تاریخ معاصر استنباط می گـردد، ایـن اسـت کـه ایـن دوره 

بـه گونـه ای سـریع، فراینـد تجّدد و یـا مدرنیته کـردن خـود را 

آغاز کرده اسـت. در بسـیاری از زمینه هـا، نشانه ها حاکی 

از ایــن اّتفــاق اســت، حّتــی در معمــاری، اّمــا در بعضی از 

عرصه هـای معمـــاری، ریشـه ها و اثـرات گذشـتٔه معمـاری 

ایـن سرزمین را می توان مشاهده کرد. فرضیـه ایـن اسـت کـه 

معمـاری دورٔه پهلـوی اّول، علی رغـم حضـور فعـّال و اثرگـذار 

مدرنیته در دورٔه کوتـاه و پـر سـاخت وسـازش،  موجودّیتـی 

چشـــمگیر و منحصـربـه فـــرد در عرصـــٔه تزیینـــات آجـــری 

داشـته و بـه نظـر می رسـد کـه ایـن تزیینـات ارزشـمند آجـری 

و نیـز حضـور اسـتادکاران ایرانـی و سـازندٔه آن ها، در البـه الی 

موضوعات و یا معمـــاری متحـوّ ل شـــدٔه ایـــن دوره، باز هم 

مـورد توّجـه و پـرمهـری بوده انـد. بـه عبارتـی آنچه در تحّول و 

دگرگونـی معماری این دوره پدید آمده است، همگی ناشی 

از برداشت، تقلید و یا اقتباس  حضـور هنـری پیشـینیان و 

نقـش از غـرب نبـوده اسـت، بلکـه حضـور هنـری پیشـینیان 

و نقـش هنرمندان و اسـتادکاران معماری سـّنتی را در آثار 

این دورٔه بیسـت ساله می توان جستجو و شناسایی کرد.

زمینه های تغییر و تحّول در دورٔه معاصر
در معمـــاری ایـــران بعـــد از دورٔه صفویـــه، بـه واســـطٔه 

ارتبـاط،  آمیختگی هـا و یـا التقاط هایـی در تعامـل از غـرب، 

بعضـاً سـبک معمـاری ایجـاد گردیـده کـه خـود بـه سـبک و یـا 

شـبه سـبک تبدیـل گشـته اسـت. در زمـان قاجـار، بـه دلیـل 

ارتبـاط سـفرا، بازرگانـان و یـا مسـافرت های دربـاری و ره آورد 

ایـن ارتباطـات، فـرم قـوس رومـی )نیـم دایـره ای( در معمـاری 

ایـــران بـه طـــور گسـترده شـکل گرفـت کـــه بـه جهـت گـذر 

زمـان و آمیختگـی بـا هنـر معمـاری گذشـتٔه ایـران و فرصـت 

تبدیل پذیـری توسـط معمـاران عصـر خود، کـم کـم بـه نوعـی 

سـبک منحصـربـه فـرد در معمـاری معاصـر شـد که امروزه از 

ویژگی های سـبکی معماری قاجار محسـوب می شـود. اّما 

»عامـل زمان و مفهـوم آن نقش تعییـن کننـده ای در حرکـت 

تحـّول ســـاز معاصـــر داشـت. موقعّیـت ثابـــت و تغییـرات 

کنـــد گذشـته، بـه وضعیـّــت پویـــای دورٔه معاصـر تبدیـل 

شـده بـــود. کندی ســـرعت تحّوالت در گذشـته، فرصـت 

تطبیـق و هماهنگـی بـا نیازهـای معمـاری را ایجاد می کرد، 

اّما تغییرات اجتماعی جدید، زمان تحّوالت معماری را نیز 

دسـتخوش ســـردرگمی و نارسـایی کرد و به ناچار معماری 

جدید با عملکـردی جدیـد، بـه پذیـرش آن معمـاری روی آورد 

کـه تغییـرات؛  و نیازهـای اجتماعـی آن را پذیـرا شـده بود. 

امـروز می تـوان بسـیاری از نمونه هـای معماری و سـاختمانی 

را در شـهرها ماحظـه کـرد کـه بـه دالیـل مختلـف از جملـه 

حضور عملکـرد جدیـد در معمـاری )مثـل بانـک، که پیش از 

این سـابقه ای در معماری این سـرزمین نداشـته اسـت(؛ و یا 

به دلیل سرعت تغییر و تحـّوالت کـه فرصـت تبدیل پذیـری 

و تلفیـق بـا معمـاری گذشـته نداشـته و یـا ضـرورت و نیـاز 

و دیگـــر عوامـــل  اقتصـــادی و سیاسـی و  مـــورد پذیـرش و 

حضـور در صحنـٔه معمـاری فرهنگـی، به ناچـار عینـاً مـورد 

پذیـــرش و حضـــور در صحنـٔه معمـاری کشـــور قرار گرفته 

اسـت. اگر دورٔه قاجار را آغازگر این تلفیق پذیری محسـوس 

تلقـّی کـرده و بـه گونـه ای منطقـی بدانیـم کـه شـکل اّول را 

بـه خـود می گیـرد، معمـاری عصـر پهلـوی اّول، ادامـه دهنـدٔه 

این تغییر پذیری اسـت که مشـهود و سـریع است. روشـن 

اسـت کـه تغییـر و تحـّوالت و نیـز رویکردهـای ایجـادشـده 

در عرصه هـــای مختلـــف سیاســـی و اقتصـــادی، تأثیـرات 

خـــود را در دیگـــر زمینه هـای فرهنگـی  و اجتماعـی ایجـاد 

می کنـد. همیـن اّتفاقـات و تحـّوالت در بسـتر معمـاری و 

»معمـاری« خیابانـی ایـن 
دوره را می تـوان معمـاری 

خیابانی نوگرای ایران 
نامید که با تکنولوژی 

جدید و متأثر از مبانی 
مدرنیسم در شرایط ایران 
ع آن  متحّول  شده و شرو

در تهران بوده اسـت
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شهرسـازی نیـز واقـع افتـاد. بـا حرکـت سـریع تـر در رویکـرد 

بـه بـرون گرایـی دورٔه پهلـوی اّول، خیابان ها و نمای خیابانی، 

مکانی برای بروز این نوع  معماری و به تبـع آن نمایـش نمـا 

و تزیینـــات می شـود. دیگر تنهـا درون خانه ها و یا بناهای 

اصلی شـهر و یا کاخ، تنهـا مظهـر نمایـش معمـاری نیسـت و 

حرکـت کنـد و اّولیـّه ای کـه در اواخـر قاجـار از درون گرایـی 

بـــه برون گرایـــی روی کـرده اســـت، در ایـن عصـر، سـرعت 

بیشـــتری گرفته و نمایـش متفـــاوت و متحّول شـــده ای از 

خـود به معرض تماشا می گذارد. »معمـاری« خیابانـی ایـن 

دوره را می تـــوان معمـاری خیابانی نوگرای ایران نامید که 

با تکنولوژی جدید و متأثر از مبانی مدرنیســم در شــرایط 

ایران متحّول  شــده و شــروع آن در تهران بوده اســـت... از 

مهـم تریـن ویژگی هـای ایـن معمـاری، تنـّوع کالبـدی  پس از 

تغییرات در تقارن، به عنوان ارزشی جدید است که بعضاً 

معیارهای زیبا شناسی نما در آن وارد شده و در این راستا، 

عوامل متعّدد فرهنگی و تکنولوژیک در شکل گیری آن مؤثر 

بوده است. در اینجـا خیابـان عرصـٔه جدیـدی بـرای معمـاری 

می شـــود، در واقــع »خیابان« به عنوان مکانی بــرای آمد و 

شد، داد وستد، کسب و کار و نیز گردش شد که هوّیت و 

موجودّیت خود را به طور عمده، در طی این دورٔه بیسـت 

ســـاله به دســـت آورد و بدنٔه خیابان ها غالباً نماهایـــی بـــا 

ردیـف مغازه هـا و یـا ورودی هـای تجـاری و در یکـی دو طبقه 

شــکل گرفت و رشــد کرد. عــاوه بر ایــن، رویکرد معماری 

برون گرا که اینک سرعت و توسعٔه روزافزونی گرفتـه اسـت، 

مـکان نمایـش خانه هـای مسـکونی بـا نمـا و تزیینـات جدید 

خود می شود.

تعـّدد سـبکی در معمـاری، تنـّوع شـیوه های تزیینی

معمــاری دورٔه پهلوی اّول در دورٔه بیســت ســاله اش از 

تعــّدد ســبکی در معمــاری برخــودار اســت. از یــک طرف 

نگرش گذر و دوری از تفّکرات کهنٔه ســّنتی و یا مذهبی، 

از طرف دیگر بازیابی  و احیای دورٔه اقتـدار باسـتانی؛ و از 

جانـب دیگـر نگرش مدرنیزاسـیون و طلب کردن پدیده هـای 

غربـــی و خارجـــی، سـه دیـدگاه فکـری بود کـه متعاقب آن 

حّتی تداخل سه نگرش سبکی در معماری این دوره حاصل 

نمــود. اندیشــه ها و نگرش دو ســویه یا چند ســویه نیز در 

پیدایش بناهایی با  شـیؤه تلفیقـی مؤثـر بـود، دورٔه پهلوی 

اّول و میــزان بــاالی ســاخت و ســاز در ایــن دوره )و به ویــژه 

در سـاخت بناهـای دولتـی و عمومـی(، امـکان جسـتجو و 

کنـکاش بیشـتر، مقایسـٔه دقیق تـر و دسـته بندی بهتـر را در 

تزیینـات معماری ایـن دوره فراهـم می کنـد به خصوص که 

ایجاد این بناها در دوره ای کوتاه )دورٔه بیسـت سـاله( اّتفاق 

افتاده است. بنابراین، زمان نســـبتاً کوتاه، تنّوع و فراوانی 

بنا، پراکندگی و وســعت مکانی، هر ســه، عوامل مؤثر در 

شناخت شایسته و استنادی به هنرهای به کار گرفته شده 

برای معماری این دوره است. ایـــن سـه سـبک ایجـادشـده 

)شـــیؤه ســـّنتی اســـامی، شـــیؤه باستانی، شــیؤه غربی و 

مدرن(، اگر چه رویکرد ســبکی خود را در یک دورٔه تحّول 

و تغییرات شـــدید سیاســـی و اجتماعــی و فرهنگی ایجاد 

کردنـد، اّمـا بـه جهـت فشـردگی زمانـی، بناهایـی پدیـد آمدنـد 

که به گونه ای مشّخص، شیوه ای تلفیقی و ترکیبی از دو یا 

سه سبک فوق هســـتند. این تنّوع و تلفیق در تزیینات و 

عناصر شـاخص معماری بنـا، خـود را بـه مراتـب بیشـتر نشـان 

می دهـــد. چنانچـه بـــه بعضی از  بناهـای ایـن دوره یعنی 

آنچه در تحّول و دگرگونـی 
معماری این دوره پدید 
آمده است، همگی ناشی از 
برداشت، تقلید و یا اقتباس  
حضـور هنـری پیشـینیان 
و نقـش از غـرب نبـوده 
اسـت، بلکـه حضـور هنـری 
پیشـینیان و نقـش هنرمندان 
و اسـتادکاران معماری 
سـّنتی را در آثار این دورٔه 
بیسـت ساله می توان 
جستجو و شناسایی کرد
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۱۳۱۲ شمسی )بـه ویـژه بناهایـی کـه تـا پیـش از غالـب شـدن 

تدریجـی معماری سـبک مدرن پدیـد آمدند( به وضوح این 

ترکیب مشاهده می گردد.

نماهای آجری، آجرکاری تزئینی
مصالـــح سـاخته شـــده در نمـا و تزیینـــات معمـاری ایـن 

دوره، هماننـــد گذشـــته، از تنـــّوع و تعـــّدد قابـــل توّجهـی 

برخـوردار اسـت و بـه دلیـل تحـّوالت و رویکردهـای جدیـدی 

کـه در معمـاری و سـاختمان سازی ایجاد شده، تأثیرات آن 

را نیــز در مصالــح تزیینات می توان دید. در دورٔه پهلـــوی 

اّول اسـتفاده از آجـر در نمـا و تزیینـات نه تنها کاهش پیدا 

نکــرد بلکه رونــق خاصــی )به ویــژه در دهــٔه اّول حکومت( 

یافــت. نهضت عمــران و آبادانی و ســاخت و ســاز فــراوان 

به همراه سهولت در کار، اسـتفاده از آجـر را در اولویـّت قـرا 

داد بـه طوری کـه در مـّدت زمانـی کوتـاه، بافـت جدیـد آن 

دهه هـــا بـه شـکل مـوزون و هماهنـــگ دارای بناهای آجری 

به رنگ های زرد و قرمز شـــد و به شـــکل وسـیعی، نخسـت 

در بناهــای اداری و ســپس در بافــت تجــاری و خانه هــای 

مسکونی رایج گشت. خیابان هـــای تـازه تأســـیس )چـه در 

دل بافت هـای قدیـم و چـه در محدوده هـای جدیـد( کـه در 

ابتـدای ایـن دوره در اکثـر شـهرهای کشـور کشـیده شـدند، 

همگـــی دارای نماهـا و نمونه هـای  یکدسـت، هماهنـگ و 

در یـــک و یـا دو طبقـه هســـتند. از نمونه های شـاخص در 

آثـار معمـاری ایـن دوره می تـوان بناهـای دبیرسـتان البـرز، 

سـاختمان پسـت، مدرسـٔه انوشـیروان، مدرسـٔه فیروزبهـرام، 

سـازمان ثبـت اســـناد، مـوزٔه ایـران باسـتان، کتابخانـٔه مّلی 

)ســـابق( را نام برد که به تمامی نمای بناها آجری اســت و 

نیز به ساختمان دارایی آمل اشاره کرد که تقریباً در آن از 

تزیینـات آجری اسـتفاده شـده اسـت. 

هنـر آجـرکاری و آجـر تزیینـی در نیمـٔه اّول در دورٔه پهلـوی 

اّول، نقـــش عمـــده و یـــا اّول را در پوشـــش بناهـــا دارد. در 

ایـــن دوره، اگرچـــه دلیـل اسـتفادٔه زیـاد آجـر در پایتخـت و 

همـٔه شـهرها بـه جهـت فراوانـی سـاخت و سـاز و سـرعت و 

سـهولت در اجـرا بـوده اسـت، ولـی بـه اسـتناد بناهـای ایـن 

دوره می تـوان گفت کـه تمامی شـکل های آجـر تزیینـی کـه 

پیـش از این در معماری آجری گذشـته ایـن سـرزمین بـه کار 

رفتـه، الگـو و دسـتمایٔه هنرمنـدان ایـن دورٔه معاصـر بـوده 

اســـت. آجـــرکاری قالبـــی )مهری(، آجرکاری تزیینـی، آجر 

پیش بر و آجـــر کنـده کاری و کاشـی، همگـی بـه شـکل های 

مختلـــف، کم و زیـــاد و در طرح های جدیـد بـه کار گرفتـه 

شـده انـد. بنابرایـن بـا بررسـی نمونه هـای مختلـف تزیینـات 

آجـری، می تـوان ویژگی هـای خـاص در کاربـرد آجـر را در ایـن 

دوره نیز مشـاهده کـرد.

ترکیب با دیگر مصالح
در تزیینـات معمـاری دورٔه پهلـوی اّول، همچنـان تکنیـک 

و مصالـح بـه جـا مانـــده از دورٔه قاجـار دیـده می شـود. ایـن 

میـراث تزیینـی بـه شـکل ترکیـب مصالـح مختلـف در هنـر 

تزیینـــی بنـا اســـت. در دورٔه قاجـار، ســـردر ورودی منـازل 

دولت مـــردان و اعیـــان و اشـراف، هماهنـگ بـــا رفتارهـای 

جدیـــد اجتماعـی آنـــان ســـاخته و پرداختـه شـــده اسـت. 

آن هـا بـرای نشـان دادن موقعیـّت اجتماعـی و حفـظ جایـگاه 

و اعتبـــار خـــود، در تزییـــن ورودی هـــا، وســـواس و سـلیقٔه 

خاّصـی بـه کار بـرده و از مـواد و مصالـح مرغـوب و نقـش و 

نـگار بیشـتری اسـتفاده می کردنـد. جنـس کتیبه هـای بـه کار 

رفتـــه در دورٔه قاجـــار از گـچ، آجـــر، کاشـی و چـوب اسـت 

و عمـــدٔه تزیینـات سـردرها بـه صـــورت گـچ بـری، آجـرکاری 

و کاشـــی کاری اجـرا شـده است. امـّــا در دورٔه پهلـوی اّول، 

حضـــور آجـــرکاری نسـبت بـه مصالـح دیگـر بیشـتر نمایـان 

اسـت و در نمونه هـای مختلـف، ترکیبـات  منحصـربـه فـرد 

در تزیینـات آجـری دیـده می شـود. همچنیـن در بسـیاری از 

طرح هـا، ترکیبـات مختلـف بـا مصالـح دیگـر )حّتـی سـیمانی( 

و نیـز همنشـینی و درکنـار هـم قرارگرفتـن چنـد طـرح تزیینـی 

بـا مصالـح مختلـف اجـرا شـده اسـت و بـه نظـر می رسـد کـه 

میـراث گذشـته همچنـــان توانسـته اسـت بـه سـادگی و یـا 

شایسـتگی توسـط اسـتاد کاران بـه کار گرفتـه شـود.

تلفیق سبک های تزیینی
پشـتوانٔه غنـی هنـر آجـرکاری گذشـته، تأثیـرات و حضـور 

نهضت عمران و آبادانی 
و ساخت و ساز فراوان 

 ، به همراه سهولت در کار
اسـتفاده از آجـر را در 

اولویـّت قـرا داد بـه طوری 
کـه در مـّدت زمانـی کوتـاه، 

بافـت جدیـد آن دهه هـا 
بـه شـکل مـوزون و هماهنـگ 

دارای بناهای آجری 
به رنگ های زرد و قرمز 
شـد و به شـکل وسـیعی، 

نخسـت در بناهای اداری 
و سپس در بافت تجاری و 

خانه های مسکونی رایج 
گشت
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خـــود را در تزیینـــات معمـــاری ایـــن دوره نمایـان سـاخته 

اسـت. همچنیـن بـه دلیـل اثرگـذاری معمـاری اروپـا )و اینـک 

معمـاری مـدرن( در ایـن عصـر، تأثیـر تزیینـات سـبک غربـی 

نیـز در آثـار ایـن دوره مشـاهده می شـود. از ایـن جهـت، در 

تزیینـــات آجـری بناهـای دورٔه پهلـــوی اّول، بـا هـر دو نـوع 

تزیینـــات روبـرو هسـتیم: تزیینات آجـــری با طرح و نقـش 

سـّنتی و اسـامی و نیـز تزیینـات آجـری بـه شـیؤه معمـاری 

اروپایـی. بنابرایـن، بناهـای ایـن دوره، بـه گونـه ای هنرمندانـه 

و خوشـــایند و یـــا بـه شـــکل ترکیبـــات جدیـــد و نـامأنـوس، 

طرح هـای آجـری تزیینـی را در بناهـا ایجـاد کـرده اسـت کـه 

خـود بیـان کننـدٔه نگـرش معمـاری ایـن دوره اسـت. پدیـده ای 

تزیینی کـه می توان به گونـه ای آن را سـبک ممتـاز، جدیـد و 

متفـاوت تلّقـی کـرد.

تنّوع و گستردگی کمی
هرچنـــد میـزان و وسـعت تزیینـات معمـــاری ایـن دوره 

بـه فراوانـی، دّقـت و بـا جزئیـات بیشـتر نسـبت بـه معمـاری 

دوره هـــای پیشــین )قاجاریـــه، صفویـــه و...( نیســـت و از 

طرح هـــای عمومــاً بیشـــتری برخوردارنـــد، امـّــا بـه دلیـــل 

گســـتردگی و تعـــداد بناهـای سـاخته شـــده در ایـن مـّدت 

کوتاه، می توان تعـــداد متنّوع و فراوانی انـــواع تزیینـــات 

)بـه ویـژه تزیینـات آجـری( را مشـاهده کـرد.

تقارن در طرح
یکـی از ویژگی هـای شـاخص تزیینـات آجـری در بناهـای 

ایـن دوره، رعایـت تقـارن در طرح هـا اسـت. در واقـع تمامـی 

بناهایی که به ســـبک معماری باســـتانی ایرانی و ســـبک 

سـّنتی گذشته و یـا معمـاری نئوکاسـیک اروپـا ایجـاد شـده 

اســـت، ویژگـی تقـــارن را نیـز بـه همـــراه دارد. اّمـا بناهایـی 

کـــه در دورٔه آخـر پهلـــوی اّول و بـه سـبک معمـاری مـدرن 

ایجـاد شـده، چنـدان رعایـت تقـارن نـدارد و  در ایـن بناهـا 

آجـــر به کار نرفته اسـت. بنابرایـــن  ویژگی تقارن اصـوالً در 

تزیینـات آجـری را می تـوان گرایـش بـه سـمت گذشـته و یـا 

بهـره گیـری از سـبک های پیـش از مـدرن دانسـت.

اجرای استادکاران ایرانی
اگـرچـه در دورٔه پهلـوی اّول حضـور مهندسـان و طراحـان 

خارجـی و یـا مهندســـان ایرانـی از فرنـگ آمـده در طراحـی 

و اجـــرای آثار معماری این دوره شـــاخص اســـت، اّما آنچه 

انکارناپذیر اسـت، ایـن اسـت کـه تمامـی تزیینات این دوره 

)به ویـــژه تزیینات آجری(، توســـط اســـتادکاران و معمـاران 

ایرانـی پدیـد آمـده که ایـن ویژگی در  بناهـای سـاخته شـده 

در نیمـٔه اّول حکومـت کامـاً صدق می کند. همچنیـن در 

عصـر صنعتـی و پدیـدٔه انتقـال صنعـت از اروپـا بـه ایـران، 

شـــکلی از معمـاری جدیـد و یا بین المللی بـــه ارمغان آورد 

کــه شـــروع آن تأســـیس پـی درپـــی کارخانه های کوچـــک 

و بــزرگ صنعتــی بـــود... در ایـــن میـــان، نقـــش معمــاری 

گذشـته و یا معماری سـّنتی، تطبیـق و هماهنگـی متناسـب 

و هنرمندانـــٔه ایـــن احجـام بـزرگ و صنعتـــی، بـا محیـط و 

روحیـٔه معمـاری ایرانـی بـه  کاشـی کاری در ظاهر نما  توسـط 

نماســـازی و اسـتفاده از آجر و بعضاً کاشـی کاری در ظاهر 

نما و ورودی آن بود. در دوره ای کـــه نـــوع جدیـــد آمـوزش 

آکادمیـک، اجـرا و سـاخت نویـن بناهـا و پیدایـش معمـاران 

دانشـگاهی در کشـور آغاز به شـکل گیری می کند و می رود 

که کم کم جایـــگاه ســـّنتی و شـیوه های قدیمـــی را بگیـرد، 

حضـور اسـتادکاران قدیمـی و آثـار آن هـا را در بناهـای جدیـد 

می تـوان دورٔه منحصـربـه فـرد، قدرتمنـد و میـراث صاحـب 

سـبک تلقـّی نمـود. 
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مقاالت انتقادی مقاالت انتقادی 
فصلچهارم



»سیرآفاقِی« القید زمان و مکاِن 
روشنفکران تاریک اندیش
فرخنده مدّرس

بهنظرماخالیبودندستمرادیطادیهمچونمصیبتیاو
راگرفتارکردهاست،ازهرطرفکهمیخزد،بهدیوارههایهمان
سدسکندروحضور»سخنطباطبایی«برمیخورد!درستاست
کهدرعســرتنظریومفهومیمجبوراســتظاهرآنسخنانرا
بهکارگیردواستناداتخودراباآن»سخن«مستندکند،اّمادر
عینحال،باسرداشــتندرآبشخورهایدیگریهمانند»مرگ
ایرانشــهری«وطرح»ادارۀدموکراتیــکجامعهباامکاناتفقه
سیاســی«چــارهاینداردکهبگویــدباآنهامخالفاســت.زیرا
میداند؛دستگاهنظریـتاریخیدکترطباطبایی»چشممسّلح«

تشــخیصعناصرجدیددرقدیمفرهنگومتوناندیشــیدن
ایرانیاستوبسطواحیاینوآیینآن»جدیدهایدرقدیم«
درایندستگاهنظریبارویکردینوآیینممکناست.»نظریۀ
دورهبنــدیتاریخایران«درایندســتگاهنظریویژۀاینتاریخ
اســت.ازایــنویژگــیاســتکهبــویاســتقاللایــراناز»جهان
اســالم«بهمشــاممیرســد.شــرحتاریخپایــداریفرهنگییک
مّلتتاریخیاست،حّتیاگرپیروزنشدهباشد،اّماوجودنوعی
ازآگاهیمّلیدراومانعازپیشبرداهدافاسالمیاّمتگرایان

وروشنفکرانتاریکاندیشضدایراناست.
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مقّدمه: وامداری مخالفان به دکتر طباطبایی
پیش از این، به نشانۀ وامداری و ادای سپاس  در برابر 

دکتــر جــواد طباطبایــی، گفته بودیم که ایشــان »ســخن 

گفتــن« را بــه مــا آموخــت. از آن زمــان، هرچه گذشــت، 

بیشــتر دریافتیم که در میان ایــن »ما« تعداد مخالفین 

نیــز اندک نیســت؛ کســانی کــه بــرای عرضــۀ مکنونات 

»فکــری« خود، البته به منظــور »نقد و رِد« نظرات دکتر 

طباطبایی، جز در پناه این نظرات، نه می توانند جمله ای 

به قلم بکشند و نه بیانی بر زبان جاری کنند، تا چه رسد 

بــه اینکــه یک کار را به اســتقال آغاز کــرده و آن را نیز با 

موفقّیت به پایان مستقلش رسانده باشند.

از جمله یکی از این وامداران مخالِف دکتر طباطبایی، 

محّمدرضا مرادی طادی  است، که در »داوری انتقادی«، 

و در اصل مخالفت، با نظرات ایشان، قلم کم نزده است. 

اخیــراً نیز نوشــته ای را، ظاهراً بریــده از میانۀ متن دیگر 

خــود، کــه در تاریــخ ۱۳۹۷ منتشــر شــده، بــرای انتشــار 

مجــّدد، در اختیــار »فصل نامــۀ ایــران بــزرگ فرهنگــی« 

شــمارۀ پنجــم ـ ویژه نامــه ای در بــارۀ نظــام پادشــاهی ـ 

قــرارداده کــه در ادامــۀ مخالفت هایش با اندیشــۀ دکتر 

طباطبایــی  تنظیــم شــده اســت.  ایــن  نوشــته به آســانی 

می توانســت بــر گــرِد هم موضــوع ویژۀ ایــن فصل نامه و 

هــم بر محور عنوان خود یعنی »شــاه در الیه های زمانی 

و تنش های ساختاری سیاست نامه«، حّتی با بهره گیری 

از مفاهیم و به یاری مقوالت و مضامین ارائه شده توسط 

دکتــر طباطبایــی، اّما به طور مســتقل از دیدگاه ایشــان، 

تنظیم و در اختیار فصل نامه گذاشته شود. اّما این امر، 

در نــگاه محّمدرضا مرادی طادی، ناممکن آمده اســت. 

دلیل هم روشــن اســت؛ زیرا نمی شود هیچ موضوعی را، 

دربــارۀ تاریخ ایــران، به دلخواه بررســید و »روایت های« 

خوشاینِد دل بر این تاریخ روا داشت، اّما به سد سکندر 

اندیشــۀ طباطبایــی و نظریه های تاریخی ایشــان در بارۀ 

ایران برنخورد. کم نیســتند کسانی که تا کنون به سیاق  

گوناگــون تاش خــود را کرده اند، اّما خیلی زود به دیوار 

این سد سترگ برخورده و متاشی شده اند.

و اّمــا محّمدرضــا مــرادی طــادی، برای انتشــار مجّدد 

این نوشــته، »کلید شــاه« در »سیاست نامه« را بهانه ای 

قــرارداده و امــکان فراهم آمــده در »فصل نامۀ ایران بزرگ 

فرهنگــی« را غنیمتــی دیــده تــا بخشــی از کتــاب خــود 

را کــه، بــه قریــب یقیــن، در کتابفروشــی های میهــن در 

کنــار »تاش های تاریخِی مانــدگاِر« دکتر فیرحی خاک 

می خورنــد، دوبــاره منتشــر کند، تــا بلکه بتوانــد »روش 

جدیــد« خــود را، در »نقــد و رد« نظریــۀ جامــع دکتــر 

طباطبایی، حداقــل، به رؤیت خواننــدگان »فصل نامه«، 

برساند. روشی که تاش می کند؛ از ستون های این سد 

ســکندر، چــون »نظریــۀ زوال اندیشــه«، »نظریۀ شــرایط 

امتناع تفّکر«، »نظریۀ سّنت«، »نظریۀ تداوم و گسست« 

و »نظریــۀ دوره بنــدی ویــژۀ تاریــخ ایــران« کــه، به دلیــل 

بزرگــی و تنــاوری، در نــگاه طادی حالت »النگ شــاتی« 

یافته و به خیال او از دســترس »دور« و فهم شان »بعید« 

می نمایــد، تصاویــر متعّدد نزدیک و ریــزیـ  »کلوزآپی«ـ  

تهیه کند. یعنی در واقع یک تصویر سراسری را شکسته 

و بر جزیی از آن تصویر خردشده، منفک از اجزای دیگر، 

تمرکــز دهــد و همان جــزء را نیز با متــراژ و در اندازه های 

»نانومتری« بررســد و نام آن را بگذارد »بررسیدن سخن 

طباطبایی«. وی، البته در خیال خود، می خواهد، بر پایۀ 

نسبتی که انتخاب کرده، یک خورشید را در یک فندق 

بگنجانــد )نســبت نانومتــر به متــر تقریباً همان نســبت 

فندق به خورشــید است.( آنگاه، بکوشد، به خواننده ای 

کــه تصّور روشــنی از خورشــید یافتــه و تــوان پرتوافکنی 

آن به همۀ گوشــه  های تاریک تاریخ ایران را می شناســد، 

تلقین نماید، که همۀ خورشید همین فندق است، و چون 

همین فندق است، پس می توان آن را به آسانی شکست و 

گوارید. گوشه های پراکندۀ آن تصویر خردشده را ریزریز 

َجوید و ناپدید کرد، و امیدوار ماند که آن سد فرو ریزد. 

ُخب؛ این گوی و این میدان، گر اسباب مهّیا باشد!

عشــق و شــباب و رنــدی مجموعــۀ مراد اســت/ چون 

جمع شد معانی گوی بیان توان زد

بنابراین برای رد یک نظریه 
باید بر زمین یک نظریۀ 

جامع دیگری ایستاد و 
گوی پرتاب کرد، که مرادی 

طادی و همۀ مخالفان 
اندیشۀ طباطبایی هنوز 
از چنین وسعی برخوردار 

نشده اند
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عســرت »نظــری« مخالفــان در »نقــد و رد« اندیشــۀ 
طباطبایی

اســباب را چــو درنوشــتۀ »شــاه در الیه هــای زمانــی و 

تنش هــای ســاختاری سیاســت نامه«، جســتجو کردیــم، 

نامهّیــا دیدیــم و جــز اّدعاهــای توخالی، آشــوب فکری و 

ســتیز با نظم و انســجام فکری نیافتیم، که به این موارد 

در نوشــته خواهیــم پرداخــت. مــرادی طــادی موضــوع 

اصلــی نوشــتٔه خــود را، کــه گفتیــم ارائــۀ توضیحــات و 

نتایج پژوهشــی در باب آن می توانســت، بدون اشاره ای 

به دکتر طباطبایی، پیش برده شــود، در همان ابتدا، در 

حد همان اعام عنوان، معّوق گذاشــته و در همان آغاز 

می گوید: »در باب جایگاه نهادشاهی در نظم سیاسی« 

اندیشــۀ  تاریــخ  سیاســت نامه های  و  »اندرزنامه هــا  در 

سیاســی ســده های میانه...یــک نظریــۀ جامــع بیشــتر 

وجود ندارد که از آن دکتر طباطبایی اســت.« و او قصد 

»بررســیدن« آن را دارد. به عبــارت دیگــر مــرادی طادی 

همان اّول می گوید؛ در موضوع انتخابی خود، مســتقل 

از نظریۀ طباطبایی و بیرون از آن، نمی تواند حرفی بزند. 

می گوید، هیچ پژوهش و نظر مستقلی نه دربارۀ »جایگاه 

شاه در سیاست نامه«، و نه اساساً در بارۀ »تاریخ اندیشۀ 

سیاســی ســده های میانۀ ایــران« نمی تــوان ارائــه نمود، 

»بی آنکه با نظریۀ دکتر طباطبایی رویارو شد.«

حال اگر مرادی طادی، در اینجا، تعارفی توخالی نکرده 

و چنانچــه بــه گفتۀ خود در بــارۀ جامعّیت و یگانه بودن 

نظریــۀ دکتــر طباطبایــی، و به معنی آن، یعنــی نظریه ای 

کامــل، بــا ظرفیــت و بــا امکانــی تمــام، در گردآورندگی 

مفاهیــم و پایبنــدی بــه الزامــات ارائۀ یــک نظریۀ جامع، 

وفــادار بمانــد، پــس بایــد بپذیرد، که »بررســیدن ســخن 

طباطبایی« توســط وی معنایی جز رفتن به درون همین 

نظریــه و فعالّیــت فکــری برای آن نــدارد. زیــرا هر تاش 

فکری از درون یک نظریۀ جامع که همۀ امکانات و ابزار 

و اســباب را خــود ارائــه می کنــد، یا در جهــت اصاح آن 

نظریه اســت یا در خدمت افزودن به گســتره و فراگیری 

آن ، کــه در هــر دو حالت، جز به تقویت، غنا و اســتوارتر 

شــدن آن نظریــه نمی انجامــد. در اینجــا اگــر بخواهیــم 

مثالی بزنیم، به رغم اشراف به نابسنده بودن دانش خود 

در مــورد ایــن مثال، اّما به ناچار، نمونــۀ »دولت هابزِی« 

آغاِز دوران جدید جهان را می آوریم که در پرتو نقدهای 

هگلــی، بــه نظریه های دولــت در این آغــاز و ارائۀ نظریۀ 

»دولت« در پیوند با »جامعۀ مدنی«، هســتۀ ســخت و 

ماندگار خود، یعنی »ایدۀ دولت« را از دست نداد. زیرا 

نقدهــای هگل به نظریه های دولِت آغاز دوران جدید، با 

هــدِف »نقد و رد«، تخریب و در جهت نفی امر کانونی 

آن یعنی »دولت« نبود. نقدهای هگلی صورت نازیبای 

»دولت هابزی« را زدود و توجیه قاعدۀ قهر و سرکوب را 

از آن گرفت، اّما به هستۀ اصلی و سخت آن، آسیبی وارد 

نیاورد. برعکس با نظریۀ دولت های دمکراتیک مّلی، آن 

هستۀ سخت همچنان ماند و به مشروعّیت و اقتدار آن 

افــزوده گشــت. بدین ترتیــب، نقــد از درون یک نظریه، 

مشــروط به پذیرش و وفاداری به هستۀ کانونی، موجب 

تقویــت آن اســت. اّمــا بــرای »نقــد و رد« یــک »نظریــۀ 

جامــع،«، بــر پایۀ ضدّیت با موضوع کانونــی آن، چاره ای 

جز بیرون رفتن از آن، و ارائه یا ایستادن بر نظریۀ دیگری، 

وجــود ندارد. ماننــد کاری که مارکس به تدریج با نظریۀ 

»دولــت هگلــی« کرد و در نهایت نیز بــه درهم کوبیدن 

»دولــت« فرمــان داد. بنابرایــن برای رد یــک نظریه باید 

بــر زمین یــک نظریۀ جامع دیگری ایســتاد و گوی پرتاب 

کرد، که مرادی طادی و همۀ مخالفان اندیشۀ طباطبایی 

هنــوز از چنیــن وســعی برخــوردار نشــده اند. به رغم این 

عــدم وســع، اّمــا از تاش هــای پراکنــده، برپایۀ ســخنان 

پراکنده تــری کوتــاه نیامده انــد. زیــرا بقا و بــود و باش و 

بالــش »روشــنفکری« آنــان تنهــا در بی نظمــی و آشــوب 

فکری امکان پذیر است.

بدیهــی  اســت که تاش های پژوهشــی دیگــری نیز تا 

کنــون، از نــوع »نقد« در مســیر »اصاح« یــا پذیرش در 

خدمــت »گســترش«، روی اجــزا و مباحث گــرد و فراهم 

آمــده در نظریــۀ جامع دکتر طباطبایی، انجام شــده اند. 

اّما توسط پژوهشگرانی که برخاف مرادی طادی از پیش 

قصــد رد، به نام »نقد«، آن ها را نداشــته  و اســمش را هم 

»راســتی آزمایی« نگذاشــته اند. البته چنین نمونه هایی 

بیشــتر از ســوی هواداران نظری دکتــر طباطبایی عرضه 

شــده اند. هــواداری آن هــا از اندیشــۀ طباطبایــی نیــز از 

آن روســت کــه ایران و اهمّیــت و امکان تــداوم آن را، در 

کانــون تأّمــات ایــن اندیشــه می بیننــد. طبیعی  اســت 

مرادی طادی با ســابقۀ ایســتادن، خود بر افکاری که در 

درجــۀ اّول آرزومندنــد، بتواننــد این موضــوع کانونی را 

حذف کنند، یا به حاشیه رانده و با امر دیگری جایگزین 

نماینــد، نمی توانــد از ایــن هواداران دِل خوشــی داشــته 

و بــه آنــان حساســّیت نداشــته باشــد. چنان که تــا کنون 

حساسّیت  خود را نیز، نسبت به آنان، نشان داده  است، 

از جمله در گفتۀ زیر که شاهدی بر آن حساسّیت است:

اّما برای »نقد و رد« یک 
»نظریۀ جامع،«، بر پایۀ 
ع کانونی  ضدّیت با موضو
آن، چاره ای جز بیرون 
رفتن از آن، و ارائه یا 
ایستادن بر نظریۀ دیگری، 
وجود ندارد. مانند کاری 
که مارکس به تدریج با 
نظریۀ »دولت هگلی« کرد 
و در نهایت نیز به درهم 
کوبیدن »دولت« فرمان 
داد
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»در باب تخاصم و عداوت ایرانشهریان با فیرحی، جز 

این نمی توان گفت که اوالً کیست که از نیِش کیِن اینان 

در امان مانده باشد؟ و دوماً، به نظر می رسد، که ماهّیت 

این عداوت را نه در جدال مفاهیم بلکه در ستیزش های 

اجتماعی و بدنه های حامی آن ها بایستی پیگیری کرد.«

ایــن گفتاورد، برگرفته از مقالــۀ »جدال پربلماتیک ها، 

فقاهــت یا ایرانّیــت؟« درج در »خبرگزاری مهر« اســت 

کــه در اصــل در دفاع از دکتــر فیرحی در زمان حیات، و 

به هنگامی بود که فیرحی فریاد می زد: »ایرانشهری مرده 

است«. می بینیم که در خیال و وهم، همه  چیز می توان 

گفــت و همــه کار می تــوان کــرد. از جمله می تــوان، در 

بی اعتنایی به معنای ایران و ایرانی بودن، رتبۀ فقاهت را 

به درجۀ اهمّیت ایرانّیت رساند و آن را در مقابل این قرار 

داد! گذشته از این فیرحی، در آن زمان، برای اثبات خبر 

»مرگ ایرانشــهری« و در »نقــد و رِد« دکترطباطبایی، از 

شخصّیت تاریخی خواجه نظام الملک یک »سخت آیین« 

ســّنی و شــافعی متعّصب عرضه می کرد، تا این معنی را 

برســاند که؛ در آن دوران دیگر فرهنگ و اندیشــۀ ایرانِی 

مســتقلی وجود نداشــت. همه چیز در اسام مستحیل 

و مضمحــل شــده و همه کــس در خدمت بــه امپراتوری 

خلیفگان درآمده بود. خوانندگان عاقمند می توانند به 

ســابقۀ این بحث ها به آرشــیو رســانه های اصاح طلبان و 

نشــریات وابستۀ حکومتی مراجعه کرده و خود ماحظه 

کننــد کــه؛ در آن موقــع مــرادی طــادی، در تأییــد دکتر 

فیرحــی، پنهــان نمی کــرد کــه؛ دل بــه »دســتگاه فکــری 

فیرحــی« بســته، زیــرا آن »دســتگاه« را »معطــوف ادارۀ 

دموکراتیــک جامعــه با امکانات فقه« با »وجه تأسیســی 

و کــم و بیــش آینده گــرای« می دیــد. او مقاالتــی نیز در 

ترویج و تبلیغ آن »دســتگاه فکری« اســام گرا در جریدۀ 

»فرهیختگاِن« زیر کنترل و فرمان والیتی، تا پیش از قطع 

رابطه با این جریدٔه متخّصص در دســتکاری و فرهیخته 

در دروغ پردازی، منتشــر می کرد. این سابقه، صرف نظر 

از بی اعتنایی به مرتبت ایرانّیت و هم تراز دانستن آن با 

فقاهــت، بیش از هر امر دیگری، در آن زمان نیز، تمنای 

درونــی مــرادی طــادی را در فراهــم آمــدن »اســباب« یا 

یــک »نظریــۀ جامع« دیگــری، در بیرون از نظام اندیشــۀ 

طباطبایی، می رســاند. یعنی بیرون رفتن و ایســتادن در 

تقابل با اندیشه ای که بر ایران ایستاده است، در کانون 

آن تأمل بر ایران  قراردارد و در مضمون هر امر دیگری بر 

محور ایران می گردد و هر »ابنیۀ« دیگری، اگر قرار است 

ساخته شود، تنها و تنها بنایی بر گرد برج ایران و بر زمین 

ایران خواهد بود.

البتــه ایــن هیــچ اهمّیتــی نــدارد، کــه مــرادی طــادی 

آن ســخنان پراکنــده، در آن زمــان را در جهــت تشــویق 

و تقویــت »مؤّســس« خــود و بــه امیــد »تأســیس نظریــۀ 

جامع« دیگری توســط فیرحی، می نوشت و طی آن ها به 

»ایرانشهریان« نیز می تازید، که چرا »امان« نمی دهند! 

اّما مهم آن بود که مرادی طادی نمی خواست ببیند، یا از 

کمترین جرئتی برخوردار نبود که آشکارا از این واقعّیت 

نیز دفاع کند که؛ آن »نظریه« بر ستون دین مداری و بر 

محــور اّمت گرایی مبتنی بر والیت مطلقۀ فقیه و برپایۀ 

اجــرای شــریعت، علیه ایرانیــت، دیری  اســت که حی و 

حاضــر اســت و متولّیــان آن آرزویــی جــز جایگزین کردن 

ایران با اســام و »اســامی کردن ایران« ندارند. و دکتر 

فیرحی هم در درون و در کانون مراکز تبلیغاتی آن یعنی 

»دانشــگاه« بی سیرت شــدۀ »مــا« نصــب گردیــده، تــا با 

طرح »پربلماتیک فقه سیاسی« و با وعدۀ بی بنیاِد بیرون 

کشیدن »قرائت دمکراتیک« از »کدهای دست نزدنی« 

آیات مقدس، به »روشنفکراِن« همچنان تاریک اندیشی 

چــون طــادی امید دهد که بایســتند و با ژســت »جدال 

مفاهیم« از نظام سیاسی حاضر، یعنی این فرقۀ تبهکار، 

دفــاع کنند و تــا می توانند بــر ســرطرح »پربلماتیک ها« 

ناممکــن،  و  غریــب  و  عجیــب  »تجویــزات«  صــدور  و 

وقت گذرانــی نماینــد و برای باد انداختن بــه زیر بادبان 

آن »نجات غریق« مرحوِم رژیم اســامی، ایران دوســتی 

را بکوبند. البته هیچ یک از این ها مهم نیســت. این  هم 

مهم نیست که مرادی طادی هیچ یک از دفاعیات خود 

از ایــن خزعبــات را مورد »نقد و رد« قرار نداده اســت، 

مهــم آن اســت کــه وی امروز وضع ایــران را »جهّنمی« و 

زیر »آواِر انحطاط« می داند، اّما ریشه یابی و تبیین علل 

آوار این جهّنم در »نظریۀ زوال اندیشۀ« دکتر طباطبایی 

را قبــول نــدارد و انعقاد نطفه و آغاز روند این »زوال« در 

»ســده های میانــه اســامی« را رد می کنــد. و مــا تردید 

داریــم که وی اساســاً به معنای پرتعین »زوال اندیشــه« 

بــا پیامدهای فاکت آور آن و اصاً به معنای »زوال« پی 

برده باشد به این نکته در ادامه بازخواهیم گشت.

    

داعیۀ توخالی »جدال مفهومی«  
ـ »ماهّیــت عــداوت  اّمــا از همــان گفتــاورد فــوق  و 

ایرانشهریان در جدال مفاهیم نیست«ـ  روشن است که 

محّمدرضــا مــرادی طــادی در میدان »جــدال مفاهیم«، 

بسیار مّدعی  است و »ایرانشهریان« را نیز با تکیه بر قّوۀ 

فیرحی، در آن زمان، 
برای اثبات خبر »مرگ 
ایرانشهری« و در »نقد 
و رِد« دکترطباطبایی، 

از شخصّیت تاریخی 
خواجه نظام الملک یک 

»سخت آیین« سّنی و 
شافعی متعّصب عرضه 

می کرد، تا این معنی را 
برساند که؛ در آن دوران 

دیگر فرهنگ و اندیشۀ 
ایرانِی مستقلی وجود 
نداشت. همه چیز در 

اسالم مستحیل و مضمحل 
شده و همه کس در 

خدمت به امپراتوری 
خلیفگان درآمده بود

۲۰۵
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»جدال مفهومی« که در خود یافته، می کوبد و سرزنش 

می کند. وی در نوشتۀ مورد بحث ما نیز، با ذکر مقوالت 

متعّددی دربارۀ »مفهوم شناسی« نظیر »کالبد شناسی 

تاریخی مفاهیــم« »لرزه نگاری های مفهومی«، »حرکت 

جوهری مفهومی« و...همین داعیه را به نمایش گذاشته 

اســت. پهلوان ما در میدان »جدال مفهومی« ظاهراً به 

همۀ »ابزارهای« اشتقاقی »مفهوم« و »مفهوم شناسی« 

هم مســّلح اســت، ذهن او انباشته از مشتقات کاربردی 

و ابزاری »مفهومی« است. اّما »پرابلم« اصلی حرف ها، 

بیشتر، نمایشی بودن »جدال های مفهومی« وی است. 

به عبــارت دیگر، مــرادی طادی در »زمان انفســی« خود 

خــط تولیــد »مفهــوم« را بــا ضــرورت توضیــح آن در یک 

جدال مفهومی اشــتباه گرفتــه و همچون یک کارگر خط 

تولیــد، خــود را موظف به تولید می دانــد نه توضیح. ما 

در اینجــا دامــن این صحبت های عام را قیچی می کنیم 

تــا، چــون مرادی طادی، به کّلی گویی دچار نشــویم. لذا 

به سراغ متن تعیین شدۀ او می رویم.

از آنجــا که نویســنده با ذکر »سیاســت نامه« در تیتر 

نوشتۀ خود، این متن را، به عنوان میدان »جدال مفهومی« 

اّدعایی خویش برگزیده و معّین کرده و خود را در میدان 

ایــن متــن، ظاهــراً، یک مّدعــی در برابر دکتــر طباطبایی 

می داند و می خواهد »ســخنان« ایشان را »بررسد«، لذا 

خوانندگان برای تعقیب این »بررسِی چالشگرانه« ناگزیر 

بایــد میــان توضیحات دکتــر طباطبایی دربارۀ سرشــت 

دســتگاه فکــری خواجــه  نظام الملــک، نظــام مفهومــی و 

شناخت مفاهیم حاضر در متن »سیاست نامه«، پیوند آن 

با »الیه های« زمانی مورد توّجه خواجه و شرایط تاریخی 

و امکانات نظری آن دوره، در یک سوی، و سخنان مّدعی 

و جدال هــای و چالش گرانــۀ وی، دربــارۀ همین امور، در 

ســوی دیگر، قیاســی برقــرار کنند. ما، اّمــا در این قیاس 

و بــر گــرد این مضامین مشــّخص، هرچه به متن نوشــتٔه 

مّدعــی می نگریــم و در آن جســتجو می کنیــم، جــز خط 

تولیــد واژه هــای قلنبه ســلنبه، هیچ »جــدال مفهومی«، 

روی هیچ یــک از مفاهیــم متــن تاریخــِی سیاســت نامه، 

آن هم در مقابله با دکتر طباطبایی نمی بینیم. صرف نظر 

از اینکه مرادی طادی خود قباً، با یگانه و جامع دانستن 

»نظریۀ طباطبایی« در واقع اذعان کرده بود که مفاهیم 

کلیدی موجود در سیاســت نامه را خود دکتر طباطبایی 

مورد بحث و بررسی قرارداده اند، و روشن نموده اند که؛ 

چرا و به اعتبار کدام قرائن و شــواهدی اندیشــۀ خواجه 

»ایرانشــهری«  ـ  سیاســت نامه  نویســندۀ  ـ  نظام الملــک 

بــر مبنــای  ایرانــی«  بــا »اندیشــیدن  نســبتی  و  اســت 

مضامیــن انتقــال یافته از دوران قبل از اســام داشــته و 

بــه این اعتبار خواجه، یکی از »نمایندگان فرزانگی کهن 

ایرانــی« خوانــده  شــده اســت. ُخــب! همــۀ این هــا را که 

دکتــر طباطبایی گفته و آقای طــادی هم، با قبول، تکرار 

کرده، پس »جداِل مفهومی«اش کجاســت؟ این  نکته را 

نیز باید در اینجا بیفزاییم که، دکتر طباطبایی، عاوه بر 

»سیاست نامۀ« خواجه، »سیاست نامه های ایرانشهری« 

دیگری را، و در کنار آن ها »سیاســت نامه های شرعی« و 

»شریعت نامه های« متعّددی را نیز بررسی کرده و حّتی 

نقاط افتراق مبنایی و وجه تمایز بنیادی میان آن ها را نیز 

مشّخص و مدّون نموده است. مرادی طادی نیز به تفّوق 

این تاش نظری دکتر طباطبایی اذعان داشته است.

در اینجــا مــا نکتــۀ دیگــری را نیــز بــه نــکات فــوق 

می افزاییــم، کــه در واقــع آن را از مطالعــۀ توضیحــات 

دکتــر طباطبایی دربــارۀ خواجه نظام الملک، و همچنین 

از تألیفات دکتر عبدالحســین زرین کــوب، دریافته ایم، 

و آن اینکــه؛ خواجــه نظام الملــک، از طریق تأســیس نهاد 

نظامیه و لشــکرگاه، به عنــوان مکان گردآمــدن ادبا، اهل 

علــم و اهــل نظر و ادارۀ مدّبرانۀ تبادل افکار در آن مکان، 

در حقیقــت، در دفــاع و پاســداری از اندیشــه و علــم، از 

خود در تاریخ نام بلندی نیز به جای گذاشته است. این 

نکته را افزودیم تا بر وجه مهم دیگری از ظرفّیت اندیشۀ 

سیاسی خواجه نظام الملک تکیه کرده و یادآور شویم که 

ارزیابــی اندیشــیدن خردمندانــۀ خواجه در حــوزۀ عمل 

نیــز بســیار اهمّیــت دارد. خواجــه وزیر مقتــدری بود و 

آن اقتــدار را نیز خردمندانه در عمل در خدمت پرورش 

علــم و نهادهــای علمــی نیــز صــرف نمــود. با وجــود این 

خواجــه نظام طایه دار علم پروری و اندیشــه ورزی نبود. 

اّمــا او تالــی اندیشــمندان ایرانی تباری بود کــه از طریق 

اندیشه ورزی فلسفی، سیاسی و اخاقی و کامِی مبتنی 

بر خرد، شــرایط امکان رویداد تاریخــی »عصر زرین« در 

سده های آغازین تا قرن پنجم را ممکن ساختند.

بــه  طــادی  مــرادی  حرف هــای  بــه  آنچــه  اّمــا  و 

خواجــه  ایرانشــهری  اندیشــۀ  بــه  و  »سیاســت نامه« 

بازمی گردد، در بخش بزرگی جز تکرار و پراکندن برخی از 

همین داده های فراهم آمده و گردآوری و گردشده توسط 

دکتــر طباطبایی، هیچ چیز بااساســی نگفته که نشــانی 

از اختاف نظــر بــا دکتر طباطبایی، روی سیاســت نامه و 

مفهــوم یــا مفاهیمی در متن آن و در نظر خواجه باشــد. 

عاوه بر این او از هیچ متن مشّخص دیگری که خاستگاه 

امروز وضع ایران را 
»جهّنمی« و زیر »آواِر 
انحطاط« می داند، اّما 
ریشه یابی و تبیین علل آوار 
این جهّنم در »نظریۀ زوال 
اندیشۀ« دکتر طباطبایی 
را قبول ندارد و انعقاد 
نطفه و آغاز روند این 
»زوال« در »سده های 
میانه اسالمی« را رد 
می کند. و ما تردید داریم 
که وی اساسًا به معنای 
پرتعین »زوال اندیشه« با 
پیامدهای فالکت آور آن و 
اصًال به معنای »زوال« پی 
برده باشد
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زمانی آن بر تاریخ سده های میانه باشد، سخنی نگفته تا 

شاید در آنجا بتوانیم نظری غیر از آنچه دکتر طباطبایی 

گفته انــد، بیابیم و میــان آن ها اختاف یــا تعارضی پیدا 

کنیم. بنابراین بر بستر این دوره، بر روی متون منتسب 

به این سده ها یا مفاهیم موجود در آن متن ها، ما شاهد 

هیچ جدالی از ســوی مرادی طادی نیســتیم. حرف های 

وی در مورد اینکه »مفاهیم« چگونه اند و چه رفتاری باید 

با آن ها بکنیم، بیشتر جنبۀ کاربردی و ابزاری و تکنیکی 

داشته و چون در عمل نیز به کار گرفته نشده اند، از حد 

تعریف هــای کّلی  فراتر نرفته انــد. گفتن اینکه: »حرکت 

و پویایــی خصلــت جوهــری مفهــوم اســت«، »مــا بایــد 

کالبدشکافی مفهومی بکنیم«، »چراکه مضمون مفاهیم 

ـ بــا اســتناد بــه دکتــر طباطبایــیـ  امــری ســّیال و دارای 

حرکــت جوهری اســت.«، »حرکت و دگرگونی گسســت 

ایجــاد می کنــد.«، »ادوار تاریــخ بــا دوره هــای اندیشــه 

یکســان نیســتند.«، »در تاریخ نگاری اندیشه ـ با استناد 

به ســخن کاســیررـ  با پیشرفت زمانی پوســته ای سروکار 

نداریم که در خط مستقیم به سوی هدفی ویژه برود.«، 

»مفاهیــم مــکان لرزه نگاری هاســت« و... جز کّلی گویی 

نبــوده و هیــچ تبّحــری را در به کاربســتِن آن ها، از ســوی 

مّدعــی، هنوز نمی نمایند. صرف نظر از اینکه، بســیاری 

از همیــن  کّلیات نیز، به گفتۀ خودش، متعّلق به دیگران 

است و اگر تصّوری از تأثیر آموزشی، دربارۀ قواعد کّلی، 

از ذکر آن ها باشد، آن امتیاز را نیز نمی توان به وی داد.

    

نمونۀ جدال های مفهومی حقیقی
بدیــن ترتیب، اّدعای »جدال مفهومی« مرادی طادی 

بیشــتر کّلی گویــی، تکرار گفته هــای دیگران و نمایشــی 

اســت تــا »جــدال« روی متن های ســده های میانه. حال 

به اقتضای ســخن در اینجا ارائۀ نمونه های مشّخصی از 

جدال مفهومی را به جا دیده و دریغ مان می آید از نمونه 

پژوهش هــای مصطفی نصیری، روی برخی مفاهیم مهم 

اندیشــۀ سیاســی متون قدیــمـ  متعّلق به مرحلــۀ آغازین 

ســده های میانــهـ  یادی به میــان نیاوریــم و از آن ها یاری 

نگیریم. خوانندگان آشــنا با مصطفی نصیری، می دانند 

که وی نیز در ذیل همان عنوان »ایرانشهریان« قرار دارد، 

که از ســوی مخالفین »اندیشــۀ و فرهنگ ایرانشــهری«، 

نظیــر مــرادی طــادی، همچــون »ســتارۀ داود« بر ســینۀ 

هــواداران اندیشــۀ دکتــر طباطبایــی  نصــب شــده تــا در 

شناسایی  »ایدئولوژی«شان تسریع شود.

اّمــا مصطفــی نصیرِی ایرانشــهری پژوهش هایــی دارد 

کــه بعضــی از آن هــا، برگــرد، مقــوالت یــا مفاهیمــی در 

اندیشــٔه دکتــر طباطبایــی  اســت. نتایــج آن پژوهش هــا 

نه تنهــا به فهــم خواننــدگان عاقمنــد، از ســخنان دکتر 

طباطبایــی، یــاری بیشــتری رســانده اند، بلکــه راســتی و 

قوام سخن ایشان را نیز آزموده  و آشکارتر نموده ، به ویژه 

در جاهایــی کــه نصیری تخّصص و آشــنایی خود به ســه 

زبان فارسی و عربی و ترکی را به کار گرفته است. البته 

این »ایرانشــهری« بدون آنکه از پیش در جامۀ بازجویی 

درآمده و قصد »راســتی آزمایی« داشته باشد، اّما وقتی 

می خواننــد،  را  وی  تحقیقــی  توضیحــات  خواننــدگان 

به احتمــال یقین، چون مــا، با خود زمزمه می کنند: »ای 

بابــا پس طباطبایی راســت می گویــد.« به عنــوان مثال، 

وقتــی دکتــر طباطبایــی می گوینــد؛ مــا، بــرای نــگارش 

تاریــخ خودمان، هنوز به همــۀ منابع تاریخ مان، از جمله 

منابعی که به زبان های دیگر، نوشته شده اند، دسترسی 

نداریــم، یــا وقتــی می گوینــد کــه بســیاری از مفاهیــم 
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تاریخــی اندیشــۀ سیاســی ایران زیــر وزن ســنگین درک 

ادبی مــان، فهمیده نشــده اند، ما با خواندن نوشــته های 

پژوهشــگرانۀ نصیری نیز هرچه بیشــتر به صحت و ابعاد 

ژرف اشــاره های دکتر طباطبایی در مورد این تنگناهای 

تاریخ نــگاری ایــران پــی  می بریــم. به عنــوان یــک نمونه، 

قطعــه ای از مقالــۀ »مناظره روهــای دوره گــرد« مصطفی 

نصیــری را می آوریــم کــه در آن، »رســالۀ فی الصحابــه« 

ابن مقفــع را معرفــی و مضمون برخی مفاهیم کلیدی آن 

ســند مهم در حوزۀ تاریخ اندیشــۀ سیاســی ایران را، که 

بــه زبــان عربــی بــوده و بعد به غلــط ترجمه شــده، مورد 

بررســی تاریخی قــرارداده اســت. دکتــر طباطبایی خود 

در »نظریــۀ انحطاط ایــران«ـ  بخش ماحظات مقّدماتی 

ـ بــه »مورد شــگفت انگیز روزبه پســر دادویــه معروف به 

ابن مقفع مترجم و سیاست نامه نویس ایران« اشاره کرده 

و گفته اند که »این مورد شــگفت انگیز« توّجه ایشــان را 

بــه معنــای ژرف تــرـ  فراتــر از »معنــای اّولّیــۀ«ـ  »دو قرن 

سکوت« جلب کرده است. نصیری، با ِاشراف به اهمّیت 

این تأکید بر این »مورد شــگفت انگیز«، و با آشــنایی به 

متــن عربــی رســاالت ایــن »سیاســت نامه نویس دو قرن 

ســکوت ایرانیان« از جمله »رســالۀ صحابه«، در بحث و 

برخورد به بدفهمی هایی وارد می شود که در اثر ترجمۀ 

غلــط و همچنین تفســیرهای نادرســت از برخی مفاهیم 

ابن مقفع، از سوی اهل ادب، مّدعیان »اهل دین« و اهل 

»جدال های مفهومی« اشاعه شده اند. ما در اینجا تنها 

قطعۀ کوتاهی از سخنان مشّخص و روشن نصیری را در 

توضیح تاریخی مفهوم »صحابه« می آوریم.

»... وقتــی »صحابــه« را به صــورت مطلــق ]به عنــوان 

مفهومــی عــام و کّلــی[ می شــنویم، مضمونــی در حــوزۀ 

دین را تداعی می کنیم. اّما »صحابه« در عنوان رســالۀ 

ابن مقفــع، بــه هیچ عنــوان در بافــت دینی بــه کار نرفته 

اســت، و مهم تــر از آن، تداعــی چنیــن معنایــی از آن نیز 

غلــط و خاف غایت و غرض ابن مقفع اســت. همان طور 

کــه ابن مقفع پژوهان عرب توضیــح داده اند؛ »الصحابه« 

به معنــی »البطانــه« یعنــی کســانی اســت که بــا بطن و 

جوانب پیدا و پنهان امور آشنا هستند... از همین منظر 

»رساله دربارٔه صحابه« یعنی رساله دربارٔه وزیران مقّرب 

و مشاوران خاص یک حاکم است...«.

نصیری در همین نوشتۀ چند بخشی مفاهیم کلیدی 

دیگری را، بر متن رساله های ابن مقفع، از جمله مفاهیمی 

چــون »اصــاح«، »ادب«، »امان نامــه« و... مورد توّجه، 

بررسی و بحث قرار داده و در حقیقت برگرد این مفاهیم 

وارد یک جدال مفهومی واقعی شــده اســت. او با رجوع 

بــه متــن اصلی، با توّجه به »شــرایط امکان فکــری« دورۀ 

ابن مقفع، آن مفاهیم را از معانی اخاقی، ادبی و به ویژه 

»ترجمانــِی« خــاف نظــر ابن مقفــع پاک کــرده و معنای 

اصلی آن ها را، بر متن اصلی، در پیوند با مفاهیم دیگر و 

با اســتناد به مجموعه ای از قرائن موجود، نتیجه گرفته 

اســت، از جملــه از مقــام دیوانــی، نظام فکــری یک اهل 

دیــوان، آگاهــی خردمندانــۀ یک وزیر و مشــاور آشــنا به 

آیین کشورداری بهینه و به ارث برده از تجربۀ کشورداری 

نیــاکان خویــش. نصیــری نشــان داده کــه ایــن مفاهیــم 

ملجأیی در افکار دینی آن زمان و این زمان نداشته و به 

دین آمیخته نبوده اند.

گفتیــم؛ در پرتــو چنیــن پژوهش هایــی تصــّور و درک 

روشــن تری از بسیاری سخنان دکتر طباطبایی، از جمله 

چگونگی انتقال مضامین فرهنگی و سیاسی ایرانشهری 

امــکان  آمــدن  فراهــم  راز  فهــم  و  بــه دورۀ »اســامی« 

احیــای سیاســی و فرهنگی ایــران و امکان تــداوم آن، به 

خواننــدگان نیــز انتقــال می یابد. نمونــه ای دیگــر از این 

تفهیــم را می توان از کتاب »تاریخ اندیشــۀ سیاســی در 

ایــرانـ  ماحظاتــی در مبانی نظری ایرانشــهری«، تألیف 

ع و تجدید  دکتر طباطبایی، و در فصل سوم آن »ابن ُمقفَّ

اندیشۀ سیاسی ایرانشهری« دریافت که پرتوی  است بر 

چگونگی انتقال عناصری از اندیشــۀ سیاسی ایرانشهری 

بــه »دورۀ اســامی«. ایــن فصــل از کتاب بــه بازبینی و 

بررســی ســخنان ابن مقفع، اهل دیوان، در دربار منصور 

خلیفــۀ دوم عباســی، اختصــاص دارد و بخشــی از آن از 

رســالۀ »الصحابه« است؛ در شرح الزامات تشکیل سپاه 

و نیروی نظامی، از روی الگوی ســپاهیان منظّم خراسان 

به فرماندهی ابومسلم، که عباسیان را به قدرت رساند، 

اّما پیش از ابن مقفع به دست خلیفه به قتل رسیده بود. 

همان طور که ابن مقفع نیز به فرمان منصور کشته و جنازۀ 

قطعه قطعه شده اش به آتش سپرده شد. با قیاسی میان 

ایــن نظــرات ابن مقفــع، در توضیحاِت دکتــر طباطبایی، 

بــا آنچــه در تاریــخ طبــری، به ریــز و با دّقت و وسواســی 

شــگفت انگیز در وقایع نــگاری، دربــارۀ وضع جنگندگان 

اسامِی گردآمده از قبایل مختلف و متعارض عرب، در 

صدر اســام آمده، می توانیم، بــه وجه دیگری از معنای 

»انتقال و تداوم اندیشــۀ سیاسی ایرانشهری« پی برده و 

همچنین به دریافت روشــن تری نائل شــویم که بر بستر 

کدام شــالوده های نظری، امکان استقال و احیای ایران 

در کدام رخدادهای نظری و مفهومی »دو قرن سکوت« 

این  نکته را نیز باید در 
اینجا بیفزاییم که، دکتر 
طباطبایی، عالوه بر 
»سیاست نامۀ« خواجه، 
»سیاست نامه های 
ایرانشهری« دیگری 
را، و در کنار آن ها 
»سیاست نامه های شرعی« 
و »شریعت نامه های« 
متعّددی را نیز بررسی 
کرده و حّتی نقاط افتراق 
مبنایی و وجه تمایز بنیادی 
میان آن ها را نیز مشّخص 
و مدّون نموده است. 
مرادی طادی نیز به تفّوق 
این تالش نظری دکتر 
طباطبایی اذعان داشته 
است
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ممکن شــد. و اینکه دریابیم چرا بــرای ایرانیان دورۀ ۹۰۰ 

ســالۀ ســده های میانۀ اسامی، زمان یکسان و یک لختی 

نبــوده اســت. از اینجاســت کــه می توانیــم بــه اهمّیــت 

»نظریــۀ دوره بنــدی ویژۀ تاریخ ایــران« دکتر طباطبایی، 

در فهــم تاریــخ ایــران، پی ببریــم و بدانیــم کــه مبنــای 

جدال هــای دکتر طباطبایــی با دوره بندی هــای تاریخی 

دیگــری، که هیچ ربطی به تاریخ ویژۀ ایران نداشــته اند، 

همین تمایزات مهم مضمونی  است. مرادی طادی با این 

مضامین برجسته، و نظم توضیحی و روشن آنهاست که 

سرســازش ندارد. او ترجیح می دهد که در آن ۹۰۰ ســالۀ 

اســامی هیچ اّتفاقی نیفتاده باشد که تمایز تاریخ ایران 

آشــکار نگــردد و آن نظــم متمایز در اذهان ایرانیان شــکل 

نگیرد.

    

»یک لختی« و »سکون تاریخی« طی نه سده

ارائۀ نمونه های معّین در مورد »جدال های مفهومی« 

بــر بســتر متــون تاریخــی در ســطور بــاال، در عیــن حال، 

اشــاره ای به نخســتین مرحله از »دورۀ سده های میانه« 

نیز هســت. »ســده های میانه« عنوان مفهومی دوره ای 

اســت کــه مــرادی طــادی آن را از دکتــر طباطبایــی وام 

گرفتــه و بــه کار می بــرد، اّما مضمــون آن را قبــول ندارد. 

او در زیرنویــس شــمارۀ ۱۸ همیــن نوشــته، بــا اســتناد به 

»گفتــۀ« خــود در »دفتــر پیشــین«، کــه در ایــن نوشــته 

دفتری مجهول است، نقلی می آورد و می نویسد: »از سر 

ناچاری مفهوم تاریخی ســدۀ میانۀ« دکتر طباطبایی را 

»به کار می برد«. و ما برآن هستیم که چون چیز دیگری، 

بــرای نامیــدن این دورٔه ۹۰۰ ســاله در دســت نــدارد، لذا 

آن را علی الحســاب بــه همیــن صــورت اّمــا به معنــای 

»زمــان تقویمی«، به کار می بــرد. وی بافاصله در ادامه 

می گویــد؛ این »زمــان تقویمی« را هم »بســان متضادی 

در برابر »دوقرن ســکوت« مرحوم زرین کوب« گذاشته 

اســت. به عبارت دیگر، می گویــد؛ این »زمان تقویمی«، 

ِصرف  اســتفادۀ ابزاری در جدالی نمایشی با زرین کوب 

اســت و اصالت معنایی دیگری، جز معنای ابتدایی آن، 

ندارد.

بــه ســخنان دکتــر  اّمــا اشــارۀ گذرایــی  بــاال،  مــا در 

طباطبایــی دربــارۀ تجدیــد نظــر در معنــای »دو قــرن 

ســکوت«، بــا توّجه بــه »مــورد شــگفت  انگیز« ابن مقفع 

داشــتیم؛ نمونــۀ شــگفت انگیزی که مبنــا و مبدأ مهّمی 

بــرای »دورۀ مقّدماتــی فراهــم شــدن پایــداری فرهنگــی 

ایرانیان« و پیامدهای آن در »گذار به عصر زرین« بوده 

اســت. مصطفی نصیری هــم در تحقیقات مفّصلی ذیل 

عنــوان »اّولیــن نطفه های خودآگاهی ایرانیـ  ســیری در 

مضامین اّولین سروده های ایرانیان به زبان عربی« نشان 

داده اســت، کــه برخــاف آن »برداشــت ابتدایــی«، این 

»دو قــرن«، در اصــل »دو قــرن فریــاد« بــوده اســت و نه 

ســکوت. البته اسام گرایان با چنین پژوهش ها و تجدید 

تعبیرهایــی از »دو قــرن ســکوت« به شــّدت مخالفنــد. 

آن هــا ترجیــح می دادنــد، ایــن »دو قــرن ســکوت«، در 

سطح همان »برداشت ابتدایی« یعنی »سکوت عامت 

رضاســت« می ماند، چــون، در برداشــت جدید، تحمیل 

فرضیــۀ گرویدن »رضامندانۀ« ایرانیــان به »دین مبین« 

دشــوار می شود. مرادی طادی نیز، احتماالً، از این بابت 

با اســام گرایان همدل، لذا ناخرســند، است ـ می گوییم 

»احتمــاالً«، چــون اصــل مطلــب طــادی را در دســترس 

نداشــته ایم. وی، احتمــاالً، در مخالفت با برداشــت  »دو 

قــرن فریــاد« از اثــر زرین کــوب، دســت بــه کار نمایــش 
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»جــدال مفهومــی« شــده و بــه اعتــراف خــودش »زمان 

تقویمی« را »بسان متضادی«، در برابر »دوقرن سکوت« 

قــرار داده، بــدون آ نکه اصالتاً اعتباری، جز همان معنای 

ابتدایــی، بــرای »زمــان تقویمــی« خــود قائــل باشــد. در 

اینجا، صرف نظر از این برخورد ابزاری و بی اعتبار مرادی 

طادی علیه زرین کوب، باید دید که این »زمان تقویمی« 

۹۰۰ سالۀ سده های میانه، در ذهن نویسنده، چه معنایی 

دارد: روز آمده، شــب شده و شب رفته روز آمده، ماه ها 

و سال ها سپری شده و بدین ترتیب، نهصد سال گذشته 

و در ایــن ســده های دراز هــم هیچ چیــز دندان گیــری، 

»در حوزۀ اندیشــه به طور عام و اندیشــۀ سیاسی به طور 

خاص« برای تاریخ نگاری دوره های گوناگون و متفاوت، 

وجود نداشته است. یا بهتر است بگوییم؛ مرادی طادی 

هنوز چیزی پیدا نکرده  است، تا معنای مطلوب خود را 

از تأثیر تاریخی اندیشه، مستفاد کند. نویسنده در این 

باب می گوید:

»در شرایط فعلی که چنین پژوهش هایی در باب متون 

سیاسی سده های میانه، عموماً، و متون سیاست نامه ای، 

خصوصاً، انجام نشده است اّدعای »زوال/تداوم« سخن 

نادقیقی بیش نخواهد بود. چرا که نتوانســته ایم نشــان 

دهیــم کــه هســتۀ معنایی مفاهیم چــه زمــاِن تداومی را 

طــی کرده اند؛ در کجا دچار فترت شــده اند؛ و نهایتاً در 

کدامین نقطه از متِن تاریخ گسسته اند. در غیاب چنین 

پیش شــرط های ضرور و ناگزیــری، دعوی زوال همان قدر 

ایدئولوژیک است که اّدعای دوام.«

وی در ادامــه حّتــی بــه دکتــر طباطبایــی توصیــه نیز 

می کنــد کــه؛ بــار زوال را از گــردن »اندیشــه« بــردارد. 

زیــرا از نظــر وی، البتــه با تشــبث و دســتبردی به نظریۀ 

»جدید در قدیم« دکتر طباطبایی، اساســاً در تمام طول 

این نهصد ســال همه نوع اندیشــه ای هم زمان و در کنار 

هم، در حالت بده بستان با یکدیگر و گاه حّتی در تبدیل 

یکی به دیگری، می توانســته وجود داشــته باشــد. »ما« 

بــا فرض وجــود همه نوع اندیشــه، »شــاهد جزایر زمانی 

متعّددی هســتیم.« اندیشه ها پیوسته »از طریق فرایند 

به هم آمیختن و از هم جدا شدن و در هیئت های نوعی 

معّین با یکدیگر متشــّکل شــدن« بوده اند. بدین ترتیب، 

چون چنین وضعّیت سّیالی بر جهان اندیشه  حاکم است 

پــس؛ »مــا« نمی توانیــم بگوییــم کــه »کدام اندیشــه در 

چــه زمانــی زوال یافته و کدام تا چه زمانی دوام داشــته 

است.« و تا وقتی »ما« نمی دانیم، »دعوی زوال/تداوم 

هر دو به یک اندازه ایدئولوژیک هستند.«

بــه ســخنان آشــفته و  اّمــا پیــش از ادامــۀ برخــورد   

بی ضابطــۀ فــوق، بی تناســب نمی دانیــم، یــادآور شــویم 

کــه ما هیــچ تردیدی نداریــم؛ جامعۀ »اهل نظــر« و اهل 

مطالعه خیلی سپاسگزار آقای مرادی طادی خواهند شد، 

اگر ایشان، به انتخاب خود دست به کار تحقیق بر روی 

متونی از سیاســت نامه ها یا دیگر متون اندیشۀ سیاسی 

شــوند، البته اگر این درهم آمیختگی و ســّیالیت دائمی 

اجازه دهند، حداقل بر چندتایی از آن ها، که بررسی شان 

در  ایشــان  ظاهــراً  می خورنــد.  خــاک  و  مانــده  معــّوق 

عبارت پردازی و »جعل مفاهیم« هم که مشکلی ندارند 

و »ابزارهــای کاربــردی« ســنجش مفاهیــم و »الیه هــای 

مختلف زمانی شان« را هم که در اختیار دارند. فقط در 

این زمینه توصیه می کنیم، کارهای انجام شــدۀ دیگران 

را تکــرار نکننــد، و حرف هــای تکراری نزنند، تــا در وقت 

صرفه جویی شده، یا وقت بیش از این تلف نشود.

و اّمــا از ایــن توصیــه کــه بگذریــم، در نخســتین نــگاه 

بــه نقــل قول فــوق باید بگوییم؛ در شــرایط نفــی و تردید 

»دکارتــی« که آقای مرادی طادی به خوانندگان تحمیل 

کرده انــد، و بــرای بیرون آمدن از خیرگــی در این نمایش 

بن بســت ایشــان، کــه در حقیقــت بــه روش بحث هــای 

اسکوالستیکی  و روی هواست، چاره ای نداریم جز اینکه 

همۀ »اندیشه ها« و »سخنان« را کنار گذاشته و تنها به 

عقل متوســط خود از یک ســو و به واقعّیت های تاریخی 

میهنمان از ســوی دیگرپناه ببریم و دست به قیاس های 

ساده میان دوره های تاریخی بزنیم، مثاً دهه های پیش 

از انقاب اسامی را با »جهّنم« امروزمان مقایسه کنیم، 

که اسم آن را مرادی طادی نیز گذاشته  »آوار انحطاط«. 

یــا اینکــه در تاریــخ دراز ایــران دورتر برویم و مثــاً یادی 

بکنیم از تأسیس نظامیه ها یا محافل علمِی مورد حمایت 

خواجه نظام الملک وزیر مقتدر ســاطین ترک، در همان 

دوره ای که به گفتۀ مرادی طادی »شــاهان وارداتی« از 

بیــرون بــر ایران عــارض شــده و »پتیارگی« را هــم باخود 

آورده بودنــد. در ایــن یــادآوری، به ویژه، بــر این واقعّیت 

تکیــه کنیــم کــه در زمان خواجــه نظام الملــک، و در پناه 

اقتدار سیاســی و فکری وی بار دیگر »ســامان ســخن« و 

امکان تولید علم و علم اندوزی، که تنها می تواند مبتنی 

بر اندیشــیدن خردمندانه باشد، احیا شده بود. بعد، آن 

روزگار را با زمانی قیاس کنیم که، برخاف دورۀ خواجه، 

عقــل نفــی، خــرد ضایــع و هر »خربنــده ای« شــاه و وزیر 

می شــد و دنیــای ایــران نیز شــده بود »قنطــرۀ آخرت« و 

»پل صراطی« که در نهایت مغوالن از روی آن گذشتند 

البته اسالم گرایان با چنین 
پژوهش ها و تجدید 
تعبیرهایی از »دو قرن 
سکوت« به شّدت مخالفند. 
آن ها ترجیح می دادند، 
این »دو قرن سکوت«، در 
سطح همان »برداشت 
ابتدایی« یعنی »سکوت 
عالمت رضاست« می ماند، 
چون، در برداشت جدید، 
تحمیل فرضیۀ گرویدن 
»رضامندانۀ« ایرانیان به 
»دین مبین« دشوار می شود
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و همچــون »عــذاب الهــی« آمدند، مــا را، از زن و بچه و 

مــرغ و خــروس و ســگ و گربــه، در بی خــردی  و انحطاط 

همه گیر »کشتند و سوختند« اّما »نرفتند«! و آنگاه بیاد 

بیاوریــم؛ پیش از آنکه ایــن »عذاب الهی« همچون »باد 

بی نیــازی خداونــدی« وزیــدن گیــرد و ایــران را در خــود 

پیچیــد و همۀ آن »صندوق های مصحــف« حاوی آثار و 

اسناد گردآوری شده، در دورۀ »بسامان سخن« و برآمده 

از شرایط امکان تولید علم، به آخور اسبان و استران بدل 

گردد و محتوا سوزانده شود، پیش از همۀ این رخدادها، 

دیــری بــود کــه خواجــه نظــام رفتــه بــود. وزیــر بزرگــی، 

از تبــار وزیــران ایرانشــهری، کــه به رغــم »ایمان ســخت 

مذهبی« اّما پاســدار ســخن و حامی علم بود. در فقدان 

کسانی چون او دوره ای حاکم شده بود که؛ در آن دیگر 

خردمندی مذهب مختار نبود و اندیشــۀ خردمندانه ای 

نبود تا نیروی پایداری ایرانیان را ســامان دهد و در آتش 

کورۀ عشق آنان، برای دفاع از سرزمین و ملک، شمشیرها 

صیقل دهد و از آنان لشگر و سپاه فراهم آورد، تا از برج و 

باروی ایران دفاع کنند.

حــال بــا نــگاه بــه همیــن تصاویــر انــدک و کوچــک از 

واقعّیت هــای تاریــخ ایــران، و بــا مرجــع قــراردادن همان 

عقل متوســط، به خود می گوییم؛ اگر انحطاطی هســت 

پس شــکوفایی هم هســت! اگر ســقوطی هســت، از پس 

فــراز و صعــودی می آیــد. و از آنجایی که عقل انســان هاـ  

حّتی عقول متوســطـ  به آن درجه از فرهیختگی رســیده 

اســت کــه بداند، مشــّیت و معجزه ای در کار نیســت و 

هر معلولی عّلتی دارد. پس از عقل خود می پرسیم؛ این 

دوره هــای هبــوِط ما کــه باید از پس دوره هــای فراز آمده 

باشــند، بر کــدام رابطۀ عّلــت و معلولی ســوار بوده اند. 

در صعود و سقوط جامعه های انسانی معجزه و مشّیتی 

در کار نیســت. پــس ســبب فرازمان چه بــوده و موجب 

ســقوط مان چــه؟ امیــدوارم کــه خواننــدگان این ســطور 

ابتدایــی را عوامانــه تلّقــی نکنند و تکیه بر عقــل و تأّمل 

عقانی بر واقعّیت ها را از آن مستفاد نمایند و دریابند؛ 

وقتــی در پــس ذهــن  »مــا« نیهیلیســم از روی عســرت 

فکری، النه کرده باشد، برای مان چاره ای جز بازگشت به 

واقعّیت ها و داوری عقل در بارۀ آنها نمی ماند. نهیلیسم 

اسکوالســتیکی مرادی طــادِی تنگدســت به لحاظ نظری 

نیز نمی تواند خویشــکاری عقل واقع بین و چاره اندیشی 

نمی توانــد،  انــکار  چــون  و  کنــد  انــکار  را  خردمندانــه 

چشــم خــود بــر آن می بنــدد و آن را از »زمان انفســی« و 

»سیرآفاقی« خود حذف می کند.

وشــنفکران  ر مــکاِن  و  زمــان  القیــد  »ســیرآفاقِی« 
تاریک اندیش

بــا تأّمــل بیشــتر بــر آن عبــارت باال و ســطوری کــه در 

پــس و پیــش آن آمده اســت، خواننده ایــن نکتۀ نهفته را 

درمی یابــد که موضوع اصلی نویســنده، اساســاً تأیید یا 

رد درســتی نظریۀ »زوال« و »تداوم« نیســت. درافتادن 

بــا »زوال/تــداوم« بهانــه ای بیــش نیســت. حّتــی اینکــه 

مــرادی طــادی می گویــد؛ پژوهش هایــی در بــاب متــون 

سیاسی ســده های میانه، انجام نشده تا بتوان بر مبنای 

آن هــا اّدعــای »زوال/تــداوم« نمود، در حقیقــت پرده ای 

اســت بر افکار خودش که مشــّخصۀ مهم آن بی اعتنایی 

بــه ضابطۀ خــرد و عقانّیت و بی ضابطگــی در ارزیابی و 

تشخیص سرشت اندیشه است که در باور وی به یکسان 

بودن مرتبت وجودی اندیشــه های گوناگون در تحّوالت 

تاریخی بروز می یابد. یا به عبارتی وفادارتر به گفته های 

مــرادی طــادی، وی اندیشــه ها را به یکســان بی تأثیــر در 

تحــّوالت تاریخی می داند. زیرا معتقد اســت؛ حّتی اگر 

»انحطاطی« در پی »زوالی« آوار شــده باشــد، »بار آن را 

نبایــد بر گردۀ اندیشــه« گذاشــت و این برای کســی که 

مّدعی کار فکری بر روی نظر، متن و مفهوم و داعیه دار 

»جدال مفهومی«ســت، یک آشــوب فکــری، نمونه ای از 

آشفتگی و نشانۀ ورشکستگی کامل و به تقصیر و تجّسم 

بی مســئولّیتی تمــام نســبت به امری  اســت که ســخت 

مّدعــی آن اســت. مرادی طادی نه تنها اندیشــیدن را در 

دستگاه نظریـ  تاریخی 
دکتر طباطبایی »چشم 
مسّلح« تشخیص عناصر 
جدید در قدیم فرهنگ 

و متون اندیشیدن ایرانی  
است و بسط و احیای 

نوآیین آن »جدیدهای 
در قدیم« در این دستگاه 
نظری با رویکردی نوآیین 

ممکن است

۲۱۱
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سیر زوال و آوار انحطاط بی جرم و تقصیر می داند، بلکه 

جریــان اندیشــه را نیز مســتقل از زمــان، و الجــرم مکان، 

دانســته و تحمیل هر زمان، از جمله »ســده های میانه«، 

را بــر »زمــان انفســی متفّکــر«، که پایبند مــکان تاریخی 

نیز نیســت، دارای »اِشــکال جّدی« می داند. از نظر وی 

متفّکر کســی  اســت که دائماً در »ســیرآفاقی« بسر برده 

و بــه دلخــواه در زمان ها و مکان های گذشــته و حال، اما 

نامشــخص و نامعلوم بــرای ناظر بیرونی، به ســر می برد. 

متفّکر کســی ا ســت که از قید زمان و مکان آزاد اســت. 

باور مرادی طادی به »جزایر زمانی متعّدد« یا همزمانی 

اندیشه های ناهمزمان در این بافتار معنا می دهد. از نظر 

او هــر زمــان و هر دوره ای به  یک ســان حامل »ُجنگی« از 

اندیشه هاست.

 و از آنجــا کــه مــرادی طــادی »پژوهشــی« هــم نــدارد 

کــه چنیــن گفته هایــی را بدان مســتند و اســتوار ســازد، 

ناگزیــر برای »ممکن« نشــان دادن این حرف ها به نظریۀ 

»جدیــد در قدیــم« دکترطباطبایی چنگ می انــدازد و با 

قبــول ظاهری آن می گوید؛ »جدید در قدیم« طباطبایی 

را می پذیریــم، اّمــا از آن تنهــا در توجیــه ایــن »شــک« 

استفاده می کنیم که؛ ممکن است در اندیشه هایی که، 

همــه در کنــار هم می زیند و در »ســّیالیت« خــود دائماً 

در حــال تبــادل و تبدیــل به یکدیگرند و »مــا« هنوز آن ها 

را »زیست شناســی« و »کالبدشــکافی« نکرده ایــم، پــس 

نمی دانیمـ  و البته هرگز نمی توانیم بدانیمـ  که آیا در آن ها 

نیــز »جدیدهایــی« موجودند، که بعداً بــه کار ما بیایند، 

بنابراین شایسته آ ن  است که این قلمرو همزیستی و تغییر 

و تحّولی دائمی و ســیرآفاقی درونی متفّکــران را به امان 

خــود آنان بگذاریم و از هر نــوع ارزیابی و نام گذاری و یا 

دوره بندی اندیشه ها خودداری کنیم، در غیر این صورت 

برخوردمان ایدئولوژیک خواهد بود.

در مقابلــه بــا چنیــن برداشــت های یــاوه ای، در درجۀ 

نخست، و به منظوردریافت درست از نظریۀ »جدید در 

قدیم« توصیۀ ما به خوانندگان مراجعه به توضیحات خوِد 

دکتر طباطبایی در کتاب »زوال اندیشۀ سیاسی« فصل 

آخر »تأّملی بر برخی نتایج« است. بعد می گوییم؛ مرادی 

طادی شــرط اّول در این نظریه را نادیده گرفته، تا بتواند 

نتایــج بی ربط خــود را بگیرد. وی ضــرورت »رویکردی نو 

در توضیح رویدادهای تاریخی« به عبارت دیگر »تأسیس 

نظریۀ تاریخ نگاری جدید« به عنوان »چشم مسّلح« برای 

تشــخیص عناصــر یا مفاهیم قابل بســط و احیــای نوآیین 

آن ها در دســتگاه جدید نظری« را در اســتنادات خود به 

دکتر طباطبایی حذف کرده و چشم بر آن توضیحات مهم 

بسته است. و چون فکر و ذهنش از وسع »نظریۀ جامع« 

دیگری هم محروم اســت، الجرم با چشــم کــور، وارد در 

میدانی شــده که ظرفّیت فهم و شــناخت سوق الجیشی 

آن را نداشته و تنها توانسته مثل طوطی، بدون فهم رابطه 

و معنا، حرف های بی ربط زده و نتایج بی ربط تر بگیرد. و 

از خود نمایش های مضحک نشان دهد.

بــه نظر مــا خالی بودن دســت مرادی طــادی همچون 

مصیبتــی او را گرفتــار کــرده اســت، از هــر طــرف کــه 

می خزد، به دیواره های همان سد سکندر و حضور »سخن 

طباطبایــی« برمی خورد! درســت اســت که در عســرت 

نظری و مفهومی مجبور است ظاهر آن سخنان را به کار 

گیرد و استنادات خود را با آن »سخن« مستند کند، اّما 

در عین حال، با سرداشتن در آبشخورهای دیگری همانند 

»مرگ ایرانشــهری« و طــرح »ادارۀ دموکراتیک جامعه با 

امکانات فقه سیاســی« چاره ای نــدارد که بگوید با آن ها 

مخالــف اســت. زیرا می داند؛ دســتگاه نظــریـ  تاریخی 

دکتر طباطبایی »چشــم مسّلح« تشخیص عناصر جدید 

در قدیم فرهنگ و متون اندیشــیدن ایرانی  است و بسط 

و احیای نوآیین آن »جدیدهای در قدیم« در این دستگاه 

نظری با رویکردی نوآیین ممکن است. »نظریۀ دوره بندی 

تاریخ ایران« در این دستگاه نظری ویژۀ این تاریخ است. 

از ایــن ویژگــی  اســت کــه بوی اســتقال ایــران از »جهان 

اســام« به مشام می رسد. شرح تاریخ پایداری فرهنگی 

یک مّلت تاریخی  است، حّتی اگر پیروز نشده باشد، اّما 

وجود نوعی از آگاهی مّلی در او مانع از پیشبرد اهداف 

اسامی اّمت گرایان و روشنفکران تاریک اندیش ضد ایران 

است. شرح روشن و منظّم این تاریخ، پرتوی بر عّلت های 

شکســت این مّلت از تاریخ خود اســت. منطق شکســت 

از درون را روشــن می کنــد، بــه همــان صــورت کــه عّلت  

دوره هــای شــکوفایی و فــراز را، در لحظه هــا و دوره هــای 

سیطرۀ خرد و اندیشۀ مبتنی بر خرد، را می نماید، منطق 

گریــز و تعطیل عقل و ســلطۀ خردســتیزی و منطق گریز 

از عقانّیت، به عنوان عّلت سرشــتی ســقوط را هم برما 

می کند. اّما »زمان تقویمی« یعنی یک لختی ۹۰۰ ســاله 

و گذر بی خاصّیت شب ها و روزها، همچون بی خاصّیتی 

»دو قــرن ســکوت عامت رضــا«، که از »زمان انفســی« 

امثال مرادی طادی در مقابله با دکترطباطبایی بدر آمده، 

به کار تیره کردن و ناروشــن گذاشتن تاریخ ایران می آید. 

حقا که صفت »روشنفکران تاریک اندیش« برازندۀ چنین 

کسانی  است.

»نظریۀ دوره بندی تاریخ 
ایران« در این دستگاه 
نظری ویژۀ این تاریخ 
است. از این ویژگی  است 
که بوی استقالل ایران از 
»جهان اسالم« به مشام 
ح تاریخ  می رسد. شر
پایداری فرهنگی یک 
مّلت تاریخی  است، حّتی 
اگر پیروز نشده باشد، اّما 
گاهی  وجود نوعی از آ
مّلی در او مانع از پیشبرد 
اهداف اسالمی اّمت گرایان 
و روشنفکران تاریک اندیش 
ضد ایران است

۲۱۲
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هیاهوی بسیار برای هیچ
مظفر جهانگیری
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چنــد روز پیش همین طور که داشــتم از ســر بیــکاری در 

صفحــات اینترنت پرســه مــی زدم چشــمم افتاد به شــمارٔه 

پنجــم »فصل نامــٔه ایــران بزرگ فرهنگــی«. مّزیــن به عکس 

»اعلیحضــرت فقید ایران« و »علیاحضــرت مدید بریتانیا« 

روی جلد آن. حدس زدن محتوای آن خیلی دشــوار نبود با 

چنین مطلعی. وقتی نگاهی انداختم به مندرجات آن دیدم 

دقیقــاً همان اســت که حدس می زدم، ترکیبــی از نوحه بر 

گذشتٔه غیرقابل بازگشت و آرزوهایی برای آینده ای غیرقابل 

دسترس. توأم با شتابزدگی در نگارش و مشحون از خطاهای 

دانشی و ویرایشی. مثل این چند جمله و عبارت که مشتی 

است نمونه خروار:

»احیــای نهــاد پادشــاهی در ژاپــن بعــد از دورٔه طوالنــی 

جمهوری شوگون ها...« )ص ۳۳(.

یــا ایــن یکــی: »]رژیم جمهوری اســامی[ با انتقــال آب و 

حفــر چاه های عمیق به نفع طرفــداران خود، عماً و آگاهانه 

سیاســــتی مخالف روح اصاحــات ارضی در پیش گرفت« 

) ص۴۴(.

یا حّتی این: »کرٔه جنوبی هم با تأخیر بســیار توانست از 

زیر سلطٔه نفوذ شوروی خود را نجات دهد« )ص ۱۱(.

)۱(
اّما بهتر است ِصرف انتشار این »ویژه نامه« را به فال نیک 

گرفت. اّول از باب رجحان هر نوع گفتگو بر هر نوع منازعه 

و دوم، به خاطر نشــان دادن مایه و پایٔه گروه ســلطنت طلب 

در قلمرو اندیشه که تاکنون جز تنّوع حیرت آور فحاشی در 

فضای رســانه ای چیز دیگری از تفّکر ایشــان فرادید نیامده 

بود.

به نظــر می رســد منتشــرکنندگان شــمارٔه تابســتان ۱۴۰۱ 

»فصل نامــٔه ایــران بــزرگ فرهنگــی« خواســته اند بــه کمــک 

گروهــی از نیمه جوانــان درس خوانــده در حوزه هــای حقوق 

و علوم سیاســی و فلســفه، هّمتی کرده باشــند برای ایجاد 

زیرســاختی نظری برای مطالبٔه احیای سلطنت در ایران؛ یا 

به تعبیری، خلق یک »مانیفست رویالیست«. از این رو، شاید 

بهتر آن باشد که به جای گذاشتن وقت برای فهرست کردن 

اشــتباهات مقاالت »فصل نامه«، به  چشــم اندازهایی توّجه 

شود که از البه الی سطور نشریه خودنمایی می کند.

)۲(
به رغــم نشــان دادن گوشــه هایی از تســّلط نویســندگان 

مقاالت »ویژه نامٔه پادشاهی« بر علوم نظری، آنچه مانع به 

بار نشستن تاش آنان در مباحث مربوط به احیای سلطنت 

در ایران می شود بسیار است. گذشته از عصبّیت بی مهار 

غالــب مصنفان مقــاالت »فصل نامه« که نوشته هایشــان را 

تبدیــل به میــدان مخاصمه بــا طرفــداران جمهــوری کرده، 

خاســتگاه های متفــاوت اندیشــه در بین ایشــان عامل مهم 

دیگری اســت که باعث شــده تا هر کدام تعریف جداگانه 

و گاه متباینــی از مفهــوم ســلطنت طــرح کــرده و مصادیق 

متفاوتی برای نظر خود ذکر کنند.

از ایــن رو، مقولٔه احیای ســلطنت در »فصل نامٔه« مذکور 

نــه از جایگاه نظریه ای مبتنــی بر یک فرهنگ یا جهان بینی 

مبتنــی بــر ارزش های خــاص خود، بلکه همچــون یک جدل 

سیاسی با رویکرد سلبی نوستالژیک جلوه گر شده و در این 

میان همٔه براهین منقول از »ادموند برک« و »والتر َبِجت« 

نیــز بــه شــعار »رضا شــاه، روحــت شــاد« و دیگر شــعارهای 

»میدانی« تنزل یابد.

)۳(
بخشــی از ایــن تضــاد دیدگاه هــا و تلّقی از پادشــاهی نزد 

پادشــاهی خواهان را باید طبیعی و ناگزیر دانســت زیرا امر 

سلطنت در همه جای دنیا، امری »اقتضایی« است نه امری 

»ایدئولوژیــک«. نهــاد ســلطنت یا دقیق تر بگوییم، شــاهان 

در هــر جامعــه ای بــرون داد ارزش هــا و آداب و کارکردهایی 

بوده اند و هستند که مختص همان منطقه و فرهنگ است 

که در آن بودند یا هســتند. این خصلت اقتضایی اگرچه از 

رؤســای قبایل سرخ پوســت تا اعلیحضرت »کارل گوســتاو 

شــانزدهم« دودمان برنادت در ســوئد و همٔه پادشاهی های 

سیندرالیی و دکوراتیو انگلستان و ژاپن و ... همه را به لحاظ 

شکلی »شــاه« می خواند اّما به همان دلیل، امکان خلق یک 

ایدئولوژی را هم از بین می برد.

به عبــارت دیگــر، طرفــداران ســلطنت ســروران خــود را 

به دالیلی نظیر »حق اعطاشدٔه سلطنت«، »قوانین وراثت«، 

»حقــوق مالکّیــت« و... محــق می دانند که »کمــاکان« بر 

کشــور ســروری داشــته باشــند. فــارغ از معنــای زندگــی و 

بدایت یا نهایت جهان و سایر ساختارهای اندیشه ای مّتکی 

بر ارزش های انتزاعی. از این رو، طرفداران سلطنت برخاف 

کســانی که بــه ســائق های ایدئولوژیــک مانند لیبرالیســم، 

یــا مذاهــب مختلــف و حّتــی  ناسیونالیســم، کمونیســم 

انگیزه هــای قومــی و زبانی برای حضور در عرصٔه سیاســت 

تمســک می جویند، اغلب به »تجربٔه شخصی«، »وضعّیت 

موجود« یا »سوابق حقوقی« و »قوانین« تکیه دارند.

)۴(
از این منظر، می توان »تاریخ سلطنت« را در واقع، تاریخ 

یــک دادگاه طوالنــی دانســت بین »شــاه« و بقیــٔه »مردم«. 

شکل گرایی افراطی سبب 
شده است تا با گذشتن 
بیش از یک قرن از انقالب 
مشروطه و برآمدن 
رضاشاه پهلوی و قریب 
به هفتاد سال از واقعٔه 
بیست و هشت مرداد و 
ع  بیش از چهل سال از وقو
انقالب اسالمی، کماکان 
بخش مهّمی از محتوای 
»فصل نامه« به اثبات 
حقانّیت »شاهان پهلوی« 
در این معرکه ها و ناحق 
بودن مخالفان ایشان 
اختصاص یابد! بی توّجه 
به تغییرات عظیم این یک 
و نیم قرن گذشته که شکل 
و ماهّیت جامعٔه ایرانی 
را بالکل با سابقٔه دوران 
ماقبل جنگ های قفقاز 
متفاوت کرده است

۲۱۴
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دادگاهــی در خصــوص حقوق متقابل طرفین که گاه به نفع 

مردم تمام شده و حکمش براندازی یا انقاب بوده و گاه به 

مصالحه انجامیده و شاهان با دادن جرایمی از دارایی های 

خود و بســنده کردن به ته ماندٔه نمادین قدرت اجدادشان، 

نظام های تفکیک قوا یا مشروطه را پذیرفته اند.

مشــخص ترین و بارزترین نمود این دیدگاه را می شود در 

تمســک پی در پی ایشــان بــه تاریخ جزیرٔه بریتانیا مشــاهده 

کرد که از زمان کاهش تهاجمات اقوام شمالی به این جزیره 

مداومــاً و در دوره هــای مختلف بــا اقداماتی حقوقی نظیر 

امضای »ماگنا کارتا« )۱۲۱۵( توسط »جان اّول« برای تضمین 

حقوق اشــراف در برابر شــاه ثبت شده تا سرانجام منجر به 

خلع »جیمز دوم« از سلطنت و انتقال وجه اجرایی حکومت 

بــه پارلمــان )انقــاب باشــکوه ۱۶۸۸( تقریباً به شــکل و حکم 

نهایی خود رسید.

در ایــن رویکــرد، صرفــاً بــه احــکام نگاشــته شــده در این 

دادگاه هزار و اندی ســاله توّجه می شــود ولی بســیار اندک 

بــه زمینه هــای صــدور کیفرخواســت یعنی تاریــخ تحّوالت 

اجتماعــی و اقتصــادی بریتانیا و تغییــر در قدرت و مکنت 

طرفیــن دعــوا )شــاه در مقابــل طبقــات اجتماعــی( التفات 

می شود. از این رو، است که سالکان طریق سلطنت خواهی 

کمتر به سرنوشت کشورها و سلسله های دیگر می پردازند. 

رومانــوف،  دوم  نیــکای  تــزار  بوربــون،  شــانزدهم  لویــی 

محّمدرضاشــاه پهلوی، محّمدعلی شاه قاجار، کایزر ویلهلم 

دوم هوهنزولرن و... . کســانی که آنقدر به حقوق اّدعایی 

خود باور داشته و بر آن پافشاری کردند که سرانجام مردم 

آن ها را از حق شهروندی و گاهی حق حیات نیز ساقط کردند 

و مایملک ایشان را به عنوان غنیمت به یغما بردند.

)۵(
مهم تریــن آســیبی که رویکرد شــکلی/حقوقی بــه مقولٔه 

بررســی نهاد ســلطنت می زند، بی توّجهی مطلق به شــرایط 

و حقــوق طــرف مقابــل اســت. نویســندگان »فصل نامه« با 

شکل گرایی مفرط خود که گاه به انتزاع محض پهلو می زند، 

در باب تأثیر اقتصاد و معیشــت بر فرهنگ و خواســت های 

مــردم، نحــؤه انتقــال قــدرت سیاســی در میــان گروه هــای 

اجتماعی، سازوکارهای حفظ توازن اجتماعی و شرایط تعامل 

نهــاد ســلطنت با مــردم و... کمتر ســخن گفته انــد و حّتی 

به سادگی استفاده از این واژه )مردم( را کنار گذاشته اند.

به عنوان نمونه، شــکل گرایی افراطی سبب شده است تا 

بــا گذشــتن بیش از یک قــرن از انقاب مشــروطه و برآمدن 

رضاشــاه پهلــوی و قریــب به هفتاد ســال از واقعٔه بیســت و 

هشت مرداد و بیش از چهل سال از وقوع انقاب اسامی، 

کمــاکان بخــش مهّمــی از محتــوای »فصل نامه« بــه اثبات 

حقانّیت »شــاهان پهلــوی« در ایــن معرکه هــا و ناحق بودن 

مخالفان ایشان اختصاص یابد! بی توّجه به تغییرات عظیم 

این یک و نیم قرن گذشته که شکل و ماهّیت جامعٔه ایرانی 

را بالــکل بــا ســابقٔه دوران ماقبل جنگ هــای قفقاز متفاوت 

کرده است.

بخشــی از اغتشــاش حاکــم بــر مبانــی مــورد اســتفادٔه 

نویســندگان مقاله از همین رویکرد ریشــه گرفته است. در 

واقع، ایشان نمی توانند بین خود به نتیجه گیری مشترکی در 

خصوص آن بخش از اختیاراتی که »شاه« باید به »سایرین« 

واگذارد برســند. همچنین نمی تواننــد گروه های اجتماعی 

دارای صاحّیت کافی برای تصاحب اختیارات منفک شده 

از شاه را نیز احصاء کنند.

در عین حال، توّجه ندارند که هرگونه اســتدالل حقوقی 

شــکل گرا به نفــع حقانّیت خانــدان پهلــوی، عینــاً می تواند 

به ضرر ایشان و به نفع خاندان های پیش از ایشان تا به زمان 

»شــیلخاک اینشوشــیناک« ایامی نیز مورد اســتفاده قرار 

گیرد.

)۶(
در مجموع، می توان اّدعا کرد که انگارٔه حاکم بر ذهنّیت 

نویســندگان بیش از آنکه از یک دســتگاه فلســفی مشّخص 

پیــروی کنــد، از یک »کهن الگو« تأثیر گرفته که به عنصری 

ثابت در رویکردهای سیاســی ایرانیان تبدیل شــده اســت. 

کهن الگویی که »میشــل فوکو« اصطاح »شــبان وارگی« را 

برآمدن هر حکومت 
مستلزم از پای در انداختن 

حکومت پیشین است 
به کمک رنج و مشّقت و 
از خودگذشتگی در راه 

آرمان های واال؛ نه با ذهن 
و زبان و قلم فرسودن به 

یافتن و بافتن دالیل و 
براهینی سست و ناهمخوان 

و نه با دریوزه از قدرت و 
شوکت ثروت بیگانگان دور 

یا نزدیک

۲۱۵
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برای آن برگزیده است.

»شبان وارگی« البته امری متفاوت از استعارٔه »خدایگان و 

بنده« است که این همه مورد انکار و نفرت پادشاهی خواهان 

است. در واقع »شبان وارگی« شکل خاص عقانّیت ایرانی 

منبعــث از شــیؤه خاص زیســت در فــات ایران )و بیشــتر 

خاورمیانه( است که عماً تمسک به »یّکه ساالری« و تمسک 

به »آیین استبداد« را اگر نه برترین اّما مقرون به صرفه ترین 

و کم زیان ترین پیشنهاد عقل برای انتخاب شیؤه حکمرانی 

می بینــد. رهیافتی کــه در آن پرســش از ماهّیت حکومت، 

اهمّیتی درجه دوم می یابد و پرســش از »کیســتی« حاکم 

مهم تــر از »چیســتی« آن خواهــد بــود. وارونــه تصــّوری که 

والیاتی با مساحت اندک و شیؤه معیشت ترکیبی بازرگانی 

از مردم ساالری دارند!

)۷(
گذشــته از استیای نظریٔه »شــبان وارگی« بر ناخودآگاه 

نویسندگان نشریه، »ذهن گرایی« و »گریز از واقعّیت ها« نیز 

یکی دیگر از مشکاتی است که مانع منطقی شدن و اجرایی 

بودن رهیافت های نویسندگان »فصل نامه« می شود. طرح 

گزاره هایــی چــون »پادشــاهی نخســتین تأســیس حقوقــی 

ایرانیان است« یا اّدعای »قانون مشروطٔه یگانه بنیاد حقوقی 

برای حکومت در ایران اســت« با تمام طنطنه ای که دارند 

»عماً« جز در ذهن نویسندگان »فصل نامه« در جای دیگر 

نخواهند توانست منشــاء اثری باشند؛ کما اینکه در تاریخ 

تحّوالت »واقعی« ایران و انیران نیز جز این نبوده است.

ذهن گرایی نویسندگان در فضای اندیشٔه »شبان وارگی« 

باعث شده است تا احکامی نظیر »پادشاهی به مثابٔه نقطٔه 

اّتصــال امــر قدســی و امــر ســکوالر« و »پادشــاهی به مثابــٔه 

تداوم دهندٔه شکلی دولت« و »پادشاهی به مثابٔه نماد انسان 

کامل« و »پادشاهی به مثابٔه منبع اقتدار دستگاه اجرایی« 

و حّتی »پادشــاهی به مثابٔه ضامن حفظ وحدت جامعه در 

برابــر عوام فریبان و قوم گرایــان و...«، به مثابــٔه کارکردهای 

به همــراه  یادشــده  مــوارد  شــوند.  طــرح  پادشــاهی  نظــام 

ابــراز نگرانــی از »توطئه هــای بیگانــگان«، »خطــر تجزیه« و 

نیم نگاهی به »نظریٔه ایرانشهر و کارکرد فرّٔه ایزدی« مهم ترین 

مطلوبّیت ها برای احیای نظام پادشاهی در ایران به رهبری 

»رضا پهلوی« ذکر می شــوند در حالی که همٔه ویژگی ها و 

ضرورت های طرح شــده در نوشته های نویسندگان مقاالت 

»فصل نامه« به نحو خنده دار )تأسف آوری( به عینه و تقریباً 

طابق النعل بالنعل همان استدالل های طرفداران مشروعّیت 

حکومت والیت فقیه را بازتولید می کند!

در همیــن راســتا، بســیار قابــل توّجــه اســت کــه اغلــب 

نویســندگان »فصل نامــه« )به اســتثنای یــک نفــر( به نحوی 

تلویحی یا تصریحی بی اعتقادی خود به قابلّیت ارزش های 

لیبرالی و شــیوه های دموکراســی لیبرال برای تمشیت امور 

در ایــران را نیــز فریاد زده اند. از ایــن رو، در فقدان نگره های 

اقتصادی مشّخص که قابل راستی آزمایی درشرایط اقتصادی 

جــاری باشــند و در غیــاب هرگونه دســتگاه منظّــم فکری و 

ارزشــی یــا اخاقــی مشــترک، مّدعای نویســندگان نشــریه، 

صرفاً آرزوی بازتولید دهٔه ۱۳۵۰ خورشیدی به نظر می رسد. 

دهــٔه وفــور درآمدهــای نفتی و شــکل خاّصی اززیســتن در 

برخــی محّات تهران و چند نقطٔه محدود دیگر در کشــور 

که احتماالً خانوادٔه نویسندگان نشریه به نوعی از آن متنعم 

بوده اند.

این رویکرد، چنان که پیش تر گفته شد، امر خطیر سیاست 

به منزلــٔه تمشــیت امــور یک جامعــه را در حد یک خواســتٔه 

فــردی تقلیــل می دهــد. بازگردانــد نظامی که نویســندگان 

مقــاالت فصل نامــه در آن بــرای »خــود« خوشــی هایی را 

جســتجو می کننــد کــه در نظــام حکومتــی فعلــی کشــور 

برایشان میّسر نیست. به نظر می رسد نویسندگان مقاالت 

فصل نامــه تمامی معیارهای توســعٔه اجتماعــی و اقتصادی 

جامعه را بدون داشتن حّتی یک استدالل ارزشی، اقتصادی 

کرده انــد  خاصــه  گذشــته ای  بازســازی  در  اجتماعــی  و 

درفیلم فارســی ها می شــود یافت. شبان ســخاوتمند و رمٔه 

قدرشناس، یله در چمن زار نفسانیاتی که به مدد درآمدهای 

نفتی طراوت دارد.

)۸(
کام آخر اینکه امروز خواست پوشاندن ردای ایران شاهی 

بر قامت »رضا پهلوی«، بدون داشــتن نظام فکری منسجم 

نمی تواند چیزی باشد جز رؤیایی آشفته در قیلوله ای ناگزیر. 

برآمدن هر حکومت مســتلزم از پــای در انداختن حکومت 

پیشین است به کمک رنج و مشّقت و از خودگذشتگی در 

راه آرمان های واال؛ نه با ذهن و زبان و قلم فرسودن به یافتن 

و بافتن دالیل و براهینی سست و ناهمخوان و نه با دریوزه از 

قدرت و شوکت ثروت بیگانگان دور یا نزدیک.

بــه یــاد بیاوریــم در آن زمــان کــه عمــرو لیــث صفــاری 

بشکوه ترین فرمانروای والیات ایران بود، چون فرمان خلیفه 

بــرای امــارت بر ماوراءالنهر به او رســید بــه آن التفات نکرد 

و گفــت: »ایــن را چــه خواهــم کرد کــه این والیت از دســت 

اســماعیل بن احمد ]ســامانی[ بیرون نتوان کرد مگر به صد 

هزار شمشیر کشیده«.

تا امروز چه خیزد از فصلنامه ای با ۲۰۶ صفحه کاغذین!

»شبان وارگی« البته 
امری متفاوت از استعارٔه 
»خدایگان و بنده« است 
که این همه مورد انکار و 
نفرت پادشاهی خواهان 
است. در واقع 
»شبان وارگی« شکل خاص 
عقالنّیت ایرانی منبعث 
از شیؤه خاص زیست 
در فالت ایران )و بیشتر 
خاورمیانه( است که عمًال 
تمسک به »یّکه ساالری« و 
تمسک به »آیین استبداد« 
را اگر نه برترین اّما 
مقرون به صرفه ترین 
و کم زیان ترین پیشنهاد 
عقل برای انتخاب شیؤه 
حکمرانی می بیند

۲۱6

فصل چهارم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



۲۱7

مقاالت انتقادی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



۲۱۸

فصل چهارم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی
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نیکولــو ماکیاولــی، سیاســتمدار و فیلســوف سیاســی 

عصر رنسانس ایتالیا، صاحب مقام در جمهوری فلورانس 

که کتاب مشهورش شهریار )ll Principe( برای او نام و 

ننِگ »بی خدایی ضِد اخاق« را به ارمغان آورد، در سوم 

مه ۱۴۶۹ در فلورانس ایتالیا متولّد شد و به تاریخ ۲۱ ژوئن 

۱۵۲۷، در همان شهر، درگذشت.

زندگی و حیات سیاسی اش
از قــرن ســیزدهم میادی به این ســو، خانــدان کهن و 

توانگر ماکیاولی، همیشه پست های مهّمی را، در دولت 

فلورانس، در دست داشتند. اگرچه پدرش، برناردو، یک 

حقوقدان بود اّما عضو فقیر خانواده محسوب می گردید 

و به عنوان بدهکاری ورشکسته از سوی دولت فلورانس 

شــناخته می شــد کــه بــا درآمــد بســیار اندکــی روزگار 

می گذرانــد. ممّر معیشــت او از ادارٔه اماک مختصری 

کــه در حومــٔه شــهر داشــت و درآمد مخفیانــه ای که از 

حرفه اش به دست می آورد، تأمین می شد.

اگرچــه از آمــوزش اّولّیــٔه و اوایــِل زندگــی نیکولــو در 

فلورانس که آن روزها مرکز پر رونق فلسفه و حوزٔه درخشان 

هنر بود، چیز زیادی نمی دانیم، اّما، برناردو کتابخانه ای 

داشت که احتماالً نیکولو آن ها را مطالعه می کرده است. 

نیکولــوی جــوان در درس گفتارهــای مارچلیــو ویرجیلیو 

آدریانی، رییس کالج فیورنتینو، شرکت می کرد. او زبان 

التیــن را کامــاً و یونانــی را مختصــراً، فراگرفت و به نظر 

می رســد که با آموزش های اومانیست ها که دانستن آن 

برای صاحب مقامان فلورانســی فرض انگاشــته می شد، 

آشنا بوده است.

ماکیاولی در ۱۴۹۸، در نامه ای به یکی از دوســتانش، 

می نویســد که شــنوندٔه موعظه های جیروالمو ساوناروال 

اســت. ســاوناروال راهــب صومعــٔه  بــوده   )۱۴۹۸-۱۴۵۲(

دومینیکــن بــود کــه در ۱۴۸۲ به فلورانس آمــد و در طی 

دهٔه ۱۴۹۰ هواخواهاِن مردمی بســیاری را به خود جذب 

کــرد و نهایتــاً با اّتهام شــورش علیه حکومــت، روحانّیت 

و پاپ مواجه شــد. ســاوناروال که برای ســال ها )تا ۱۴۹۴( 

به نحــو تأثیرگــذاری در فلورانس حکومت کــرده بود، در 

شــهریار ماکیاولی، به ســاِن مثــاِل اعــای »پیامبران غیر 

مســّلح« کــه محکــوم بــه شکســت اند، ظاهــر می شــود. 

ماکیاولــی مجــذوب مهارت هــای آموزشــی و خطابی او 

بــود. در ۲۴ مــه ۱۴۹۸، ســاوناروال، به عنــوان یــک مرتــد، 

بــه دار آویختــه و در میــدان عمومی شــهر، جســدش به 

آتش کشــیده شــد. چنــد روزی پــس از آن، ماکیاولی که 

حــدوداً ۲۹ ســاله بــود، بــه ریاســت دیــوان دّوِم )ُمهردار 

ســلطنتی( جمهوری فلورانس برگزیده شد. پستی که او 

را در گیــرودار مســائِل خارجــی جمهــوری قــرار می داد. 

اینکــه چگونه مــردی به ایــن جوانی و بی تجربگــی ناگاه 

مــورد اعتماد قــرار می گیرد تا چنین پســت مهّمی به او 

تفویض شــود، با توّجه به اینکه ماکیاولی ظاهراً هیچ گاه 

کارآمــوزی ای در ایــن زمینه ندیده بوده اســت، کماکان 

یک راز باقی مانده است. ماکیاولی پس از کسب اعتماد 

پــی یــرو ســودرینی )۱۴۵۲-۱۵۲۲( که از ســال ۱۵۰۲ برای 

همٔه عمر به مقام فرمانداری کل فلورانس برگزیده شده 

بود، توانست این ُپست را تا سال ۱۵۱۲ حفظ کند.

ماکیاولــی در طــی تصــّدی پســت خود، ســودرینی را 

تشــویق کرد تا از وابســتگی به ســپاهیان مزدور بکاهد و 

به تأسیس ارتشی مّلی )militia( اقدام کند که متعاقباً 

خود ماکیاولی آن را سازماندهی کرد )۱۵۰۵(. ماکیاولی 

برای مأموریت های نظامی و دیپلماتیکی بارها به ســوی 

دربارهاِی فرانســه، چزاره بورجا )۱۴۵۷-۱۵۰۷( پســر پاپ 

الکســاندر ششم )پاپ کلیسا در ســال های ۱۵۰۳-۱۴۹۲(، 

پــاپ یولیــو س دّوم جانشــین الکســاندر ششــم )پاپ در 

سال های ۱۵۰۳-۱۵۱۳(، دربار ماکسیمیلیان اّول )سلطنت 

۱۴۹۳-۱۵۱۹( و دربار پیزا )۱۵۰۹ و ۱۵۱۱( گسیل شده بود.

ماکیاولــی در ســال ۱۵۰۳، یک ســال پــس از مأموریت 

بــه دربــار چزار بورجا، رســالٔه کوتاهی به نــام »راه مقابله 

با عناصر شورشــی والدیچینا« نگاشــت که طلیعه ای بر 

اثر عظیمش »گفتارها« )تفسیری بر تاریخ روم باستان(، 

اســت؛ در این اثر ماکیاولی با مقایســه  میان اشتباه های 

فلورانــس و ِخــرد رومیــان، اعــام می کنــد که یــا باید از 

مردمــان شورشــی بهــره بــرد یــا آنــان را معدوم ســاخت. 

همچنیــن ماکیاولــی کــه خــود شــاهد چگونگــی انتقــام 

خونیِن چزاره بورجا از یکی از سرداران فتنه گرش در شهر 

ســینگاگلیا )در ۳۱ دســامبر ۱۵۰۲( بود، شــرح مشــهوری 

بر این واقعه نوشــت. در بســیاری از این آثار نخســتین، 

ماکیاولــی اســتدالل می کنــد کــه: نمی تــوان شــهریار را 

رنجاند و هراس عقوبت نداشت.

ماکیاولــی در ســال ۱۵۰۳، در طــی دوران »شــورای 

مخفــی« کاردینال ها، برای انتخاب پــاپ پولیوس دّوم، 

دشــمن خاندان بورجا که چزاره کمک های نابخردانه ای 

به انتخاب شــدنش کرده بود، به رم گســیل داشته شد. 

ماکیاولــی کــه شــاهد زوال اقتدار چزاره بود، در شــعری 

)موســوم بــه نخســتین دهه هــا First Decennale( کــه 

مــژدٔه حبــس اوســت، می ســراید: شایســته اســت او را 

لئو اشتراوس، فیلسوف 
آمریکایِی آلمانی االصل 

تفسیر خودش از ماکیاولی 
را با ذکر این نکته آغاز 

«، که  می کند: »آموزگاِر شر
مشهورترین و پایدارترین 

تصویری است که تا به 
حال از ماکیاولی ارائه 

شده است
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یاغی ای علیه مســیح بنامیم. در مجمــوع ماکیاولی در 

طی ۱۴ سال صاحب منصبی اش به بیش از ۴۰ مأموریت 

دیپلماتیک فرستاده شد.

در ۱۵۱۲ با ورود ارتش اســپانیا که به »اّتحاد مقّدِس« 

فرمانــدار،  عــزل  بودنــد،  پیوســته  یولیــوس دوم  پــاپ 

موجبات سقوط جمهوری فلورانس را فراهم آورد. خاندان 

مدیچی به حکومت فلورانس بازگشــتند و ماکیاولی که 

مظنون به شرکت در توطئه بود، شکنجه و زندانی شد و 

در ۱۵۱۳ به تبعید، به جنوب فلورانس، به اماک محّقر 

پدرش در ســن کاسیانو، گسیل داشته شد. در همین جا 

بــود که ماکیاولی دو اثر ســترگش، شــهریار و گفتارها را 

نگاشت که هر دو پس از مرگش منتشر شدند. او شهریار 

را بــه لورنــزو دی پی یــرو دو مدیچی، فرمانــدار فلورانس 

در ۱۵۱۳ و نوادٔه لورنزو مدیچی )۱۴۴۹-۹۲( تقدیم نمود. 

بعد از مرگ لورنزو، هنگامی که کاردینال گیولیو مدیچی 

)۱۴۷۸-۱۵۳۴( بــه حکومــت فلورانــس رســید، ماکیاولی 

به واســطٔه لورنــزو اســتروتزی، پســر یکــی از خاندان های 

ثروتمند فلورانس، به کاردینال معرفی شد که ماکیاولی 

نیز رساله اش »هنر جنگ« را، به او تقدیم کرد.

ماکیاولــی برای نخســتین بار توســط کاردینــال، برای 

حــل و فصــل یک مــورد ورشکســتگی در لــوکا، جایی که 

ماکیاولی فرصت کرد تا طرحی از نظراتش دربارٔه دولت 

را در رساله ای به نام: »زندگی کاستراچیو کاستراکانی« 

تدوین کند، به خدمت گرفته شــد. ســالی پس از آن در 

نوامبــر ۱۵۲۰ کاردینــال بــا انتصــاب ماکیاولــی به عنوان 

موّرخ رســمی جمهوری، با حقوق ســالیانٔه ۵۷ ســّکٔه طا 

کــه بعدها به ۱۰۰ ســّکه افزایش یافــت، موافقت کرد. در 

همیــن حیــن، ماکیاولــی از طرف پــاپ لئو دهــم )دوران 

پاپــی: ۱۵۱۳-۱۵۲۱( مأموریــت یافــت تا رســاله ای دربارٔه 

ســازمان دولــت فلورانــس بنویســد. ماکیاولــی از هر دو 

حکومــت خانــدان مدیچــی و جمهــوری پــس از آن، کــه 

خــود در آن خدمــت کرده بود، انتقاد نمود و قاطعانه به 

پــاپ توصیــه کرد که به جــای این نظام مختلــط ِ ناپایداِر 

جمهــوری و شــهریاری، جمهوری را احیا و مســّلط کند. 

کمــی پــس از آن، در مــه ۱۵۲۱، ماکیاولــی به مــّدت دو 

هفته به یک انجمن فرانسیســکنی در کارپی، جایی که 

توانســت توانایــی خــودش دربارٔه »فضیلت ســکوت« را 

بهبود بخشــد، فرســتاده شــد. آن روزها ماکیاولی با یک 

دوگانگی روبرو بود که چگونه می تواند حقیقت را دربارٔه 

برآمــدن خانــدان مدیچــی در فلورانــس بگویــد بی آنکــه 

حامی مدیچی خودش را بیازارد.

پس از مرگ پاپ لئو دهم در ۱۵۲۱، کاردینال گیولیو، 

یگانــه فرمانــدار فلورانــس، بــر آن شــد تا حکومت شــهر 

را، بــر اســاس پیشــنهاداتی کــه ماکیاولــی به پــاپ داده 

بــود، اصاح کنــد. در ۱۵۲۳، به دنبال مــرگ پاپ آدریان 

ششــم، کاردینــال، بــا لقب کلمنت هفتم به پاپی رســید 

و ماکیاولی مشــتاقانه کار بر روی نگارش تاریخ رســمی 

فلورانــس را دوبــاره آغاز کرد. در ژوئــن ۱۵۲۵، ماکیاولی 

کتابش »تاریخ فلورانس« را به پاپ تقدیم داشت و برای 

آن ۱۲۰ سّکٔه طا جایزه گرفت. در آوریل ۱۵۲۶، ماکیاولی 

بــه ریاســت »پروکارتــوری دالمــورا« یــا ادرأه نظــارت بــر 

اســتحکامات دفاعی شهر منصوب شد. در همین زمان 

که پاپ علیه چارلز پنجم )دوران سلطنت ۱۵۵۶-۱۵۱۹(، 

در کاگناک فرانســه، »اّتحاد مقّدس« را شکل داده بود، 

ماکیاولی همراه سپاهیان رفت تا به دوستش فرانچسکو 

گئوچاردینــی )۱۴۸۲-۱۵۴۰(، نائــب پــاپ، بپیونــدد و تــا 

غارت ُرم به دســت سپاهیان امپراطور، در مه ۱۵۲۷ که 

به خاتمٔه جنگ منتهی شد، در کنار او بماند. ماکیاولی 

امیدوار بود اکنون که فلورانس دیگر تحت لوای خاندان 

مدیچی نیســت او منصب عالی ســابقش را بازیابد. اّما 

چند محّبتی که مدیچی ها در حق ماکیاولی کرده بودند 

او را در چشــم هواخواهــان جمهــوری آزاد، مظنون جلوه 

می داد، فلذا، درخواســتش برای تصاحب مقام سابق رد 

شــد. چندی بعد، ماکیاولی بیمار شــد و در کمتر از یک 

ماه، درگذشت.

مجموعٔه آثار
 از ماکیاولی چند رســالٔه سیاســی کوچک و اشــعاری 

پیش فرض اصالح یک 
دولت فاسد، وجود 
 good( »انسانی نیک«
man( است، اّما 
پیش فرض شهریار بودن، 
 bad( »وجود »انسانی بد
man(  است. داعیٔه 
ماکیاولی این است که 
»انسان های نیک« غالبًا 
بر قدرت دست نمی یابند 
و »انسان های بد« غالبًا 
قدرت را برای »اهداف 
نیک« به کار نمی گیرند
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چند )موســوم بــه دهه ها( درباب تاریــخ فلورانس مانده 

است. البته این ها آثاری هستند که او در هنگامٔه دوری 

از مناصــب اداری و در تبعیــد نگاشــته اســت. در حالی 

کــه ماکیاولــی، به عنوان »منشــی جمهــوری فلورانس«، 

آثاری را در فلســفٔه سیاســی نوشــته که نام او را جاودانه 

کــرده اســت. در یکــی از نامه هایــش )۱۰ دســامبر ۱۵۱۳( 

ماکیاولــی برنامــٔه یکــی از روزهایــش را توصیــف کــرده: 

صبحگاهــان قــدم زدن در جنگل، بعدازظهرها نوشــیدن 

چــای و گــپ و گفــت با دوســتان در قهوه خانٔه روســتا و 

شــامگاهان، خوانــدن و تأّمــل کــردن دربــارٔه مطالعاتش، 

یعنی چیزی که ماکیاولی در وصفش می گوید: »غذایی 

که روح مرا سیراب می کند و من برای آن زاده شده ام«. 

در نامــه ای مشــابه ایــن، ماکیاولــی متذّکر می شــود که 

او در حــال تدویــن اثــری در باب دلبســتگی قدیمی اش 

»شهریاری« است و مختصراً این مشهورترین اثر سیاسی 

تمامی دوران را معرفی کرده است، اثری که عاقبت نام 

و ننگ »آموزگاِر راه هاِی فریبکارانٔه کسِب موفقّیت های 

دنیوی« را برایش به ارمغان آورد.

 در همین هنگام که ماکیاولی مشغول نگارش شهریار 

بــود )۱۵۱۳(، نوشــتن چند اثر متفــاوت دیگری، از جمله 

کتــاب »گفتارها« یــا »گفتارهایی دربــارٔه ده کتاب اّول 

تاریــخ روم تیتــوس لیویــوس« را آغــاز کرده بــود. هر دو 

کتاب، شــهریار در ســال ۱۵۳۲ و گفتارها به ســال ۱۵۳۱، 

پس از مرگ ماکیاولی، برای نخستین بار منتشر شدند. 

ایــن دو کتــاب، از دیگــر آثــار ماکیاولــی، بــا ایــن ویژگــی 

متمایز می شــوند که او در نامه هــای تقدیمّیه ای که در 

آغاز آن ها نگاشته، تأکید کرده که هر آنچه را می دانسته 

در این دو اثر آورده اســت. در تقدیمّیٔه گفتارها، کتاب 

به دو نفر از دوستان ماکیاولی اهدا شده است، دو نفری 

کــه اگر چه شــهریار نیســتند اّمــا می توانند که باشــند، 

آن دو، منتقــد نامــٔه به ظاهــر ملتمســانه ای بوده اند که 

ماکیاولــی در تقدیمّیــٔه شــهریار نوشــته بوده اســت. دو 

کتاب، از منظر روش و فحوا، کاماً از یکدیگر متمایزاند. 

در حالیکه »شــهریار« دربارٔه شــهریاری و به ویژه دربارٔه 

شــهریاری های تازه تأســیس، نگاشته شده و از نظر سبک 

نگارش، کوتاه و موجز و به تعبیر بسیاری، به نحو خطرناکی 

رذیانــه و شــرورانه نوشــته شــده اســت، اّمــا، گفتارهــا، 

طوالنــی و پیچیده و مدلّــل و آکنده از توصیه هایی برای 

حفظ جمهوری اســت. فلذا در هر گونه رویکرد و تأّملی 

دربارٔه اندیشٔه ماکیاولی، ناگزیر باید این تفاوت ها، میان 

این دو کتاب اصلی ماکیاولی، لحاظ شود.

شهریار
آمریکایــِی  فیلســوف   )۱۹۷۳-۱۸۹۹( اشــتراوس  لئــو 

آلمانی االصل تفســیر خــودش از ماکیاولــی را با ذکر این 

نکتــه آغــاز می کنــد: »آموزگاِر شــر«، که مشــهورترین و 

پایدارتریــن تصویــری اســت کــه تا بــه حــال از ماکیاولی 

ارائــه شــده اســت. ]در نــگاه نخســت بــه نظــر می رســد 

کــه[ »شــهریار« در ســّنت کتاب هــای آیینــٔه شــاهان ]یا 

کــه کتاب هــای  قــرار می گیــرد؛  سیاست نامه نویســی[ 

انــدرزی ]یــا نصیحةالملوک هایــی[ بوده انــد تــا شــاه در 

آیینٔه آن به ارزیابی رفتارش بپردازد، این سّنت با کتاب 

»کوروش نامه« اثر فیلســوف یونانی گزنفــون )۳۵۰-۴۳۱ 

قبــل از میــاد( آغــاز شــده و در ســده های میانــٔه تاریــخ 

اروپــا تداوم یافته اســت. تا پیش از ماکیاولــی، آثاری از 

این دست به شاه توصیه می کردند که خود را با الگوی 

ارائه شده وفق بدهد، اّما نسخٔه ماکیاولی توصیه می کند 

که شــهریار باید »حقیقت مؤثر« امور را مّدنظر داشــته 

باشــد و بــرای پرهیــز از، در تباهی افتــادن در معیارهای 

نخ نمای »چه باید کرد« در گذرد. برای شــهریاْر ماندن، 

بایســتی چگونه خوب نبــودن و عمل کردن بر »اقتضای 

ضــرورت« را آموخــت. ناظرِ آگاه خواهــد دید که چنین 

امــور«  به واســطٔه »ضــرورت  تنهــا  رفتــارش  شــهریاری 

هدایت می شود، فلذا، با چنین تفسیری و از این دیدگاه، 

می توان ماکیاولی را به ســان مؤسس علم سیاست نوین 

نــام بــرد. علمــی کــه بــر جهــاِن سیاســت »آن گونــه کــه 

هســت« بنا می شــود نه »آن گونه که باید باشد«، یعنی 

ردِّ مبنای آرمان شهرگرایانه و تخّیلی ای که اساس آثاری 

چون جمهور افاطون )۴۲۷-۳۴۸ قبل از میاد( و یا شهر 

خدای ســنت آگوســتین )۳۵۴-۴۳۰( بوده اند. از ســویی 

دیگــر، تفســیر غیراخاقــی )amoral( آرای ماکیاولــی 

را می تــوان در آثــار تاریخ نــگار آلمانــی، فردریش ماینکه 

)۱۸۶۲-۱۹۵۴( و فیلسوف معاصر آلمانی، ارنست کاسیرر 

)۱۸۷۴-۱۹۴۵( یافــت. تفســیر غیراخاقــی، بــا التفــات 

بــه تأکیــد مکّرر ماکیاولی بــر »ضــرورت«، آن را از اّتهام 

بــودن مبــرا می کنــد. البتــه   )immoral( ضداخاقــی

ماکیاولی گه گاهی به شهریار توصیه می کند تا رعایت 

احتیاط در شرایط خاص و یا الفت و دلجویی های موردی 

را، در دســتور کار خــود قــرار بدهد. به هــر حال، به نظر 

نمی رسد که ماکیاولی، به شیؤه علم سیاست مدرن، در 

جستجوی کشــف و توصیٔه قواعد عینی و دقیقی بوده 

که کاربردی جهان شمول داشته باشند.

ماکیاولی، شــهریاری ها را به دو دستٔه اکتسابی )تازه 

اّما با این حال 
جمهوری خواهی ماکیاولی، 

در فرِض بنیادیِن 
جمهوری خواهی که قائل 

بر این است که »قدرت 
در دستان همه، ایمن تر 
از قدرت در دستان یک 
« است، نمی گنجد.  نفر

دقیقًا برعکس، ماکیاولی 
قاطعانه اظهار می کند که 
برای تأسیس یا اصالح یک 
جمهوری، »یک تن« بودن 
ضرورت دارد و هر فرمانی 
باید تنها از یک عقِل منفرد 

صادر شود
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به دســت آمــده acquired( و موروثی تقســیم می کند. 

ماکیاولی عموماً اســتدالل می کند که به دســت آوردن 

یک شــهریاری بســی ســخت تر از حفظ آن است، چراکه 

هــراس از یــک شــهریار جدیــد، قوی تــر از عشــق بــه یک 

شــهریاِر وارث )hereditary prince( اســت. از ایــن رو، 

شــهریاِر جدید اگر بر اصل »وحشــِت مجازاتی که هرگز 

 a dread of punishment( »فرِد ]خطا کار[ را رها نکند

that never forsakes you(، تکیه کند، بی تردید موّفق 

خواهــد بود، اّما شــهریاری کــه از یارانش انتظار داشــته 

باشــد نســبت بــه تعّهداتشــان بــه حمایــت از او وفــادار 

بماننــد، ناکامی را تجربه خواهد کرد. شــهریار به زودی 

خواهــد فهمیــد کــه وقتــی خطر مرگ نباشــد هر کســی 

مّدعی ُمردن برای اوست، اّما عموماً در لحظه های خطر 

کســی پایبند تعّهداتش نیســت؛ بنابراین، هر شهریاری، 

خواه تازه  به  دست  آورده یا به ارث برده، بایستی دولتش 

را، به منزلٔه شهریاری ای تازه تأسیس بنگرد و بیاموزد که 

 one’s( »تنهــا باید بر »قــدرت جنگ افزارهای خویشــتن

own arms( تکیه کند نه بر حســِن نّیت و قول های بی 

ضمانت افراد.

شــهریار جدیــد بایســتی بــر »هنرمردانگــی« )ویرتــو( 

خویش تکیه کند؛ و اگر با تکیه بر آن به شهریاری دست 

یافــت بداند که ایــن »هنرمردانگی« )ویرتــو( با تمایز از 

»فضیلــِت« )ویرتــوی( عهــد جدیــد کــه در جســتجوی 

صلح اســت، مضمونــی نوآییــن )new meaning( دارد. 

ماکیاولی با مفهوم »ویرتو« متذّکر می شــود که شهریار 

در وهلٔه نخســت باید بر هنر جنگ تمرکز کند، البته نه 

برای ِصرف امنّیت، بلکه برای هیبت )glory( که ضرورتاً 

مشــتمل بــر آن هــم هســت. ویرتــوی )Virtu( ماکیاولی 

نــه ِصــرف فضیلتــی )Virtue( برای جســتجوی شــهرت 

و نیکنامــی، بلکــه توانمندســازی شــهریار، برای دســت 

یافتــن به قدرت اســت. برای مثال، ســخاوت نمی تواند 

هــدف شــهریار باشــد چــرا که ممکــن اســت بهره مندان 

از ســخاوِت شــهریار قدردان آن نباشــند و سخاوت بدل 

بــه نمایــِش اســراِف مالیات هــای ضــروری ای باشــد کــه 

رعایا می پردازند، فلذا منجر به نفرت از شــهریار گردد؛ 

بنابراین شهریار نباید نگران ننِگ خساست باشد، چراکه 

این عیب، ُحسنی است برای حکومت کردن. به همین 

ســان، شــهریار نباید دل نگران رفتار ظالمانه باشــد البته 

مشروط بر آنکه ظلم »در جای خود« به کار گرفته شود.

البتــه گــه گاه ماکیاولــی ویرتــو را در معنــای ســّنتی 

برای ماکیاولی کلیسا 
عّلِت تفرقٔه ایتالیا است: 
اسقف های فاسق، دائمًا 
این باور را به مردم القا 
می کردند که »سخن گفتن 
از فسق خود اشاعٔه فسق 
است«.  و متذّکر می شود 
که مسیحّیت با تجلیل فقر 
و مصیبت، جهان را زنانه 
کرده است
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آن نیــز بــه کار گرفتــه اســت؛ مثاً در عبارت مشــهوری 

آگاتوکلــس، پادشــاه خودخوانــدٔه سیســیل را به عنــوان 

»فرمانروایــی عالــی« که بــا ابزارهایــی جنایت کارانه به 

قــدرت دســت یافته اســت، وصف می کنــد. ماکیاولی 

دربــارٔه او می نویســد کــه نمی توان کشــتن شــهروندان، 

خیانت به دوستان، فقدان ایمان، عاری بودن از شفّقت 

و بی دینــی را فضیلــت )ویرتــو( نامیــد. بــا ایــن حــال در 

ادامــه و در جمــات متعــّددی، ماکیاولــی از »ویرتــوی 

آگاتوکلس« ســخن می گوید، یعنی از کســی که تمامی 

این زشــتکاری ها را انجام داده اســت. از نظر ماکیاولی 

هدِف ویرتو، کاستن از قدرت بخت )fortune( در امور 

انســانی اســت چراکه بخــت، آدمی را از تکیــه کردن به 

خــود باز می دارد. در ابتدا ماکیاولی تأکید می کند که 

قوانیــن بخت، نیمی از حیات بشــری اند، اّما پس از آن، 

با یک استعارٔه ننگ آور، بخت را با زنی مقایسه می کند 

کــه خود را تســلیم بی پروایــان و جســورانی می کند که 

بــا شــهامت می خواهند بر او دســت یابند، نــه بزدالن و 

جبونــان. ماکیاولی نمی تواند به ســادگی مفهوم ســّنتی 

فضیلت که ریشه در باورهای دینی مردم عاّدی دارد را 

نادیده بگیرد، فلذا فضیلِت سرورِی ماکیاولی با فضیلِت 

اخاق سّنتی در کنار یکدیگراند و حّتی از این یکی نیز 

اســتفاده می کند. شــهریار کســی اســت که بر فضیلِت 

ســروری دســت یافته و می توانــد بر بخت فرمــان براند 

و مردمــان را بــه مرتبتــی هدایــت کند که تا پیــش از آن 

ناممکن می نمود.

در فصــل پایانــی شــهریار، ماکیاولــی شــورمندانه از 

بربــران«  چنــگال  از  ایتالیــا  رهانیــدن  بــرای  »فراخــوان 

می نویســد که آشکارا اشــارتی است به فرانسه و اسپانیا 

که شبه جزیرٔه ایتالیا را عرصٔه ترکتازی خود کرده بودند. 

او در جستجوی یک منجی است و از معجزٔه موسی یاد 

می کند که بنی اسراییل را به ارض موعود ُبرد. ماکیاولی 

کتــاب را بــا شــعری از شــاعر وطن پرســت ایتالیایــی پتر 

ارکا )۱۳۰۴-۱۳۷۴( بــه پایــان می برد. فصــل پایانی کتاب 

بسیاری را به تفسیرِ ثالثی از اندیشٔه ماکیاولی رهنمون 

کرده است که او نه یک دانشمند ِصرف بلکه بیش از هر 

چیزی وطن پرستی دوآتشه بود.

گفتارها
همانند شهریار، کتاب گفتارها نیز، بسیار تفسیرپذیر 

اســت. یــک دیــدگاه که در آثــار دو نظریه پرداز سیاســی 

برجســتٔه دهٔه ۱۹۷۰، پوکاک و کوئینتن اســکینر، مطرح 

شد، قائل بر جمهوری خواهی ماکیاولی است و او را در 

متــن این ســّنت قــرار می دهد. ســّنت جمهوری خواهی 

آن چنان که از آثار ارســطو )۳۸۴-۳۲۲ قبل از میاد( آغاز 

شــد و در ســازماِن دولت شهرهای ســده های میانٔه اروپا 

تداوم یافت و در فلسفٔه سیاسی کاسیِک اومانیسم عصر 

رنسانس تجدید و احیا شد و نهایتاً، به تأسیس جمهوری 

آمریکایی معاصر منتهی شد. این گرایش تفسیری تاش 

می کند بر وجوهات گوناگون جمهوری خواهانٔه اندیشٔه 

ماکیاولی تمرکز نماید، مثاً گزاره هایی همچون »اجتماع 

مــردم بســی عاقل تــر و با ثبات تر از شــهریار اســت« و یا 

تأکیــد ماکیاولی در گفتارها بر »فضیلِت جمهوری خواِه 

از خودگذشته«ای که به مبارزه با فساد بر می خیزد. اّما 

با این حال جمهوری خواهی ماکیاولی، در فرِض بنیادیِن 

جمهوری خواهــی که قائل بر این اســت کــه »قدرت در 

دســتان همــه، ایمن تــر از قــدرت در دســتان یــک نفــر« 

اســت، نمی گنجــد. دقیقــاً برعکس، ماکیاولــی قاطعانه 

اظهار می کند که برای تأســیس یا اصاح یک جمهوری، 

»یــک تــن« بــودن ضــرورت دارد و هر فرمانــی باید تنها 

از یــک عقــِل منفرد صــادر شــود؛ بنابرایــن رومولوس در 

کشتن روموس، شریک و برادرش در بنیادگذاری ُرم، بر 

َصــاح بــوده چراکه ایــن کار را صرفاً بــرای »خیر عموم« 

ایــن عبــارت،  انجــام داده اســت.   )common good(

همیشــه ماکیاولــی را بــه گفتن شــعار »هدف وســیله را 

توجیه می کند« مّتهم کرده اســت، عبارتی که هماره با 

تفسیرِ شهریار قرین بوده است.

جمهوری نیازمند آن گونه از رهبری است که ماکیاولی 

در شــهریار وصف کرده اســت. این گونه »شــهریارها در 

یــک جمهــوری« نمی تواننــد بــر وفــق عدالــت حکومت 

کنند، چراکه کسانی که به تنهایی و بر مبنای شایستگی 

آنچه را که الیق آن اند به دست آورده اند، هیچ قدردانی 

و تعّهدی را احساس نمی کنند؛ بنابراین، چنین شهریاری 

در جمهــوری هیچ گونه دوســتان حزبی ای نــدارد و تنها 

می آموزد که »فرزندان بروتوس را بکشــد« تا این اعمال 

خشــونت برای، نه دشمنان خودش، بلکه برای دشمنان 

جمهــوری، درس عبرتــی باشــد. پیش فــرض اصــاح یک 

 )good man( »دولــت فاســد، وجــود »انســانی نیــک

اســت، اّمــا پیش فــرض شــهریار بــودن، وجــود »انســانی 

بد« )bad man( اســت. داعیٔه ماکیاولی این اســت که 

»انســان های نیــک« غالباً بــر قدرت دســت نمی یابند و 

»انســان های بــد« غالباً قــدرت را برای »اهــداف نیک« 

بــه کار نمی گیرنــد. با این حــال، تنها هنگامی جمهوری 

گفته شده است که 
ماکیاولی محصول عصر 

رنسانس است، حّتی او را 
به سان تمثیل این عصر 

وصف کرده اند )به عنوان 
مثال: توسط یاکوب 

بورکهارت موّرخ سوییسی 
قرن نوزدهم(، اّما واقع 

امر این است که ماکیاولی 
منتقد رنسانس بود؛ به ویژه 

آن اومانیسمی را که از 
آرای افالطون، ارسطو 

و خطیب رومی، سیسرو، 
ریشه گرفته بود
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بــه زوال میــل می کنــد که مردم ترســی را که آنــان را به 

اطاعــت از قوانین وامی داشــت از دســت بدهند، فلذا، 

بایســتی با احیای ترس و وحشــِت از اجرای قوانین، این 

فضیلِت بنیادی مردمــان را، به آنان باز گرداند؛ بنابراین 

راه حل فوری و بدیهی این مشــکل این اســت که »انسان 

بــد« از طریــق اَعمالی که اگرچه انگیــزٔه نیکی ندارد اّما 

نتایــج آن هــا نیک اســت، هیبــت و ابهت از دســت رفتٔه 

جمهوری را دوباره فرا چنگ آورد.

بــا  را  پیشــینیان  اعمــال  گفتارهــا،  در  ماکیاولــی، 

عطــِف توّجه به فلســفٔه آنــان مورد مّداقه و بررســی قرار 

می دهــد. ماکیاولــی معاصرانش را ســرزنش می کند که 

چــرا تاریــِخ واقعــی روم را نادیــده گرفته انــد و صرفــاً بــه 

آرای حقوق دان هــای رومــی و خــرد سیاســی آنــان توّجه 

می کنند. او استدالل می کند که »غوغای جناح گرایی« 

)factional tumults( جمهــوری روم کــه دائماً توســط 

بسیاری از نویسندگان عصر باستان محکوم شده است، 

دقیقاً همان جوهرٔه آزادی و بزرگی روم بود.

گفته شده است که ماکیاولی محصول عصر رنسانس 

است، حّتی او را به سان تمثیل این عصر وصف کرده اند 

)به عنوان مثال: توسط یاکوب بورکهارت موّرخ سوییسی 

قــرن نوزدهــم(، اّمــا واقــع امــر ایــن اســت کــه ماکیاولی 

منتقد رنسانس بود؛ به ویژه آن اومانیسمی را که از آرای 

افاطون، ارســطو و خطیب رومی، سیسرو، ریشه گرفته 

بــود. او به دنبــال »شــیوه های نوین و نظم هــای نوآیین« 

بود و خویشــتن را با جویندگان ســرزمین های ناشــناختٔه 

زمانه اش مقایســه می کرد. تأکیدش بر »حقیقت مؤثر« 

او را به »توطئه و تقّلب« که وجه مکتوم سیاست است 

و ماکیاولــی بــا مثال هایــی متعــّدد و اشــتیاقی وافر، آن 

را مدلّــل می کنــد، رهنمون ســاخت. نکتــٔه جالب توّجه 

اینجاســت کــه در هــر دو کتــاب شــهریار و گفتارهــا، 

مبسوط ترین فصل کتاب دربارٔه توطئه است.

از فحــوای هــر دو کتــاب اصلی اش، این گونــه به نظر 

می رسد که ماکیاولی سیاست را با عطف توّجه به تفاوت 

باستان و مدرن تعریف می کند: سیاست باستانی قوی 

و قدرتمند و سیاســت مدرن ضعیف و شــکننده است. 

سیاســِت مــدرن به دلیل ابتنای بر مســیحّیت، ضعیف 

اســت. ماکیاولــی در ســه موضــع مختلــف در گفتارها، 

جســورانه و گستاخانه، کلیسای کاتولیک رومی و حّتی 

خود مسیحّیت را، به تیغ نقد می کشد. برای ماکیاولی 

کلیسا عّلِت تفرقٔه ایتالیا است: اسقف های فاسق، دائماً 

ایــن بــاور را به مردم القا می کردند که »ســخن گفتن از 

 that it is evil to say( »فســق خود اشاعٔه فسق اســت

evil of evil( ]گفتارهــا، ترجمــٔه فارســی محّمدحســن 

لطفــی، ص ۲۹۸: توانســته اند مردمــان را قانــع کنند که 

نباید از سران کلیسا بدگویی کرد.[ و متذّکر می شود که 

مسیحّیت با تجلیل فقر و مصیبت، جهان را زنانه کرده 

اســت. ماکیاولی این نکته را که آیا شرک و بی خدایی را 

بر یک مســیحّیت اصاح شــده ترجیــح می دهد یا که نه 

مبهم و ناگفته باقی می گذارد. در آخرین نوشته هایش، 

در نامــه ای بــه تاریــخ ۱۶ آوریــل ۱۵۲۷ )تنهــا دو ماه قبل 

از مرگش( می نویسد: »من سرزمین پدری ام را بیشتر از 

روحم دوست دارم«

یخ فلورانس تار
 The »تاریــخ فلورانس )در اصــل »تاریخ های فلورانس

Florentine Histories( مفّصل تریــن کتاب ماکیاولی 

اســت که نگارش آن به ســفارش پاپ لئو دهــم در ۱۵۲۰ 

۲۲۸
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آغاز شــد و در ۱۵۲۵ به پاپ کلمنت هفتم تقدیم شــد. 

کتــاب کــه تاریخ فلورانــس را از آغاز تا مــرگ لورنزو دی 

پــی یــرو دو مدیچــی در ســال ۱۴۹۲ روایت کرده اســت، 

نخستین بار در ۱۵۳۲ منتشر شد. ماکیاولی به سبک و 

سیاق تاریخ نگاران اومانیسِت پیش از خود، از اسم جمع 

»تاریخ هــا« در عنــوان کتاب اســتفاده کــرده و هر فصل 

کتــاب را »دفتــر« نام گــذارده و مقّدمــه ای غیرتاریخی 

بــر آن افــزوده و تمــام ســخنرانی ها را بــا افعــال مضــارع 

نقــل کــرده اســت. تاریخ فلورانــِس ماکیاولی بیشــتر در 

بســتری غیرتاریخی و در جدال میان »هنرمردانگی« و 

بخت، روایت می شود. درون مایٔه اصلی تاریخ فلورانس 

روایت دســته بندی حزبی قابل توّجه در شــهر است که 

برخــاف دســته بندی های روم باســتان، مایــٔه ضعــف و 

فســاد فلورانــس شــده بودند. هماننــد کتــاب گفتارها، 

)البتــه  انتقادهایــی  از  مشــحون  نیــز  فلورانــس  تاریــخ 

محتاطانه تر( به کلیسا و پاپ است و تصویرهایی خاص 

از شــخصّیت های برجســته، به ویژه خاندان مدیچی، به 

نمایش می گذارد. )کتاب پیرامون بازگشت کاسیمو دو 

مدیچــی )۱۳۸۹-۱۴۶۴( بــه فلورانس، به ســال ۱۴۳۴، قبل 

از تبعیدش، ســازماندهی شده اســت(. مثاً یکی از این 

ویژگی های ســبک اغراق آمیز خطبه های ماکیاولی گونه 

)Machiavellian( را، آشــکارا در ســخنرانی رهبر عوام، 

ســیومپی  در  شــورش  فرماندهــی  النــدو،  دو  میشــل 

)Revolt of the Ciompi( که به شکل گیری یک دولت 

مســتعجِل تهیدستان در فلورانس به سال ۱۳۷۸ منتهی 

شــد، مشــاهده می کنیم. البته نه مانند یــک تاریخ نگار 

مــدرن، اّمــا به هر حال ماکیاولــی در این کتاب با تأکید 

بــر »اثــرات متنــّوع« )diverse effects(، وجوهاتــی از 

تاریخ نگاری مدرن در عطف توّجه به وقایع را، به نمایش 

گذاشته است.

هنر جنگ و رساله های دیگر
هنر جنگ )۱۵۲۱(، یکی از معدود آثار ماکیاولی است 

که در زمان حیاتش منتشــر شد. کتاب شرح گفتگویی 

میان چند تن اومانیست است که در باغی به نام اورتی 

اورچیاری، در فلورانس، جمع شده اند تا در باب فلسفه 

و سیاست مباحثه کنند. سخنران اصلی، شخصی است 

به نام »فابریزیو کولونا« که فرماندهی حرفه ای مزدوران 

است و ماکیاولی هنر جنگ را از زبان او روایت می کند. 

او در تخالــف با اومانیســت های اهل نظــر و ادب اصرار 

دارد که اهالی باستان در جنگاوری نه به چیزهای »نرم 

و ظریف« بلکه به »امور تند و خشن« نظر داشتند. اگر 

چه فابریزیو خود یک ســرباز مزدور اســت اّما با شّدت و 

حّدت علیه به کارگیری ســپاهیان مــزدور در جنگ های 

عصــر جدیــد اقامــٔه دلیل می کنــد و یک الگــوی نظامی 

برای تشــکیل ارتش مّلی ُرمی پیشــنهاد می دهد. رسالٔه 

ماکیاولی بعدها مورد ســتایش تئوریســین آلمانی جنگ 

»کارل کازوویتس« )۱۷۸۰-۱۸۳۱( قرار گرفت و توانست 

جایگاه برجسته ای را در تاریخ نظریٔه جنگ کسب کند.

در میــان آثــار کمتــر شناخته شــدٔه ماکیاولــی دو اثــر 

شــایان توّجه اســت: زندگی کاســتراچیو کاســتراکانی از 

لوکا )۱۵۲۰( و کمدی ماندراگوال )۱۵۱۸(. رسالٔه نخست، 

طرحی اســت از حیات کاســتراچیو )۱۲۸۱-۱۳۲۸(، حاکم 

گیبلیِن ]طرفداران امپراطوری مقّدس روم[ لوکا، شهری 

در نزدیکــی فلورانــس که به عنــوان بزرگ ترین مرد عصر 

پساکاسیک معرفی می شود. رساله، مشتمل بر فهرستی 

از آرای رندانٔه کاســتراچیو اســت که بالواقع از فاســفٔه 

باســتان اخذ شــده و بیانگر دیدگاه اجمالی ماکیاولی به 

این موضوعات است. کمدی ماندراگوال که در میان سه 

نمایش نامٔه ماکیاولی، شناخته شــده تر است، احتماالً به 

سال ۱۵۱۸ تدوین شده است. مزرا نیکیا، حقوق دانی پیر 

احمق که قدرت باروری اش را از دست داده، در آرزوی 

داشــتن یک پســر، اجــازه می دهد تا زنش بــا مرد جوانی 

جمع شــود. همســرش، لوکرزیــا، علی رغــم تقّیداتش، از 

ســوی کشیشــی فاســق به ایــن کار تشــویق می گــردد و 

نهایتــاً داّلل محّبتــی، توطئه را به ســرانجام می رســاند. 

در پایان نمایش نامه هرکسی می فهمد که ماکیاولی چه 

می خواسته است بگوید. درس نمایش نامه این است که 

اعمال ضداخاقی ای چون زنا و خیانت می تواند شادی 

 out of evil( .»آورد و »می توانــد از شــر، خوبــی برآیــد

)can come good

زیابی ار
تأثیــر ماکیاولــی بــر اعصار پــس از خود را بایــد به دو 

قســمت تقســیم کرد: آنچه به نام او چســبانده شــده و 

آنچــه از طریــق آثار دیگران شــناخته می شــود؛ اّما مورد 

تصدیــق ماکیاولــی نیســت. بالواقــع از همــان آغــاز، نام 

ماکیاولی به ننگ آلوده شده و صفت »ماکیاولی گونه« 

در  اســت.  نبــوده  ستایشــی  قابــل  لقــب  هیــچ گاه 

نمایش نامــٔه هنــری ششــم، اثر ویلیام شکســپیر، یکی از 

تبهــکاران نمایــش، اّدعا می کنــد که حّتــی از »ماکیاول 

خون آشــام«)murtherous Machevil( هم برتر اســت؛ 

هیچ وجهی از علم 
سیاست مدرن در آرای 

ماکیاولی نیست؛ اّما 
می توان ایدٔه بیکنی غلبه 
بر طبیعت و بخت به نفع 
بشرّیت را کامًال در آن ها 

دید؛ بنابراین مفاهیم 
مدرنی همچون پیشرفت 

، سکوالریزم  برگشت ناپذیر
و تحصیل خیر عمومی از 

طریق منافع خصوصی را 
می توان در آرای ماکیاولی 

پیگیری کرد
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برای صدور دستورات اخاقی ای همچون آن که پیش تر 

)در پایــان نمایش نامــٔه ماندراگــوال( ذکــر کردیــم و نیــز 

حماتی که به کلیســا کرده بود، آثار ماکیاولی از ســال 

۱۵۶۴ در لیســت کتاب های ممنوعٔه کلیسا قرار داشته 

اســت. با تمام این احوال، آثار ماکیاولی از ســوی اغلب 

فاســفٔه مدرن خوانده شــده، البته اگرچه، کمتر کسی 

شجاعت دفاع از او را داشته است. فیلسوف و حقوق دان 

انگلیســی، فرانســیس بیکن )۱۵۶۱-۱۶۲۶(، در مقاالتش، 

مدنّیــت و اخــاق )۱۶۲۶(، محتاطانــه دربــارٔه ماکیاولی 

بحث کرده اســت؛ فیلســوف سیاســی انگلیسی، جیمز 

 The[ هرینگتــون )۱۶۱۱-۱۶۷۷(، در کتابــش، کشــوِر عام

common-wealth of Oceana[ )۱۶۵۶(، از ماکیاولــی 

الفــاظ تحســین آمیز »شــهریاِر سیاست پیشــگان« و  بــا 

»پیــرو ِخرد پیشــینیان« یاد می کند، فیلســوف یهودی-

ژرمنــی، بندیکــت اســپینوزا )۱۶۳۲-۱۶۷۷(، در رســالٔه 

در  ماکیاولــی  خیــر  نّیــاِت   ،)۱۶۷۷( سیاســی  الهّیــات 

آمــوزش چگونگی کســب قــدرت به مســتبدان را به یاد 

مــی آورد و بــا دفــاع از او متذّکر می شــود کــه ماکیاولی 

یک جمهوری خواه بوده اســت؛ فیلســوف فرانسوی، ژان 

ژاک روســو )۱۷۷۸-۱۷۱۲(، در کتابش، قرارداد اجتماعی 

)۱۷۶۲(، می گویــد کــه برخاف ظواهر امــر، »ماکیاولی 

انسانی صادق و شهروندی نیک« بود و کتاب »شهریار« 

هــم »رســاله ای در جمهوری خواهــی« اســت. همچنین 

معاصــران نیــز با تفســیری جمهوری خواهانــه و بی توّجه 

به شــهرت ننگ آلــود او، آرای ماکیاولــی را به عنوان یک 

اجتماع گــرا )communitarian( کــه بدیلــی در برابــر 

 )self-interested liberalism( لیبرالیســم منفعت گرا

است، معرفی کرده اند.

البته بیش از همه و مهم تر از همٔه آن ها، تأثیر فاحش 

ماکیاولــی بر متفّکرینی اســت کــه از ذکر نــام او پرهیز 

کرده اند و بعضی هم مّتهم اند که در عین اخذ آرای او، به 

حلقٔه دشمنانش نیز پیوسته اند. برای مثال، محّققاً یکی 

 Giovanni( از آن ها فیلسوف ایتالیایی، جیووانی بوچرو

Botero( )۱۶۱۷-۱۵۴۰( بود که برای نخســتین بار نظریٔه 

»معافّیــت دولــت از پایبندی به اخــاق« را ارائه نمود. 

پژوهشگران متوّجه شده اند که او همان نقل قول ها را از 

تاسیتوس )۱۲۰-۵۶ میادی(، موّرخ رومی، نقل کرده که 

پیش تر ماکیاولی نیز استفاده کرده بود.

اّما بزرگ ترین و اساسی ترین اّدعایی که دربارٔه تأثیراِت 

ماکیاولی ارائه شده است از طرف بورکهارت و اشتراوس 

بــوده که او را »بنیان گذار مدرنیتــه« نامیده اند. البته، 

اگــر چه ماکیاولی خود از نوگرایــاِن )مدرن ها( زمانه اش، 

به عنوان ضعیف و شــکننده، بــه تحقیر یاد می کند، اّما 

قائــل به امکان شــقِّ دیگــری از یک »جمهــوری دائمی« 

بــوده کــه بــا برطــرف کــردن ضعــف مدرن هــا و اصــاح 

معایب باســتانی ها، نظم سیاســی نوآیینی تأسیس کند 

که دیگر اسیر تغّیر احواِل بخت و روزگار نباشد.

هیچ وجهی از علم سیاست مدرن در آرای ماکیاولی 

نیست؛ اّما می توان ایدٔه بیکنی غلبه بر طبیعت و بخت 

به نفع بشــرّیت را کامــاً در آن ها دیــد؛ بنابراین مفاهیم 

مدرنــی همچون پیشــرفت برگشــت ناپذیر، ســکوالریزم 

و تحصیــل خیــر عمومــی از طریــق منافــع خصوصــی را 

می تــوان در آرای ماکیاولــی پیگیــری کــرد. بــا این حال، 

اگرچه بزرگی و جاه طلبی ماکیاولی، کماکان محل نزاع 

باقــی خواهد مانــد، اّما، همــگان دربارٔه مجــد، نوآوری، 

حّدِت ذهن و لطافِت سبک او مّتفق القول اند.
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دیــر  هرگــز  الهــی  »عنایــت  ســفیر:  آقــای  جنــاب 

نمی رســد.«۲  چون زمانی دراز، نامه ای از شــما دریافت 

نشــد گمان کردم اگر هم روی از من برنگردانده باشــید، 

مــرا از یــاد برده ّایــد. نمی توانســتم عّلتــی بــرای ایــن امر 

بیابم. همٔه علل، به استثنای یکی، اهمّیت چندانی برایم 

نداشــت: می اندیشیدم شــاید از آن رو دیگر یادی از من 

نمی کنید که به شما گفته اند من در حراست از نامه های 

شــما اهمال می ورزم، حال آنکه به یقین می دانســتم که 

هیچ کس غیر از فیلیپو۳ و پاگولو۴ آن ها را ندیده اســت. 

نامٔه موّرخ بیســت و ســوم ماه گذشــتٔه شــما نگرانی مرا 

برطرف کرد. بســیار شــادمان شدم وقتی که از این نامه 

دریافتــم کــه وظیفٔه شــغلی خــود را مرتــب و آرام انجام 

می دهید. شما را به ادامٔه این روند تشویق می کنم، زیرا 

کســی که از راحتی خود به خاطر دیگران چشــم بپوشــد 

صرفــاً بدون آنکه مورد تقدیر قرار گیرد راحتی خود را از 

دســت می دهد. نظر بــه آنکه بخت و اقبــال می خواهد 

همــٔه کارها را خود انجام دهــد، ناگزیر باید او را به حال 

خود بگذاریم و آرام بمانیم و مزاحمش نشــویم و منتظر 

بنشــینیم تا ما آدمیان را بــه کاری برانگیزد: آنگاه، وقت 

آن خواهــد بــود که دامن هّمت به کمر زنیم و در جریان 

امور دخالت کنیم، و برای من وقت آن خواهد بود که از 

خانٔه روستایی ام درآیم و بگویم: آماده ام. از این رو، آنچه 

امروز از عهدٔه من برمی آید همان اســت که شــما از سر 

لطــف کرده اید، یعنــی در این نامه، فقط شــرح دهم که 

زندگی را چگونه می گذرانم؛ و اگر معتقد باشــید که جا 

دارد زندگــی خــود را با زندگی شــما عوض کنم، با کمال 

میل آماده ام. 

در حال حاضر، در مزرعٔه خود روزگار می گذرانم و از 

هنگامی که وقایع اخیر روی داده اســت۵ بیش از جمعاً 

بیســت روز در فلورانــس نبوده ام. مّدتی اســت شــخصاً 

به شــکار باســترک۶ پرداخته ام: پیش از روشــن شدن هوا 

از خــواب برمی خاســتم و دام های خود را می گســتردم 

و ســپس بــا مجموعــه ای از قفس هــا بــه راه می افتــادم 

کــه چهــره ام را بــه چهــرٔه گتــا، آنــگاه کــه بــا کتاب هــای 

آمفیتریون۷ از بندر باز می گشــت، می نمود. دســت کم 

پرنــدگان  ایــن  از  دو و در بهتریــن حالــت شــش عــدد 

خــوش آواز گرفته بودم. همٔه ماه ســپتامبر را بدین ســان 

گذرانــدم و از هنگامــی که این وقت کشــی رّقت انگیز و 

عجیب به پایان رسیده است حسرتش را می خورم. باید 

مختصری از وضع حیات خود را با شما در میان گذارم. 

با برآمدن خورشــید از خواب برمی خیزم و به بیشــه ای 

مــی روم کــه کارگرانم در آن مشــغول بریدن شــاخه های 

اضافی هســتند. دو ســاعت در آنجا می مانم و کارهای 

روز پیش را رســیدگی می کنم و با هیزم شکنان که دائم 

مشغول شوخی با یکدیگر یا بدگویی در مورد همسایگان 

خویشــند وقــت می گذرانــم. دربــارٔه ایــن بیشــه و رفتار 

فروزینــو دا پانتســانو۸ و دیگــران که می خواســتند از من 

چوب بخرند هزار داستان شنیدنی دارم. مثاً فروزینو، 

بدون اطّاع من کســانش را فرســتاد که چند ارابه هیزم 

بردند و هنگام پرداخت هزینٔه آن قصد داشت مبلغ ده 

لیــره کــه اّدعا می کرد چهار ســال پیش در خانــٔه آنتونیو 

گیچاردینــی۹ در بــازی نــرد بــه او باخته ام را از آن کســر 

کند. داد و فریاد موّحشــی به راه انداختم و می خواستم 

از ارابه راَنــش  کــه برای بردن چوب ها آمــده بود به اّتهام 

دزدی شــکایت کنــم تــا اینکــه بــا میانجیگــری جیووانی 

ماکیاولــی مصالحــه میــان مــا برقرار شــد. وقتــی که باد 

شــمال وزیــدن آغاز کــرد باتیســتا گیچاردینــی و فیلیپو 

جینــوری۱۰ و تومــازو دل بنــه۱۱ و چنــد تــن دیگــر از مردم 

شــهر، به من ســفارش هیزم دادند. به همه وعده دادم 

و یــک بــار ارابه برای تومازو فرســتادم که تنها نصفش به 

فلورانــس رســید، زیرا همســر و خدمــه و کودکانش برای 

بــار کــردن چوب آمده بودند و چنان هرج و مرجی به راه 

انداختنــد که گویی گابوروی۱۲ قّصاب روز پنجشــنبه با 

شاگردانش گاو می کشد. چون دیدم از این راه درآمدی 

حاصل نمی شود به دیگران گفتم که دیگر چوب ندارم. 

از این سخن، همه ناراحت شدند مخصوصاً باتیستا، که 

آن را فاجعه ای مّلی تلّقی کرد. 

از بیشه ام به چشمه ای می روم و سپس به دسته های 

پرندگانم سرکشی می کنم و آنگاه کتاب دانته یا پترارکا یا 

یکی از شعرای کوچکتر مانند تیبول۱۳ یا اووید۱۴ یا دیگری 

را که در جیب دارم به دست می گیرم و سرگذشت های 

عاشقانٔه گاه تلخ و گاه شیرین ایشان را می خوانم و به یاد 

سرگذشــت های خــود می افتــم و مّدتی با ایــن کار وقت 

می گذرانــم. پــس از آن به جاّدٔه عمومی بــاز می گردم و 

وارد مهمانخانه ای می شــوم و بــا رهگذران گفت وگویی 

می کنــم و خبرهــای تازٔه محل سکونتشــان را می شــنوم 

و می آمــوزم کــه عقایــد و تصّورات آدمیــان چگونه با هم 

اختاف دارند. بدین ســان وقت غذا می رسد و در میان 

خانــواده ام حاصــل مختصــری را که از مزرعــٔه کوچک و 

ارثیٔه ناچیز پدری به دست می آید صرف می کنم. پس از 

صرف غذا، به مهمانخانه باز می گردم و در آنجا به طور 

معمــول با صاحــب مهمانخانه و قّصاب و آســیابان و دو 

شامگاه به خانه بر 
می گردم و وارد اتاق کارم 
می شوم. در آستانٔه اتاق 
رخت های گردآلود روزانه 
را از تن دور و جامه ای 
شاهانه در بر می کنم و با 
این پوشاک مناسب گام 
در محضر بزرگمردان 
روزگاران باستان می نهم. 
با گشاده رویی به استقبالم 
می آیند و در آنجا از یگانه 
مائده ای که سزاوار من 
است و برای آن زاییده 
شده ام بهره ور می گردم
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آجرپــز به بازی نرد می نشــینم و بازی بــه نزاع و هیاهو و 

حّتــی اهانت های بی پایان می انجامــد و حّتی وقتی هم 

کــه موضــوع دعــوا یک کواترینــو۱۵ بیش نیســت صدای 

نعره ها و فریادهایمان تا شهرک سان کاسیانو۱۶ می رسد. 

پس از تنّزل بدین پایه از پســتی، سر از خاک بر می دارم 

و از رذالت سرنوشتم شکوه می کنم و در برابر لگدهایی 

که از او می خورم ســر تســلیم فرود می آورم تا ببینم آیا 

سرانجام به شرم می افتد یا نه؟ 

کارم  اتــاق  وارد  و  می گــردم  بــر  خانــه  بــه  شــامگاه 

می شــوم. در آســتانٔه اتــاق رخت هــای گردآلــود روزانــه 

را از تــن دور و جامــه ای شــاهانه در بــر می کنــم و با این 

پوشــاک مناســب گام در محضــر بزرگمــردان روزگاران 

باســتان می نهم. با گشــاده رویی به استقبالم می آیند و 

در آنجا از یگانه مائده ای که سزاوار من است و برای آن 

زاییده شــده ام بهره ور می گردم. در آنجا اجازه دارم که 

بی هیچ پرده پوشــی و واهمه ای با حاضران ســخن بگویم 

و علــل کارهایشــان را جویــا شــوم، و آنان نیز به شــیوه ای 

انســانی، پاســخم می دهند. چهار ســاعت چنان خود را 

بــا ایشــان محرم احســاس می کنــم که از مصاحبتشــان 

خســته نمی شوم و همٔه غم ها را از یاد می برم، 

نــه از تنگدســتی می ترســم و نه 

از مــرگ بیمــی بــه خــود 

و  می دهــم؛  راه 

چــون دانته گفته که علــم پدید نمی آید اگر آدمی آنچه 

را می اندیشــد نــگاه نــدارد، چکیدٔه همٔه مطالبــی را که 

در طــی گفت وگــو بــا آن بزرگان آموخته ام بــه روی کاغذ 

آورده و رســاله ای بــه نام شــهریار۱۷ نوشــته ام کــه در آن، 

تا جایی که توانسته ام در مسائل غور کرده ام.... اینکه 

حاکمّیت چیســت، بر چند نوع اســت، چگونــه آن را به 

دســت می آورنــد، چگونه آن را حفــظ می کنند و چگونه 

آن را از دست می دهند. اگر تا کنون یکی از هوس های 

مرا پسندیده باشید گمان نمی کنم از این یکی هم مورد 

پسندتان نباشد. ممکن است شهریاری، مخصوصاً یکی 

از شهریاران نوخاسته، از این اثر استقبال کند، و از این رو 

آن را خطــاب بــه عالیجناب جولیانو۱۸ نوشــته ام. فیلیپو 

کازاوکیــا۱۹ کتــاب را خوانــده اســت . می توانــد جزئیات 

آن را بــر شــما بازنمایــد و دربــارٔه بحث هایــی کــه بــا هم 

داشته ایم نیز به شما گزارش دهد. هنوز مشغول توسعه 

و بازبینی بیشتر مطالب آن هستم. 

جنــاب آقای ســفیر، نوشــته اید آرزو می کنید که من 

به زندگی اینجایی پشــت کنم و به نزد شــما بیایم تا در 

خوشی های زندگی شما شریک شوم. قطعاً خواهم آمد، 

در اینجا کارهایی دارم که در ظرف شش هفته به 

انجــام خواهند رســید. مطلبی 

کــه در آمــدن بــه شــهر 

می ســازد  مــرّددم 

در آنجا اجازه دارم که 
بی هیچ پرده پوشی و 

واهمه ای با حاضران سخن 
بگویم و علل کارهایشان 

را جویا شوم، و آنان نیز 
به شیوه ای انسانی، پاسخم 

می دهند. چهار ساعت 
چنان خود را با ایشان 

محرم احساس می کنم 
که از مصاحبتشان خسته 

نمی شوم و همٔه غم ها را از 
یاد می برم، نه از تنگدستی 
می ترسم و نه از مرگ بیمی 

به خود راه می دهم
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ایــن اســت کــه ســودرینی ها۲۰ در آنجا هســتند و باید به 

دیدنشــان بــروم و بــا ایشــان گفتگو کنم، ولــی نمی دانم 

آیــا هنــگام بازگشــت از نزد ایشــان به خانٔه خــود خواهم 

رسید یا سر از زندان بارگلو۲۱ در خواهم آورد. زیرا دولت 

با اینکه بر پایه ای اســتوار قرار دارد هنوز نوبنیاد اســت 

و ســخت بدگمــان، و مردمــان بی آزرمی هم هســتند که 

برای اینکه مانند پاگولو برتینی خودنمایی کنند دیگران 

را دچار زحمت می ســازند. خواهش می کنم این نگرانی 

مرا رفع کنید و یقین بدانید که در آن صورت به نزد شما 

خواهم آمد. 

در خصــوص اینکه آیا بهتر اســت برای کتاب کوچک 

خود اهدائیه ای بنویسم یا نه، و در شق نخست، آیا صاح 

در ایــن اســت که کتاب را به دســت خــود تقدیم کنم یا 

شــما را واســطه قرار دهم، با فیلیپو صحبت کرده ام. در 

ایــن هراســم که اگر اهدائیه ننویســم، جولیانــو کتاب را 

نخواند و کتاب به دست دیگران بیفتد و در این صورت 

احتمال هســت که آردینگلی۲۲ افتخار زحمات اخیر مرا 

به حســاب خود بگذارد. نوشــتن اهدائیه شــاید با توّجه 

به مضیقه ای که در حال حاضر دچار آنم نیز الزم باشد؛ 

زیرا پریشــانی ام به حّدی اســت که ممکن نیست بتوانم 

مّدتی طوالنی در این حال بمانم و به ســبب تنگدســتی، 

به حالتی قابل تحقیر درنیفتم. خیلی آرزو دارم که این 

آقایــان مدیچی وظیفه ای به مــن ارجاع کنند، حّتی اگر 

ایــن وظیفــه در آغاز، غلتانیدن تخته ســنگی باشــد. اگر 

نتوانم لیاقت خود را بر ایشــان ثابت کنم مســئولیتش با 

خود من خواهد بود. پس از مطالعٔه نوشــتٔه من خواهند 

دیــد کــه مطالعــات پانــزده ســاله ام در هنر کشــورداری 

خــواب و خیــال نبوده و وقــت را بیهوده تلــف نکرده ام، 

و از مــردی کــه در خدمــت دیگــران تجربــه اندوخته در 

همه جا باید اســتفاده کرد. در وفــاداری من نباید تردید 

کننــد؛ چــون همیشــه وفــادار بــوده ام دیگــر نمی توانــم 

بی وفایــی بیامــوزم. کســی کــه مثــل مــن تا چهل و ســه 

سالگی درستکار و وفادار بوده است نمی تواند طبیعت 

خود را دگرگون کند. از این گذشته، تنگدستی من گواه 

وفاداری و درستکاری من است. 

خواهــش می کنــم اندیشــٔه خــود را دربــارٔه همــٔه ایــن 

مطالب برای من بنویسید. نیکبخت باشید. 

نیکولوماکیاولی
فلورانس،مورخ۱۰ماهدسامبر۱۵۱3میالدی

ترجمهازایتالیاییبهانگلیسی
توسطجی.بردفورددهلونگ

در این هراسم که اگر 
اهدائیه ننویسم، جولیانو 
کتاب را نخواند و کتاب 
به دست دیگران بیفتد و 
در این صورت احتمال 
هست که آردینگلی افتخار 
زحمات اخیر مرا به حساب 
خود بگذارد

پینوشتها:
  

1. Francesco Vettori
۲. برگردانی از مصرع )Tarde non furon mai grazie divine( از 

پترارک، شاعر ایتالیایی عهد رنسانس
3. Filippo
4. Pagolo
۵. منظور ماکیاولی در اینجا، زندانی شدن و شکنجه شدنش است.
۶. طرقــه کوهــی یــا طرقه کوهــی دم حنایی یا باســترک نــام علمی:  

Monticola saxatilis  نام یک گونه از تیره مگس گیران است.
Geta .۷ و Amphitryon: اشــاره بــه نمایش نامــه ای از پاوتــوس، 

شاعر کمدی پرداز رومی 
Frosino da Panzano .۸

Antonio Guicciardini .۹
Filippo Ginori .۱۰

Tommaso del Bene .۱۱
Gaburra .۱۲

 Tibull .۱۳
 Ovid .۱۴

Quattrino .۱۵: واحــد پولــی قدیمــی، معادل یک شــصتم یک لیره 
ایتالیایی

16. San Casciano
17. De Principatibus (Il Principe)
18. Guiliano
19. Filippo Casavecchia 
۲۰. اشــاره به اعضای خاندان پی یرو ســودرینی رهبر شــهر فلورانس 
اســت کــه با بازگشــت خانــدان مدیچــی تبعید شــد و ماکیاولی 
بــا طرفــداران ســودرینی در توطئــه علیــه  به اّتهــام همدســتی 

مدیچی ها به زندان افتاد. 
Bargello .۲۱: زندان شهر فلورانس 
۲۲. یکی از منشیان پاپ لئون دهم
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کیاولی و اندرز به فرمانروایان ما
نویل جانسون

زاد ترجمٔه امید شیر
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زمانــی، ماکیاولــی در نامهــای محرمانه به دوســت و 

همکار ســابقش فرانچســکو وتوری مینویسد که باالترین 

امید وی این بوده که به واسطٔه رسالهای که نوشته است 

»توّجه سروران مدیچی« را به خود جلب کند. از تقدیمیٔه 

کتاب شهریار میتوان متوّجه شد که از جمله دالیِل تاش 

برای جلب توّجه این بوده کـــه ماکیاولی قصد داشــته تا 

از راهــی بــه اثبات این نکته به مدیچیها بپــردازد که من 

»رعیت وفادار شـــما هســتم«. اضطراب و تشــویش او تا 

به اندازهای بوده که به ماکها و شاخصههای همیشگیاش 

در اقامٔه حّجت و برهان نیز آســیب رســانده است چراکه 

در فصل بیستم شهریار با شور و حّدت این بحث را پیش 

میکشد که فرمانروایان جدید و نوبنیاد میتوانند »از آن 

دســته افــرادی کــه در شــروع فرمانروایی ایشــان افرادی 

خطرآفرین به حســاب میآمدهاند، بیشتر از مردمانی که 

در ابتدا مورد وثوق و اعتماد بودهاند چشِم سرسپردگی 

و یاوری داشته باشند«. این تشویش نامعمول از آنجایی 

معلــوم میگــردد که وی بعدهــا در کتاب گفتارها نقیض 

کامل این مّدعا را مطرح میکند.

نمیتوان منکر این تصّور شد که در شهریار، ماکیاولی 

در حیــن تحلیــل بــه سفســطهگری هــم افتــاده اســت. 

به خصــوص آنجــا که با دلواپســی میگوید »الزم اســت تا 

به تمامی شــهریاران متذّکر شــوم آن دسته کسانی که از 

حکومت گذشــته خوشــنود بودند و رضایت داشــتهاند، 

همــواره نفع و ســود بیشــتری را میرســانند تــا از هر کس 

دیگــر«. بیتردیــد، دغدغــٔه اساســی ماکیاولــی تبییــن و 

آشکارســازی ایــن نکته در پیشــگاه مدیچیها بــوده که او 

مردی اســت کارکشــته و اهل فن که الیق گماشــته شدن 

بر انجام امور است و بیاعتنایی و نادیده گرفتنش نشانٔه 

بارزی است بر جهل و نادانی. در تقدیمیٔه رسالٔه شهریار، 

ماکیاولی مصّرانه تأکید میکند که »برای تشخیص و فهم 

ســیرت شــهریاران، حتماً الزم نیســت که شــخص ناظر، 

خود در زمرٔه شهریاران باشد، بلکه بایستی از جماعت و 

قماش مردمان به شمار رود«. وانگهی بـا همان اطمینان 

همیشــگی خود اضافه می کند که شــاید تأّماتش از دو 

جنبه از ارزشی ویژه و استثنایی برخوردار باشند. نخست 

او بر »تجربّیات درازدامن« خویش در اّتفاقات پیشآمده« 

کــه ماحصــل« ســالیان متمــادی و »محنتهــا و خطرهای 

فــراوان« اســت تأكید میکند و بعــد از آن با تفاخر و تکّبر 

گوشزد مینماید احاطه و تخّصص خاّصی از جهت نظری 

و علمــی بــر فن کشــورداری دارد که همزمــان در نتیجٔه 

»مطالعــٔه دائمــی« تواریخ باســتان بدســت آمده اســت. 

ماکیاولی بیان میدارد که ایـن تسّلط و احاطه بر موضوع، 

منشــاء حیاتی و بیاغماِض فرزانگی و حکمتی اســت که 

»مــن بــا توّجه دقیق، طــی دورانی طوالنــی در آن تأّمل و 

تدّبر داشتهام«. بنابراین، باید این پرسش را پیش کشید 

که در نتیجٔه این مطالعات و تّتبعات و تجارب، ماکیاولی 

گمان میبرده که قادر است چه چیزهایی را به شهریاران 

به طور اعم، و به مدیچیها به طور اخص بیاموزد؟ 

اگــر کســی به تازگی شــروع به مطالعــٔه شــهریار کرده 

باشــد و آن را از ابتدا بخواند، شــاید دچار این پندار شود 

کــه ماکیاولــی چیزی بیش از تحلیلی خشــک و ماآلور و 

تقســیمبندیهای غیــرالزم از انــواع مختلف شــهریاری و 

ابزارهــای »کســب و نگاهداری« آن، در چنتــه ندارد. در 

فصــل اّول، ماکیاولــی کار را از مشــّخص ســاختن مفهوم 

»فرمانروایی« یا »حکومت« شروع میکند و بیان میدارد 

کــه هــر حکومتی »یــا جمهوری اســت یا پادشــاهی«.  او 

به ســرعت مورد جمهوری را کنار نهاده و گوشــزد میکند 

کــه بافاصلــه اّولــی را کنــار مــی گــذارد و تذّکــر میدهد 

کــه اکنــون قصد بحث دربارٔه جمهوریهــا را ندارد و فعًا 

از کنــار آن عبــور میکند و تنها پادشــاهیها را مورد امعان 

نظر قرار میدهد. سپس به سروقت این موضوع آشکار و 

واضح میرود که هر سلطنتی یا موروثی است یا نوبنیاد، 

و باز اّولی را کنار میگذارد و مدلل میدارد که فرمانروایان 

موروثی با ســختیها و مصائب کمتری روبرو میشــوند و، 

بنابراین، به نصایح و اندرزهای او کمتر احتیاج دارند. در 

اینجا او با بذل توّجه به پادشــاهیهای تازهتأســیس، قائل 

به تفکیک میان شهریاریهای »مطلقاً نوبنیاد«  و آنهایی 

که »مانند اعضای بدن بـه پیکر پادشاهی موروثی شهریار 

کشورگشا پیوند میخورند«، قائل به تفکیک  میگردد. در 

این قســمت هم، ماکیاولی به ِقســم اخیر توّجه چندانی 

نشــان نمی دهد و پس از ســه فصل دربارٔه »شهریاریهای 

مختلط«، در فصل ششم به سروقت موضوعی میرود که 

علناً بیش از همه مجذوب آن است، یعنی »پادشاهیهای 

مطلقــاً نوبنیــاد«،  و دقیقاً همینجاســت که یک تقســیم 

فرعــی دیگــر را نیــز وارد میکنــد و در عیــن حــال، شــاید 

مهم ترین تقابل را در سراسر نظریٔه سیاسی خویش، دخیل 

در بحث میسازد؛ و آن تقابلی است که تمام بحث کتاب 

شــهریار بــر محــور آن دور مــی زنــد. او بیــان میکنــد که 

شــهریاری های تازه تأســیس را یا »به توسط لشکریان خود 

و از برکت ویرتوی شــخصی« به دســت آورده و نگاه می 

دارند و یا »به وسیلٔه نیروهای دیگران و به یاری بخت«.

در ایــن تقســیم بندی دوگانــه نیــز ماکیاولــی دوبــاره 

بی تردید، دغدغٔه 
اساسی ماکیاولی تبیین و 
آشکارسازی این نکته در 
پیشگاه مدیچی ها بوده 
که او مردی است کارکشته 
و اهل فن که الیق گماشته 
شدن بر انجام امور است 
و بی اعتنایی و نادیده 
گرفتنش نشانٔه بارزی است 
بر جهل و نادانی
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بــه قســم اّول اعتنای خاّصی نمیکند. البتــه بر این نکته 

گواهی میدهد و راست میشمارد که آن دسته کسانی که 

»به  برکت ویرتوی شــخصی و نه به یاری بخت به قدرت 

رســیدهاند« بیشــتر از تمامی رهبران ســزاوار تحســین و 

تکریماند« و از این دسته« موسی و کوروش و رومولوس 

و تســئوس و امثال ایشــان را شاهد مثال میزند. اّما شاید 

به اســتثنای فرانچسکو اسفورتسا مثالی از ایتالیای نوین 

در خاطر نمیآورد، و تالی تلویحی بحث او این اســت که 

در میــان فســاد جهــان امروز، توقــع و انتظار برخــورداری 

از چنیــن ویرتــوی فوق العادهای بیهوده اســت. بنابراین، 

ماکیاولی توّجه خویش را معطوف به شــهریاریهایی می 

کند که از رهگذر بخت و به مدد لشکریان بیگانه به دست 

آمدهانــد و در ایــن بخش، بر خاف مثال قبلی، ایتالیای 

جدید را سرشــار و مشــحون از شــواهد و امثــال می یابد. 

آموزنده تریــن ایــن افراد، چزاره بورجاســت که مقام خود 

را به برکت بخت پدر خویش بدســت آورد« و زندگانی و 

کارهای او« سزاوار و شایستٔه تقلید همٔه کسانی است که  

»به مدد بخت و به توسط نیروهای دیگران« به شهریاری 

میرسند.

با این مّدعا، تقسیم بندی های اصلی و فرعی ماکیاولی 

به پایان میرســد و به آن قســم پادشــاهیهایی میرسیم 

که بیشــتر مورد توّجه اوســت. اّما در این مرحله نیز 

شــاهدیم کــه اگرچه او مراقب بــوده تا در چارچوب 

صورتی نمونهشناسی، به دور از ارزشگذاری بحث 

کند، باری زیرکانه بحث را به نحوی سازمان داده 

کــه یکی از نمونهها برجســتهتر جلــوه کند و این 

کار را به ســبب اهمّیت محّلی و شخصی انجام 

داده است. 

در گفتــٔه ماکیاولــی، زمانــی نیاز بــه رایزنی 

تخصّصــی اهمّیــت پیــدا میکنــد و به ویــژه در 

وضعّیتی فورّیت می یابد که فرمانروا به یاری 

بخــت و نیروهــای بیگانــه بــه قدرت رســیده 

باشــد. بــدون لحظهــای تردیــد، محــال بــود 

هیچ یــک از خوانندگان شــهریار در آن عصر 

بــا خــود فکــر نکــرده باشــند ماکیاولی، درســت 

زمانــی بــه طــرح چنیــن اّدعایی میپــردازد 

کــه مدیچیهــا تــازه به نحــو حیرتــآوری 

به مــدد بخت و نیروهــای قدرتمند 

فردیناند، پادشاه اسپانیا، عّزت و 

جایگاه سابق خود را بازیافتهاند. 

البتــه بایــد دّقت داشــت کــه از 

ایــن ســخن نباید بدین نتیجــه رهنمون شــد که مباحث 

ماکیاولــی تنهــا از جهــت محّلــی درخور اعتناســت. اّما 

بــدون شــک، این نیز مشــخص اســت که او تعمــداً قصد 

داشــته تا خوانندگان کتاب، توّجه خویش را به یک زمان 

و یک مکان خاص معطوف کنند. آن مکان فلورانس بوده 

و آن زمان، درســت لحظهای اســت که کتاب شهریار به 

رشتٔه تحریر در می آمده است.

در آن ایــام، چیــز غریــب و نامعمولــی نبود که کســی 

بگویــد ایــن امــری اخاقی اســت کــه به دوســتان کمک 

کرد و به دشمنان صدمه رساند. لذا در شرایط مختلف، 

قواعد اخاقی متفاوتی حاکم است. ماکیاولی واهمهای 

از وحشــتهای سیاست به دل راه نمیدهد. این سیاستها 

نه تنها خشن هستند، بلکه در معنای سّنتی شریرانه هم 

به نظر میرســند. اّما این موارد چه از مصادیق شر باشند 

چه نباشــند، الزم و ضروری اند. اگر حاکمی بخواهد که 

حیات سیاســی داشــته و قدرت خــود را حفظ کند، باید 

ماکیاولی آن هنگام که 
مالحظه می کند شمار 

زیادی از فرمانروایان که 
مصیبت خلق کرده اند از 

قضا انسان های شریف 
و سرفرازی بوده اند، 
توصیه هایی دال بر 

نادیده گرفتن اخالق 
در پاره ای اوقات عرضه 

می کند
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آمادگی این را داشــته باشــد که با وجود ارزشــهای دیگر، 

دست به انتخابهای ضروری بزند. ولی، بسیاری از رهبران، 

توانایی نادیده گرفتن اخاق سّنتی را ندارند. آن ها تاش 

میکنند تا به توازن و تعادلبخشی دو دسته از دغدغهها 

بپردازنــد، دغدغههای دوگانه ای که امکان توازنبخشــی 

میان آنها موجود نیست. از همین رو، چنین حاکمانی به 

انجــام اقدامات ناقص و نصفه نیمهای مبادرت میورزند 

کــه هیچ ســودی بــه حال هیــچ فــردی نــدارد. ماکیاولی 

آن هنگام که ماحظه میکند شــمار زیادی از فرمانروایان 

کــه مصیبــت خلــق کردهاند از قضا انســان های شــریف 

و ســرفرازی بوده انــد، توصیههایــی دال بــر نادیده گرفتن 

اخاق در پاره ای اوقات عرضه میکند. ما در طول تاریخ 

بــا دو مثال مشــهور از این دســت فرمانروایان مواجهیم: 

یکــی لوئــی شــانزدهم، پادشــاه فرانســه در زمــان وقــوع 

انقــاب در فرانســه، و دیگــری نیکای دوم، تزار روســیه 

به وقــت انقــاب در روســیه. ایــن دو فرمانــروا باید برای 

صیانت از حکومت خود و پاســداری از جان و ملکههای 

خویــش، به اقدامــات قاطعانه و فوریای دســت میزدند. 

اّما آنها، به رغم صفات شخصی قابل ستایش، نتوانستند 

قدم های الزم را در این خصوص بردارند. بعید نیست که 

همین صفات ستودنی آنها را در اخذ تصمیمات قاطعانه 

درمانده کرده باشد. وحشتهای دو انقاب بزرگ اروپایی 

به احتمــال زیــاد، قابل اجتنــاب بود، اگر شــاه لوئی و تزار 

نیــکا به درســتی میدانســتند کــه چگونه »نبایــد خوب 

باشــند«. عــاوه بر حصــول اطمینان از بقــای حکومت و 

قدرت شخص در آن حکومت، ماکیاولی معتقد است آن 

هدف سیاسی و نظامی ویژهای که رهبران باید در پی آن 

باشــند، جاه و جال و افتخار اســت. این افتخار و شــکوه 

را میتــوان چنین تعریف نمود: »آن خوشــنامی و احترام 

بزرگی که همگان آن را به رسمّیت میشناسند، و از رهگذر 

شایســتگیها یا اســتعدادهای فوقالعاده، و از خال اعمال 

شجاعانه یا کارهای خطیر به دست میآید«.

در فصل بیست و یکم شهریار، ماکیاولی به تحسین و 

تکریم شاه فردیناند آراگون میپردازد و میگوید »به چنان 

نام و شــکوهی دســت یافت که اکنون بزرگ ترین پادشاه 

عالم مسیحّیت به شمار میآید«. در فصل بیست و پنجم، 

او ثــروت و جــال را غایتــی میداند که »همــگان باید در 

پی آن باشند«. برای نیل به چنین غایتی، یک سری ابزار 

موردنیاز اســت. لیکن، فضایل سّنتی را نمیتوان در زمرٔه 

این ابزار به حســاب آورد، البته جدای از ارزش تظاهر به 

داشــتن ایــن فضایل. اگر نیک به تاریــخ بنگریم، خواهیم 

دید که افرادی که بیشــترین افتخار و جال را به دســت 

آوردهاند بنیان گذاران ادیان بودهاند. پس از اینها نوبت 

بــه کســانی می رســد کــه جمهوریهــا و پادشــاهیهایی را 

پــی افکندهانــد، و پس از آنها، رهبران نظامــِی موّفق قرار 

میگیرنــد. بالعکــس، مردانی کــه »محکوم به رســوایی و 

منفور همگان انــد« تباه کنندگان دین و کمککنندگان به 

براندازی و نابودکنندگان پادشاهیها و جمهوریها هستند. 

ماکیاولــی ایــن نکتــه را کــه رهبــران سیاســی و نظامــی 

میکوشند تا به افتخار و جال دست یابند را جزو حقایق 

جهان سیاست می داند. او مخاطبان را اندرز میدهد که 

برای رسیدن به این هدف، به تقلید از شخصّیتهای بزرگ 

گذشته بپردازند:

» شــهریار برای پرورش ذهن خود، بایســتی به مطالعٔه 

تاریخ بپردازد و به تحقیق در کردار مردان بزرگ مشغول 

گــردد تــا ببیند به هنــگام جنگ چــه میکردهانــد و دلیل 

شکستها و پیروزی های ایشان چه بوده است تا از آن یک 

بپرهیزد و از دیگری سرمشق گیرد. و باالتر از همه، چنان 

کند که مردان نامدار پیشین می کردهاند، یعنی یکی از 

مردان ســتوده و نامدار پیشــین را سرمشق قرار دهد و از 

کردار و رفتار وی پیروی کند؛ چنان که اســکندر کبیر از 

کردار آخیلس پیروی میکرد و قیصر از اسکندر، و اسکیپیو 

از کورش«.

بر همین وجه، شــهریار باید برای جلوگیری از رسوایی 

و بدنامــی از جنایات براندازان حکومتها بپرهیزد. میل و 

تمّنای افتخار و جال ابزاری را که شهریار میتواند به آنها 

دست یابد، محدود میکند. علیرغم آنچه به طور معمول، 

دربارٔه ماکیاولی گفته میشــود، او به هیچ عنوان مدافع 

خشــونت یا قســاوت به خاطر خود خشــونت و قســاوت 

نبود. بلکه او همواره جملگی این شرور را وسایلی ضروری 

برای موفقّیت سیاســی میدانســت. اگرچه شــهریار باید 

حمایت مردم خود را جلب کند، اّما محبوبالقلوب بودن 

چیزی کافی نیســت. نمیتوان اطمینان داشت که مردم 

به میل خود همان کاری را انجام میدهند که باید بکنند. 

چنان که ماکیاولی اذعان میکند، مردم بـه خواست خود 

مهر میورزند ولی به خواست شهریار است که میترسند. 

به طــور مثــال، ســاووناروال را در نظر بگیرید کــه با اقتدار 

دینــی و اخاقــی چهــار ســال بر فلورانــس حكم رانــد، اّما 

وقتی که حمایت و پشتیبانی مردمی خویش را از دست 

داد گرفتــار سرنوشــتی تیــره و دردناک شــد. آن چنان که 

ماکیاولــی بیــان میکنــد، پیامبــران مســّلح، فاتح شــده و 

نصرت یافتهاند، در حالی که پیامبران نامســّلح شکست 

وحشت های دو انقالب 
بزرگ اروپایی به احتمال 
زیاد، قابل اجتناب بود، 
اگر شاه لوئی و تزار نیکال 
به درستی می دانستند 
که چگونه »نباید خوب 
باشند«
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خوردهاند. اگرچه خشــونت وسیلهای است که نمیتوان 

از آن صرف نظر کرد و نادیدهاش گرفت، حّتی شهریاران 

موّفق ممکن است با استفادٔه افراطی از خشونت، احتمال 

دســت یافتنشــان به افتخــار و جــال مانــدگار را از میان 

ببرنــد. در میــان انــواع فرمانروایانی کــه ماکیاولی مورد 

بررسی قرار میدهد یک گروه نیز فرمانروایانی هستند که 

با شرارت و تبهکاری قدرت خویش را به کف آوردهاند. 

مهمترین آن ها آگاتوکلس ســیراکوزی است. آگاتوکلس، 

که فرزند یک کوزهگر بود، از صفوف سپاهیان برخاست 

و رهبر نظامی ســیراکوز شــد. او برای حفــظ و صیانت از 

مقام و منصبش، تمامی سناتورها و مردان ثروتمند شهر را 

گرد آورد تا به مشورت بنشینند و بعد همٔه آن ها را یکجا 

کشت. اّما او با آنکه سرداری با ویژگیهایی ستایشبرانگیز 

زیادی بود، با اســتفاده از وســایل نامناســب برای قدرت 

گرفتــن، نامش را به چنان ننگــی آلوده کرد که هرگز پاک 

نخواهد شد:

»کشتار همشهریان و فریب دادن دوستان و نیرنگ بازی 

و سنگدلی و بی دینی و پیمان شکنی را فضیلت نمی توان 

نامید. با چنین شیوه ها اگرچه به قدرت پادشاهی میتوان 

دست یافت اّما به بزرگی نمیتوان نائل شد... خونخواری 

آگاتوکلس و جنایات بســیار، وی را از ردیف مردان بزرگ 

خارج میکند«.

مثالهای نزدیکتر را در نظر آورید. در کمال تأسف، سدٔه 

بیستم شاهد ظهور دیکتاتورها و جّبارانی بوده است که 

دستشان به جنایات آلوده میباشد. کسانی مثل هیتلر، 

اســتالین، مائو، و پولپوت گویی به خاطر خود خشــونت 

دســت بــه خشــونت زدهاند. علیرغــم موفقّیــت موّقتی 

ایشــان، اعمال نیک اندکی را برای ســرافرازی کشورشــان 

انجام دادند ولیکن صدمات سترگی به آن رساندند. اّما 

حّتی اگر کشورهای آنان از حکومتشان منتفع میشد، باز 

جنایات آن ها آنقدر هولناک بود که نتوانند نام نیکی از 

خود به یادگار بگذارند.

برای مســتقر کردن یک جمهوری یا پادشاهی، شخص 

باید فرصت مناســب را به دست آورد. بهترین موقعّیت 

کشــوری آشفته است که شــخص می تواند برای اصاح 

آن بکوشد.

بنابرایــن، دلمشــغولی اصلی ماکیاولــی، موقعّیت یک 

شــهریار تازه اســت، کســی که به تازگی به قدرت رسیده 

است. چنین شخصی با اصاح حکومت و مملکت خویش 

میتوانــد افتخار و جال فراوان کســب کنــد. ماکیاولی، 

به هنــگام بحــث دربــارٔه شــهریاران جدیــد، بــدون تردید 

موقعّیت لورنتزو دو مدیچی را در فلورانس مد نظر دارد. 

ماکیاولــی قصــد دارد به او الهام ببخشــد که به کارهای 

بزرگ دست بزند و تغییرات اساسی در سرنوشت ایتالیا 

بــه بــار آورد. الگوهــای خاّصی که ماکیاولی بــه کّرات به 

آنها ارجاع میدهد موســی، کورش، رومولوس، و تسئوس 

هســتند. او آنان را شهریارانی وصف میکند که از طریق 

ساحها و تواناییهای خود توانستند به آن مرتبه و جایگاه 

برســند و بنابراین شایســته تقلیدنــد: »مردم همــواره در 

مســیرهایی راه میرونــد که دیگران همــوار کردهاند و در 

کارهــای خویش راه تقلید میپویند. گرچه قادر نیســتند 

کــه تمــام و کمال قــدم در جای پــای آن بــزرگان بگذارند 

یا بدانجا برســند که پیشگامان رســیدهاند، اّما معقول و 

صاحــب خرد آن کســی اســت که بــه راه بــزرگان میرود و 

شیؤه مردان بزرگ را پی میگیرد تا اگر به بزرگی نیز نرسد 

هّمتش را بزرگ شمرند. »مرد خردمند« همچون کماندار 

چیرهدســتی اســت که قــّوت پرتــاب تیرکمــان خویش را 

میشناســد و آن هنگام که هدف دور باشد هنگام نشانه 

گرفتــن، تیــر را بلندتــر پرتاب میکنــد، نه بــرای پرتاب به 

بلندی بل برای آنکه بر هدف بنشیند«. شخصّیتهایی که 

ماکیاولی از آن ها اســم میبرد تواناییهای زیادی داشــتند 

و صرفــاً مدیــون بخت و سرنوشــت نبودنــد، مگر به دلیل 

فرصتی که به آنان میداد تا این تواناییها را از قّوه به فعل 

در آورند.

ماکیاولــی اســتعدادهای خاّصــی را که یــک رهبر الزم 

دارد »ویرتــو« مــی نامــد. »ویرتــو« وســیلهای غیرقابــل 

چشمپوشــی برای موفقّیت سیاســی و رسیدن به افتخار 

و جــال اســت. »ویرتو« همان فضیلــت اندرزگران رومی 

پیشــین اســت، اّمــا بــار اخاقــی کمتــری دارد و بیــش از 

آنکه ناظر به خوبی و بزرگ منشــی و ســخا باشــد، داللت 

بــر مهــارت و توانایــی دارد. چنان کــه میتــوان در صفت 

مربوط به آن یعنی ویرتوئوزو دید. چون »ویرتو«  معادلی 

دقیق در انگلیسی ندارد، بهتر است آن را ترجمه نکنیم و 

همه جا از همان لفظ »ویرتو«  استفاده نماییم. شیؤه دقیق 

استفادٔه ماکیاولی از واژٔه »ویرتو« محل بحث آکادمیک 

بســیار بوده اســت. زیرا ماکیاولی نــه متفّکری نظام مند 

است و نه نویسنده ای دقیق. پس جای تعّجبی ندارد که 

او با احتیاط این واژه را به کار میگیرد.

اّمــا یکــی از مفّســران به شــیوهای مبالغهآمیــز بیــان 

میکنــد کــه ماکیاولــی »هیــچ گناهــی در مــورد هرگونــه 

اســتفادٔه نظام مند از این واژه ندارد«. در برخی بســترها 

و زمینــه هــا »ویرتــو« معــادل همــان فضیلــت در معنای 

علی رغم آنچه به طور 
معمول، دربارٔه ماکیاولی 
گفته می شود، او به هیچ 

عنوان مدافع خشونت 
یا قساوت به خاطر خود 
خشونت و قساوت نبود. 
بلکه او همواره جملگی 

این شرور را وسایلی 
ضروری برای موفقّیت 

سیاسی می دانست

۲39

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



سّنتی است. مثل همان قطعهای که پیشتر نقل کردیم: 

»کشتار همشــهریان و فریب دادن دوستان و نیرنگبازی 

و ســنگدلی و بیدینی و پیمان شکنی را نمیتوان فضیلت 

)ویرتــو( نام نهــاد«. ولی در مجموع، »ویرتو« در ســامان 

فکری ماکیاولی مربوط به مجموعهای از صفات است که 

برای موفقّیت سیاسی و نظامی ضروری اند.

هرچنــد اینکــه بگوییم ایــن صفات دقیقاً چــه مواردی 

هســتند، از مــوردی به مــورد دیگر فــرق می کند. به طور 

کّلی اینها را میتوان با مطالعٔه احوال شخصّیتهای تاریخی 

که به کســب باالترین موفقّیتها نائل آمده اند، دریافت. 

در میان این خصایل، آنچه بیش از دیگر شاخصهها مؤثرتر 

است، نیاز به نیرومندی و قاطعّیت و شجاعت، و آمادگی 

بــرای پذیــرش خطرهاســت. همچنیــن شــخص، نیازمنِد 

برخورداری از بصیرتی نســبت به ویژگیهای کامیابیهای 

خاص و چگونگی استفاده از موقعّیتهاست. عاوه بر این، 

»ویرتو« شامل توانایی شکستن قیدوبندهای سّنتی برای 

دســت زدن به اعمالی اســت که برای رســیدن به هدف 

ضروری اند. ماکیاولی، به دلیل اعتقادش به شباهت میان 

امور سیاسی و امور نظامی، »ویرتو« را از صفات فرماندٔه 

موّفقی میداند که در میدان نبرد از خویش بروز میدهد. 

جوهرٔه ویرتو را تا حدودی میتوان در این سخن دانتون در 

زمان انقاب فرانســه ماحظه کرد: »جسارت و جسارت 

و جســارت«. یکی از دالیــل ارتباط نزدیک تعالیم نظامی 

و تعالیــم سیاســِی ماکیاولــی این اســت که یک شــهریار 

موّفق باید رهبر نظامی هم باشد. برای یک شهریار موّفق 

ضروری است که تأسیسات نظامی نیرومندی گرد آورد.  

ماکیاولــی معتقد اســت تمامــی رژیمها بر پایــٔه »قوانین 

خوب و ساحهای خوب« بنا شده اند. چون وقتی ساح 

خوب نداشــته باشی قوانین خوب هم نمی توانی داشته 

باشــی، شــهریار خردمند دائماً به فکر جنگ اســت:  »بر 

شــهریار است که هیچ هدفی در پیش و هیچ اندیشه ای 

در ســر نداشــته باشــد، مگر جنگ و ســامان و نظم آن، و 

جــز در ایــن خصوص چیزی نخوانــد، زیرا یگانه هنر و فن 

ضــروری برای کســی کــه فرمــان میراند همین اســت«. 

ماکیاولــی معتقد اســت که بنیان ســپاه را حتمــاً باید بر 

سربازان شهروند گذاشت. تجربٔه خود او، اثرش را در این 

سخن نشــان می دهد. او به روشنی، سربازان مزدور را 

به دیدٔه تحقیر می نگرد. از نظر او، ســربازان مزدور 

شــجاع و وفادار هســتند، اّما تنهــا تا هنگامی که 

وقت نبرد فرا برسد، آن وقت آنها عرصه را خالی 

کــرده و پــا به فــرار میگذارنــد. بر همیــن وجه، 

اّتکا به نیروهای مّتحدان خود خطرناک است: 

»سپاهیاِن کمکی، برای خود خوبند، ولی برای 

آن کس که ایشان را فرا میخواند همیشه ناکافی 

هســتند؛ زیرا اگر جنگ را ببازند شــما باختهاید 

و اگر برنده شــوند، اســیر ایشــانید. بهتر اســت با 

مردان خودت جنگ را ببازی تا با نیروی دیگران آن 

را ببری«. به دلیل اســتلزامات دائمی نظامی، شهریار 

موّفــق زندگــی آســوده و راحتی نــدارد. او دائماً بایســتی 

تصمیمهای ســخت و دشــواری بگیرد، که شــاید وجدان 

خــود او را هــم درگیــر کنــد: »زندگی شــهروندی بینام و 

نشــان بــر ســلطنتی که به قیمــت جــان آن مقدار انســان 

بــه چنــگ میآیــد، برتــری داردعاوه بــر این، شــهریار که 

دلمشــغول جنــگ و اســتلزامات آن اســت، بایــد مدام به 

شــکار برود تا هم کشــورش را بشناســد و هم جســمش را 

به سختیها عادت دهد. در برابر وسوسهها باید مقاومت 

کرد. اگر باید مردم از شــهریار هراس داشــته باشــند، اّما 

نبایــد از او نفــرت داشــته یا تحقیرش کننــد.  بنابراین او 

هرگز و ابداً نباید به اموال و زنان مردم دستاندازی کند. 

اگر الزم باشــد شــهریار کســی را بکشــد، نباید به مال و 

اموال او کاری داشته باشد، زیرا مردم مرگ پدر را زودتر 

از یاد میبرند تا از دست رفتن میراث پدری خویش را«. 
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اگرچه شــهریار الزم نیست که آراسته به فضایل اخاقی 

سّنتی باشد اّما باید تظاهر کند که به این صفات آراسته 

اســت. بنابرایــن، او بایــد فــردی »ظاهرســاز و فریبــکاری 

بزرگ« باشد. عاوه بر تظاهر به برخورداری از فضایل، او 

باید تاش کند تا در انجام همٔه کارها از خود شهامت و 

شجاعتی خاص نشان بدهد.

او بایــد بــرای بــه دســت آوردن دل مــردم پاداشــهایی 

بدهــد و خــود را در دل آنــان جــا کند، اّما انجــام کارهای 

ناپسند را به دست دیگران بسپارد. بر همین وجه، او باید 

با دشــمنان خویش قاطعانه برخــورد کند و اطمینان یابد 

که در آینده نیز توانایی آســیب به او را ندارند: »مردم را 

یا باید نواخت یا فرو کوفت، زیرا انتقام زخمهای کوچک 

را میتواننــد بگیرند، اّما قادر به پاســخ بــه زخمهای گران 

نخواهند بود. از این رو، زخمی که میزند باید چنان زخمی 

کاری باشد که بیم انتقامجویی به دنبال نداشته باشد«. 

این سیاســت بــرای در امان ماندن از آدمکشــهای بالقّوه 

ضروری است. در مقابِل »مردی سرخورده و بااراده« که 

از جان خویش گذشته است و هیچ ترسی از مرگ ندارد، 

هیچ دفاعی مقدور نیست.

شــهریار، با این وســایل و وسایل مشابه دیگر، میتواند 

اندک اندک دل مردم خود را به دست بیاورد. ماکیاولی، 

بــا اینکه نگاه تحقیرآمیزی به طبع و فطرت بشــری دارد، 

به طور معمول به مردم عاّدی اعتماد میکند. شــهریاری 

کــه به نفــع مملکــت خویــش حکومــت میکنــد و بیدلیل 

آســیب و صدمهــای به اتبــاع خویش نمیرســاند، به مرور 

وفــاداری و سرســپردگی مــردم خود را به دســت میآورد. 

این نکته از برای حفظ خودش ضروری و الزم است. اگر 

قرار باشد سپاه و لشکریان حکومت، متشّکل از شهروندان 

باشــد، رضایتمندی آنها نیز ضرورت دارد. عاوه بر این، 

در روزگار ســخت و نامیمون، شهریار باید برای کمک به 

مردمش رو بیاورد: »بهترین دژها همانا مهر مردم است«. 

اگرچه ممکن است در این فقره ماکیاولی از نگرش کّلی 

خویــش نســبت به مردم فاصله بگیــرد، اّما باید این نکته 

را در ذهن داشــته باشــیم که رضایتمندی مردم با همان 

وســایلی به دســت می آید که بر شــمردیم، و نه از طریق 

پیروی از فضایل سّنتی.

مردم، شهریاران خود را تا حدودی به این دلیل دوست 

دارند که آنها را میفریبند. ولی مهمتر از آن پرهیز شهریار 

از سوءاستفادههای علنی است. او نباید خراج و مالیات 

بیجــا بگیرد، نباید به اموال مردم کاری داشــته باشــد، و 

شاید از همه مهمتر، از طریق حکمرانی خود تا جای ممکن 

مملکــت را قویتر کند.  ماکیاولی به تواناییهای شــهریار 

اهمّیــت زیــادی میدهد، تا آنجا که معتقد اســت مانعی 

نباید وجود داشــته باشــد که شــهریار نتواند بر آن غلبه 

کند. در شهریار او »ویرتو«  را در تقابل با بخت = ]فورتونا[ 

قرار می دهد. »فورتونا« اشــاره به بخت خــوش دارد، اّما 

در ضمن به معنای مجموعه شــرایط خــارج از کنترل فرد 

هــم هســت که باید بــرای موفقّیت بــر این شــرایط  بر آن 

مسّلط شد. ماکیاولی، در تفسیرش از انواع امیرنشینها، 

فصل ششم را به امیرنشینهایی اختصاص می دهد که با 

ساح و تواناییهای شهریار تصّرف شده اند. حاکمان مورد 

بحــث در این فصــل، همان قهرمانان بزرگی هســتند که 

پیش تر ذکرشان رفت و از »بخت« تنها فرصت گرفتهاند 

کــه قدرتشــان را به کار گیرنــد. در مقابل، فصل هفتم به 

فرمانروایانی میپردازد که یا از طریق عاملّیت دیگران به 

قدرت رسیدهاند یا به مدد بخت. فرد چشمگیر در میان 

اینان چزاره بورجا است، که قدرت خود را به واسطٔه اینکه 

فرزند پاپ آلکســاندر ششــم بــود به دســت آورد. جدای 

از تواناییهای بســیاری که چزاره بورجا داشــت، ولی پس 

از مــرگ پــدر، خیلــی زود جایــگاه و منصبش را از دســت 

داد. فصل بیســت و پنجم وقف موضوع »بخت«  شــده 

اســت. نویسندگان پیشین، مسئولیت همٔه امور انسانی 

را بــه گــردن بخــت و اقبال میانداختند، و بخــت و اقبال 

را قدرتــی غیرشــخصی همچــون تقدیر میدانســتند. اّما 

ماکیاولی معتقد اســت میتوان بــا »بخت«  مقابله کرد. 

»بخت« بر نیمی از اعمال ما حاکم است ولی این اجازه 

را میدهد که آن نیم دیگر به دست خود افراد باشد. اگر 

افراد احتیاطهای الزم را داشته باشند، خواهند توانست 

بر »بخت« مسّلط شوند:

»من فورتونا را به آن رود سرکشــی همانند میکنم که 

چون سر بکشد، دشت ها را فرو میگیرد و درختان و بناها 

را واژگون ســاخته و خاک را از جایی به جایی می افکند 

و هر کســی از برابرش می گریزد و هر چیزی در پیشــگاه 

خروشش به خاک میافتد و هیچ چیزی در برابر آن توان 

ایســتادگی نــدارد. بــا این همــه، اگــر چــه طبعــش چنین 

اســت، اّما این گونه هم نیســت که به هنگام آرامش وی 

کاری از مردم برنیاید، بلکه مردم می توانند بر آن سدها 

و خاکریزها بنا کنند تا به هنگام سرکشــی، ســرریزش به 

آبراهــی بریــزد یا آنکــه چنان بیامان و خطرناک نجوشــد. 

آنــگاه که بخت پا به میدان میگذارد آنجا نیروی خود را 

نشــان میدهد که هیچ کاری برای ایستادگی در برابرش 

نکرده اند و خشــمش را متوّجٔه جایی میکند که میداند 

جوهرٔه ویرتو را تا حدودی 
می توان در این سخن 

دانتون در زمان انقالب 
فرانسه مالحظه کرد: 
»جسارت و جسارت و 

جسارت«
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هیچ سد و خاکریزی در برابرش برپا نداشتهاند«.

شــهریار توانــا، ویژگیهــای متمایــز شــرایط مختلــف را 

درمییابد و خودش را با آن ها وفق می دهد. اگر موقعّیت 

خاّصــی الزمهــاش احتیــاط و دوراندیشــی باشــد، او هــم 

مطابق مقتضّیــات رفتار می کند؛ اگر شــرایطی الزمهاش 

دســت زدن بــه عملی متهّورانه باشــد، جســارت به خرج 

میدهد. ماکیاولی معتقد اســت یک عّلت مهم شکست 

در سیاست، ناتوانی از وفق دادن خود با مقتضّیات زمان 

است.

فرمانروایی محتاط که همیشــه از راه کارهای آهســته 

و ســنجیده بــه موفقّیــت رســیده اند، وقتــی کــه شــرایط 

به گونهــای باشــد کــه باید شــتاب و عجله به خــرج داد، 

بــه زحمــت خواهــد افتــاد. همیــن مطلــب در خصــوص 

فرمانروایان دیگری هم صادق است که ضرورت احتیاط 

را به وقتش درنمییابند. اّما موفقّیت در انتظار شهریاری 

است که توانایی تطابق و وفق دادن خودش را دارد: »اگر 

کســی بتواند با حرکت زمان خــود را منطبق کند، بخت 

از وی رویگــردان نمیشــود«. در کل ماکیاولــی معتقد به 

عمل جسورانه است. انسانی صاحب »ویرتو« میتواند با 

در دســت گرفتن ابتکار عمل بر »بخت«  مســّلط شــود: 

»بخــت، زن اســت و اگر بخواهید بر وی ســروری کنید، 

بایستی زورگو باشید«. بنابراین، بخت مشتاق و دوستدار 

جوانان اســت، »زیــرا جوانان بیپرواترنــد و قدرتمندتر، و 

شــجاعانهتر بر وی دســت مییابند«. مقصــود ماکیاولی 

از ستایش جسارت در فصل آخر شهریار روشن می شود 

که »فراخوان و دعوتی است به رهانیدن ایتالیا از چنگال 

بربــران«.  کلیــد موفقّیت، در دســت گرفتن ابتکار عمل 

است. خطاب ماکیاولی به لورنتزو دو مدیچی و »خاندان 

جلیلش«  است. لورنتزو میتواند با تقلید از رهبران بزرگ 

گذشته، ایتالیا را به عظمت برساند. شرایط، فرصتی نادر 

در اختیار او قرار داده اســت، شــرایطی که قابل قیاس با 

شــرایط دوران موســی، تســئوس، و کوروش اســت. برای 

آنکه »ویرتو«ی موســی بــه نمایش درآید، او می بایســت 

اســرائیلیان اســیر در مصر را بیابد. برای آنکه کوروش به 

عظمت برســد و کورش کبیر شــود، باید پارســیان تحت 

ســتم مادهــا را بیابــد. »ویرتــو«ی تســئوس بســتگی بــه 

یافتن آتنیانی داشت که پراکنده شده بودند. شرایط در 

ایتالیا جملگی این پریشــانیها و رنجها را یکجا گرد آورده 

اســت. »ایتالیــا... بدتــر از عبرانیان در بندگی اســت، و 

ستمدیدهتر از پارســیان، و پراکندهتر از آتنیان، بی هیچ 

رهبر و سامان، فروکوفته و غارت زده و پاره پاره و لگدکوب 

و گرفتــار هــزاران بــا«. اّمــا همیــن پریشــانیها و محنتها 

فرصت ذیقیمتی را فراهم میآورد. ایتالیا آمادٔه پیروی از 

یک رهبر جســور است. »بنگر که ایتالیا چگونه به درگاه 

خداوند دســت دعا برداشــته اســت تا کســی را بفرستد 

که وی را از این تلخیهای وحشــیانه و گســتاخیها رهایی 

بخشــد. بنگر که تا چه انــدازه پذیرا 

و خواهان کسی است که پرچمی را 

برافرازد. و به کجا دل میتواند بست 

جــز بــه خانــدان ارجمنــد شــما، تا با 

دلیری و بخت نیک خویش، در سایٔه 

خدا و کلیســا، که اکنون ریاست آن 

را به دســت دارد، پیشتاز این آزادی 

و رهایی شود«. لورنتزو باید از رهبر 

بزرگ قدیمی تقلید کند. فراتر از هر 

چیــز، او باید ســپاهی ایتالیایی گرد 

آورد تا از ایتالیا در برابر مهاجمان بربر 

دفاع کنند. »بوی تعّفن این سروری 

بربــران همٔه مــا را آزار میدهد. پس، 

بــادا که خانــدان ارجمند شــما با آن 

دلیری و امیدهایی که از آرمان های 

به حق برآید، این کار را به گردن گیرد 

تــا کــه در زیــر پرچــم شــما میهمــان 

سرفراز شود«.

اگر قرار باشد سپاه و 
لشکریان حکومت، متشّکل 
از شهروندان باشد، 
رضایت مندی آن ها نیز 
ضرورت دارد. عالوه بر 
این، در روزگار سخت و 
نامیمون، شهریار باید برای 
کمک به مردمش رو بیاورد: 
»بهترین دژها همانا مهر 
مردم است«
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کیاولی مالحظاتی در باب »شهریار« ما
ریچارد جی. استیونس 

ترجمٔه سام متینی
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مّدتــی پــس از اینکه تســلیحات اتمــی در پایان جنگ 

جهانی دوم پدیدار شــد، برخی شارحان رئالیست، برای 

نخستین بار از اصطاح »فکر کردن به امر فکرنکردنی« 

اســتفاده کردنــد. شــاید بهتــر باشــد چشــم های خــود را 

بــه روی امــکاِن حملــٔه اتمی نبندیم. شــاید نبایســتی در 

خصوص اینکه خودمان هم از چنین تسلیحاتی استفاده 

کنیــم، آن قدرهــا نازک نارنجــی باشــیم. لحظــه ای که به 

ایــن چیزهــای فکرنکردنی بیندیشــیم شرمســار خواهیم 

شــد. چطــور می توانیم با چنین افکاری ســرگرم شــویم؟ 

شــاید انتخــاب دیگری نداریــم. کاری کــه ماکیاولی در 

»شــهریار« انجــام داده ایــن اســت: مــا را وادار بــه فکــر 

کــردن بــه چیزهایی کرده که دوســت نداشــتیم به آن ها 

بیندیشــیم. شــاید او کلید فاســد کردن ما را فشــار داده 

اســت. شــاید در تحلیــل نهایــی، هدف او همین باشــد. 

شــاید او از خواننــدگان عمیق تــرش می خواهــد تــا همــٔه 

آن اخاق گرایی هــای باســمه ای را کــه از گذشــته بــه ما 

رســیده اند دور بریزنــد، گذشــته ای مملــو از رؤیاهــای 

خیالــی. ماکیاولــی از آن دســته از خواننده هــاِی خــود 

کــه »می فهمنــد«، می خواهــد تــا »حقایــق مؤثــر« را در 

آغوش بکشــند. او از ما می خواهد بدل به چیزی شــویم 

که امروزه، »رئالیســت« خوانده می شــود. اگر خودمان 

و زندگــی فرزنــدان و نوه هایمان را جــّدی بگیریم، در این 

لحظه از مطالعٔه ماکیاولی، تقریباً مســتعِد گفتن جملٔه 

»بیایید دعا کنیم« هستیم.

بیاییــد بــرای لحظــه ای در بــاب فضایــل فکــرِی  مورد 

بحــث ارســطو بیندیشــیم. بــه خاطــر می آوریــم کــه این 

و  بودنــد: خویشــتن داری، دانــش  فضایــل ســه دســته 

حکمت. اگر ناچار بودیم که منطقی فکر کنیم، متوّجه 

می شــدیم که خویشــتن داری، یــا خرد عملــی، فضیلتی 

اســت که بیشترین تناسب را با عملگرایی سیاسی دارد 

کــه ماکیاولــی در پی آن بود. نیازی نیســت کــه در این 

خصــوص بــه حــدس و گمان متوّســل شــویم، زیــرا او در 

پایــان فصل پانزدهم می گوید که برای شــهریار، ضروری 

اســت »تا چنان خویشــتن دار باشــد که بداند چگونه از 

بدنامــی رذایلــی کــه موجــب از دســت دادن حکومتش 

می شــوند، احتراز کنــد«. اّما اینکــه » نباید در خصوص 

به  جــان خریدن بدنامی آن رذایلی که بدون آن ها نجات 

حکومت دشــوار خواهد بود، خویشــتن را نگران سازد«. 

دّقت داشــته باشــید که ماکیاولی برای نخستین بار در 

این فصل، از واژٔه »رذیلت« استفاده می کند، او این واژه 

را دو بار به کار می برد، و آن را به همان معنایی استفاده 

می کنــد کــه مــردم عــاّدی از ایــن واژه مــراد می کننــد. 

ســپس، برای نخســتین و آخرین بار در این فصل، از واژٔه 

»فضیلــت« اســتفاده می نمایــد، و آن را هماننــد مــردم 

عــاّدی به کار می گیرد. او این کار را صرفاً به این منظور 

انجام می دهد تا بگوید  مواقعی فرا می رسند که باید از 

فضیلت احتراز کرد.

انتخــاب  حقیقــی،  فضیلــت  ماکیاولــی،  بــرای 

خویشــتن دارانٔه میــان فضیلــت و رذیلــت اســت. بــرای 

ارســطو، فضیلــت حــد وســط میــان دو رذیلت بــود، حد 

بــاال و پاییــن دســته های ســه تایی ای که او مورد بررســی 

قرار داد. برای ماکیاولی نیز فضیلت قســمی، حد وسط 

اســت اّما بیشــتر از نوع فاســد آن. از آنجایی که در هر 

یــک از فهرســت های متضــاد ماکیاولی تنهــا دو عبارت 

وجود دارند، عبارت واســطی نداریم. پس فضیلت تنها 

بــه ایــن معنا حد وســط اســت که بر ما معلوم باشــد چه 

هنــگام وفِق پســنِد عــام عمل کنیم و چــه هنگام خاف 

آن. خویشــتن داری، به جــای آنکــه قابلّیتی فکری باشــد 

که بتواند شخص را قادر به یافتن امر خوب در امورات 

انســانی کنــد، بــدل به قابلّیتی می شــود کــه وی را قادر 

می کنــد تا تشــخیص دهــد که چه زمانی خوب باشــد و 

چه زمانی بد. خویشــتن داری به ابزاری برای محاسبه و 

زرنگ بازی پســت، فروکاســته می شــود. برای ماکیاولی، 

مســیر مطمئــن، راحــت و در واقــع اصلــِی آمــوزش آن، 

کمک گرفتن از بیان غیرمســتقیم و حســن تعبیر است. 

احتماالً با روش های مســتقیم نمی توانستیم خودمان را 

در مسیر یادگیری این آموزه ها قرار دهیم. اگر ماکیاولی 

می کوشید تا به شیوه ای مستقیم به ما آموزش دهد، آن 

آموزه را با هراس و شرم پس می زدیم. حّتی شیؤه برگزیدٔه 

ماکیاولی هم به اندازٔه کافی هراســناک اســت. او ناچار 

بــود ما را وسوســه کنــد. او از ما می خواهــد تا بیاموزیم 

اسباب رنجشی که دین، و به ویژه دین مسیحّیت، بر ما 

تحمیل کرده اســت، آنچنان ما را ضعیف ســاخته که از 

انجام امور ضروری ناتوان شــده ایم. ســایر افرادی که از 

ایــن ناتوانی فلج کننده رنج نمی برند، اربابان ما خواهند 

بــود. بنابرایــن، نبایــد بگوییــم »رذیلت« یــا »فضیلت«. 

بایــد بگوییــم »آن چیزهایــی کــه بــرای آن انســان ها و 

به ویژه شــهریاران معموالً ستایش یا سرزنش می شوند«. 

آن هایــی کــه الیــٔه هراســناک آمــوزٔه ماکیاولی دفعشــان 

می کنــد، او را پــس زده و مورد ســرزنش قــرار می دهند. 

گویــا آن هایــی کــه می تواننــد از رهگذر »حقایــق مؤثر« 

ذات امــور را دیــده و »بفهمنــد«، هماننــد عقــا، ســری 

حّتی شیؤه برگزیدٔه 
ماکیاولی هم به اندازٔه 
کافی هراسناک است. او 
ناچار بود ما را وسوسه 
کند. او از ما می خواهد تا 
بیاموزیم اسباب رنجشی 
که دین، و به ویژه دین 
مسیحّیت، بر ما تحمیل 
کرده است، آن چنان ما 
را ضعیف ساخته که از 
انجام امور ضروری ناتوان 
شده ایم. سایر افرادی که 
از این ناتوانی فلج کننده 
رنج نمی برند، اربابان ما 
خواهند بود. بنابراین، 
نباید بگوییم »رذیلت« یا 
»فضیلت«. باید بگوییم 
»آن چیزهایی که برای 
آن انسان ها و به ویژه 
شهریاران معموًال ستایش یا 
سرزنش می شوند«
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به عامت رضایت تکان داده و به او خواهند پیوست. ما 

علی رغم اذعان به درخشــش ماکیاولی،  تقریباً شرم زده 

می شــویم از خودمان بپرســیم که آیا امکان نداشــت که 

او نوع ســومی از خواننده را در ذهن می داشــت، کسی 

که بفهمد اّما لذت نبرد. اکنون مشّخص شده است که 

در حیــن مطالعٔه ماکیاولی نباید صرفاً چیزی را بخوانیم 

کــه می خواهیــم در متن بیابیم، بلکــه باید آنچه در متن 

است را بخوانیم. وقتی او می نویسد »فضیلت« ما باید 

بخوانیم »فضیلت«، و باید با این دشــواری  مواجه شویم 

کــه ناچاریــم بــرای درک معنــای همٔه این ها ســخت کار 

کنیم. 

ماکیاولــی در ادامــٔه فصــل نخســت کــه میــان بخت 

و فضیلــت تمایــز می گــذارد، چندیــن فصــل، در ادامــٔه 

دســته بندی پیشــنهادی در فصــل اّول، انــواع مختلــف 

تصاحب حکومت را مفّصل بررسی می کند. فصول چهار 

و پنج عناوینی دارند که بســیار طوالنی هستند )مشابه 

عنــوان فصــل پانزدهــم(، عنوان هایــی کــه بافاصلــه بــه 

خواننده هشــدار می دهند که در تفســیر باید احتیاطی 

مضاعــف بــه خــرج دهد. عنوان فصل شــش این اســت: 

»در باب فرمانروایی هایی که با قوای نظامی و فضیلت 

شخص شهریار تصاحب شده اند«. این فصل در مقیاس 

کل شــهریار، چندان طوالنی نیست. در یک ویراست از 

مجموعــه آثار ایتالیایــی ماکیاولی، طــول آن یک صفحه 

و نیــم اســت. متــن ایتالیایــی همانند ترجمٔه منســفیلد 

به پنج پاراگراف تقســیم می شــود. در نســخٔه ایتالیایی، 

واژٔه Virtù  یــا مشــتّقات آن ســیزده بــار تکرار می شــود.

Fortuna   چهــار مرتبه تکرار شــده اســت. ســه مورد از 

 Virtù در تضــاد مســتقیم بــا ، Fortuna ایــن اشــاره بــه

بــوده اســت Prudente  دو بــار آمــده اســت. ماکیاولی 

از چهــار »شــهریار« ســخن می گویــد که به جــای بخت، 

بــا اّتکای بر فضیلت، به فرمانروایی رســیدند. این چهار 

نفری که او فهرست می کند موسی، کوروش، رومولوس 

و تســئوس هســتند. شاید این نخســتین نمونه در تاریخ 

ادبّیــات غــرب باشــد که نویســنده ای، موســی را چیزی 

بیش از یک »شهریار« نمی داند. او به گونه ای تحقیرآمیز 

اشــاره می کنــد که موســی مأمــور اجــرای »امــوری بود 

کــه خداونــد حکــم کرده بــود«؛ اّمــا موّفق می شــود او را 

به مثابــٔه  شــهریاری مطــرح کند، که مشــابه ســایرین، با 

کمک فضیلت )فضیلت به معنای جدیدی که ماکیاولی 

از ایــن واژه مــراد می کند(، حکومت را تصاحب کرد. در 

نتیجــه، او از لطــف خداونــد تنها همچون یکــی از انواع 

اّتفاق صحبت می کند و با کم رنگ جلوه دادن آن به نحو 

مؤثری نبّوت موسی را انکار می کند. او برای تکمیل این 

معّما، شــأن موســی را همانند شأن کوروش، رومولوس و 

تســئوس، پایین می آورد و این کار را با افزودن جیروالمو 

ســاووناروال )۹۸-۱۴۵۲( بــه این فهرســت انجام می دهد. 

ساووناروال، کشیشی از دومینیکن بود که به اّتهام فتنه 

و بدعت، شــکنجه، اعدام و ســوزانده شــد؛ ماکیاولی از 

ساووناروال به عنوان فردی نام می برد که از قوای نظامی 

برخوردار بود، موفقّیت هایی به دست آورد و در نتیجه 

شایســته اســت که در کنار این چهار نفر که با فضیلت 

خویــش حکومــت را تصاحــب کردند، قــرار گیــرد. بدتر 

اینکــه او هیــرو، جّبار ســیراکیوز را هم به مثابٔه  یک عضو 

در میــان ایــن چهــار نفــر، در فهرســت قــرار می دهد. او 

حّتی جایی اشاره می کند که موسی واقعاً یهودی نبود، 

اســتداللی که در نظریات روانشناســانٔه زیگموند فروید 

)۱۹۳۹-۱۸۵۶( و شاید حّتی سینمای وارثان والت دیزنی 

بــه کمــال خــود می رســد.  اوه! مــا نباید از ایــن واقعّیت 

چشم پوشــی کنیم که مشــّخص هم نیســت رومولوس و 

تسئوس حقیقتاً شخصّیت هایی تاریخی بوده اند. شاید 

هــر کــدام از آن هــا صرفــاً حاصــل انباشــت افســانه ای با 

ویژگی ها یا صفات مربوط به چندین شــخصّیت باشــند 

برای ماکیاولی، فضیلت 
حقیقی، انتخاب 

خویشتن دارانٔه میان 
فضیلت و رذیلت است. 

برای ارسطو، فضیلت حد 
وسط میان دو رذیلت بود، 
حد باال و پایین دسته های 

سه تایی ای که او مورد 
بررسی قرار داد. برای 
ماکیاولی نیز فضیلت، 

قسمی، حد وسط است اّما 
ع فاسد آن بیشتر از نو
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)مضــاف بر اینکه احتمال کمی وجود دارد که تســئوس 

علیه زنان آمازون جنگیده باشــد، زنانی که نژادشــان ]به 

لحــاظ تاریخــی[ مــورد تردید اســت(. آیا ماکیاولــی از ما 

می خواهد به این قضیه که موسی واقعاً وجود داشته یا 

نه فکر کنیم؟ شاید او صرفاً شخصّیتی جعلی، مبتنی بر 

تصّورات در کتاب مقّدس باشد. 

عنوان فصل هفتم، با ادامٔه پرداختن به همان موضوع، 

»در بــاب فرمانروایی هــای جدیــدی که با قــوای نظامی 

دیگران و بخت تصاحب می شوند« است. اینجاست که 

او در جریــان ستایشــی طعنه آمیــز از چــزاره بورجا، به ما 

می گوید که تصاحب رومانیا نه به ســبب توانایی چزاره 

بلکه به واســطٔه قدرت پدرش رودریگو بورجا )یعنی پاپ 

الکســاندر ششــم، ۱۵۰۳-۱۴۳۱ کــه از ۱۴۹۲ تــا ۱۵۰۳ پاپ 

بود( ممکن شد. در عمل، چزاره آن قدر فضیلت داشت 

که اگر پای خباثت مفرط بخت در میان نبود )یعنی اگر 

پدرش در زمان نامناســبی نمی مرد(، می توانست از این 

فرصــت نهایــت اســتفاده را برده و ایــن تصاحب را حفظ 

کنــد.Fortuna  در این فصل، عاوه بر حضور در عنوان 

آن، نه بار دیگر هم تکرار می شود.Virtù  هفت بار تکرار 

می گردد. این دو، چهار بار در تضاد مستقیم با هم قرار 

می گیرنــد. ماکیاولــی در حین صحبــت دربارٔه فضیلت 

می گویــد »در دوک چنــان ســبعّیت و چنــان فضیلتــی 

وجــود داشــت« کــه »اگــر از ســامت برخوردار بــود، از 

عهدٔه همٔه دشــواری ها برمی آمــد.« گواه فضیلت او در 

نقل قول زیر آمده است:

»و چــون ایــن بخــش، ارزش توّجــه و تقلیــد از جانــب 

دیگــران را داراســت، قصد حذف آن را نــدارم. دوک، در 

پــی اشــغال رومانیا، آنجا را تحت فرمــان اربابانی ناتوان 

یافت که به جای تأدیب اتباع خود، اموال شــان را ســریعاً 

به تاراج می بردند و دستاویزی برای تفرقه و نه وحدت، 

در اختیارشــان می گذاشــتند. از آنجایــی کــه این ایالت 

آکنــده از ســرقت امــوال، تقابل هــای گروهــی و انــواع و 

اقسام دلیل، برای گستاخی بود؛ و چون او خواهان تغییر 

اوضــاع در آن ایالــت بــه وضعّیــت صلــح و فرمانبرداری 

تحت لوای قوای شاهانه بود، تشخیص داد که استقرار 

حکومتــی خوب بــرای آن ها ضــروری اســت. در نتیجه، 

ِمِســر ِرمیــرو ده اورکو، مردی ســتمگر و صریــح که به او 

قــدرت تام داده بود را در آنجا گماشــت. آن مرد، ظرف 

مّدتی کوتاه، و با اّتکا به شهرت زیادی که داشت، صلح 

و وحدت را بازگرداند. سپس دوک تشخیص داد که این 

میزان از اقتدار، ضرورتی ندارد، زیرا تردیدی نداشت که 

این کار ســبب برانگیختن نفرت می شــود؛ و در نتیجه، 

محکمه ای عمومی به ریاســت مردی فاضل در مرکز آن 

ایالت برپا ســاخت که در آن هر شــهری نمایندٔه خود را 

داشت. و چون می دانست که شّدت  عمل سابق، سبب 

بروز نفرت از او شــده، می خواســت نشــان دهد که اگر 

قساوتی رخ داده، نه از جانب او بلکه ناشی از طبع خشن 

وزیر وی بوده اســت. و او موقعّیت مناســبی یافت: یک 

روز صبح وی را در شــهر پیاتســا در چزنا همراه با تّکه ای 

چوب و چاقویی خونین در کنارش، دو شّقه کرد و جایی 

در معرض دید عموم قرار داد. قساوت این منظره، مردم 

را به طور همزمان خرسند و مبهوت بر جای گذاشت«. 

ماکیاولی سه پاراگراف جلوتر می گوید که »با برشمردن 

خاصــٔه اعمــال دوک، نمی دانــم چگونه می تــوان به وی 

خــرده گرفــت.« اکنــون بایــد گفــت کــه نــه کامــاً،  اّما 

نخســتین برداشــت از ایــن جملــه - و ماندنی تریــن اثری 

که می گذارد- این اســت که اعزام فردی که برای شــما 

»کارهای کثیف« انجام دهد و سپس برای تظاهر اقدام 

بــه »قتــل« او نمــودن و رهــا کــردن وی- در حالی که دو 

شّقه شده- در پیاتزا برای »راضی« و »مبهوت« ساختن 

مردم، معادل »احسنت گفتن« است.

فصــل نهــم، به طور مشــترک بــا فصل یازدهــم صاحب 

کوتاه ترین عنوان  ها هستند: سه کلمه. عنوان فصل نهم 

De principatu civili، »در بــاب فرمانروایــی مدنــی« 

است. و این طور آغاز می شود:

»اّمــا بــه ســراغ بخــش دیگــری برویــم، زمانــی که یک 

شهروند معمولی نه با شرارت و نه با دیگر خشونت های 

تحّمل ناپذیر، بلکه با مساعدت سایر شهروندان، شهریار 

سرزمین پدری اش می شود )که می توان آن را فرمانروایی 

مدنی نامید؛ نه الزم اســت که تماماً از رهگذر فضیلت 

بــدان دســت یافــت و نــه تمامــاً از رهگــذر بخــت، بلکــه 

بیشتر الزم است تقریباً ]از رهگذر[ زیرکی فرصت طلبانه 

بــدان دســت یافت(، مــن می گویم که یک شــخص، یا با 

مســاعدت مردم بــه این فرمانروایی تکیــه خواهد زد  یا 

بــا مســاعدت اشــراف. زیرا در هر شــهری، ایــن دو طبع 

مختلف را می توان یافت: و از این امر، نتیجه می شــود 

کــه مردم تمایل ندارند اشــراف بر آن هــا فرمان برانند یا 

ســتم کننــد، و اشــراف تمایــل دارند که بر مــردم فرمان 

برانند و ستم کنند؛ و از این دو میل مختلف، یکی از این 

ســه نتیجه در شهرها حاصل می شــود- یا فرمانروایی، یا 

آزادی و یا هرج و مرج. 

آهــا! مــردم لجبازنــد چــون نه تنهــا نمی خواهنــد کــه 

همان طور که لئو اشتراوس 
به کامل ترین وجه ممکن 
نشان داد، ماکیاولی صرفًا 
در پی این نبود که به 
استخدام لورنزو درآید. 
هدف بزرگ تری در سر 
داشت. او در پی گشودن 
افق های روی هم رفتٔه 
جدیدی در فلسفٔه سیاسی 
بود. او خود را همچون 
کریستف کلمب ذهن تصّور 
می کرد. وی پیش قراول 
ع  دومین جنبش از مجمو
سه جنبش بزرِگ جوانان 
بود، سقراط جنبش نخست 
را رهبری کرد و نیچه 
جنبش سوم را
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تحــت ســتم قــرار گیرنــد، کــه نشــان دهندٔه وجــه خوب 

آن هاســت، بلکــه حّتی نمی خواهند تحت فرمان کســی 

باشــند که نشــان دهندٔه وجــه بد آن هاســت. همچنین، 

اشــراف هم نه تنها می خواهند فرمان برانند که درســت 

اســت، بلکــه قصــد ســتمگری هــم دارنــد کــه درســت 

نیســت. به نظر می رســد کــه هر یک از ایــن دو »طبع،« 

دســته بندی یا حزب، نیمی از حقیقت را داراســت. در 

اینجا، نتیجٔه خوب- فضیلت- این گونه حاصل نمی شود 

که از بین چیزهای منجر به کســب ســتایش و چیزهای 

منجــر به دریافت ســرزنش یکی را انتخــاب کنیم، بلکه 

راه ســومی نیــز وجــود دارد. اگــر مــردم راه خودشــان را 

برونــد، حاصــل کار هرج و مــرج خواهــد بــود- بی قانونی 

مطلقــی کــه چزاره بورجــا در بــدو ورود به رومانیــا با آن 

مواجه شــد- و اگر اشــراف راه خودشــان را بروند، حاصل 

کار شــکل گیری فرمانروایی خواهد بــود. آیا فرمانروایی 

متضــاد هرج و مــرج اســت؟ آیــا »آزادی« خــوب اســت، 

یعنــی حد وســط اســت؟ آیا آزادی بیشــتر از آنکه شــبیه 

انتخاب محتاطانٔه ماکیاولــی میان دو گزینٔه فوق الذکر 

باشــد، درواقع همان »حد وســط« ارســطویی نیست که 

میان دو رذیلت قرار گرفته؟ آیا ماکیاولی در اینجا نشان 

نمی دهــد و این جملــه را به صورت لورنزو نمی کوبد که 

پادشــاهی، رژیمی سزاوار سرزنش است؟ آیا ماکیاولی با 

یادآوری شش انتخاب ارسطو، می خواهد به ما بفهماند 

کــه چیــزی به نــام حکومــت خوبی کــه یک نفــر در رأس 

آن باشــد وجــود نــدارد؟ آیــا راه حِل این معضــل– با فرض 

اینکه این دو »طبع« همه جا وجود دارند- چیزی مشابه 

پولیتئیای ارسطو نیست؟ آیا پولیتئیا حد وسِط میان دو 

رذیلت است؟ آیا این وضعّیت، ترجیح بامرّجحی مابین 

دو گزینٔه حقیقتاً شایستٔه سرزنش است؟ آیا همان چیزی 

اســت که پولیبیوس آن را »رژیم مختلط« نامید؟ اّما آیا 

ایــن کار به معنــی رضایــت دادن به ســومین رژیم خوِب 

ارسطویی نیست؟ آیا ما در تکمیل عملگرایی ماکیاولی، 

به ســادگی دو رژیم بهتر را از یــاد نبردیم؟ رژیم هایی که 

آن پیرمــرداِن از رده خــارِج عهــد قدیــم اصــرار داشــتند 

کــه حتمــاً در بــاب آن رؤیابافــی کننــد؟ خاصــٔه کام، 

از آنجایــی کــه دو »طبــع«ی کــه ماکیاولــی از آن هــا نام 

می برد، شــامل »اشراف« ی می شود که هیچ کجای اثر، 

از آن هــا با عنوان »آریســتوکرات« یعنــی »جنتلمن« یاد 

نشده، آیا مهم ترین جنبٔه این دو دسته، اقلّیت و اکثرّیت 

بودِن آن هاســت و هر دو فاسدند؟ عقاید سیاسِی هر دو 

دسته صرفاً نمایانگر »امیال« شان هستند. اگر سه طبقٔه 

موجود در شــهرِ در ســخِن جمهوری افاطون را در نظر 

بگیریــم، جای طبقــٔه خردمند کجاســت؟ طبقٔه جنگجو 

چطور؟ یک تابلوی نّقاشی به نام پرترٔه یک جنتلمن ونیزی 

است )که همسرم نصب نسخٔه چاپ شدٔه آن را در خانه 

ممنوع کرده چون نوه هایم را می ترســاند(. نسخٔه اصلی 

آن در گالــری مّلــی هنــر در واشــنگتن قرار دارد. شــما با 

تماشای این اثر نه یک جنتلمن بلکه انسانی را می بینید 

که خود را تماماً وقف طمع کرده است. هنرمنداِن این 

اثر، عنوانی را برای کارشان برگزیدند که سوژٔه واجد آن 

بــود اّمــا آن هــا او را آن گونه که هســت نشــان دادند و با 

ایــن کار پیام باشــکوهی را هرچنــد در لفافه به مخاطب 

رســاندند. ونیز مهم ترین شهر تجاری به شمار می رفت، 

اّما نه تنها قرن شــانزدهم شــاهد شــکل گیری »رنســانس 

باشکوه« در تمامی ایتالیا بود، بلکه همچنین دورانی بود 
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که در اثنای آن طبقٔه جدیدی شــکوفا شــد که روسو در 

قــرن هجدهم نام »بــورژوازی« را بر آن نهاد. آیا این گونه 

بــود کــه ماکیاولی فقــدان طبقٔه جنتلمــن و ظهور طبقٔه 

نوکیســه به جــای آن هــا را »دوران افــول« آریستوکراســی 

می دانســت؟ از منظر ماکیاولی، »طبقٔه سیمین« وجود 

نداشــت؟ آیا افتخارجویی را می توان به میل ســوارکاری 

که در پی تصاحب حکومت اســت، فروکاست؟ آیا حزم 

ماکیاولیایــی نــوع پســتی از حیله گــری را جایگزین خرد 

نمی کنــد؟ تاکنــون تاش های مــا برای یافتن پاســخ این 

پرســش ها به جایی نرســیده اســت، اّما توانســته وضوح 

بیشــتری بدان هــا ببخشــد. فصــل نوزدهــم بــدون هیــچ 

رقیبــی، طوالنی تریــن فصــل »شــهریار« اســت. موضوع 

اصلــی آن، دسیســه چینی هایی اســت که علیه شــهریار 

انجام می شــود. عنوان فصل به صورت غیرمســتقیم به 

این موضوع اشاره دارد: »در باب دوری گزینی ]شهریار[ 

از تحقیر و نفرت«. این فصل را باید به همراه طوالنی ترین 

فصل گفتارها، یعنی فصل ششــم از کتاب ســوم خواند. 

عنوان این فصل چنین است: »در باب دسیسه چینی«. 

در فصــل مشــابه در »شــهریار« یعنــی فصــل نوزدهــم، 

ماکیاولــی بــا مایمــت لورنزو را تشــویق می کنــد تا فکر 

کند که باد به پرچم شــهریار و بر خاف دسیســه چینان 

می وزد، اّما شواهدی که ارائه می کند خاف این قضیه 

را نشان می دهند. ماکیاولی از این تمهید ادبی به کّرات 

اســتفاده می کند و به ما تلنگر می زند تا در جهت فهم 

اســتدالل اصلــی او گام برداریــم. عنــوان فصــل بیســت  

و  یکــم ایــن اســت: »کارهایــی کــه شــهریار بایــد بدان ها 

دســت زنــد تا الیــق جلــوه کند«. ایــن عنوان پیشــاپیش 

خبــر از مطــرح شــدن موضوعاتــی می دهــد کــه قریــن 

موضوعات عنوان شده در فصل نوزدهم اند. او این فصل 

را با ستایشی آیرونیک از فردیناند، پادشاه اسپانیا که به 

»فردینانِد کاتولیک« مشهور بود آغاز می کند. در میانٔه 

این ستایش تمســخرآمیز، او از »قساوت پرهیزکارانه«ی 

فردیناند در »بیرون راندن مارون ها از قلمرو خود و غارت 

کردن آن ها« ســخن می گوید. مارون ها یهودیانی بودند 

کــه به منظــور در امان ماندن از تعقیب و آزار آشــکارا به 

کیــش مســیحّیت گرویــده اّما در خفا همچنــان یهودی 

باقــی مانده بودنــد. ماکیاولی هیچ ابایی از صدور حکم 

ندارد. او عمل فردیناند را اقدامی می نامد که »نمونه ای 

کمیاب تــر و فاجعه بارتــر از آن نمی توان یافت«. دشــوار 

بتــوان آخریــن پاراگراف فصل بیســت  و  یک را دربســت 

نپذیرفت. این قطعه مشابه توصیٔه سیمونیدِس شاعر به 

هیروی جّبار در هیروی گزنفون است مبنی بر اینکه برای 

یک جّبار تنها شیوه  ٔ دستیابی به آنچه حقیقتاً سودای آن 

را در ســر می پروراند این اســت که از جّبار بودن عدول 

کرده و به جای آن پادشــاهی عادل باشــد. می گویند که 

نام »Old Nick« برای شــیطان از نام کوچک ماکیاولی 

یعنی نیکولو مشتق می شود. این واپسین پاراگراف فصل 

بیســت  و  یــک مــا را وامی دارد تــا این احتمــال را مدنظر 

قــرار دهیــم که گرچــه ماکیاولی قطعاً فرشــته نبــود، اّما 

شایستگی این را داشت که شهرتی بهتر از هم ردیفی با 

خوِد شیطان نصیب وی شود.

فصل بیست  و  دوم کوتاه ترین فصل کتاب نیست- از 

این منظر فصول یک و دو، افتخار کســب عناوین اّول و 

دوم را در اختیــار دارند- اّما مســلماً این فصل هم کوتاه 

اســت، درســت کمــی بیش از نصــف صفحه در نســخٔه 

ایتالیایــی. عنــوان فصل »در بــاب آنانی که شــهریارانی 

به مثابٔه وزیر در اختیار دارند.« )واضح است که منظور 

از »وزیــر« کســی اســت کــه مــا آن را »نخســت وزیر« 

می نامیم(. برخی از مفّســران مّدعی اند این فصل ثابت 

می کنــد کــه تمامــی هــدف ماکیاولــی در »شــهریار« 

مجیزگویی لورنزو و تقاضای ماقات با وی بوده اســت. 

ما آموخته ایم که به گونه ای دیگر بیندیشیم. این فصل، 

توّجــه مــا را دوبــاره معطــوف بــه تقدیم نامــه می کنــد، 

تقدیم نامــه ای کــه در آن ماکیاولــی از شــهریار و مــردم 

ســخن می گویــد و بدین ترتیــب مــا را وامــی دارد کــه به 

دستٔه سومی بیندیشیم )خود ماکیاولی(، همچنین توّجه 

مــا را بــه فصل نهم جلب می کند کــه در آن ماکیاولی از 

»دو طبــع« موجود در هر شــهر ســخن به میــان می آورد 

و بدین ترتیــب مــا را بــه اندیشــیدن در بــاب طبــع ســوم 

برمی انگیــزد )یعنی بخشــی که قــادر به ارزیابــی آن دو 

طبع اســت(. اینجا در فصل بیســت  و  دو، ماکیاولی بی 

اشاره به نام افاطون یا فارابی می گوید:

»و چون سه قسم استعداد داریم: یک دسته به خودی  

خود می فهمند، دستٔه دیگر تشخیص می دهند که چه 

کســانی می فهمند، دستٔه سوم نه مستقاً می فهمند و 

نه به کمک ســایرین؛ دستٔه نخســت برترین، دستٔه دوم 

برتر و دستٔه سوم بی خاصّیت اند«. 

ماکیاولــی اســتدالل می کنــد کــه اگــر شــهریار از این 

فراست برخوردار باشد که فردی از رتبٔه اّول را به عنوان 

وزیــر منصوب کند، فــردی دوراندیش جلوه خواهد کرد 

)خود شــهریار آشــکارا به رتبــٔه دوم تعّلــق دارد(. کل این 

فصل به طریقی، مدح شــبیه به ذم لورنزو اســت، اّما اگر 

شاید او از ما می خواهد 
تا بیشتر از یک دین 
جدید به موفقّیت یک 
فلسفٔه جدید- فلسفٔه او- 
بیندیشیم و همراه با آن، 
منطقًا انتظار داشته باشیم 
که تکرار چنین موفقّیتی 
شاید سیصد یا چهارصد 
سال دیگر زمان ببرد

۲۴۸
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فاصلــٔه انتقادی خود را حین خواندن حفظ کنیم، واضح 

است که ماکیاولی با خونسردی کامل به وضوح در حال 

توهین به لورنزو اســت. توهین به لورنزو، نمایش تحقیِر 

او و توســعاً همٔه سیاســتمداران جاه طلب اســت، نطقی 

فریبنده برای جذب شاگردان بالقّؤه ماکیاولی- و در این 

پانصد ســال او هزاران شــاگرد داشته اســت، از آن دسته 

طرفدارانــی کــه ارســطو می کوشــید تا از گزنــد افاطون 

مصون نگاهشان دارد. نتیجه ای که این فصل در پی آن 

اســت از این قرار اســت: ببین لورنزو، من می دانم که تو 

تشــنٔه حکومت هستی. نمی دانی چرا آن را می خواهی، 

تــو فقــط می خواهی به آن برســی. اّما هیچ ایــده ای برای 

رســیدن بــه خواســته ات نــداری، و اگــر هــم بــر حســب 

تصادف به آن دست یابی نمی دانی چگونه قدرت خود 

را حفظ کنی. مرا اســتخدام کن، به سخنانم گوش بده! 

خواهی دید که موّفق می شوی.

عنــوان فصــل بیســت  و ســوم »بــه چــه وجــه بایــد از 

چاپلوســان احتــراز کرد« اســت. پس ماکیاولــی با همان 

خونسردی مشابه فصل قبل، لورنزو را غرق در چاپلوسی 

خود می کند. این فصل نیز و شاید کل »شهریار«، گرچه 

به ظاهــر خطــاب به لورنزو اســت، اّمــا در واقع، مخاطب 

آن خوانندگانــی باهوش انــد، بــه ایــن امید که شــاید در 

فهرســِت اســامی جوینــدگان بزرگ ترین تصاحــِب تاریخ 

بشر قرار گیرند، تغییر کیش نسل انسان به  یک دریافت 

سیاســی و اخاقی تمامــاً نوآیین. اینجــا ماکیاولی توّجه 

زیادی به عایق خود نشــان می دهد که در تاریخ نظیر 

ندارد. او در فصل ششــم به هنگام صحبت دربارٔه چهار 

»شهریار« گفته بود که تاکنون هیچ »پیامبر بی ساحی« 

به موفقّیت دست نیافته است. این نکته ما را وامی دارد 

تــا عیســی را بــه خاطــر بیاوریــم. بــا ایــن کار، ترغیــب 

می شــویم تا شک کنیم که شــاید ماکیاولی می خواست 

خود را دست کم به صورت بالقّوه، کمی باالتر از عیسی 

قــرار دهد. ماکیاولی عمل گراترین فیلســوفی اســت که 

تا کنون دســت به نوشــتن برده است. آن رؤیابافان عهد 

باســتان شــهرهایی را به تصّور درمی آوردند که در عمل 

امکان تحّقق نداشت. ماکیاولی با پایین آوردن معیارها، 

طرحی را ارائه کرد که هر زمان به کار گرفته شود، قطعاً 

بــه نتیجــه خواهد رســید. طرح او در ابعاد وســیع به بار 

نشست؛ اّما همان طور که افاطون به شاگردی همچون 

ارســطو نیاز داشــت، ماکیاولی هم به شاگردی نیاز دارد 

کــه بتواند آموزه اش را به ســطح روش ها و ابعاد مرســوم 

در کتب درســی تقلیل دهد. درســت ســر بزنگاه چنین 

شاگردی از راه رسید. 

همانطور که لئو اشــتراوس بــه کامل ترین وجه ممکن 

نشــان داد، ماکیاولــی صرفــاً در پــی ایــن نبــود کــه بــه 

اســتخدام لورنزو درآید. هدف بزرگ تری در سر داشت. 

او در پــی گشــودن افق هــای روی هم رفتــٔه جدیــدی در 

فلسفٔه سیاسی بود. او خود را همچون کریستف کلمب 

ذهــن تصــّور می کــرد. وی پیش قراول دومیــن جنبش از 

مجمــوع ســه جنبش بــزرِگ جوانان بود، ســقراط جنبش 

نخست را رهبری کرد و نیچه جنبش سوم را. ماکیاولی 

به وضــوح می گوید در طول دوران حیات خود انتظار به 

ثمر نشستن شیوه ها و روش های جدید خود را ندارد، اّما 

باور دارد که توانســته »به اندازٔه کافی مســیر را باز کند 

تا برای کســی که قرار اســت آن را به مقصد برســاند راه 

چندان زیادی باقی نمانده باشد.«  باید به خاطر بیاوریم 

که ماکیاولی، موسی را در فهرست شهریاران جدید قرار 

داد. مــا موســی را به ســبب ناکامی در رســیدن به ارض 

موعود ســرزنش نمی کنیم. حرف موســی بــه میان آمد، 

نکتــٔه عجیبی به ذهنم خطور کــرد. ماکیاولی می گوید 

در هر پانصد یا ششــصد ســال، دو یا ســه بار دین عوض 

می شود.   بیایید »حساب کنیم«. بازه های زمانی ممکن 

فوق الذکر از این قرارند: )۱( سه بار در ۵۰۰۰ سال، یا ۱۶۶۶ 

ســال؛ )۲( ســه بار در ۶۰۰۰ ســال یا ۲۰۰۰ ســال؛ )۳( دو بار 

در ۵۰۰۰ ســال یــا ۲۵۰۰ ســال؛ و ســرانجام )۴( دو بــار در 

۶۰۰۰ ســال یا ۳۰۰۰ ســال. اگر اسام را که ماکیاولی بدان 

اشــاره ای نمی کنــد به طــور کامــل از محاســباتمان کنار 

بگذاریــم، نقطٔه میانی، جایی حوالی ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ ســال 

خواهد بود. اگر در محاســباتمان، نقطٔه میانی را مابین 

زمانی پیش از مرگ سقراط )۴۱۱ پ.م( و انتشار گفتارها 

در حــدود ســال ۱۵۲۰ بــه دســت آوریــم، فاصلــٔه میــان 

به نظر می رسد که 
ماکیاولی نخستین فیلسوفی 

بود که به فلسفه خیانت 
کرد. او مفهوم اّتحاد میان 

اندیشمندان و قدرتمندان 
را حفظ نمود اّما تفسیر 

او به فقرات زیادی از این 
مفهوم آسیب زد. او خود را 

نخستین فیلسوف سیاسی 
اصیل قلمداد می کرد، 
گرچه آشکار کردن این 

مّدعا را به جانشین قرن  
هفدهمی خود واگذار 

نمود

۲۴9
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خاســتگاه فلســفٔه سیاســی و گفتارها ۱۹۳۱ ســال خواهد 

بود. شاید او از ما می خواهد تا بیشتر از یک دین جدید 

به موفقّیت یک فلســفٔه جدید- فلســفٔه او- بیندیشیم و 

همراه با آن، منطقاً انتظار داشــته باشیم که تکرار چنین 

موفقّیتی شاید سیصد یا چهارصد سال دیگر زمان ببرد.

بــه نظر می رســد کــه ماکیاولی نخســتین فیلســوفی 

بــود که به فلســفه خیانت کــرد. او مفهــوم اّتحاد میان 

اندیشــمندان و قدرتمنــدان را حفظ نمود اّما تفســیر او 

بــه فقــرات زیــادی از ایــن مفهــوم آســیب زد. او خود را 

نخستین فیلسوف سیاسی اصیل قلمداد می کرد، گرچه 

آشکار کردن این مّدعا را به جانشین قرن  هفدهمی خود 

واگذار نمود. فلسفه، اگر کاربردی تر شود، هرگونه توّجه 

به »مهم ترین« چیزها، شــهر حقیقتاً خیر، شــهر زیبایی 

و عدالــت برتــر را یکســره رها خواهد کرد. عــاوه بر آن، 

به جای ادامٔه اّتحاد اندیشــمندان و قدرتمندان به مثابٔه  

نوعــی دفاع از اندیشــمندان )اّتفاقاً بــرای خیر همگان(، 

ایــن اّتحــاد را به مثابــٔه ابــزاری برای حصــول اطمینان از 

تحّقــق اهــداف قدرتمنــدان تلّقی خواهد کــرد. با اینکه 

در دورنمــای قدمایــی، خــرد فرمان می رانــد، چون خرد 

و فرمانروایی بر هم منطبق اند، در همین راستا، به نظر 

می رســد کــه ماکیاولی فکــر می کند در اینجــا می توان 

بــه یــک تقســیم کار راحت دســت زد  و اگر انســان های 

خردمند مجیز قدرتمندان را گفته و چاپلوسی ایشان را 

بکنند، می تواننــد به »بازیگردان اصلی صحنٔه قدرت« 

بدل شوند.

افراد بســیاری امیــدوار بودند تا بــه بازیگردان اصلی 

صحنــٔه قدرت تبدیل شــوند. شــغلی اســت بــدون نیاز 

بــه تصّدی گری که اغلب »حاشــیٔه امنّیتی« هم ندارد. 

هنری تودور )۱۵۴۷-۱۴۹۱( همان هنری هشــتم، پادشــاه 

انگلســتان از ۱۵۰۹ تــا ۱۵۴۷، مســلماً آنچــه ماکیاولــی 

»حاکمّیــت« می نامــد را در ید قدرت خود داشــت؛ اّما 

گرفتــار ســایر امیال خــود شــد. کاردینال تامس ُولســی 

)۱۵۳۰-۱۴۷۵( کــه صدراعظــم هنــری بــود )۱۵۱۵-۲۹(، 

تــاش کــرد تا اوضاع هنری را »ســامان بخشــیده« و در 

همان زمان، سیاســت خارجی انگلستان را هم مدیریت 

کند. او ســرانجام خوشی نداشت و از دربار رانده شد. 

شکسپیر در نمایشنامٔه هنری هشتم، نطق رّقت انگیزی 

کــه ولســی پس از این اّتفــاق ایراد کــرد را نقل می کند. 

 see (  at(.ایــن نطق در حال حاضر، ارزش خواندن دارد

seq ۳۵۰:III, ii ســر تامس مور به جای ولســی منصوب 

شــد. او سرنوشتی بدتر از ولســی داشت. هنری پس از 

ازدواج بــا کاترین آراگون )۱۵۳۶-۱۴۸۵(، دختر فردینانِد 

کاتولیــک در ســال ۱۵۰۹ از طریــق حکــم معافیــت پــاپ 

ژولیــوس دوم )۱۵۱۳-۱۴۴۳؛ دوران پاپــی ۱۳-۱۵۰۳(، وی 

را در سال ۱۵۳۱ از خود راند و کاترین آراگون باقی عمر 

خویش را در تبعید و در حالی که می ترســید به دســت 

پادشاه مسموم شود، وقف اعمال مذهبی کرد. هنری، 

موّفق به راضی کردن مور به همراهی با خود در راستای 

تاش برای دریافت حکم معافّیت جدید، این بار از پاپ 

کلمنت هفتم )۱۵۳۴-۱۴۷۸؛ پاپی ۳۴-۱۵۲۳( نشد. وی 

در پــی ایــن بــود تا با مجوز کلیســای کاتولیــک، کاترین 

آراگون را طاق داده و آن بولین )۳۶-۱۵۰۷( را به حجلٔه 

خود بیاورد. سرانجام، مور به دلیل خودداری از سوگند 

خــوردن در برابر تصویب اعام رســمِی هنری به عنوان 

رییــس کل کلیســای انگلســتان، از صــدارت خلع شــد. 

مصوبٔه مذکور، پاپ را از ریاســت بر کلیسای انگلستان 

خلع می کرد. سر مور را از تنش جدا کردند. هنری و آن 

در زمانــی مناســب ازدواج کردنــد اّما کمــی بعد هنری 

که از آن دلزده شــده بود، او را ســر برید. ســرانجام های 

غم انگیــزِ کاتریــن و آن را صرفــاً به عنــوان موضوعاتــی 

حاشــیه ای مطــرح کردیم. هدف اصلی ما، نشــان دادن 

دشواری کار »وزرا« در سر به راه کردن شهریاران  است. 

جملٔه معروف ســر فرانســیس بیکن )۱۶۲۶-۱۵۶۱( که 

»دانــش قــدرت اســت،« یــادآور امیــدواری ماکیاولــی 

اســت، این آرزو که شــاید فاســفه بتوانند شــهریاران را 

به مسیر صحیح هدایت کنند. من این جمله را هزاران 

بــار از زبــان فارغ التحصیــان بازرگانی، حقــوق یا علوم 

سیاسی، در قالب نقل قول شنیده ام. برخی که مطابق 

این شــعار زندگی کردند، عاقبت پشــیمان شدند. بدتر 

اینکــه، گــزارٔه مذکور که میــراث ماکیاولی بــرای وراث 

معنوی اوســت، عکس نظرگاه قدمایی اســت، نظرگاهی 

کــه کارکــرد دانش را قضــاوت قدرت می دانــد نه اینکه 

بدان ملحق یا جایگزین آن شود.

فاســفه ای کــه ســودای ایــن را دارنــد کــه بازیگردان 

اصلی صحنه ی قدرت باشــند به ناچار درخواهند یافت 

کــه اریکــه ی قــدرت، محل بر تخت نشســتن اســت  نه 

جایــگاه بررســی امــور. حکمرانان برای مدتــی به نصایح 

شــما گوش می دهند اما بعد به حکمرانی خود مشغول 

می شــوند. ماکیاولــی بــه ســبب واژگــون کــردن ارتباط 

میــان خــرد و قدرت، شایســتگی ایــن را دارد که از او به 

عنوان نخستین فیلسوفی یاد شود که به فلسفه خیانت 

ورزید. 

با اینکه در دورنمای 
قدمایی، خرد فرمان 
می راند، چون خرد 
و فرمانروایی بر هم 
منطبق اند، در همین 
راستا، به نظر می رسد 
که ماکیاولی فکر می کند 
در اینجا می توان به یک 

تقسیم کار راحت دست زد  
و اگر انسان های خردمند 
مجیز قدرتمندان را گفته و 
چاپلوسی ایشان را بکنند، 
می توانند به »بازیگردان 
اصلی صحنٔه قدرت« بدل 
شوند

۲۵۰
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گفتارها« مالحظاتی دربارٔه نسبت »شهریار« و »
سوزان جیمز

ترجمٔه ارغوان سهیلی

۲۵۱

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی
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زمانــی کــه امیدهــای ماکیاولــی بــرای بازگشــت بــه 

خدمــت حکومــت رنــگ باخت، هر چه بیشــتر بــر حوزٔه 

فکر و نوشتن متمرکز شد. او به عضوّیت گروهی درآمد 

که به بحث اومانیستی و ادبی کاسیک میپرداختند و 

جلســات خــود را در باغهای کوزیمو روچــّای در حومٔه 

فلورانس تشکیل میدادند. بااهمّیتترین اثر ماکیاولی که 

از درون بحث هــای ایــن گروه زاده شــد، رســالٔه گفتارها 

بــود کــه او به روچــّای و تســانوبی بوئوندلمونته انشــاء 

میکــرد. این گــروه به اندازهای بااهمّیت بــود که کتاب 

هنر جنگ به صورت محاورهای میان روچّای و چند تن 

دیگر عرضه شــده اســت که در این باغها گرد میآمدند. 

ماکیاولی در اهدائیٔه گفتارها یادآور میگردد که از رسم 

معمول اهدای آثار به شهریاران استنکاف ورزیده است. 

عــوض شــهریاران واقعــی، ماکیاولــی کســانی را خطاب 

قــرار میدهد کــه واجد صفاتی ارزنده هســتند و لیاقت 

شــهریاری دارند، »من کســانی را مخاطب نســاختم که 

قادرند مرا غرق ثروت و جاه و افتخار کنند، بلکه مردانی 

را انتخــاب کردم که آرزو دارند چنین کنند ولی قدرت 

بــرآوردن آرزوی خویش را ندارنــد«. ماکیاولی، که دیگر 

آن شتاب پیشین را ندارد، اثری استداللی با نکاتی نغز را 

به تصنیف درآورده که چیزی حدود چهار برابر شهریار 

است.

بخشی از گفتارها تفسیری است بر ده کتاب نخست 

تاریــخ روم لیویــوس، و بخشــی نیــز رشته جســتارهایی 

اســت دربارٔه مضامین آشــنای ماکیاولــی. به طور مثال، 

پرداختــن به ایــن نکته که به چه طریقــی حکومتها پیدا 

و مضمحــل میگردند، چگونه آزادی خــود را حفظ کرده، 

و شــرایط الزم بــرای موفقّیــت سیاســی و نظامــی کــدام 

اســت. آنچه مبرهن اســت، این اســت که ماکیاولی در 

کار تعّمق و جستوجو در این مضامین، زمان زیادی را به 

بررســی مطالب تاریخی اختصاص میدهــد، اّما در عین 

حال، دلمشــغول مسایل سیاســی جاری نیز هست، و به 

همین دلیل اســت که به آســانی خط ممتــدی میان روم 

باســتان و ایتالیای دورٔه رنســانس میبیند و ســعی دارد 

تــا ثبــات و تــداوم تاریخ را نشــان دهد. اگرچــه گفتارها 

شــهرت شــهریار را پیــدا نکــرد، اّمــا به مراتب روشــنتر از 

شهریار، نگرش ماکیاولی پیرامون مضامین سیاسی کّلی 

را باز می نمایاند. یکی از مفّسران گفته است که شهریار 

را بایــد در پرتــو گفتارهــا درک کــرد و نه بالعکــس، و من 

بــا این ســخن موافقــم. در واقع، شــهریار را می توان »به 

کار بســتن ویژٔه اصــول ارائه شــده در گفتارها بر ایتالیا« 

دانست.

این اّدعا که این دو اثر یک دیدگاه سیاســی منســجم 

را عرضه میکند ممکن اســت به نظر غیرمحتمل بیاید. 

در گفتارها همدلی نویسنده با حکومتی جمهوری عیان 

است، حال آنکه شهریار را معموالً دفاعی از پادشاهی به 

شــمار میآورند. اّما تا حد زیادی، تضادهای آشــکار میان 

دو اثر، به موضوعات متفاوت آنها باز میگردد. شــهریار 

به بحث دربارٔه پادشاهی میپردازد، و گفتارها به پیروی 

از لیویوس نگاشــته شــده که دغدغهاش جمهوری روم 

بــود. در فصل دوم شــهریار، ماکیاولی اعام میکند که 

به بحث دربارٔه جمهوریها نخواهد پرداخت، چون در اثر 

دیگری به آنها پرداخته است. این آشکارا اشاره ای است 

به گفتارها، که نشان میدهد دست کم بخشی از این اثر 

پیش از نگارش شهریار در ۱۵۱۳ به رشتٔه تحریر در آمده 

بــود. بــه هــر روی، با وجود اختافات جزئــی، این دو اثر 

به طور کّلی با یکدیگر سازگارند.

ماکیاولــی در گفتارهــا به طــرح یک نظریــٔه نظام مند 

دربارٔه سیاســت نمیپردازد و بــه کامل کردن پیامدهای 

نکاتی که مطرح میکند، نیز مشــغول نمیشــود تا بتوان 

به یقیــن اذعــان کــرد تمامی آنها با هــم در یک چارچوب 

منسجم میگنجند و واجد سازگاریاند. به جای آن اّما او 

براهین خویش را مبتنی بر انباشتن مثال ها و نمونههای 

تاریخی میسازد.

میتوان شــهریار و گفتارها را زنجیرهای از مشاهدات 

دانســت که مکّمــل یکدیگرند. برخی مثالهــای ویژه که 

در شــهریار به کار گرفته شــدهاند در گفتارها هم تکرار 

میشــوند. به طــور مثــال، در هــر دو اثــر، ماکیاولــی بــه 

بحــث دربــارٔه نقش قســاوت در اعمال نظامــی هانیبال 

میپردازد. یا خطرهای در میان گذاشتن توطئههای خود 

با یک شــهروند ناراضی را در نظر بگیرید:  او در شهریار 

بیان میدارد: »همین که خواست باطنی و نّیت درونی 

خــود را بــر یکــی از ناراضیــان برما کردید، ابــزاری برای 

حاجت روا شــدن او و اغراض و خواســتههای آن کس به 

دســتش میدهید«؛ حال، مشــابه همین نکتــه را میتوان 

در گفتارها دید، آنجا که می گوید: »اگر معیار وفاداری 

کســی را بــه خــود، کینهای قــرار دهی که او نســبت به 

فرمانــروا دارد، بعیــد نیســت کــه بــه خطــا بیفتــی؛ زیرا 

همین که سّر درونت را با او در میان بگذاری وسیلهای 

به دست او میدهی تا با استفاده از آن کینهاش مبّدل به 

خرســندی شــود«.  در گفتارها چند بار به شهریار ارجاع 

داده می شــود. مضامین متعّددی وجود دارد که در هر 

 ، اّما اگر در شهریار
دل مشغولی کانونی 
ماکیاولی عوامل کامیابی 
فرمانروایان است، در 
گفتارها دغدغٔه او بیشتر 
»ویرتو«ی مردم است

۲۵۲
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دو اثر شاخصاند، من برای نمونه، اهمّیت جنبٔه نظامی 

سیاست، احساس تحقیر و بیزاری نسبت به مزدوران و 

ستایش از سپاهیان بومی، و درس گرفتن از باستانیان را 

مــی آورم که میتــوان در کارهای خود از آنها تقلید کرد. 

هــم در شــهریار و هــم در گفتارهــا، ماکیاولــی به آســانی 

میــان گذشــته و حــال رفــت و آمــد مــی کنــد، و دربارٔه 

شیوههای کرداری که از نظر وی همواره ثابت و استوار 

میمانند ســخن میگوید. این واقعّیت که او شــباهتهای 

آشــکاری میــان روِم دوراِن لیویــوس و ایتالیــای دوران 

خودش میبیند، یکی از دالیل آشکار عاقٔه او به لیویوس 

اســت. در هر دو اثر، ماکیاولی عمیقاً دغدغٔه فراگیری 

آموزههایی از باستانیان در مورد تباهی و فساد فلورانس 

و وسایل احتمالی برای بخشیدن حیاتی دوباره به آن را 

دارد. در گفتارها هم، مثل شهریار، عاقٔه اصلی او شاید 

به عواملی وابســته است که میتواند منجر به موفقّیت 

سیاسی شود. روم، که به عظمتی منحصربه فرد رسیده 

بود، مثال اعای کیفّیات الزم برای این موفقّیت است. 

گزارش لیویوس از برآمدن روم، مجموعهای از واقعّیات 

و مثالهایی است که ماکیاولی به بررسی آنها پرداخته تا 

به بینش و آگاهی برسد. در گفتارها نیز همچون شهریار، 

آن دسته صفات ضروری برای موفقّیت سیاسی فرمانروا 

»ویرتو«  نامیده میشود. اّما اگر در شهریار، دلمشغولی 

کانونی ماکیاولی عوامل کامیابی فرمانروایان است، در 

گفتارهــا دغدغٔه او بیشــتر »ویرتو«ی مردم اســت. یک 

جمهــوری، تنهــا هنگامی قــادر اســت امور بزرگــی را به 

ســرانجام برســاند که مردم آزاد باشــند و از نظر سیاسی 

فّعــال. مشــارکت آنــان، در امــور سیاســی و نظامــی بــه 

برخــوداری از صفاتــی خــاص بســتگی دارد. فقــدان این 

صفات، موجبات فساد و تباهی را فراهم آورده و خبر از 

سقوط و انحطاط میدهد.

ماکیاولی مضمون فضیلت و تباهی را با توّجه به یک 

نظریــٔه تاریخــی بزرگ، کــه از موّرخ یونانــی، پولوبیوس، 

وام گرفته است، میگسترد. مخلص کام پولوبیوس این 

اســت که آنچه باعث تمایز اَشــکال حکومت از یکدیگر 

اســت، شــمار حکمرانان اســت، یعنی اینکــه، این تعداد 

شــامل یــک نفــر، چندنفــر، یا نفــرات كثیر باشــد، و بعد 

بــه بازگفت اَشــکال خــوب و بد هر یــک از این حکومتها 

میپــردازد. بــه این ترتیب، ما به شــش شــکل از حکومت 

میرســیم: پادشــاهی و جّبارّیــت، کــه شــکلهای خوب و 

بِد حکومت به دســت یک تن هســتند؛ آریستوکراسی و 

اولیگارشــی، که شــکلهای خوب و بد حکومت به دست 

چند تن هســتند؛ و هم اشــکال خوب و بد دموکراســی. 

در شــکل های خــوب حکومــت، حکمرانــان تابــع قوانین 

بــوده و از آن پیــروی کــرده و به نفع ُملــک حکم میرانند؛ 

در اَشــکال بد حکومت، حّکام، تنها صاح خود را لحاظ 

کــرده و به نفع شــخص خودشــان حکمفرمایی میکنند. 

پولوبیوس به طور مسّلم فرض میکند که حرکتی طبیعی 

از یک شکل حکومت به شكل بعدی به صورت چرخهای 

بیپایان وجود دارد. نخستین حکومت که شکل میگیرد 

حکومــت یــک تــن اســت کــه پادشــاهی اســت خردمند 

و عــادل. اّمــا وقتــی حکومــت به فرزنــدان وی میرســد؛ 

وارثانــی که لّذتپرســت هســتند، این فرزنــدان از قدرت 

به نفــع خــود سوءاســتفاده میکننــد. هنگامی کــه مردم 

علیه سوءاســتفادههای حاکم جدیــد قیام میکنند، یک 

آریستوکراســی را بنیان میگذارند، حکومتی برساخته از 

بهترین افرادی که به نفع عموم مردم حكمرانی میکنند. 

ولی آن زمانی قدرت به فرزندان ایشان منتقل می گردد 

کــه هرگــز آفات و شــرور حکومــت بد را نشــناختهاند، و 

از قــدرت سوءاســتفاده کــرده کــه یک اولیگارشــی ســر 
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برمیآورد. مردم نیز پس از مّدتی علیه آنها میشــورند و 

این اولیگارشی را سرنگون می سازند و حکومتی مردمی 

به نفــع همــگان برپا میدارنــد. اّما دوبــاره، فرزنــدان آنها 

بــه سوءاســتفاده از قــدرت انحطاط  یافته و دموکراســی 

به تباهی کشــیده میشــود، و این حکومت را هم به نوبٔه 

خود، امیری تازه ســاقط میکند، و بدین ترتیب بار دیگر 

پادشــاهی ســر برمــی آورد. ماکیاولــی چنیــن نگرهای را 

دارای اعتبار کّلی و دائمی میداند: »همٔه دولت ها این 

دایره را پیمودهاند و هنوز هم میپیمایند«. با این حال، 

به نــدرت پیــش می آید کــه دولت ها این چرخــه را کامل 

بپیمایند.

به دلیــل عیــوب و نقصــان چنیــن شــکل ســادهای از 

حکومــت، راه خاصــی از ایــن چرخــٔه تباهــی را بایــد در 

تأســیس رژیمی جســت کــه از عناصر مختلف تشــکیل 

شــده اســت. ماکیاولــی چنیــن اظهــار میکنــد کــه بــه 

عقیدٔه او، تمامی اشــکال حکومت ناقص اند: ســه شکل 

خــوب برای اینکه مّدتی طوالنی، دوام نمی یابند و ســه 

شــکل دیگــر برای اینکه بــه ذات خود بدند. بــا توّجه به 

ایــن معایــب، قانونگــذاران خردمند، هیچ یک از اشــکال 

خــوب را به تنهایــی نپذیرفتهانــد و شــکل مختلــط از هر 

ســه نــوع را برگزیــده و فقط این شــکل مختلــط را دائمی 

و باثبات دانستهاند، چراکه در چنین حکومتی، پادشاه 

و اشــراف و تــودٔه مردم بر رفتار یکدیگــر نظارت دارند و 

اختیارات همدیگر را محدود و مشروط میسازند. درس 

ضــروری را بایــد از لوکورگوس، قانون گذار اســپارتی، فرا 

گرفت که دست به تلفیق و آمیزش این اشکال حکومت 

در اســپارت زد و بدینترتیــب حکومتــی را خلــق کرد که 

۸۰۰ ســال دوام آورد. روم هــم از چنین رژیمی بهرهمند 

شــد. اگرچه روم قانونگــذار واحدی همچون لوکورگوس 

نداشــت، اّمــا عوامــل دیگــری تافــی مافــات میکردند. 

ماکیاولی در گفتارها میگوید:

»به سبب تنازعی که میان تودٔه مردم و مجلس سنای 

شــهر -که از اشــراف تشــکیل مییافت-  وجود داشــت، 

چنان رخدادهای خارقالعادهای در آنجا حادث شــد که 

اّتفاقات گوناگون غفلتهــای قانونگذار را جبران کردند. 

از ایــن رو، روم گرچــه بــه قّلــٔه نیکبختــی نرســید اّمــا از 

نیکبختی درجٔه دوم برخوردار شد«.

اگرچه ماکیاولی همان چرخٔه حکومتهای پولوبیوس را 

اختیار میکند، اّما روشــن نیســت که دقیقاً تا چه میزان 

متأثر از آن است. البته که خود پولوبیوس این چرخه را 

در تحلیــل گردش حکومــت در تاریخ روم بســیار جّدی 

تلّقــی میکرد. اّما ماکیاولی تنهــا آن جنبههایی از تاریخ 

روم را مــورد عنایــت قــرار میــداد کــه درســهای عملــی 

بافصلــی دارند. بنابرایــن، او، برخاف پولوبیوس، رژیم 

اســپارتی را بــه رژیم رومی ترجیح می دهــد، زیرا نتیجٔه 

عمــل یــک قانونگــذار بود، حــال آنکه رژیــم روم در طول 

زمــان به تدریــج تحــّول و تكامــل پیــدا کــرد. چــون یــک 

قانونگــذار آتی میتواند از اعمال لوکورگوس تقلید کند، 

اّمــا نمیتوانــد توالی وقایعــی که در درازمــّدت، موجب 

تكویــن و رشــد روم شــد را تقلید نمایــد، ماکیاولی رژیم 

اسپارتی را ارجح میداند.

از نظــر ماکیاولــی، چرخــٔه تغییــر حکومتهــا به ظاهــر 

تنهــا بازتابدهندٔه تنّوع و تغییرپذیری نیروهای تاریخی 

اســت. اگرچــه طبیعــت بشــری ثابت اســت و گذشــته 

در آینــده نیــز رخ میدهد، حکومتها همــواره »در حالت 

حرکــت دائمی هســتند، و همیشــه یا در حــال صعودند 

یــا در حــال نــزول و افــول«. هرچنــد، چرخٔه شــش شــکل 

حکومت از پیش مقّدر اســت، اّما حکومتهای معدودی 

ایــن چرخــه را کامــل میکننــد. ماکیاولــی معتقد اســت 

بــه  تاریــخ از حکومتــی  فضیلــت و قــدرت در درازای 

حکومــت دیگر انتقال مییابد؛ در ادوار ماضی، فضیلت 

و قــدرت از آشــوریان بــه مادهــا، ســپس بــه پارســیان، و 

بعدتر به ایتالیا و روم انتقال یافتند. نزاع میان حکومتها 

یــک واقعّیت دائمــی در زندگی اســت. بنابراین، نظریٔه 

چرخــٔه حکومتهــا، بیــان نظــرِی جهاِن سیاســِی آشــفته و 

لجام گســیختهای اســت که ماکیاولی در ایتالیای زمان 

خویش شاهد آن بود و در آثار باستانی دربارٔه آن مطالعه 

میکــرد. یکــی از هدفهای محوری زندگی سیاســی، آرام 

کــردن و کاهــش شــتاب ایــن چرخه تــا حد امکان اســت 

تــا حکومت حفظ شــود و شــهرت و افتخــار و جال پیدا 

کند. برای کامیابی، حکومت باید از همسایگان خویش 

نیرومندتر باشــد و بر آنها ســلطه و چیرگی داشــته باشد 

نه آنکه زیر ســلطٔه آنها باشــد. امنّیت بستگی به قدرت 

دارد، و بنابرایــن در جهانــی دائمــاً در حال کشــمکش و 

ستیزه، رابطٔه نزدیکی میان امور سیاسی و نظامی وجود 

دارد، و ماکیاولــی ایــن رابطــه را در سرتاســر آثــارش در 

کانــون توّجه قرار میدهــد. علی رغم تمرکز نظریٔه چرخه 

بر اشــکال حکومتــی، یکی از دســتاوردهای بزرگ نظریٔه 

سیاسی ماکیاولی، نفوذ به الیههای زیرین رژیم سیاسی 

به منظــور تحلیــل عوامل اساســیتری اســت که مســّبب 

موفقّیت و شکســت حکومتها هستند. اشارات اّولّیٔه او 

به این موضوع تا حدودی شــگفتآور اســت. او، با توّجه 

علی رغم تمرکز نظریٔه 
چرخه بر اشکال حکومتی، 
یکی از دستاوردهای بزرگ 
نظریٔه سیاسی ماکیاولی، 
نفوذ به الیه های زیرین 
رژیم سیاسی به منظور 
تحلیل عوامل اساسی تری 
است که مسّبب موفقّیت 
و شکست حکومت ها 
هستند. اشارات اّولّیٔه او به 
ع تا حدودی  این موضو
شگفت آور است
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بــه اینکــه روم قانون گــذار واحدی نداشــت، می گوید: 

»تنــازع میــان تودٔه مردم و مجلس ســنا« ایــن نقیصه را 

جبران میکرد. ماکیاولی گوشــزد میکند که تحلیل او با 

عقیدٔه نویسندگان پیشین متفاوت است، زیرا آنها قویاً 

به اهمّیت هماهنگی و نبودن هیچ تنازعی میان اجزای 

حکومت باور داشتند. اّما ماکیاولی برخاف پیشینیان 

خــود، در عمل، جــدال میان عناصر اقتصــادی متفاوت 

برای رفاه و آسایش یک کشور را الزم و ضروری میداند:

»مــن بــر این بــاورم که نویســندگانی که بــه نکوهش 

جدالهای میان مردم و اشــراف میپردازند، در حقیقت، 

در حال محکوم ساختن علل اصلی آزادی روم هستند. 

کســی که تنها به هیاهوی چنین مبارزات حزبی عطف 

توّجه میکند و به نتایج سودمند آنها بی اعتنا میماند، از 

این نکته غفلت میورزد که در جامعه دو قشر وجود دارد 

که یکی قشــر اشــراف اســت و دیگری قشــر تودٔه مردم، 

و این دو دارای دو شــیوٶ تفّکر مختلف هســتند و همٔه 

قوانینــی که برای صیانــت از آزادی پدید میآیند حاصل 

کشمکشــها و جدالهای این دو قشــرند، و این واقعّیت را 

در مثال جمهوری روم به وضوح هر چه بیشــتر می توان 

نظاره کرد«.

ماکیاولی در اینجا به ترسیم یک خط استداللی واحد، 

مبادرت نمیورزد که قطعات آن منقح شده و با هم جور 

شــوند. اّمــا یک دیــدگاه کّلی منســجم را میتــوان از دل 

گفتارها بیرون کشــید. اســتدالل اصلــی ماکیاولی پیرو 

درک و برداشــت او از ماهّیت و طبیعت بشــری اســت. 

با توّجه به نظر منفی او نســبت به انســان، جای تعّجبی 

ندارد که او کشمکش و نزاع را جزو عناصر ثابت سیاست 

چه در درون حکومتها و چه در مناسبات میان حکومتها 

میدانــد. یکــی از رمــوز اصلــی موفقّیــت در سیاســت، 

مهار و کنترل کشمکشها تا جای ممکن است. تمایات 

پســتتر مــردم را باید بــه معابری هدایت کــرد که به نفع 

حکومت می باشــد. این کار را میتوان با قوانین خوب و 

تعلیم و تربیت خوب، و با پشــتوانهای از آداب و رســوم 

و دین درســت، به انجام رســاند. چــون نمیتوان خوی و 

طبــع تهاجمی انســانی را معدوم کرد، بایســتی برای آن 

دست به احداث مجاری قانونی زد تا از نیاز به مجاری 

غیرقانونی پرهیز شــود. عّلت ترجیح حکومت جمهوری 

در نزد ماکیاولی، دیدگاههای نظامی اوست. با توّجه به 

اعتقاد راسخ او مبتنی بر ضرورت وجود سپاهیان بومی، 

او به این باور رهنمون میشود که شهروندان باید مسّلح 

باشند.

این بدان معناست که آنها باید آزاد باشند و این نتیجه 

را در پــی دارد کــه آنهــا باید حاکمان خــود را بپذیرند، و 

ســرانجام، فرصــت مشــارکت در حکومــت را بــرای ابراز 

نظر خود بیابند. آزادی سیاسی، شرط ضروری کامیابی 

سیاســی اســت. اگر قرار اســت شهروندان مســّلح و آزاد 

باشــند و در حکومت مشــارکت کنند، بنابراین بایستی 

به جد برخوردار از دغدغٔه خیر عمومی بوده، یا به تعبیر 

دیگر، صاحب »ویرتو« باشــند. در گفتارها، »ویرتویی« 

که ماکیاولی در وهلٔه نخســت، دلمشــغول آن است، نه 

ویرتوی حاکم، که ویرتوی است. از همینرو، من »ویرتو« 

را در ایــن معنــا، تا حدودی با »فضیلت مدنی«  یکســان 

میگیرم.

ماکیاولــی در گفتارهــا نیــز همچون شــهریار، صفات 

بــر  را  هســتند  »ویرتــو«  انتظامبخــش  کــه  خاصــی 

نمی شــمارد. اّما مجّدداً در اینجا هم میتوان »ویرتو« را 

مجموعه صفاتی دانســت که میتوانــد موجبات توفیق 

و کامیابی سیاســی و نظامی را فراهم آورد، چنان که در 

جمهوری روم در طول تسّلط یافتنش بر جهان مشاهده 

میگــردد. ماکیاولــی آشــکارا مجــذوب نمونٔه دوم شــده 

است، زیرا شهروندان باقابلّیتی داشت که شجاع بودند 

و آمادگــی آن را داشــتند تا برای خیر عمومی دســت به 

فداکاری و ایثار بزنند.

نقطٔه مقابل »فضیلت مدنی« فساد است. فساد یعنی 

اشــخاص به جای منافع شهر و شهروندان، منافع خود را 

نظریٔه چرخٔه حکومت ها، 
بیان نظرِی جهاِن سیاسِی 
آشفته و لجام گسیخته ای 

است که ماکیاولی در 
ایتالیای زمان خویش 

شاهد آن بود و در آثار 
باستانی دربارٔه آن مطالعه 

می کرد

۲۵۵
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در اولوّیــت قــرار دهنــد. در جابه جــای رســالٔه گفتارها، 

ماکیاولی فســاد شــهرهای ایتالیایــی دوران خودش را با 

ویرتــوی جمهوری روم مقابل مینهــد. در واقع، ضروری 

است که روحیٔه توّجه به منافع عمومی که برای سپاهی 

موّفق ضروری است، در یک جمهوری قدرتمند بر بدنه 

شــهروندان حاکم باشــد. ماکیاولی به عوامل گوناگونی 

که موجب تقویت یا تضعیف این فضیلت مدنی میشود 

و در نتیجه حکومت را پایدار یا سست مینماید، سخت 

عاقهمند اســت. به احتمال زیاد )یا چه بســا ناچاراً( در 

کشــمکش و جــدال میــان فقــرا و اغنیــا، یا تــودٔه مردم و 

اشراف، ماکیاولی از فقرا جانبداری میکند.

اغنیــا بــدان ســو گرایــش دارنــد کــه مســّلط بــر فقــرا 

باشــند، حــال آن کــه فقــرا، تنهــا خواهــان این انــد که در 

چنبره و زیر یوغ و سلطه نباشند و بنابراین عشق ایشان 

بــه آزادی بیشــتر اســت. در کل، مردمــی آزاد باید فقیر 

باشــند و نــه ثروتمند، زیرا ثروتمندان تخــم ضعف اراده 

و تصمیم و سســت عنصری را میپراکنند. برابری، باعث 

ارتقــای آزادی می شــود، به همان نحو که سادهزیســتی 

و اعتقــادات دینــِی محکــم بــه آزادی یاری می رســانند. 

ماکیاولــی برای اثبــات این نکات بــه فضیلت جمهوری 

روم در مقابل شرارت و تباهی شهرهای ایتالیایی دوران 

خودش متوّسل میشود.

از نظــر ماکیاولــی، دین نیز برای حفظ فضیلت مدنی 

یا ویرتوی مردمی اهمّیت به سزایی دارد. اگرچه احتماالً 

خود او شــخصی دیندار بوده اســت، اّما در سرتاسر آثار 

سیاســی اش، دین را از جنبٔه ابزاری بودن آن مورد توّجه 

قــرار میدهــد. دین، نیرویی اســت کــه میتواند موجب 

ثبــات اجتماعی و فضیلت مدنی )ویرتوی مردم( شــود، 

یــا بالعکس. بنا به گفتٔه ماکیاولی، بیشــترین شــهرت و 

آوازه و افتخــار و جــال از آن بنیانگذاران دین اســت. او 

نه تنها مســیحّیت را به جهت تضغیــف و تّکهتّکه کردن 

ایتالیــا مــورد انتقاد قرار می دهــد، بلکه همزمان منتقد 

ارزشــهایی اســت که توســط مســیحّیت ترویج میشــد. 

او بــر ایــن باور اســت کــه مســیحّیت به آن جهــان تعّلق 

دارد؛ مســیحّیت خوشــبختی و شــادکامی بریــن را در 

»خاکســاری، بندگی، و تحقیر امــور و چیزهای دنیوی« 

میداند. از همینرو، شــاید باید از این موضوع خوشــنود 

باشــیم که نهادهای دینــی عمدتاً این ارزشــها را نادیده 

میانگارند. به گفتٔه ماکیاولی »کســانی که به کلیســای 

مســیحی روم نزدیکتر از دیگراننــد، بی دینتر از دیگران 

شــدهاند« )جا دارد یادآور شــویم ماکیاولــی در دورانی 

مینوشــت که کلیســا رو به افول گذاشــته بود؛ گفتارها 

درســت در آستانٔه شروع اصاح دینی پروتستان نوشته 

شد(. ماکیاولی بخش عمدٔه شجاعت سربازان رومی را 

به پیشگوییهای دینی که نصرت خواهند یافت نسبت 

میدهد.

او میگویــد هرچنــد کــه پیشــگویی و کارهایــی از این 

قبیــل را کــه رومیــان انجــام میدادنــد بــه بــاد تمســخر 

می گیــرد ولیکــن این ها تأثیرات نیرومندی داشــتند. به 

گفتٔه وی، دین رومی، برخاف مســیحّیت، ارزش غایی 

را »عظمــت روح، قدرت جســم، و همه چیزهایی که بر 

شهامت و دلیری آدمی میافزایند« میدانست. به همین 

دلیــل بایــد به هــر کار ممکن دســت زد تا مــردم از دین 

پیروی کنند و در متابعت از آن ثابتقدم و جّدی باشند، 

فارغ از اینکه آن اعتقادات دینی حقیقی هستند یا نه:

و  جمهوریهــا  زمامــداران  یــا  شــهریاران  ایــن رو  »از 

حکومتهــای پادشــاهی، بایــد از پایههــای دیــن مردمــان 

کشور خود پاسداری کنند، زیرا تنها از این طریق است 

کــه قــادر خواهند بــود مردمــان را در حال خداترســی و 

اّتحاد نگاه دارند. باید همٔه عوامل ســودمند برای دین، 

حّتــی اگــر خــود به صــدق آنها باور نداشــته نباشــند، را 

تقویت کنند و هرچه خردمندتر باشند و جریان طبیعی 

امور را روشنتر ببینند باید به همان نسبت در راه تحکیم 

دین بیشتر بکوشند«.

در خصوص اهمّیت دین در کامیابی روم، ماکیاولی 

بــه ســتایش و تمجید نومــا پومپیلیوس، دومین پادشــاه 

روم، کــه دیــن رومی را مســتقر کــرد میپــردازد. از نگاه 

ماکیاولی، ســهم نوما از ســهم رومولوس که بنیان گذار 

روم بــود، بزرگتــر اســت. نومــا تــا حــد زیــادی موفقّیت 

خویــش را مدیــون ترفنــدی بــود کــه از حــوری  آموخته 

بــود. طبــق نظــر ماکیاولی، به شــکل یک قاعــده، نه تنها 

بنیان گذاران ادیان بلکه قانونگذاران خردمند هم باید به 

اقتدار الهی استناد کنند:

»در واقــع، هیچ قانونگذار بزرگی در میان قومی پیدا 

نشــده اســت که به قدرت الهی استناد نکرده باشد که 

اگر چنین نمیکرد نمیتوانست قوانین خود را موّجه نشان 

دهد. چهبسا چیزهای خوبی وجود دارد که خردمندان 

بــه زودی آنهــا را در مییابند ولــی آن چیزها چنان عائم 

آشــکاری ندارنــد که بتــوان دیگران را هم بر ســودمندی 

آنها معتقد ســاخت؛ و از این رو است که مردان صاحب 

خــرد و فراســت برای چیرگــی بر این دشــواری به قدرت 

ماکیاولی گوشزد می کند 
که تحلیل او با عقیدٔه 
نویسندگان پیشین متفاوت 
است، زیرا آن ها قویًا به 
اهمّیت هماهنگی و نبودن 
هیچ تنازعی میان اجزای 
حکومت باور داشتند. اّما 
ماکیاولی برخالف پیشینیان 
خود، در عمل، جدال 
میان عناصر اقتصادی 
متفاوت برای رفاه و 
آسایش یک کشور را الزم و 
ضروری می داند

۲۵6

فصل پنجم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



الهی پناه میبرند«.

چنان کــه قابــل انتظــار اســت، موضوعی کــه بیش از 

همــه در گفتارهــا بــه آن پرداخته میشــود، امــور نظامی 

است. هیچ شهری قادر نیست در امان بماند، مگر آنکه 

قدرتمنــد باشــد. برای ماکیاولی مســّلم اســت محیطی 

کــه حکومتــی در آن حیــات دارد محیــط کشــمکش و 

پیکار دائمی با سایر حکومتهاست. این نزاعی داروینی 

بــرای بقاســت؛ هر دولتــی یا در حال صعود اســت یا در 

حــال افول. وجود امنّیت، به توانایی بســیِج ســپاهیانی 

نیرومند از شــهروندان وابســته اســت. لذا، بخش اعظم 

گفتارهــا، یکســره تاریخ نظامی اســت. ایــن توّجه خاص 

ماکیاولــی بــه امــور نظامــی او را از دیگــر نویســندگان 

عصرش متمایز میکند.

بیشــتر نظریه پردازان سیاســی دیگر به مسائلی توّجه 

نشــان میدادند که راجع به بنیانهای اقتدار دولت بود، 

مــواردی مثــل اینکه چــرا اتباع بایــد از حکومت اطاعت 

کنند، تکالیف چه هنگام اســقاط میشــوند و در صورت 

اســقاط تکالیف، اتباع باید چه راهی را در پیش گیرند. 

و ایــن در حالــی اســت کــه ماکیاولــی تقریباً عمــدٔه این 

پرسشــها و مســائل را نادیده میگیرد. بیتردید ماکیاولی 

تحــت تأثیــر شــرایط سیاســی زمانــٔه خویــش، وضعّیــت 

ضــروری بــرای ادامــٔه حیــات حکومــت در جهــاِن خصم 

را در کانــون توّجــه قــرار میدهــد، و بــه امــور خارجــی و 

اقتضائــات داخلــی آن میپــردازد. تحلیل نظامی مســّلط 

در گفتارها، یک معجون آشفته است. مضامین آشنایی 

به تفصیــل مــورد بحث قــرار میگیرنــد، به عنــوان نمونه، 

نیــاز بــه ســپاهیان بومــی، نفــرت از مــزدوران، و صفات 

الزم برای اینکه کســی سرداری موّفق باشد. ماکیاولی، 

تاریــخ روم را بــرای درس گرفتــن از آن زیــر و رو میکند. 

ایــن درســآموزیها، نکات مختلفــی از بدیهیترین چیزها 

مثل اینکه ســرداران باید بکوشند تحرّکات سپاه دشمن 

را پیشــبینی کنند، تا شــگفتترین و به یقین نادرستترین 

چیزها را دربر میگیرند. از همه شگفتآورتر این است که 

ماکیاولی پیاده نظام را بر سواره نظام برتری داده و ارجح 

میشــمارد و منکــر اهمّیــت توپخانه می شــود. چنان که 

آدم وسوســه میشــود بیان بدارد که شــاید چون رومیان 

توپخانه نداشتند او چنین نظری داشته اشت.

پارهای اندرزها نیز به یکسان شامل حال امور سیاسی 

و نظامــی میشــود؛ مثــاً، اینکــه اگــر دشــمن آدم، عــزم 

جنگیدن کرده است باید به نبرد روی آورد و اینکه نباید 

سرنوشــت خــود را بــدون بــه کار انداختــن تمــام نیروی 

جنگــی به خطر انداخت. عاقــٔه وافر ماکیاولی به امور 

نظامــی و آموزههــای آن باعــث شــده اســت گفتارهــا از 

بســیاری جهات، اثری غیرنظری شود. اگرچه ماکیاولی 

گزارشــی آوانگارد از پیششرطهای اجتماعی موفقّیت و 

توفیق نظامی عرضه میکند اّما بســیاری از مطالب او را 

خوِد خواننده باید بازآفرینی کند. بخش عمدٔه سخنان 

ماکیاولــی، روایــت نظامــی و تاریخــِی تــو در تــو اســت، 

کــه می توان آن را به شــیوهای پرتکّلف تشــبیه کــرد. اّما 

ماکیاولــی یــک مشــاهدهگر تیزبین اســت؛ بســیاری از 

نتیجهگیریهــای او به نحــو چشــمگیری بــر نویســندگان 

بعدی تأثیر گذاشت. میتوان گفت که تمرکز ماکیاولی 

بــر جنبــٔه نظامــی زندگــی سیاســی، احتمــاالً ناشــی از 

میل او به نوشــتن تفســیری بر اثر لیویوس بوده اســت. 

تواریخ لیویوس که در کانون توّجه ماکیاولی قرار دارند 

مربــوط بــه برآمدن روم از خال کشمکشــها و جدالهای 

بیوقفه و مســتمر با ســایر حکومتها هســتند. و بنابراین 

طبیعــی بــه نظــر میرســد کــه ماکیاولــی نیــز بــر همیــن 

جنگهــا و کشمکشــها متمرکز باشــد. اّما به هــر حال این 

انتخــاب ماکیاولــی بود که بر لیویوس تفســیر بنگارد و 

نــه بر نویســندهای دیگــر. میتوانیم چنین فــرض کنیم 

ماکیاولی بدین خاطر لیویوس را انتخاب کرد که معتقد 

بــود میتوان از او درســهایی گرفت که به طور مســتقیم 

قابل اعمال بر دغدغههای سیاسیاش باشند.

ماکیاولــی، در گفتارهــا نیــز همچون شــهریار و دیگر 

آثارش، تحلیل درخشــانی از موقعّیتهای سیاسی خاص، 

عرضه میکند. آنچه بسیار تکاندهنده مینماید، گزارش 

او از توطئههــا در کتــاب ســوم گفتارهــا، فصــل ششــم، 

اســت. درســت برخاف شــهریار، کــه به حاکــم توصیه 

میکنــد چگونــه تــاج و تختــش را حفــظ و مصون بــدارد، 

در این فصل، ماکیاولی اطّاعاتی اساســی دربارٔه اینکه 

چگونــه میتــوان شــهریار را از تخــت به زیر کشــید ارائه 

می نماید.

از انبــوه مــوارد و مثالهــا از شــهرهای مختلــف و از 

دورههــای تاریخــی متفــاوت، ماکیاولــی اندرزهایــی را 

اســتخراج میکند دال بر اینکــه چگونه می توان خیانت 

کــرد، اندرزهایــی که آشــکارا اعتبــاری فرازمانــی دارند. 

به طور مثال، میگوید توطئهها و دســایس علیه شــهریار 

به طــور عمــده، در میــان دوســتان و همراهــان او شــکل 

میگیــرد، و یادآور میگردد که باید تعداد همدســتان در 

توطئه را محدود کرد تا آن توطئه مخفی بماند و لو نرود: 

»آنجا که عّدٔه همدستان از سه یا چهار تن بیشتر باشد 

عّلت ترجیح حکومت 
جمهوری در نزد ماکیاولی، 

دیدگاه های نظامی 
اوست. با توّجه به اعتقاد 
راسخ او مبتنی بر ضرورت 

وجود سپاهیان بومی، او به 
این باور رهنمون می شود 
که شهروندان باید مسّلح 

باشند
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نمی توان از کشف توطئه به سبب خیانت یا بی احتیاطی 

جلوگیری کرد«. بر همین وجه، برای اجتناب از کشــف 

توطئه، ضروری اســت که به ســرعت و فورّیت دست به 

کار شــد. چنان که انتظار داریم، ماکیاولی عمیقاً نگران 

خیانت احتمالی اســت: »خیانت همیشــه ممکن است 

پیــش آیــد حّتی اگر راز خــود را تنها با کســانی در میان 

بگــذاری که برای دوســتی تــو آمادهاند جان خــود را به 

خطــر بیندازنــد«. به دلیــل این عوامــل، به نــدرت اّتفاق 

میافتد که توطئٔه توطئهگران علیه یک شخص موّفق از 

آب درآید، حال آنکه دشــواریها در توطئههایی که علیه 

دو نفر یا بیشــتر اســت چند برابر میشود و این توطئهها 

همیشــه با شکســت مواجه میشــوند. گفتنی است که 

خود ماکیاولی، مظنون به دســت داشــتن در توطئهای 

علیــه خانــدان مدیچی بــود و بهای گزافی هــم برای آن 

پرداخت. هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد 

او در توطئٔه دیگری علیه آنان دســت داشــته اســت اّما 

میدانیــم که ســالهای ســال با جدّیت در پــی جلب نظر 

مســاعد آنــان بــود. هرچنــد، تعّجبــآور ایــن اســت کــه 

تســانوبی بوئوندلمونتــه، یکی از دو نفــری که ماکیاولی 

گفتارها را به آنان انشــاء میکرد، توطئهای علیه خاندان 

مدیچی ترتیب داد. توطئه کشــف شــد و بوئوندلمونته 

از کشــور گریخــت. اگرچــه ماکیاولی در توطئه دســت 

نداشــت، اّمــا این وقایــع به معنای پایان حیــات آن گروه 

بحــث بــود کــه ماکیاولــی هــم در آن شــرکت میکــرد. 

مشکل میتوان ربط وثیقی میان بحث ماکیاولی دربارٔه 

توطئهها و آن توطئهای که دوست و همبحثیاش در آن 

نقش داشت، پیدا کرد ولی همزمانی آنها بسیار جالب 

توّجه و  اسباب شگفتی است.

ماکیاولی، به دلیل باور به جدال پایدار و بیوقفه میان 

حکومتها، بر این نظر است که هر حکومتی با گزینشها 

و انتخابهــای دشــواری مواجه اســت. مســئلٔه چگونگی 

ســازمان دادن بــه حکومــت، بســتگی بــه اهدافــی پیدا 

می کنــد کــه آن حکومت قصد رســیدن به آنهــا را دارد. 

در ایــن بیــن، دو احتمــال اصلــی مطــرح می شــود: اگــر 

حکومت قصد گســترش مرزهای خود را داشــته باشــد، 

پــس بایــد از الگــوی روم پیــروی کنــد؛ اّما اگــر قصدش 

حفــظ  بقای خود بی گســترش مرزهایش اســت، باید از 

الگوی اسپارت یا ونیز پیروی کند. او همچنین میافزاید 

کــه حکومــت نــوع اّول، بایــد حکومتــی مردمی باشــد. 

چراکه پیروزی نظامی در نهایت به مشــارکت مردم در 

به گفتٔه وی، دین رومی، 
برخالف مسیحّیت، ارزش 
ح،  غایی را »عظمت رو
قدرت جسم، و همه 
چیزهایی که بر شهامت و 
دلیری آدمی می افزایند« 
می دانست
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حکومــت بســتگی دارد. نــوع دوم حکومــت، که كمتر 

وابســته به سپاهیانی متشّکل از شــهروندان است، باید 

در دســت آریستوکراســی باشــد. اگرچــه ماکیاولــی در 

بهتریــن جهــان ممکن ایــن راه دوم را برمیگزیند، اّما به 

اعتقــاد او دل بســتن به ثبات و پایــداری درازمّدت غیر 

واقع بینانــه اســت. بنابراین، او میگویــد حکومت را باید 

برای گسترش و درنتیجه برای جنگ سازمان داد:

»مــن یقیــن دارم کــه سیاســت به معنــای حقیقــی، و 

بهترین راه تأمین آرامش و رفاه جامعه، ایجاد و نگاهداری 

از چنین تعادلی اســت. ولی چون جملگِی امور انســانی 

در حــال حرکــت و ســیالّیت دائــم  اســت و هرگــز به یک 

حــال برقــرار نمیماند، حکومتهــا نیز بالطبع دســتخوش 

فراز و فروداند و بســیاری از آن ها از ســر ضرورت دست 

بــه اعمالی می زنند که خاف حکم عقل میباشــد. اگر 

محتــوای یــک نظــام سیاســی به گونهــای باشــد که یک 

حکومــت در محــدودٔه مرزهــای خــود باقــی بماند ولی 

ضرورت مجبورش سازد که در مقام توسعٔه قلمرو خود 

برآید، در این صورت پایههای آن فرو خواهد ریخت. اّما 

اگــر بخــت چنان یاورش باشــد که نیازی بــه جنگ پیدا 

نکنــد، به ســبب ســکون و آرامش روی بــه ضعف مینهد 

یــا نفــاق و نزاع میان شــهروندان و حکومت پدید میآید، 

و هــر دو شــر  بــا هــم، یا یکــی به تنهایــی، آن را به تباهی 

میکشــاند. زیرا به بــاور من حفظ تعــادل کاری به غایت 

صعــب و دشــوار اســت و هیــچ حکومتــی قــادر نیســت 

همواره در میانه روی باقی بماند، پس بهتر آن است که 

در هنــگام تأســیِس یک حکومــت، شــرافتمندانهترین و 

اصیل ترین مسیر در پیش گرفته شود و چنان نظامی در 

آن برقرار گردد که اگر به ضرورت مجبور به توسعه شود، 

قــادر باشــد از آنچه به چنگ مــی آورد، حفظ و نگهداری 

کند«.

بــار دیگــر، نیــاز بــه جنــگ دائمــی، و لــذا انتخــاب 

ناخوشایند میان توسعه و انحطاط، بازتابدهندٔه نگاه تیره 

و تار ماکیاولی به طبیعت بشری است. از نظر ماکیاولی، 

هیجانات و شــهوات مردم نیاز بــه مجرا و معبری دارد؛ 

جمهوری سالم آرام نیست بلکه نزاعهاِی ناگزیرِ درونِی 

آن از مســیرهای زیانبــار و آســیبزننده بــه مجــاری دیگر 

هدایــت میشــود. جنگ بــا دیگر حکومتهــا آخرین معبر 

اســت. بدین ترتیــب، فضیلت مدنی یــا ویرتوی مردمی 

در داخل، پیوندی جداییناپذیر با جدال بیوقفه با خارج 

دارد. نیاز به فضیلت مدنی تا حدودی ناشــی از نیاز به 

ایســتادگی در برابر دشمنان اســت. اّما زنجیرٔه تأثیر در 

جهتــی دیگر هم کار می کند. فضیلت مدنی یا ویرتوی 

مردمی هنگامی به کف میآید که دغدغٔه عموم مردم، 

منافع حکومت باشد و نه منافع شخصی خودشان. زیرا 

هیجانــات و شــهوات مردم نیــاز به گریزگاههایــی دارد 

کــه در تحلیــل نهایی، تنهــا جنگ قادر اســت تا حافظ و 

پاســدار فضیلــت باشــد. بنابراین، حکومت بایســتی در 

فکر بســط و گســترش باشــد. ارتبــاط تفکیکناپذیر میان 

ایــن عناصــر را میتــوان از تاریخ روم فهمید. آشــکارتر از 

هر کجای دیگر، میتوان فضیلت افســانهای شــهروندان 

روم را در واکنشــهای قهرمانانــٔه آنــان بــه شکســتهای 

متعّدد در طول فرازمندی و عروج روم به سروری جهان 

مشاهده کرد. پس، جنگ نه تنها وضع طبیعی حکومتها 

و گــذرگاه و مجرایــی بــرای شــهوات و هیجانــات مــردم 

است، بلکه این فرصت را نیز آماده و مهیا میگرداند که 

شهروندان ویرتوی خویش را به نمایش گذاشته و آشکار 

کننــد. تأکید ماکیاولی بر تواناییهای مردم فضیلتمند، 

همخوانــی چندانــی بــا دیــدگاه تیــره و تار او نســبت به 

فطرت و طبیعت بشری ندارد. اّما او در گفتارها روشن 

میسازد که مردم به همان شکل و صورتی در میآیند که 

حکومــت بــه آنها شــکل می دهــد. اگر گرســنگی باعث 

میشــود افراد مقتصد شــوند، قانون باعث نیک و خوب 

شــدن آنهــا میگــردد. بنابرایــن، او بدین نتیجــه رهنمون 

میشــود که عیوب مردم را کاماً میتوان به فرمانروایان 

آنها نسبت داد.

ماکیاولی پیشتر با صراحت و فصاحت بیان داشته بود 

که تمامی مؤسسین احتمالی حکومتها باید کار خود را 

با این فرض بنیادین بیاغازند که »همٔه مردم بد هستند 

و آمادهاند تا طبیعت شــریر خود را نشــان بدهند«. اّما 

اگــر ایــن حکم را در بســتر و بافتــار کّلی رســالٔه گفتارها 

قرار دهیم، خواهیم دید که بنیانگذاران و مؤسسین باید 

کار خــود را بــا این آگاهی شــروع کنند تا قادر به مقابله 

با آن باشــند. قانونگذار خردمند با تمهید نهادهایی که 

به درســتی طراحــی و ترتیب داده شــده اســت، میتواند 

بــه مــردم، فضیلــت مدنی یــا ویرتوی عمومی ببخشــد. 

ربط اصلی میان شهریار و گفتارها در این اعتقاد نهفته 

اســت کــه نهادهــای سیاســی و اجتماعی قادر هســتند 

به مردم شــکل بدهنــد. ماکیاولی، با اعتقاد به فســاد و 

تباهــی جامعهــای کــه در آن زندگــی میکنــد، دغدغه و 

فکــر اصلیاش تدابیری سیاســی برای نبرد بــا این تباهی 

و فساد است. ماکیاولی البته به این توّهم دچار نیست 

که انجام چنین کاری آســان است. اّما باور دارد که این 

نقطٔه مقابل »فضیلت 
مدنی« فساد است. 

فساد یعنی اشخاص 
به جای منافع شهر و 

شهروندان، منافع خود را 
در اولوّیت قرار دهند. در 
جابه جای رسالٔه گفتارها، 

ماکیاولی فساد شهرهای 
ایتالیایی دوران خودش 

را با ویرتوی جمهوری روم 
مقابل می نهد. در واقع، 
ضروری است که روحیٔه 
توّجه به منافع عمومی 

ق 
ّ

که برای سپاهی موف
ضروری است، در یک 

جمهوری قدرتمند بر بدنه 
شهروندان حاکم باشد
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کار شــدنی اســت. یک شــرط ضروری موفقّیــت در کار 

رفرم سیاسی این است که چنین رُفرمی باید به دست 

یک تن انجام گیرد که او نیز بایستی از قدرت بی حد و 

ــ قانونگذارانی همچون موسی،  حصری برخوردار باشــدـ 

لوکورگوس، کوروش، و رومولوس؛ شــخصّیتهایی که در 

رسالٔه شهریار بســیار ستوده میشوند و مورد احترامند. 

او میگوید:

»مــا بایــد ایــن قانــون کّلــی را قبــول کنیــم کــه یــک 

جمهــوری یــا مملکت پادشــاهی هرگز ممکن نیســت، یا 

به ندرت ممکن است، که از آغاز دارای نظامی شایسته 

و نیکــو شــود یــا قوانین و نهادهای پیشــین آن از اســاس 

دگرگــون گردند مگر به دســت یک تن تنها. این یک تن، 

باید مهار قدرت را در دســت داشــته باشــد و به تنهایی 

تمــام قوانین و نهادهای دولت را معّین کند. قانونگذار 

خردمندی که خیر عموم را افضل بر خیر شــخصی خود 

میدانــد و اراده کــرده تــا به وطن خویــش خدمت کند و 

نــه بــه فرزندان و اخاف خود، بایــد تاش کند تا قدرت 

بی حد و حســابی را کســب کند. به ســخن او، هیچ مرد 

عاقلــی کســی را به ســبب عمــل فوق العادهای کــه برای 

بنیانگذاری حکومتی پادشــاهی یا جمهوری انجام داده 

اســت ســرزنش نخواهد کرد. اگرچه اصــاح و رفرم یک 

حکومــت کار یــک تــن اســت، اّمــا او باید قــدرت خود را 

بــرای تأســیس یــک حکومت جمهــوری به کار بگیــرد، و 

بنابرایــن ایــن قــدرت را به دســت افراد بســیار بســپارد. 

ابزارها و وســایلی کــه بنیانگذار دولت بایــد از آنها بهره 

جوید، فراتر از اخاق عرفی و معمول هســتند؛ اســتفاده 

از هــر وســیلٔه فوقالعادهــای قابــل قبــول اســت«. مثــال 

مشــهور چنین موضوعی هم فیلیپ مقدونی بود که از 

تاکتیکهای ظاهراً غیراخاقی اّما کاماً ضروری استفاده 

کــرد؛ الگویــی که به قــول ماکیاولی متأســفانه باید از آن 

تقلید کــرد. بنابراین، برای بنیانگذاران حکومتها، اصول 

اخاقی متداول و مرســوم باید به کناری گذاشته شود. 

در جای دیگر، ماکیاولی یادآور میشــود که فرمانروایان 

نوبنیــاد چارهای ندارند جــز اینکه اعضای بر جای ماندٔه 

خانــدان حاکــم قبلــی را بکشــند تــا حکومــت در صلح و 

آرامش بماند.

اگــر مــا بخواهیــم بــه گــردآوری نــکات پراکنــده در 

سرتاســر گفتارهــا دربارٔه بنیانگــذاری حکومتی جدید یا 

بازگرداندن حکومتی فاسد به ویرتوی سابقش بپردازیم، 

خــود یک رســالٔه کامل و تمام عیار میگــردد. در گفتارها 

هــم ما شــاهدیم کــه ماکیاولی همچون رســالٔه شــهریار، 

به این مضمون دلبســتگی محســوس و ملموســی دارد. 

در هــر دو اثــر بــه یک اندازه بــه جزئیات خــاص پرداخته 

میشود، اّما در گفتارها که اثری تودرتو و پر از گریزها و 

نکتههاست، آن خاءهای موجود در طرح کّلی ماکیاولی 

در رســالٔه شــهریار به طــور کامل پــر میشــود. ماکیاولی 

به تناوب سخن از مشکات ذاتی رفرم سیاسی را پیش 

میکشد و بنابراین از اینکه چرا در جهان رفرمهای موّفق 

تــا ایــن اندازه قلیل و اندک بوده اســت، او در کتاب اّول 

گفتارهــا، فصل هجدهم، با عنوان »چگونه میتوان نظام 

سیاســی تأمین کنندٔه آزادی را در جامعهای فاســد نگاه 

داشت و اگر از قبل دارای آن نباشد، چگونه میتوان در 

آن مســتقر ساخت« با اولوّیت بخشیدن نظام پادشاهی 

بر نظام جمهوری میگوید:

»... اّما چون از یک طرف، برای اصاح وضع سیاسی 

یــک حکومــت، مــردی شــریف و الیــق الزم اســت و از 

طرفــی دیگر، تنها مردی شــریر از این توانایــی برخوردار 

اســت که در جامعه با توّســل به زور، به قدرت برسد، از 

اینرو، سخت به ندرت اّتفاق میافتد که مردی شریف با 

اســتفاده از وســایل نامشــروع بتواند قدرت را به دست 

بیاورد تا از آن در جهت وصول به هدفی نیک و مشروع 

بهره ببرد، یا مردی شــریر که با توّســل به زور، به کســب 

قــدرت موّفق شــده اســت، خیــر عموم جامعــه را هدف 

خــود ســازد. بنا بــه همین دالیــل چندگانه، پاســداری از 

آزادی در جمهوریــای کــه بــه فســاد گراییده یا تأســیس 

یــک جمهوری تازه اگــر ناممکن نباشــد، کاری به نهایِت 

دشــواری خواهــد بــود. بــا این همــه، اگــر در جامعهــای 

بخواهند به پاســداری از آزادی هّمت گمارند و مردم را 

به رفتار نیک بازگردانند، بهتر اســت که نظام پادشاهی 

را بــر جمهــوری برتــری دهنــد تا آدمیــان را کــه نمیتوان 

به واســطٔه قوانین بهتر ســاخت، با قدرت پادشاهی لگام 

زنند. اصاح مردمان با وسایل دیگر یا غیرممکن است یا 

مستلزم اقدامی بسیار ستمگرانه«.

اّمــا اگــر با تمامی ایــن مصائب و ســختیها، بنیانگذار 

کامیــاب گردد، او نه تنها حکومتی را بنیان خواهد نهاد 

کــه بــرای مّدتــی بلند میتوانــد خود را حفــظ کند، بلکه 

افتخــار و جال و بلندمرتبگــی را نصیب خویش خواهد 

ســاخت، کــه تنهــا یــک پّلــه پایینتــر از افتخــار و جــال 

بنیانگذاران دین اســت. »زیرا به طور مســّلم نه آسمانها 

قادرنــد فرصتی بهتــر از این برای جــال و افتخار عرضه 

کننــد، و نه آدمیان میتواننــد آرزوی فرصتی بهتر از این 

را داشته باشند«.

از نظر ماکیاولی، هیجانات 
و شهوات مردم نیاز به مجرا 
و معبری دارد؛ جمهوری 
سالم آرام نیست بلکه 
نزاع هاِی ناگزیِر درونِی 
آن از مسیرهای زیان بار 
و آسیب زننده به مجاری 
دیگر هدایت می شود. 
جنگ با دیگر حکومت ها 
آخرین معبر است. بدین 
ترتیب، فضیلت مدنی یا 
ویرتوی مردمی در داخل، 
پیوندی جدایی ناپذیر با 
جدال بی وقفه با خارج 
دارد. نیاز به فضیلت 
مدنی تا حدودی ناشی از 
نیاز به ایستادگی در برابر 
دشمنان است
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»تمامــی دولت هــا و اربابانــی که بر مــردم حکمرانی 

می کردنــد و می کننــد، یــا به شــکل حکومت پادشــاهی 

بوده انــد و هســتند و یــا در قالب حکومــت جمهوری«. 

فصــل آغازیــن کتــاب شــهریار بــا ایــن جمــات شــروع 

می شود و این گونه تمامی فرضیه ها و نتایج یک تحقیق 

مفّصل را به خاصه ترین شکل ممکن در چند سطر بیان 

می دارد. اگر ما به عنوان خواننده، از صراحت و بی پرده 

بودن این جمات آغازین شــگفت زده می شــویم، بدون 

شــک هم عصران وی می بایســت بیشــتر دچــار حیرت و 

شــگفتی می شــدند. زیرا آنــان تحت تأثیر ســّنت و دین 

مســیحّیت بودند و با ظهور یک اثر سیاســی، عادت به 

کنــکاش در جنبه هــای مذهبــی، فلســفی و اخاقــی آن 

داشتند.

عــاوه بــر این، نویســنده عنــوان نمی کند کــه به چه 

دلیــل ایــن جنبه هــای مذهبی، فلســفی و اخاقــی را از 

مطالــب خــود حذف نمی نماید. او با طفره رفتن و نایده 

گرفتن نقطٔه آغاز و پایان یک حکومت، در برابر مقایسٔه 

شایستگی های رژیم ها و حکومت های گوناگون، وظیفه 

و عملکــرد شــهریار در جامعــه، مشــروعّیت و یــا عــدم 

مشــروعّیت برخــی از اشــکال گوناگون قدرت، ســکوت 

اختیــار می کنــد و خواننــده را بــه تفّکــر وا مــی دارد و 

برعهــدٔه خــود او می گــذارد تا به این موضوع بیندیشــد 

که آیا این عقاید و مسائل، عماً ارزشمند باقی خواهند 

ماند یا خیر.

همه چیــز طوری پیش مــی رود که گویــی از این پس، 

تنها یک پرســش اصلی و واحد اســت که به تأّمل و تفّکر 

سیاســی نیــاز دارد. ایــن پرســش که او بافاصلــه پس از 

مقایســٔه چندیــن نــوع پادشــاهی و حکومــت، بی درنگ 

مطــرح می کنــد: »چگونه می تــوان بر جامعه ای تســّلط 

یافــت و حکومت کــرد و چگونه می تــوان آن حکومت را 

حفــظ  نمــود.« البته اگــر به صــورت تحت اللفظی به آن 

بنگریم، این جمله ای نو و جدید نیست. این واژه ها قبًا 

 De Regimine( در کتــاب در باب حکومت شــهریاران

 Egidio Colone( نوشتٔه اجیدیو کولونه  )Principum

(  کــه در ســال ۱۴۷۳ بــه چاپ رســیده ، به چشــم خورده 

اســت. او بــا الهــام گرفتــن از رســالٔه تومــاس آکوینــاس 

)Traite De Thomas(، تــاش کــرد تــا در اثرش، اصول 

دیــن مســیحّیت را بــا الزامــات  و قوانیــن عملــی و قابل 

اجرای حکومت تطبیق دهد.

اّما این اثر به گونه ای پدید آمد که گویی می خواست 

محــدودٔه دقیــق الزامــات و رفتــار حکومت را مشــّخص 

نمایــد. او ابتــدا خواننــده را تشــویق و ترغیــب می کند 

تــا بــه این موضوع بیندیشــد که باالترین شــکل رضایت 

و خشــنودی چیســت؟ اَعمال یک شــهریار به چه هدفی 

گرایــش دارد، ایــن هدف نیازمند کــدام فضایل اخاقی 

اســت تا به انجام برســد و چه انگیزه ها و احساســاتی را 

می تــوان بــرای نیل بــه آن اهداف به خدمــت گرفت. او 

می بایســت دربــارٔه رفتــار انســان در ســنین و دوره های 

ســپس  کنــد،  تعّمــق  و  تأّمــل  زندگــی اش  مختلــف 

حکومت هایــی کــه نســل در نســل و خانوادگی هســتند 

را از تمامــی جوانــب بررســی نموده و شــرح دهد. ابعاد 

گوناگــون زندگــی یــک شــهریار، روابــط او بــا همســر و 

فرزندانــش، روابطش بــا وزرا و رفتارش با خدمتگزاران و 

نزدیکانش را بررسی نماید. نویسنده باید قبل از اینکه به 

سیاست های زمامداری یک شهریار، چه در دوران صلح 

و چه در دوران جنگ بپردازد، از خود بپرســد که اصوالً 

چرا باید خانواده و جامعه به این صورت تشــکیل شــوند 

و هدف اصلی از پیدایش آنان چه بوده اســت؟ و اصوالً 

چرا باید شخص یا اشخاصی زمام و اختیار سایرین را در 

جامعه داشته باشند؟

ارســطو در کتــاب »سیاســت« خــود، در جلــد پنجم، 

ابزارهــای موجــود برای رســیدن بــه قدرت را بــا هر نوع 

شهریار باید دارای 
جایگاهی باشد که هرگز 
هیچ کس نتواند آن را زیر 
سؤال ببرد و در نقطٔه 
مقابل آن، شهریار نیز 
می بایست مطابق قوانین 
و اساس نامه هایی که 
مقّرر شده اند رفتار نموده 
و جایگاه خود را متزلزل 
نسازد
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آن،  ماهّیــت  از  صرف نظــر  و  کــرده  بررســی  ماهّیتــی 

ابزارهــای موجــود که باعث ســرکوب انقاب های قبلی 

بوده اند را ذکر نموده و توضیح می دهد. این تحقیقات 

و مطالعات، تنها تعریف کّلی از حکومت است که نّیات 

نویســنده در آن دخالــت چندانــی نــدارد. او در فصــل 

آغازیــن و در وهلــٔه اّول اعــام می کند که ســازماندهی 

حکومت باید تابع اصل عدالت باشد و حکومت موّجه و 

طبیعی، هماهنگی مابین عناصر تشــکیل دهندٔه جامعه 

را تضمیــن می کنــد. در نتیجــه، حکومتــی کــه به طــور 

نادرســت و غیراصولــی، تنهــا از یکــی از عناصــر جامعه 

حمایــت می کرد، آســیب پذیرتر و دارای نقص بیشــتری 

بــوده  اســت. حکومتی منظّم  تــر و مقاوم تر اســت که از 

زیاده  روی در هر امری بپرهیزد.

نویســنده، اســتبداد را به گونــه ای تحلیــل کــرده کــه 

هرچنــد جســورانه در تاش حفظ موقعّیت خود اســت، 

اّما بی تردید این تاش، بخشــی از جستجو به سوی خیر 

و نیکی است.  اگر منافع شهریار با منافع جامعه همسو 

باشــد، وی می تواند در چنین شرایط و موقعّیتی بیشتر 

بهره بــرداری کنــد، زیــرا  جوهــرٔه دولــت حّتی در شــکل 

شرورانه اش، درهر صورت به رسمّیت شناخته می شود. 

به همین دلیل است که منفعت شهریار، حّتی اگر ظالم 

و ستمگر باشد، به طور کامل از منفعت عمومی جامعه 

گسسته و در منافات نیست.

در تحقیقــات و طــرح ماکیاولی، شــرایط کاماً جدید 

و متفاوتــی بــه خواننده ارائه می شــود. طــرح ماکیاولی 

از درون گفتمانــی منطقــی و جهانــی بــا نظــم و ترتیــب 

نشــئت نمی گیــرد. جهــان ماکیاولی جایی اســت که از 

یک ســو انسان مسئول یا همان شــهریار، و از سوی دیگر 

انســان پرســش گر یــا همــان مردم، در یک ســمت و ســو 

نیســتند. کســی که دارای مقام واالی حکومت اســت، 

می بایست تنها جایگاه خود را در نظر بگیرد. از جلسات 

و ســخنرانی ها و نشســت ها در میان مردم، فقط و فقط 

بــه نفع خود بهره برداری کنــد و این گونه موقعّیت خود 

را هر چه بیشتر تثبیت نماید. پول و افراد صاحب تفّکر، 

دغدغه هــای او هســتند که در خدمت وی می  باشــند. 

تمامی افراد نزدیکش را مطابق نیازها و منافعش انتخاب 

می کند. بدون تردید، اینکه ماکیاولی در مورد چگونگی 

اداره و حفــظ حاکمّیت ها نقــد و بحث می کند، اّتفاقی 

نیســت و برگرفته از این ســاختار و روش اســت. ساختار 

و روشــی که منعکس کنندٔه نظریات ماکیاولی هستند. 

این طــور  ایــن چرخــه ای واضــح و گویاســت. پیش تــر، 

تصــّور می شــد کــه نظریــات از ابتــدا بــر اســاس دیدگاه 

یک پادشــاه یا شــهریار بنیان نهاده و مرتب شده اند. اّما 

این امر ثابت و آشــکار شــد که هیچ کدام صرفــاً از ابتدا 

وجــود نداشــته اند. زبان و گفتار نویســنده، گویای یک 

ابهــام و تناقــض در امــور مربــوط به سیاســت اســت. با 

نگاهــی اجمالــی به مطالــب کتاب ماکیاولی، بی شــک 

درمی یابیــم کــه کســب قــدرت و حفــظ آن ، مســتلزم 

اقداماتی است که در شهریاری و حکومت ریشه دارد و 

برای تثبیت هرچه بیشتر آن ، می باید شخصّیت شهریار 

با آن واقعّیت مطابقت داشته باشد. شهریار باید دارای 

جایگاهی باشد که هرگز هیچ کس نتواند آن را زیر سؤال 

ببرد و در نقطٔه مقابل آن، شهریار نیز می بایست مطابق 

قوانین و اســاس نامه هایی که مقّرر شده اند رفتار نموده 

و جایگاه خود را متزلزل نسازد.

بنابرایــن، در فصــل نخســت، این گونــه توضیــح داده 

می شود که نه شهریار و نه دولت، هیچ کدام نمی توانند 

بــه خــودی خــود، مرجع و پایه و اســاس یــک حکومت را 

تشکیل دهند. در مقام خواننده، این خود ما هستیم که 

با قرار گرفتن در فضایی که نویسنده ایجاد کرده است، 

مابین دو قطب شهریار و دولت، قدرت اصلی را بیابیم. 

هرکــدام از ایــن قطب ها، بــا وجود اینکه خــط قرمزهای 

تاریخ جهان با نظریه 
به پیش نرفته است. در 

تاریخ هیچ چیز دیگری جز 
آنچه به واقع اّتفاق افتاده 
و ظاهر شده است، وجود 
ندارد. یعنی همان اعمال 

و رفتار انسان ها و حوادث 
و اّتفاقاتی که به آن ها گره 

خورده است
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مشّخص و معّینی ندارند، اّما نویسنده، واقعّیت آنان را 

به طور کامل بیان می دارد.

ماکیاولــی تمــام حکومت ها را، خواه باســتانی و خواه 

مدرن، به دو دســتٔه اصلی طبقه بندی می کند. ســپس 

از بین این دو دســته، تنها چند نوع حکومت را متمایز 

می ســازد. او ایــن تقســیم بندی را تنها از منظر شــهریار 

انجام می دهد، بدون آنکه منافع شــهریار را با حکومت 

در یک سمت و سو قرار دهد. اّما با این  حال، رفته رفته 

حکومــت نیز در جهت مقاصد شــهریار قــرار می گیرد و 

خود را تابع نظرات شــهریار نشــان می دهــد. به گونه ای 

که خواننده هرچه به جلو می رود، چنین تصّور می کند 

کــه ایــن حکومــت، قبــل از خود شــخص شــهریار وجود 

داشته است.

 از یــک ســو، ایــن مقــام شــهریاری اســت که رســیدن 

بــه آن، هــدف اصلــی تلّقــی می شــود و مســتلزم انجام 

اقداماتی در حکومت است. برعکس ارسطو، ماکیاولی 

تنها در جســتجو، تحقیق و پژوهش در مورد نمونه های 

شــهریاری معمــول در تاریــخ و در عرصه هــای گوناگون 

نیســت. از ســوی دیگــر، هــدف اصلی، حکومت اســت 

که در آن، شــهریار، تنها به واسطٔه جایگاهش، وسیله ای 

جهت رسیدن یک حکومت به اهدافش شمرده می شود. 

بنابراین آیا می توان قدرت را همان امپراتوری و پادشاهی 

در نظر گرفت؟ چرا که ماکیاولی، هم زمان، هم شــهریار 

و هم حکومت را در یک زمان، هم به عنوان وسیله و هم 

به عنوان هدف مطرح می کند تا به  این وسیله خواننده 

را بــه تفّکــر وا دارد. در حقیقــت امپراتوری، توســط یک 

شخص در مقام پادشاه و گروهی تحت عنوان حکومت 

بر مردم ســرزمینی اعمال می شــود و مطابق با شــرایط و 

امکانات زمان خود، شــکل می گیرد. ولی در هر صورت 

، خــود را باالتــر و برتر از تمامی قدرت های موجود تلّقی 

می کنــد و در چارچــوب یــک حکومــت، قدرت خــود را 

تثبیت می ســازد. بله، به شــکل یک حکومــت که انگیزٔه 

اصلــی آن، جســتجوی یــک منبع قــدرت می باشــد. این 

قدرت می تواند به شکل یک نیروی مذهبی یا یک نیروی 

متافیزیک بر مردم تسّلط یابد. 

ماکیاولــی از آغــاز نــگارش کتــاب ، تــاش می کند تا 

خواننده اش را از تصویر سّنتی که تاکنون دربارٔه شهریار 

و حکومــت داشــته، جــدا ســازد. بنابرایــن مــا بافاصلــه 

و بی تردیــد درمی یابیــم کــه وی قصد دارد تا پادشــاهی 

موروثــی را مــورد نقد و بررســی قرار دهد. بــه این دلیل 

که او معتقد است این نوع حکومت که به شکل سّنتی 

می باشــد، به راحتــی قابــل تغییر اســت. از ســوی دیگر، 

کوتاهی و اختصار سخن او، گواه این است که وی اصوالً 

عاقه ای به پادشاهی سّنتی ندارد.

مــا، به عنــوان خواننده، می دانیم این طور نیســت که 

همیشه مقّدمٔه یک اثر، نقشه و تصویر کاملی از آن اثر را 

ارائه دهد، بلکه می تواند تنها نشانه هایی به اختصار در 

آن یافت. این کتاب، تا میانه های بخش نخست، دربارٔه 

بنیاد و شــالودٔه  یک حکومت سخن می گوید. عاوه بر 

این، چگونه می توانیم تصّور کنیم که تفاوت های مابین 

حکومت های باســتانی و حکومت هــای جدید به خودی 

خــود وجود داشــته اند و هیچ دلیلی بــرای این تغییرات 

وجــود ندارد؟ دلیــل این تغییــرات در حکومت ها همان 

میزان اهمیت دارد که دلیل پابرجایی آنان. 

در حقیقــت، مطالعــٔه ایــن اثــر بــا اصــول حاکمّیــت 

موروثــی آغــاز می شــود و ســپس عناصر دیگــر در ادامٔه 

کتاب، ســبب تحریک و برانگیختن شور و شوق مطالعه 

در خواننــده می گــردد. برای اینکه ابتــدا خواننده برای 

ادامٔه خواندن اثر ترغیب شود، با مثالی مواجه می شود 

که متفّکران و اندیشــمندان سیاســی قرون وســطا به آن 

عاقه مند بودند. آنان عقیده داشتند شهریارزاده ای که 

به شکل موروثی صاحب تاج و تخت می شود، شهریاری 

اســت کــه اقتــدارش مشــروع تلّقــی شــده و درحقیقت 

بدون مشــکل و از راه های مسالمت آمیز صاحب قدرت 

می شود.

ماکیاولی این عقیده و نظر را با ذکر مثال، از منظری 

نــو بررســی می کنــد. عقیــدٔه رایجــی کــه همــواره مورد 

تأییــد بــوده و خــود وی در ابتــدای کتابش به آن اشــاره 

نمــوده، بــا تزلزل مواجــه می گردد. برای مثال، به ســراغ 

لویــی دوازدهــم می رود که خود پادشــاهی موروثی بود 

و تصمیــم گرفت تا حکومتش را گســترش دهد. او هیچ 

ابائی از برپایی جنگ ندارد و بدون درنگ، هر صلحی را 

به جنگ بدل می کند یا بهتر بگوییم، هر صلحی را پیامد 

جنگی، و هر جنگی را به دنبال صلحی تلّقی می نماید.

در نگاه اّول، این عقیده در شــکل ســّنتی و باســتانی 

کاماً همســو اســت. به نظر نویسنده، کسی که قدرت 

را به واسطٔه ارث و میراث خانوادگی، از پدرش دریافت 

می کند، بهتر است که اصول  قدیمی و سّنتی خانواده 

را بــا تمــام قــدرت و نیرویــش حفــظ نمایــد و از هرگونــه 

مخاطره ای در برابر حوادث و اّتفاقات اجتناب ورزد. در 

تاش باشد تا بسیار با احتیاط رفتار کند و هیچ اقدامی 

را با ســرعت و نســنجیده انجام ندهد. بــرای ماندن در 

باید اذعان کرد یک پادشاه 
موروثی از پادشاهی جدید 
محبوب تر بود، زیرا با 
طبیعت مردم تطبیق داده 
شده بود و رعایا به وجود 
وی عادت داشتند. یک 
پادشاهی موروثی به خوبی 
رعایای خود را می شناسد 
و برای باقی ماندن در 
قدرت، همین شناخت 
برای او کافی است. او 
نیازی ندارد تا با رذیلت ها 
و ستم های افزون، خود 
را منفور سازد و جماعت 
رعّیت را همواره با خود  
موافق نگاه می دارد. 
حقیقت این است که این 
پادشاهی، قدرت خود را 
از عادت دادن مردم به 
ظلم- و نه ظلم فراینده و 
روزافزون- می گیرد و از آن 
به نفع خود بهره می برد
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قــدرت، کافــی اســت تــا یــک شــهریار معمولی باشــد و 

مهارت هــای معمولــی از خــود نشــان دهــد. مگــر اینکه 

حریف یا دشــمنی،  استثنائاً موّفق شود که مشکلی در 

کار وی ایجــاد نماید و زمامداری اش را به تأخیر اندازد. 

اّما درحالت کّلی، راه رسیدن به قدرت و حکومت، برای 

او هموار و بدون چالش است. رعایا به خانواده و سلسلٔه 

او عــادت کرده انــد و در اطاعــت از او اصــوالً مشــکلی 

ندارند. ماکیاولی، این شهریار را مطابق عادت مرسوم، 

به عنوان شهریار مسّلم و قطعی معرفی می کند. بنابراین 

ایــن اصطاح بــدون تردید با تصویر دقیقی از ســلطنت 

مطابقت دارد. این کاماً طبیعی است و واقعّیتی است 

که همه آن  را قبول داشته و به عنوان عرف جامعه، ثبت 

شــده اســت. در حقیقــت، عــرف، همــان طبیعــت دوم 

محسوب می شود.

هرآنچــه کــه در طــول زمــان، رفته رفته شــکلی پایدار 

بــه خــود گرفته باشــد، موجب ظهور و ثبــت یک عادت 

می شــود کــه تمامــی مراتــب و عملکردهــای آن، بســته 

بــه نــوع آن جامعــه، در تمامــی افــراد آن جامعه تثبیت 

آثــار  در  همــواره  کــه  بــود  عقیــده ای  ایــن  می گــردد. 

کولونــاس )Colonas( وجود داشــت و همچنین توســط 

ســاوانا )Savana( در آثــارش تکــرار می شــد 

و آن را در خدمــت آرمــان جمهوری خواهان 

قــرار مــی داد. او در آن زمــان اظهار می کرد 

کــه عادات مــردم فلورانس، دیگــر هوّیت و 

ماهّیــت آنان را تشــکیل می دهد. تا به آنجا 

کــه آنان را از تبعّیــت و اطاعت از حکومت 

پادشــاهی جدیــد باز مــی دارد. ایــن اعتقاد 

غیرطبیعــی  و  افراطــی  به قــدری  گاهــی 

اســت که اذعــان می دارد شــهریارزاده تنها 

بــرای حکومت کردن آفریده شــده اســت و 

سرنوشت وی اصوالً برای در اختیار داشتن 

قدرت اســت. این تصویر در حقیقت همان 

را  آن   کــه مشــابه  اســت  محرکــٔه سیاســی 

می توان در محرکٔه فیزیکی ارسطو بازیافت. 

در نظریــٔه ارســطو توانســتیم بپذیریــم کــه 

هــر بــدن و فیزیکــی تمایل دارد کــه همواره 

خــود را با طبیعت همیشــگی اش بشناســد 

و در مقابــل هــر تغییــری از خــود مقاومــت 

نشــان می دهد. و به محــض اینکه با عاملی 

همچون خشونت، از این حالت خارج شود، 

تمایــل دارد مجــّدداً بــه آن نقطه بــاز گردد. 

سیاست نیز به وضوح دارای همین ویژگی است.

اّما این نشانه ها فقط برای آماده کردن ذهن خواننده 

جهــت تفّکــر و تعّمق بیشــتر ارائــه می شــوند. در اینجا، 

اســتدالل های نویســنده، همان نظریه هایی که در ابتدا 

به نظر می رسید از آنان حمایت می کند را کاماً برعکس 

ساخته و نابود می کند.

اگر این طور گفته شده که شهریار به صورت بالقّوه از 

امنّیت برخوردار اســت، به این دلیل اســت که او اصوالً 

ضرورت یا دلیلی برای فشــار بــر مردم ندارد که امنّیت 

خــود را دچــار تزلزل نماید. همچنین به این دلیل اســت 

که در دوران باستان، پادشاهی موروثی قدمت و تداوم 

طوالنی داشته و تغییر چندانی در اشکال حکومت پدید 

نمی آمده اســت. باید اذعان کرد یک پادشاه موروثی از 

پادشــاهی جدید محبوب تــر بود، زیرا بــا طبیعت مردم 

تطبیــق داده شــده بــود و رعایــا بــه وجــود وی عــادت 

داشتند. یک پادشاهی موروثی به خوبی رعایای خود را 

می شناسد و برای باقی ماندن در قدرت، همین شناخت 

بــرای او کافــی اســت. او نیــازی نــدارد تا بــا رذیلت ها و 

ستم های افزون، خود را منفور سازد و جماعت رعّیت را 

همواره با خود  موافق نگاه می دارد. حقیقت این است 

کسب قدرت و در اختیار 
داشتن آن برای او، منوط 

به اقدامات سریع و 
خشونت آمیزی است که از 

خود نشان می دهد.  اینکه 
او چگونه بر نیروهای 
مقاوم و مخالف فائق 

آید و بر اوضاع مسّلط 
شود. شهریار حّتی اگر 
نتواند به طور کامل و 

صددرصد از پس نیروهای 
مقاومت برآید و آنان را 
سرکوب نماید، باز هم 

این کشمکش در نقطه ای 
تمایل به حفظ وضعّیت 
دارد و معموًال حفظ این 

حالت، منجر به سقوط 
حکومت نخواهد شد
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کــه این پادشــاهی، قدرت خود را از عــادت دادن مردم 

بــه ظلم- و نه ظلم فراینــده و روزافزون- می گیرد و از آن 

به نفع خود بهره می برد.

تسّلط و ماندگاری طوالنی مّدت، مقاومت افراد تحت 

ســلطٔه او یــا همــان ســلطه پذیران را تضعیــف می کنــد، 

به طــوری کــه رفته رفتــه تســلیم آنــان بــا هزینــٔه کمتری 

حاصــل می شــود. بنابرایــن بــا درنظــر گرفتــن مخالفــت 

شــهریار با رعایای خود است که تصویر قدرتمند ترین و 

باثبات ترین رژیم حکومتی نمایان می شود و نه توّجه به 

توافقی مبتنی بر تمایل رضایت بدنٔه جامعه. به عبارت 

دیگــر، ایــن توّجــه و توافــق شــهریار بــا مردم نیســت که 

حکومت وی را تثبیت می کند، بلکه ظلم و ســتم او در 

حــد و انــدازٔه ظرفّیت مردم اســت کــه وی را قوی تر و با 

ثبات تر می سازد.

خواننــدٔه اثــر، در خواندن و مشــاهدٔه تأثیــر ثبات در 

وضعّیت کنونی، همیشه راضی و خرسند است و مردم 

بــا وجــود ظلمــی کــه همــواره آن  را می بینند، بــاز هم از 

استقرار شرایطی ثابت ابراز خشنودی بیشتری دارند.

اّمــا از طرفــی، کامــاً واضــح اســت کــه ایــن ثبــات را 

می بایســت تابعــی از بی ثباتــی دانســت کــه شــهریاران 

پیشین خانواده، پیش از او به  وجود آورده اند. در نتیجه 

شــهریار جدیــد ایــن فرصــت را دارد که از ایــن بی ثباتی 

بهره منــد گــردد. بــا این دیــدگاه، مابین یــک حکومت با 

حکومت دیگر، تفاوت اساســی و چندانی وجود ندارد. 

بلکــه اختاف اصلی در میزان و مرتبٔه این ظلم اســت و 

از ســوی دیگر ناشــی از موقعّیت آن حکومت نسبت به 

دشمنانی است که می بایست بر آنان غلبه کند. کسب 

قدرت و در اختیار داشتن آن برای او، منوط به اقدامات 

سریع و خشونت آمیزی است که از خود نشان می دهد. 

اینکــه او چگونه بر نیروهای مقاوم و مخالف فائق آید و 

بر اوضاع مســّلط شــود. شــهریار حّتی اگر نتواند به طور 

کامل و صددرصد از پس نیروهای مقاومت برآید و آنان 

را سرکوب نماید، باز هم این کشمکش در نقطه ای تمایل 

به حفظ وضعّیت دارد و معموالً حفظ این حالت، منجر 

به سقوط حکومت نخواهد شد.

تغییــر و تبدیل یک حکومت بــه حکومتی دیگر، تنها 

تحت شــرایط خــاص و ضروری، طبیعی تلّقی می شــود، 

یــا بهتر اســت بگوییم که شــرایط نامتعــادل و نابهنگام، 

یک حکومت را در خطر سقوط قرار می دهد، و نه ادامٔه 

روند سیاسی که شهریار سال ها در پیش گرفته بود. اگر 

اظهارات و مطالبی را که نویسنده در دو بخش نخست 

کتــاب در مــورد حکومت موروثی یادآور شــده اســت را 

به درســتی درک کنیم، صرفاً دو زمان مشّخص و جدا از 

هــم و متمایز وجود ندارد که یک حکومت به طور کامل 

از بدنٔه جامعه فاصله بگیرد و در فساد خود غرق شود. 

این امر به تدریج و رفته رفته پیش می آید.

همین عدم وجود بازٔه زمانی مشّخص، علل ماندگاری 

قــدرت و تکــرار حــوادث را توجیــه می کنــد. همیــن که 

در دوران باســتان، حکومت ها ســال های طوالنی تداوم 

و بقا داشــته اند، نشــان دهندٔه صّحت این نظریه است. 

همیشه طغیان یا شورش مدنی به تنهایی سبب انحطاط 

یــک حکومت نمی شــود، بلکه هر شورشــی، ســنگ بنای 

شــورش های بعــدی خواهد بــود. اّما از نظر مــا در مقام 

خواننــده، ایــن مطلــب کــه قــدرت موروثــی، ضمانــت 

وابســتگی شــهریار بــه رعایــای خویــش اســت، کافــی و 

منطقــی نیســت. شــاید تصادفی نباشــد کــه ماکیاولی 

در اینجــا از پادشــاه فرانســه کــه اربــاب قدرتمندی بود 

و حکومت اســتوار و پابرجایی داشــت، ســخنی بر زبان 

نمــی آورد. اّمــا از شــخصّیت هایی همچــون دوک ِفــرار 

)Ferrare( صحبــت می کند. شــخصّیتی درجه دوم که 

به بدنامی شــهرت داشــت. این شــخصّیت ها، حکومت 

خود را که در دوره ای در اثر فراز و نشیب های سیاسی 

و بین المللی از دست داده بودند، دوباره از نو به دست 

گرفتند و آن را بازسازی کردند.

درحقیقــت، هرچــه بــه جلوتــر می رویــم، درمی یابیم 

کــه ثبات حکومت در فرانســه، تنها به دلیل منشــاء آن 

نیســت، بلکه به دلیل ســاختار و قدرتی اســت که مابین 

پادشــاه و بارون هایش تقســیم شده اســت. در پایان، در 

بخشــی که ابتدا نیز به آن اشــاره کردیم، شــهریار جدید 

ایــن امــکان را دارد که بســیار پرقدرت تر و بــا ثبات تر از 

شــهریاران قبلی سلسلٔه خود باشد که اکنون وارث آنان 

شــده اســت. تنها چالش اساسی که شهریار موروثی در 

پیــش رو دارد ایــن اســت که ســعی کند حــد فاصل بین 

عقاید مشترک بدنٔه جامعٔه خود را مشّخص و مطابق آن 

عمل نماید. هیچ تصمیم افراطی ای نگیرد و هیچ رفتاری 

بیش از گنجایش پذیرش جامعه و مردمش انجام ندهد. 

رعایت این مورد، ضمانت بقای حکومت وی می باشد.

شــهریار  کــه  بــود  ایــن  ابتــدا  در  ماکیاولــی  نظریــٔه 

قدیمــی، محبوب تر از شــهریار جدید اســت. از ابتدای 

فصل بعد معلوم می شــود که شــهریار جدید نمی تواند 

صاحب ســرزمینی شــود، جز آنکــه در کوتاه مّدت مورد 

نفــرت تمامــی مــردم واقع شــود. بدین ترتیــب، نه تنها، 

کسب قدرت و در اختیار 
داشتن آن برای او، منوط 
به اقدامات سریع و 
خشونت آمیزی است که از 
خود نشان می دهد. اینکه 
او چگونه بر نیروهای 
مقاوم و مخالف فائق 
آید و بر اوضاع مسّلط 
شود. شهریار حّتی اگر 
نتواند به طور کامل و 
صددرصد از پس نیروهای 
مقاومت برآید و آنان را 
سرکوب نماید، باز هم 
این کشمکش در نقطه ای 
تمایل به حفظ وضعّیت 
دارد و معموًال حفظ این 
حالت، منجر به سقوط 
حکومت نخواهد شد
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دشــمن آن ســرزمین محســوب می شــود و بــه منافــع آن 

آسیب می رساند، بلکه مورد نفرت طرفدارانش نیز قرار 

می گیرد و نیز نخواهد توانســت اشــتهای ســیری ناپذیر 

آنان را برطرف نماید.

بنابراین با دالیل موّجه می توانیم در مفهوم آنچه که 

نویســنده در ابتدا، محبوبّیت نامیده اســت شک کنیم 

و از خــود بپرســیم آیــا آن شــهریاری که نویســنده تصّور 

می کــرده نزد مردمش محبوبّیت داشــته، حاال منفورتر 

از گذشــته نشــده است؟ در این فصل، نویسنده تصریح 

می کند که تمام ســرزمین هایی که توســط شــهریار های 

جدید تصّرف شــده اند، مشکات بسیار بیشتری دارند 

کــه ایــن امــر نیز عــدم عاقــه و وفــاداری به شــهریار را 

به وضوح نشان می دهد و کاماً طبیعی است. 

از طــرف دیگر، قرار بر این نیســت که شــهریارزادگان 

موروثــی تــا ابد حکمرانی کننــد. در این میــان، مردانی 

هستند که با کمال میل و با امید به بهبود وضعّیت خود 

و جامعه شان، لباس رزم می پوشند و در برابر شهریاران 

موروثی می ایســتند. در این صورت دیگر نمی توان باور 

کــرد که لزوماً زمان برای حفــظ حکومت موروثی، ابدی 

اســت. قبــل از ایــن، همیشــه تصّور بــر این بود شــهریار 

موروثی، چنان بر تخت ســلطنت اســتوار گردیده است 

کــه هیچ نیرویی، حّتی نیروهای ماوراالطّبیعه نخواهند 

توانســت باعــث از میــان رفتن شــان شــوند. در اینجــا 

نویسنده، فتح میان را به تصویر می کشد که روی کار 

آمــدن شــهریار جدیــد و به قدرت رســیدن او، منتســب 

بــه ماهّیــت حکومــت نیســت و شــهریار جدیــد وارث 

شــهریاران قبل از خود نمی باشــد. یکی از فرمانروایانی 

کــه دربــاره اش بســیار ســخن گفته انــد، شــهریار مــور 

)More( اســت که شــهریار جدید نیست. او پسر مردی 

غاصــب اســت کــه حکمرانــی و زندگی چندین ســالٔه او 

در قصر »اســفوزان« نتواسته گذشته و خاطرات قبل از 

پادشــاهی او را پــاک کــرده و از بیــن ببــرد. حقیقت این 

اســت کــه شکســت لوئــی دوازدهــم، یک عّلــت جهانی 

دارد و آن هــم از ایــن موضــوع نشــئت می گیــرد که وی 

از روز پــس از رســیدن به تاج و تخــت، خصومت و عناد 

رعایــای خــود را برانگیخــت. البتــه موضــوع دیگــر ایــن 

اســت که رعایا همواره، پادشــاه جدید را با پادشاه قبلی 

مقایسه می کنند. و همین طور مقایسه میان سّنت های 

قدیمی با نوآوری و بدعت های پادشاه جدید، همواره به 

قّوت خود باقی اســت. این مقایســه ها قانون مشّخصی 

نداشــته اند و هیچ کــس نمی تواند بگوید قوانین ســّنتی 

گذشته بهتر است یا اصاحات و نوآوری هایی که شاید 

هنــوز جامعــه بــا آن هماهنگ نشــده اســت. تمامی این 

واکنش ها به ما این پیام را می دهند که عرصٔه سیاست، 

مکانــی اســت که نیروهــای مختلــف در آن در جریان و 

در کشمکش اند و در این میان قدرت می بایست شرایط 

تعــادل را بــرای خود بیابد، یعنــی یک حکومت هنگامی 

پیروز و موّفق است که قدرت را در دست داشته و توان 

حفظ و تثبیت آن را دارد.

پادشاهی که وارث تاج و تخت اجداد خود نیست، از 

این لحاظ بر پادشاهان موروثی برتری دارد که  می تواند 

مســائل موجــود را بافاصلــه درک کند و نســبت به حل 

مشــکات، حساسّیت بیشتری داشته و زودتر در صدد 

یافتن راه حل برای آنان است. اگر شهریار بخواهد واقعاً 

در قــدرت باقــی بمانــد و موقعّیــت خــود را حفظ کند، 

باید با نیروهای خودی، سازش داشته باشد تا بتواند بر 
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دشمنانی که می خواهند وی را سرنگون کنند، فائق آید. 

درگیر شدن با نیروهای خودی و اطرافیان، جز آشفتگی 

چیــزی بــرای او بــه ارمغــان نمــی آورد و کشــمکش های 

طوالنی او را خسته تر می کنند. بنابراین شایستگی های 

او در شــرایط جنــگ، مشــّخص می کند کــه او چه میزان 

توانایــی دارد. اینکــه چــه تصمیمــی می گیــرد و چگونه 

اقــدام می کنــد. شــهریار از طرفــی خــود را در مقابــل 

ســایر شــهریارزادگان می بیند و از طرف دیگر در مقابل 

رعایــای خود. با وجــود آنکه موقعّیت مطلوبی دارد، اّما 

هم زمان باید تاش کند تا دشمنان مصّمم او نتوانند این 

موقعّیت مطلوب او را پس بگیرند.

یک طرح و تصویر کّلی در هر حکومتی وجود دارد که 

در آن همــواره تعــدادی افراد نزدیک به شــهریار که با او 

دوســت و مّتحد هســتند، حاضرند و گروهی نیز عوامل 

بیرونی یا دشمنان احتمالی اند و شهریار می باید همواره 

نیــروی خود را در جهت دفــع این نیروها به  کارگیرد. از 

ایــن تصویر به عنــوان طرح پیچیدگی بازی سیاســی نام 

برده شده است. اینکه یک شهریار، تمام نیروی خود را 

صرف تصّرف ســرزمینی کند و با خشــونت بر دشــمنان 

خود پیروز شــود، کافی نیست. در این صورت این خطر 

وجود دارد که این خشونت، مقاومت نیروهای مخالف 

را علیــه وی تحریــک نماید و هیچ گونه حمایتی از طرف 

نیروهــای خــودی و دوســتان او، نتوانــد برایــش راه گشــا 

باشــد. در همــان مراحــل اّولّیــٔه فتــح و کشورگشــایی، 

از یک ســو نفــرت عمومــی از ارتش اشــغال گر و از ســوی 

دیگــر ناامیــدی را رقــم می زند که شــهریار و اطرافیانش 

از ایجاد یک سیاســت ناکارآمد به آن دچار شــده اند، ]و 

همگی این عوامل[ دست به دست هم می دهند و شانس 

فرمانروایی و حکومت را از شهریار می گیرند. 

شــهریار همــواره و در همه حال بایــد اطمینان حاصل 

کنــد کــه تــوازن قــوا، چــه در داخــل و چــه در خــارج از 

حکومــت، برایــش تضمین کننــده می باشــد. سیاســت، 

شکلی از جنگ است و بی تردید تمامی اّتفاقاتی که در 

عرصٔه سیاست رخ می دهند، نمی توانند به طور اّتفاقی 

رقــم خــورده و بدون انتظــار قبلی باشــند. ماکیاولی در 

ابتــدای کتابش ســعی می کند تا بیشــتر دربــارٔه قدرت ِ 

بــدون خشــونت صحبــت کنــد و از فتــح ســرزمین ها و 

به دســت گرفتن فرمانروایی، بدون ســاح سخن براند و 

بــرای آن اســتدالل و منطق بیــاورد. اّمــا به تدریج به این 

نتیجــه می رســد کــه جنــگ و اســلحه را نیز می بایســت 

شــناخت و خــود جنــگ نیــز از الزامــات خاّصــی پیروی 

می کند و مســتلزم شــناخت و دانش سیاسی است. از 

ســوی دیگر، تنها با خشــونت نیز نمی تــوان فرمانروایی 

کــرد و اینکــه شــهریار، صــرف داشــتن تمامــی امکانات 

جنگی و اســلحه، بتواند با خشــونت ســرزمینش را اداره 

کند، برای او پیروزی محسوب نمی شود. 

شــهریار باید بتواند با کســانی که بر ایشان حکمرانی 

می کند، همزیســتی داشــته باشــد. اقتدار خود را صرفاً 

نه با جنگ، بلکه با سیاست بر رعایا تحمیل نماید، و هر 

روز و هرکجا، برای برخورد  با نابســامانی ها و مشــکات 

نوظهور آماده و قوی باشــد. از تحلیل وضعّیت شــهریار 

جدیــد در روز پــس از فتــح و به دســت گرفتــن قــدرت، 

چنیــن برمی آید که وی شــخصّیتی دوگانــه از خود بروز 

می دهــد. خشــونت هنــوز در وی شــکل ثابتــی نــدارد. 

گاهــی در بیشــترین حــد خــود و گاهی نیــز در کمترین 

میزان خود بروز پیدا می کند.

ماکیاولــی این گونــه اظهــار می نماید اگــر مردمی که 

شــهریار قــرار اســت بــر آنــان حکومــت کنــد، هم زبان و 

هم آئین سّنت او باشند، قانون این است که وی شهریار 

قبلــی و تمامــی خاندانش را از میان بــردارد، اّما در عین 

حــال، از هر گونــه بدعت و نوآوری در قوانین بپرهیزد و 

هم چنین از هرگونه تغییری در اعمال مالیات خودداری 

نمایــد. بــه عبارت دیگر، تا حد ممکــن، فضای جامعه را 

آرام نگاه داشته و آثار خشونت خود را کمرنگ نماید.

اّمــا در صورتــی کــه، مردمــی کــه قرار اســت بــر آنان 

حکومــت کنــد، بــا زبــان و آئین خــودش تفاوت داشــته 

باشــند، باید خود شــخصاً در آن ســرزمین ســکونت یابد 

و مقیــم آنجــا شــود تــا بتوانــد وزیــران و زیردســتانش را 

تحت کنترل داشــته باشــد، تا مبادا دســت بــه غارت و 

چپاول بزنند. درغیر این  صورت، نارضایتی ها دوچندان 

می شود. 

در ایــن حالت، بهتر اســت که شــهریار، مســتعمرات 

خــود را در آن ســرزمین ها بنــا کند، بدیــن ترتیب تعداد 

کسانی که زمین ها و کاالهایشان از ایشان گرفته می شود 

و آسیب می بینند، کاهش می یابد و تعداد افراد کمتری 

در معرض خطر قرار می گیرند. به این شکل، تعداد افراد 

ناراضــی یا آســیب دیدٔه ناشــی از جنگ و اشــغال، کمتر 

می شود و عماً دلیلی برای مقاومت و شورش نخواهند 

داشت. در هر دو صورت )چه مردم هم قوم او باشند و 

چه از قومی دیگر(، شهریار باید توانایی تطبیق با هر دو 

مورد را داشته باشد.

در روش نخســت، پس از تسخیر و فتح یک سرزمین، 

همین عدم وجود بازٔه 
زمانی مشّخص، علل 
ماندگاری قدرت و تکرار 
حوادث را توجیه می کند. 
همین که در دوران باستان، 
حکومت ها سال های 
طوالنی تداوم و بقا 
داشته اند، نشان دهندٔه 
صّحت این نظریه است. 
همیشه طغیان یا شورش 
مدنی به تنهایی سبب 
انحطاط یک حکومت 
نمی شود، بلکه هر شورشی، 
سنگ بنای شورش های 
بعدی خواهد بود. اّما از 
نظر ما، در مقام خواننده، 
این مطلب که قدرت 
موروثی، ضمانت وابستگی 
شهریار به رعایای خویش 
است، کافی و منطقی 
نیست
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شــهریار خیلــی ســریع نیروهــای مقاومــت را از میــان 

برمــی دارد، اّمــا در روش دوم، او نیروهــای مقاومــت را 

شناسایی نموده و به شیوه ای سیاست مدارانه، امنّیت را 

برای خود و مردم آن سرزمین تضمین می کند. نویسنده 

در مــورد تصمیــم انتخاب یکی از این دو روش از ســوی 

شــهریار، نظریه اش این اســت که شهریار می بایست به 

اصطاح یا »بکشــد« یا »نوازش کنــد«. اّما هنگامی  که 

ما به عنوان خواننده تأّمل بیشتری می کنیم، درمی یابیم 

که هر دو روش به یک میزان قابل اجرا هســتند و بســته 

به شــرایط، ممکن اســت جایگزین هم شوند. درحقیقت 

بایــد عّده ای را کشــت و برخی دیگــر را نوازش کرد؛ این 

همان منطق موازنٔه قوا می باشد. بدین ترتیب ماکیاولی 

راه دیگری را برای متقاعد کردن مخاطب پیدا می کند. 

او همیــن دو روش جایگزیــن را بــرای تحلیــل مشــکات 

نیــز تعمیــم می دهــد و به گونــه ای  سیاســت خارجــی 

اســتدالل می کنــد که شــهریار باید ایــن دو روش، یعنی 

»کشــتن« و »نــوازش کــردن« را در روابطــش بــا ســایر 

حکومت ها نیز درپیش گیرد. یعنی با یک هدف، مطابق 

منافــع خــود، با هریک به شــیؤه الزم و مســتقلی برخورد 

داشــته باشــد. درهر صورت، شهریار، صاحب بیشترین 

قدرت در سرزمین تحت سیطرٔه خود است. درعین حال 

کــه خــود را تحمیل می نماید، باید همزمــان بی نیاز نیز 

نشــا ن دهد. و به شــکلی تعادل برقرار کنــد که از تهاجم 

خارجی نیز در امان بماند.

نویســنده مشــخصاً این طورمی گوید که شهریار باید 

حافــظ منافع همســا یگانی باشــد کــه از  قــدرت کمتری 

این گونــه، همســایگانی را کــه قدرتمنــد  برخوردارنــد. 

هســتند، تضعیــف می  کنــد. در این راســتا، بایــد کامًا 

مراقب باشد که هیچ کشوری قدرتمندتر از او وارد بازی 

نشــده و جایگزین وی نشــود. کاماً واضح اســت که در 

ایــن اســتراتژی از هیچ ماحظاتی به جــز نگرانی حفظ یا 

افزایش قدرت، الهام گرفته نشده است.

ایــن شــکل از قــدرت کــه ماکیاولــی، دســت کم در 

گفتــارش، مکــّرراً از آن اســتفاده می کنــد، از ســوی وی 

کاماً مثبت و کارساز تلّقی می شود.

اگر تصویری از شــهریاری مشــروع کــه به نفع رعایای 

خود، مطابق با خواســت الهی و حکم  طبیعت بر مردم 

حکومــت می کنــد، در ضمیــر مردم نقش ببنــدد، دیگر 

این شــهریار را به راحتی نمی توان از قدرت برکنار  کرد. 

همــان انــدازه کــه اســتدالل فیلســوفان کاســیک بــرای 

اســتقرار و ثبــات حکومت هــای ایــده آل نادیــده گرفتــه 

می شــود، سّنت های پادشــاهان نیز توسط سفسطه گران 

مــورد مخالفــت قرار می گیرد. مســلماً میل به تســخیر، 

امری طبیعی است و این هم طبیعی است که شهریاران 

تمایل دارند تا همواره مورد ستایش واقع شوند و از طرف 

رعایــای خــود مورد پذیــرش قــرار گیرند. و یا دســت کم 

مورد نفرت و خشم رعایای خود مواجه نشوند.

به نظــر می رســد که نویســنده قصــد دارد تا اشــتهای 

کسب قدرت را توجیه کند. اّما اشتهای کسب قدرت، 

زمانــی معنــای واقعی خود را به دســت مــی آورد که در 

یــک چارچــوب قابل تحلیــل قرار گیــرد و از ابتدا تا انتها 

تحت ماحظات و سیاست های الزم به پیش رود. اینکه 

یک سرزمین فتح و شهریار پیروز شود، اّما در عین حال 

انتظار داشــته باشــد که همواره محبــوب بماند و مورد 

نکوهــش نیــز قرار نگیــرد، دور از ذهن اســت و خود وی 

نیز باید این را به درستی درک نماید. باید این را تصدیق 

کــرد که اینان مردمان یک ســرزمین اند که می توانند به 

میل خودشان، پادشاهان شان را تغییر دهند. و خواست 
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عمومــی مــردم تعیین کننــده اســت. و ایــن درصورتــی 

اتفاق می افتد که خود شــهریار نیز احساســات عمومی 

را جریحــه دار کنــد و با بی سیاســتی و اقدامات بیش از 

حد ظالمانه، باعث تحریک مردم شــود. این ها حقایقی 

هســتند کــه در طــول تاریــخ مشــاهده شــده اند و قابــل 

اســتناد هســتند. نارضایتــی عمومــی معموالً بــا عوامل 

دیگری که هر یک می تواند عّلت یا پیامد دیگری باشد، 

پدیــد می آینــد. تمامــی این عوامــل، اصــوالً در مقطعی 

از زمــان، باهــم و چندجانبــه باعــث تغییــر می شــوند. 

ماکیاولــی با شــرح و تفصیــل، تأکید می کنــد که وجود 

هم زمــان و در کنــار هم بــودن این عوامل اســت که یک 

حکومت را به چالش می کشــاند و مجبورش می کند تا 

هم زمــان بــه تمامی آن ها فکر کند و راهی برای رفع آنان 

بیندیشــد. یعنی کنش هــا و واکنش هایی کــه هم مردم 

و هــم حکومــت، درگیــر آن می شــوند و همٔه آنــان به هم 

وابسته می باشند. 

به عنــوان مثال، این نظریه که مردم هرگز از وضعّیت 

خــود راضی نیســتند، به خودی خود ارزشــی ندارد. این 

عقیده در هر موقعّیتی تعبیری مخصوص به خود دارد. 

مثــاً پادشــاه دوران باســتان، همــواره به ظلم و ســتم به 

رعایــای خــود ادامه مــی داده و متقاباً، رعایــا نیز به آن 

ظلم و ستم خو گرفته، اّما ناراضی بودند. اگر پادشاهی 

ســرزمین آنــان را تصــّرف می کــرد و با خشــونت و ظلم و 

ســتم بــا آنان رفتار می کــرد، در ابتدا مــورد نفرت مردم 

قــرار می گرفت. اّما در نهایــت با تدابیر نظامی خاص و 

سیاســت های به جا، کم کم نارضایتی را کاهش می داد. 

در ایــن صــورت، بــا وجــود نارضایتی نســبی، بــاز هم از 

این وضعّیت نســبت به پادشــاه قبلی رضایت بیشــتری 

داشــتند. نهایتاً، مجموعه ایــن رضایت ها و نارضایتی ها 

هســتند کــه به عنــوان حقایــق تاریــخ ثبت شــده و مهم 

هســتند. مایــی کــه تاریــخ را مطالعــه می کنیــم، تنهــا 

می توانیــم رفتــار شــهریار نســبت بــه رعایــا و به عکــس 

احساســات و واکنش هــای رعایــا را نســبت بــه شــهریار 

بسنجیم و برداشت شخصی خود را داشته باشیم.

به این  ترتیب، می توانیم بگوییم این ایده و نظریه که 

میِل به تسخیر کاماً طبیعی و عادی است، دربرگیرندٔه 

قضاوتــی خودپســندانه اســت. در طول تاریخ مشــاهده 

شده که افراد تحت سلطه، بیش از آنکه تمایل به بیرون 

آمــدن از هــر گونــه ســلطه ای را داشــته باشــند، تمایــل 

داشته اند که سلطه گر را تغییر دهند.

ایــن اصــل افــراد ســلطه پذیر در مــورد حکومت هــای 

ضعیف نیز صادق اســت. حکومت هــای ضعیف تمایل 

دارند که به لطف حکومتی قوی تر، از استعمار حکومتی 

قوی خارج شــوند. و به  این ترتیب در دام اســتعمارگری 

جدید می افتند.

اگر شهریاری، سرزمینی را فتح کند و زمام امور آن را 

در دست گیرد، نمی توان تنها عامل آن  را عطش قدرت 

وی درنظــر گرفــت. بلکه عوامل دیگری نیز هســتند که 

زمینــٔه ایــن کشورگشــایی را بــرای او فراهــم می آورنــد. 

یکی از این عوامل، می تواند ســلطه پذیری مردم باشــد. 

تاریــخ، اثبــات کــرده اســت که شــخص شــهریار نیــز از 

ایــن ســلطه پذیری به نفــع خــود بهره بــرداری می کنــد. 

پــس نتیجه می گیریــم که مهم ترین ضــرورت  برای فتح 

و فرمانروایــی بــر یــک ســرزمین دو عامــل مهــم عطــش 

کشورگشــایی شــهریار و ســلطه پذیری مردم آن سرزمین 

اســت. صرف نظــر از نتیجــٔه آن، که می توانــد پیروزی یا 

شکست باشد. 

در پایان این اصل، نویســنده مثال هایی از پادشــاهان 

روم و فرانسه بیان می کند و این ضرورت ها به وضوح در 

سیاست ها و رفتارهای این حکمرانان اثبات شده است.

و اّمــا در اینجــا پرسشــی مطــرح می  گــردد: قــدرت 

چیســت؟ آنچــه در وهلــٔه نخســت از مطالــب ماکیــاول 

برداشــت می شــود، ایــن اســت کــه قــدرت، فقــط تضاد 

یــا تعارض هایی اســت که حاصل مخالفت با کنشــگران 

می باشــد. آنچــه ماکیاولــی طبیعــی و عــاّدی می دانــد، 

ارتباط مابین این به اصطاح قدرت ها است، هنگامی  که 

در شــرایط خاّصی قــرار گرفته و بــروز می کند. به همین 

خاطر اســت که ماکیاولی تنهــا در نقش ناظری محض، 

ظاهر می شود و به تدریج در گفتارش، بین آنچه طبیعی، 

ضروری یا عقانی است، تعادل برقرار می شود. 

تاریخ ثابت کرده اســت که مشــاهدات و محاســبات 

برمبنــای داده هــای تجربــی، محــدود و تقریبــاً یکســان 

است و  اطّاعات ما نیز تنها از طریق همین مشاهدات 

و تصاویــری اســت کــه تاریخ از آنــان ارائه کرده اســت. 

شــرح و توصیف حوادث و ماجراهــای لویی دوازدهم و 

توصیف توســعٔه قــدرت رومیان، تنها برای نشــان دادن 

خطاهــای آنان اســت. فقط اقداماتی کــه در جهت رفع 

آن خطاها انجام شده است را بیان می کند و نه تمامی 

جنبه های حکومت آن دو را.

نویســنده ایــن تشــخیص را می دهــد که مــا در مقام 

خواننــده، به دنبــال نظم در حوادث هســتیم و این نظم، 

فراتر از تجارب تاریخی نیســت و هر حادثه و تجربه ای 

اگر شهریار بخواهد واقعًا 
در قدرت باقی بماند و 
موقعّیت خود را حفظ 
کند، باید با نیروهای 
خودی، سازش داشته باشد 
تا بتواند بر دشمنانی که 
می خواهند وی را سرنگون 
کنند، فائق آید. درگیر 
شدن با نیروهای خودی 
و اطرافیان، جز آشفتگی 
چیزی برای او به ارمغان 
نمی آورد و کشمکش های 
طوالنی او را خسته تر 
می کنند
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در تاریــخ، به خــودی خــود نظــم یافتــه اســت. اگرچــه 

موقعّیت هــا در زمان های مختلف با هــم تفاوت دارند، 

اّمــا همگی در امتداد یک نیرو، به جلو حرکت می کنند 

و در طول تاریخ، بارها و بارها تکرار می شوند. در اینجا، 

شــهریار به عنوان  یــک بازیگر و هنرمند ظاهر می شــود 

کــه رفتــار و عملکــردش براســاس نیازهــای آن موقعّیت 

مشــّخص شــده و بــروز می کند. قــدرت شــهریار باید با 

قدرت هوش اجتماعی مردم و شــرایط زمانش هم ســو و 

جدائی ناپذیر باشــد. شهریار می بایست شرایط را خوب 

شناسایی کرده و برآن تسّلط داشته باشد تا بتواند موّفق 

بــه حکمرانــی گــردد. به شــرط آنکه بــر آشــفتگی اوضاع 

فائــق آیــد و نیز بتوانــد دربرابر وسوســه های گوناگون و 

نیروهایــی کــه ســعی در شکســت وی دارنــد، مقاومت 

نمایــد. بــرای مثال، اینکــه بتواند با یک قــدرت خارجی 

طــوری مّتحــد شــود کــه آن قــدرت خارجــی، بعدهــا به 

دشــمن او تبدیــل نگردد. یعنی در نهایــت بتواند مابین 

شرایط و انگیزه هایی که او را وادار به این کار نموده اند، 

هماهنگی ایجاد کند و سیاست های صحیحی در پیش 

گیرد.

ماکیاولــی بــا قــرار دادن خواننده در این منظــر، او را 

وادار می کنــد تــا این موضــوع را درک نماید که جایگاه 

نظریه پــرداز و بازیگــر )همــان شــهریار(، بــا هــم منطبــق 

اســت. اّما همچنیــن باید بپذیریم که هر یک در ســطح 

متفاوتی از عقانّیت قرار دارند و در نتیجه این انطباقی 

کّلی نیســت. در ابتدا، به نظر می رســد که نظریه پرداز، 

تاریخ را با تمام ابعاد گســترده و وســیعش، تمام و کمال 

می پذیرد. او تاریخ را در هر زمان و در هر زمینه ای، با هر 

ترکیب قدرتی و با هر نوع بازیگری پذیراست. این گونه 

اســت کــه می توانــد بــه نظــم و کلّیــت جهانــی دســت 

یابد. در حالی  که شــهریار، به عنــوان بازیگر، در زمان و 

مــکان مربوط به خودش، هدف هــا و افق های محدودی 

دارد و تنهــا بــر روی یک موقعّیت خاص متمرکز اســت. 

درنتیجه، سیاســت و عملکرد او، تنها در راســتای همان 

اهداف محدوِد پیِش روی اوســت. اّما از منظری دیگر، 

نظریه پرداز را تنها محکوم به اســتدالل دربارٔه گذشــته 

می بینیــم. اگــر نظریه پــردازی ایــن توانایــی را دارد کــه 

راه حل ها را نشــان دهد، تنها به این دلیل اســت که این 

راه حل ها، قباً در واقعّیت آزمایش و انجام شده  است و 

در واقع راه حل های ثبت شده در تاریخ اند.

اّما شــهریار این فرصت را دارد که خود تنها به امری 

خاص بیندیشد، موردی مخصوص به زمان حال خودش، 

و مطابــق بــا شــرایط خــود می توانــد دربــارٔه آینــده اش 

تصمیم گیری نماید. قبل از اینکه رفتاری از خود نشــان 

دهد، می تواند بی نهایت محاسبه انجام دهد و بررسی 

کند. این فرصت را دارد تا از زیرکی، سیاســت و قدرت 

خود بهره گیرد. البته نتایج به دســت آمده ممکن است 

همانی که انتظارش را داشته، نباشند؛ اّما در هر صورت 

ایــن نتیجــه منحصــر بــه خــود اوســت و می توانــد تأثیر 

تصمیم گیری هــای خود را ببیند. و این گونه مســئولیت 

و عواقــب اعمال خود را نیز می پذیرد. همانند پزشــکی 

که تمام دانش و مهارتش در این است که بتواند زمانی 

بیمــاری را تشــخیص دهــد که هنــوز در مراحــل آغازین 

است. و نیز بتواند در همان مراحل اّولّیٔه بیماری، درمان 

بیمــار را آغــاز نمایــد. به عقیدٔه ماکیاولی، کســی که به 

رشــد و آگاهی الزم رســیده است و تمامی عناصر یقین 

را دراختیــار دارد، می توانــد راه درســت را از نادرســت 

تشــخیص دهــد و تغییــرات الزم را به موقع اعمال کند. 

با این حال، نظریه و عمل همیشه با هم مطابقت ندارند. 
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ولــی در هــر صورت هر عملــی، ابتدا با یــک نظریه آغاز 

شده و به پیش می رود.

نویســنده ایــن عقیــده را رد می کنــد کــه یک تشــّکل 

سیاســی در درون خــود، ثبــات و پایــداری دارد. و اّدعــا 

می کند که کاماً برعکس این اســت و همیشــه در بدنٔه 

خود در نبرد و ســتیز اســت، همین نبرد و ســتیز اســت 

کــه دوام و پایــداری دارد. در ایــن میــان، شــهریار نقش 

اساســی را در کنتــرل و ادامــٔه ایــن نبرد و ســتیز بر طبق 

اصول عقانی و تجربی ایفا می کند.

درعیــن حــال، نویســنده بــر خــود واجــب می داند تا 

در مــورد تــوازن نیروها به صورت کّلی تصویــری را ارائه 

دهد. او در مطالبش به صورت ضمنی آموزش می دهد 

که نبرد و ســتیز همیشــه تحت تأثیر شــرایط احتمالی و 

توسط اقدامات عینی و تجربی حاصل می شود. درعین 

حال که ویژگی ها و شرایط یک مشکل را از هر موقعّیتی 

اســتخراج کــرده و بیــرون می کشــد تــا مــا را به عنــوان 

خواننده تشــویق و احســاس نیاز ما را به آگاهی تحریک 

نماید. او نشان می دهد که عوامل و حقایق یک مسئله 

یا مشــکل، دائماً در حال تغییر هستند و هرگز نمی توان 

از قبل، راه حل ارائه داد. بنابراین مسئلٔه نظریه و مسئلٔه 

عمل به آن، از هر سو یکدیگر را خنثی می کنند.  یا حّتی 

بــدون خنثــی کــردن یکدیگــر، در طول زمــان از یکدیگر 

فاصلــه گرفتــه و دور می شــوند، تا جایی  کــه رابطٔه آنان 

کامــاً نامفهوم می شــود. این عقیــده در تباین با نظریٔه 

به نظــر  و قدیمــی و منسوخ شــده  باســتانیان  سیاســی 

می رســد. نویسنده با فیلسوفی که اّدعا می کرد قدرت 

را در قالب قانون پایه گذاری می کند و مّدعی اســتقرار 

قــدرت در قانــون بــود، به صراحــت مخالفــت می کند. 

به عقیــدٔه او چنیــن فیلســوفانی ، در مورد قــدرت صرفاً 

از زبــان و گفتار خود اســتفاده می کردنــد و فقط نظریه 

ارائه می دادند. اّما درست درلحظٔه عمل، حّتی توانایی 

ارتباط برقرار کردن با نظریٔه خود را نیز نداشتند. 

برعکــس، کســی که بخواهد تغییــری در جهان ایجاد 

کنــد و سرنوشــت خود و دیگــران را به گونه ای دیگر رقم 

بزنــد، بــه او توصیــه می کننــد کــه مطابق داســتان های 

تخّیلی حکومت های باستانی عمل کند و از تاش برای 

یافتن راه ها و تجربه های جدید دست بردارد. اّما کسی 

که سرنوشــت خود و جهان خود را رقم می زند، اندیشــٔه 

خود را از بند گذشــته رها و تاش می کند تا وارد عمل 

شود و تجربه ای نو بیافریند.

تاریــخ جهان بــا نظریه به پیش نرفته اســت. در تاریخ 

هیــچ چیز دیگری جز آنچه به واقع اّتفــاق افتاده و ظاهر 

شــده اســت، وجود نــدارد. یعنی همــان اعمــال و رفتار 

انســان ها و حــوادث و اّتفاقاتــی که به آن ها گــره خورده 

اســت. برای مثال، کشورگشــایی و تصّرف، کاماً عاّدی 

و طبیعــی اســت و متعّلق بــه تجربٔه سیاســی زمان حال 

و گذشــته اســت... اّمــا هــر تجربــٔه سیاســی، معنایی را 

به همــراه دارد کــه  از ابتــدا تنها یک نظــر و عقیده بوده 

اســت و هر واقعّیتی در آغاز به شــکل یک اندیشٔه خام و 

مبهم ظهور کرده است.

اگــر بخواهیــم آن  را تنهــا به عنوان یک اندیشــه حفظ 

کنیــم ، بایــد از آن فاصلــه بگیریــم و دور شــویم. اّما اگر 

بخواهیم این اندیشــه را در هســتی جاری کنیم، باید از 

هنجارهای خود رهایی یابیم و به اقتضای اندیشــٔه خود 

به پیش رویم تا بتوانیم آن را به شکل یک تجربه درآوریم. 

از این پس برای داشتن نظام اخاقِی جهان شمول، دیگر 

نیــازی بــه تغییر شــهریار و حکومــت نداریم و خــود ما، 

هرکــدام می توانیــم بنیــاد این تغییر باشــیم. ما شــخص 

شــهریار را در واقعّیــت تاریخی اش می شناســیم و درک 

می کنیم. این شــهریار می تواند مثاً لوئی دوازدهم در 

ایتالیــا باشــد، یا در ترکیــه یا در روم ، و یــا در هر کجای 

دیگر دنیا. هدف از شناخت شهریار، نقشی است که او 

در تاریخ ایفا کرده اســت. صرف نظر از هوّیتی که به او 

نســبت می دهیم. به محض اینکه تصویــر او را به عنوان 

شــهریار در ذهــن می آوریم، او را در کانون شــبکه ای از 

روابط می یابیم. روابط با دوستان و خصوصاً دشمنانش و 

اینکه اوست که قادر به تعیین تکلیف در مورد عملکرد 

دشــمنانش اســت ، یا اینکه اجازه می دهد تا دشمنانش 

بــرای او تعییــن تکلیــف نماینــد. مرزهــای واقعــی، در 

حقیقت، مرزهای عقانّیت او هستند.

اگــر بــار دیگــر بــه نخســتین معیارهــای یک شــهریار 

موروثی بازگردیم، به مسافت طی شده و مسیری که این 

تغییر را دربر داشته، می رسیم. ظاهراً در زمان باستان، 

برای حفظ حکومت، داشتن مهارت های ساده و معمول 

سیاست، و پایبندی و وفاداری به اصول اّولّیه و قدیمی 

زمامداری کافی بود.

امــروزه به شــّدت از شــبه  خردمنــدان فلورانس انتقاد 

می شــود که مدام توصیه می کردنــد باید از نعمت ها و 

و لّذت هــای زمــان خــود، محظوظ شــد. در حالی  که ما 

در گذر زمان درک می کنیم که خوبی و بدی، آسایش و 

سختی، هر دو با هم در یک برهه از زمان وجود دارند و 

هریک به دنبال دیگری از راه می رســد. نقش قدرت در 

نویسنده مشخصًا 
این طورمی گوید که 
شهریار باید حافظ منافع 
همسا یگانی باشد که از 
 قدرت کمتری برخوردارند. 
این گونه، همسایگانی 
را که قدرتمند هستند، 
تضعیف می  کند. در این 
راستا، باید کامًال مراقب 
باشد که هیچ کشوری 
قدرتمندتر از او وارد بازی 
نشده و جایگزین وی 
نشود. کامًال واضح است 
که در این استراتژی از هیچ 
مالحظاتی به جز نگرانی 
حفظ یا افزایش قدرت، 
الهام گرفته نشده است
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این میان، ایجاد نظم و تعیین مسیر برای این خوبی ها و 

بدی هاست. دوک های

»فــراری« کــه قــدرت ناچیزشــان، مبتنی بر گذشــتٔه 

پرافتخار سلسله شــان بود، از رومی ها شکست خوردند. 

رومی هــا توانســتند برآن هــا پیــروز شــوند و امپراتــوری 

عظیمی بسازند و تا سال ها آن را حفظ نمایند. زیرا آنان 

به خوبــی می دانســتند کــه چگونه چشم شــان بــر آینده 

باشد و بر آینده شان تکیه کنند.

از آن لحظــه ای کــه خواننــده عباراتــی بــا مضمــون 

سیاســی می خواند و با سیاســتی که حول محور شخص 

شــهریار مطــرح می شــود، آگاهــی پیدا می کنــد؛ نوعی 

همزیســت پنداری برایــش اّتفاق می افتــد و این حس، او 

را بــه درک بهتر محــدودٔه کنش های فــردی وامی دارد. 

هنگامــی کــه بــرای نخســتین بار مطالــب این کتــاب را 

می خوانیم، متوّجه می شــویم که نویسنده بسیار دّقت 

کرده اســت تا شکســت یک اشغالگر و فاتح را در مراحل 

اّولّیــٔه اشــغال یــک ســرزمین، بــه دالیــل جهانــی مربــوط 

دانســته و نســبت دهد. اّما با مطالعــٔه دقیق تر، متوّجه 

می شــویم که شــاید ایــن اظهارات به طــور کامل صحیح 

نباشد. وقتی با دّقت و کاماً نّقادادنه از حکومت لوئی 

دوازدهم مطالبی می خوانیم، به درستی درمی یابیم که 

حفظ قدرت یک حکومت، تنها منوط به هوش و ذکاوت 

شــخص شــهریار می باشــد. بنابراین شایســته اســت که 

لحظه ای درمورد سرنوشت خوش و نیک فرجام فتوحات 

اســکندر تأّمــل کنیــم تا بتوانیم خــود را متقاعد ســازیم 

کــه اگرچــه ظاهراً یک پدیده و اســتثنا به چشــم می آید، 

اّمــا در هــر حال شــرایط عینی و همچنین سیاســت ها و 

استراتژی های یک بازیگر یا همان شهریار است که پایان 

و نتیجــٔه یــک چالش یــا همان نبرد را تعییــن می کند. با 

توّجه به ماهّیت اقوام سلطه پذیری که تحت فرمانروایی 

او بودند، باید اذعان کرد که اگر اســکندر توانســته بود 

اقتدار خود را بســیار ساده تر از کوورش  یا دیگر فاتحان 

تحمیل و تثبیت کند، بدان معنا نیست که او از دانش 

و هوشــیاری بیشتری برخوردار است. دلیل آن، این بود 

کــه رعایــای جدیــد او، مّدت هــای طوالنی، تحت ســتم 

پادشــاهانی مســتبد قرار گرفته بودند و طبیعتاً با آمدن 

اســکندر، خود را در معرض اطاعت می دیدند. هرچند 

استدالل های به کار رفته در این بخش از چنان اهمّیتی 

برخوردارنــد کــه به خــودی خــود، بیان کننــدٔه مطلبــی 

جامــع و کامــل هســتند، لیکــن درک آن و معنایی که از 

ایــن بخش به دســت می آوریم، خود به صــورت چرایی و 

ســؤال، ذهــن خواننــده را درگیر می کند. می تــوان آن  را 

مسیری غیرمســتقیم برای آگاهی تلّقی کرد.  خواننده 

در ذهن خود از این مطلب که چگونه اسکندر توانسته 

اســت به ســهولت، بخشی از آسیا را تســخیر کرده و نزد 

نوادگانش به میراث بگذارد، شگفت زده می شود.

ماکیاولــی هــر آنچــه از پادشــاهی ها و حکومت هــای 

شــهریاران گوناگــون در ذهــن داریــم را بــه دو دســته 

تقسیم بندی می کند:

دســتٔه نخســت، حکومت هــای اســتبدادی کــه تمام 

نفــر می باشــد و دســتٔه دوم،  یــک  قــدرت در دســت 

حکومت هایــی کــه قــدرت مابیــن شــهریار و بارون هــا 

تقســیم بندی می شــود. ایــن طبقه بندی کمــی عجیب 

بــا  تــا  اّمــا ماکیاولــی ســعی می کنــد  به نظــر می آیــد. 

توضیحاتی که در قســمت های بعدی کتابش می دهد، 

آن را توجیــه می کنــد. به نظــر می رســد کــه اشــاره بــه 

اســکندر، فقط بهانه ای برای مقایســه میان این دو نوع 

حکومــت بوده اســت. برداشــت خواننده این اســت که 

می توانیم بگوییم این ایده 
و نظریه که میِل به تسخیر 

کامًال طبیعی و عادی 
است، دربرگیرندٔه قضاوتی 

خودپسندانه است. در 
طول تاریخ مشاهده شده 

که افراد تحت سلطه، بیش 
از آنکه تمایل به بیرون 

آمدن از هر گونه سلطه ای 
را داشته باشند، تمایل 

داشته اند که سلطه گر را 
تغییر دهند

۲73

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



استحکام و ثبات یک حکومت از میزان قدرت و نیرویی 

ارزیابی می شــود که در برابر تهاجم یک نیروی خارجی 

از خود نشان می دهد. 

یــک رژیــم اســتبدادی، قبــل از هــر چیــز، خــود را بــه 

قدرتمندتریــن شــکل ممکــن نشــان می دهــد. در ایــن 

حکومت، شــهریار، صاحــب اقتدار اصلی اســت و وزرا، 

برخــاف اربابانی که مّدت ها در اســتان ها و بخش های 

آن ســرزمین مســتقر شــده بودند و با رعایای آنجا پیوند 

داشــتند، اعتبار کافی نزد رعایا ندارند و بنابراین امکان 

سرپیچی و شورش را نیز ندارند. اّما هرکدام از این وزرا، 

راه را بــرای یک فاتح نهایــی هموار می کنند. تنها راهی 

کــه بــرای از بیــن بــردن چنیــن حکومت مســتقری باقی 

می مانــد، قــدرت جنــگ و اســلحه اســت. اّمــا به محض 

اینکه شانس حضور یک شهریار جدید پیدا شود، اوضاع 

به ســرعت تغییــر می کند و مانــع اصلی، یعنی شــهریار 

قبلــی، خود به خــود ســرنگون شــده به حســاب می آیــد. 

و خانــدان ســلطنتی وی نیــز کامــاً از صحنــه خــارج 

می شوند. رعایا که تاکنون توسط شهریار یا ارباب سابق 

خود در بردگی نگاه داشــته می شــدند، اکنون خودشان 

به راحتی و بدون دردسر قابل کنترل و تابع هستند.

در حالــی  کــه در دســتٔه دوم، یعنــی در کشــوری که 

قــدرت تقســیم شــده اســت، رقابــت مابیــن ایالت ها یا 

استان ها، به سرعت قدرت شهریار را به خطر می اندازد. 

جناح هایی که تاکنون از وی حمایت کرده اند، خیلی زود 

علیه وی برمی خیزند و شورش می کنند. گروه هایی که 

می بایست در داخل کشور، شورش ها را سرکوب کنند، 

در خــارج از کشــور به دنبــال حمایت هــای کشــورهای 

خارجــی می گردند. در این فرضیه، دیگر خاموش کردن 

شــخص شهریار و از میان برداشتن خون سلطنتی کافی 

نیســت. زیــرا همیشــه اربابانــی باقی خواهنــد ماند که 

خــود را به عنوان رهبراِن تغییــراِت جدید جا می زنند. و 

از آنجایــی کــه اصوالً نه می توانند راضی و نه ســاکت و 

خاموش شــوند، به تدریج و در طول زمان، همٔه ایالت ها 

و اســتان ها از دســت خواهنــد رفــت. البته بایــد اذعان 

کرد که این نوع دوم حکومت که به ظاهر آسیب پذیرتر 

می نمایــد، در طــول زمــان مقاوم تــر اســت و دیرتــر از 

ســلطه ای محض و لجام گســیخته، از هم فرو می پاشد. 

لــذا دوبــاره بــه همان نتیجه ای کــه پیش تر به آن اشــاره 

شــده بود، می رســیم و دوبــاره آن  را مطرح می کنیم که 

معیار ســنجش قدرت، اصوالً در رابطه با سایر قدرت ها 

محک زده می شــود. به همین دلیل، بهتر آن اســت که 

قدرت حاکم یا به عبارتی، شهریار، محدود باشد. همین 

دیدگاه نیز باعث اســتحکام در ســلطنت فرانســه شــد. 

یعنی همان شکل از حکومت که از زمان لویی دوازدهم 

در فرانسه وجود داشته است.

تــا به اینجای کتــاب به طور نامحســوس از دیدگاهی 

خــاص، بــه دیدگاهــی کّلــی گــذر کردیــم. ماکیاولی در 

اینجا، دیگر تنها منطق اندیشــه و عمل شــخص شهریار 

را توصیف نمی کند. او اکنون دربارٔه نظام های ستمگر 

و زورگــو کــه در قالــب حکومت هــای سیاســی تجّســم 

یافته اند، استدالل می آورد. او با نقد این حکومت ها، راه 

را بــرای مطالعه و بررســی ســاختارهای اجتماعی هموار 

می ســازد. با این  حال، آنچه اهمّیت دارد این اســت که 

این نوع از مطالب که در این بخش به آن پرداخته شده 

اســت، همیشه در ســایه باقی بمانند. و مسئلٔه ماهّیت 

اصلی حکومت، همواره کنار نگاه داشته شود. این طرز 

فکر، حکومتی به شکل جمهوری را القا می کند.

ماکیاولی از یک ســو در مورد مشــکاتی که شــهریار 

جدید با آنان مواجه می شــود در شــهری که ســابقاً آزاد 

بوده، توضیح می دهد و مطمئن ترین راه را برای او، نابود 

کردن هرآنچه از گذشــته باقی مانده اســت، می داند و 

از ســوی دیگــر، حاکمّیت هایــی که در قالــب جمهوری 

بر مردم تســّلط یافته اند را توضیح و تفســیر می کند.  با 

ایــن کار قصــد دارد تا هر دو را در یک قالب به خواننده 

بشناســاند. اّمــا در پایان فصل پنجــم، ماکیاولی ایده ای 

جدیــد را، به شــکل مســتتر و پنهــان در ایده هــای دیگــر 

مطرح می سازد.

هســتند،  جمهــوری  قالــب  در  کــه  حکومت هایــی 

جــزو قوی تریــن رژیم هــا می باشــند و در برابــر اقدامات 

متجــاوزان، از جملــه مقاوم تریــن حکومت هــا به شــمار 

می آینــد. زیــرا مــردم آن، دلبســتٔه آزادی انــد. بــه مردم 

این گونه القا می شــود که قدرت به طور گســترده مابین 

تمامی شــهروندان مشــترک اســت و از این منطق توازن 

قــوا، بــه نفــع حکومــت بهره بــرداری می گــردد. بــا ایــن 

سیستم، رابطٔه بین مردم و حکومت تضمین شده است. 

در ایــن مرحلــه از خوانــدن کتــاب، دیگــر خواننده از 

رویکــرد نویســنده آگاه شــده اســت. نویســنده ظاهــراً 

خــود را بــه بررســی مــوارد خاّصــی محــدود می کند که 

در آن، تنهــا اقدامــات الزم بــرای تصّرف قــدرت و حفظ 

آن قابل شناســایی اســت. او با این طرز فکر، قبل از هر 

چیز، به صورت کّلی در مورد شهریار، رعایای او، روابط 

حکومت با سایر حکومت ها و قدرت نسبی حکومت های 

این نظریه که مردم هرگز 
از وضعّیت خود راضی 
نیستند، به خودی خود 
ارزشی ندارد. این عقیده 
در هر موقعّیتی تعبیری 
مخصوص به خود دارد. 
مثًال پادشاه دوران باستان، 
همواره به ظلم و ستم 
به رعایای خود ادامه 
می داده و متقابًال، رعایا 
نیز به آن ظلم و ستم خو 
گرفته، اّما ناراضی بودند. 
اگر پادشاهی سرزمین 
آنان را تصّرف می کرد و 
با خشونت و ظلم و ستم 
با آنان رفتار می کرد، در 
ابتدا مورد نفرت مردم قرار 
می گرفت. اّما در نهایت 
با تدابیر نظامی خاص و 
سیاست های به جا، کم کم 
نارضایتی را کاهش می داد
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مختلف توضیح می دهد. این مطالب کّلی، نقاط عطف 

تفّکر او را تشکیل می دهد.

ماکیاولــی مطالــب خود را درقالب یــک دانش صریح 

و روشــن عرضــه می کنــد، دانش کســب قــدرت و حفظ  

تثبیــت آن؛ کــه گاهی ایــن قدرت رو بــه زوال می رود یا 

گاهــی مورد نفــرت رعایا قرار می گیرد. به بیان بهتر، او 

یک سیر نادرست را در قدرت توصیف می کند. گویی 

او تنهــا از طریــق انــکار مضاعــف و دائمــی، می تواند به 

حقیقت دست یابد.

سلطنت موروثی، در واقع از ایدٔه ثبات و حفظ قدرت 

می گویــد کــه کامــاً با حرکت هــای ســازنده و اقدامات 

مثمرثمر برای جامعه در تقابل و تضاد است. حرکت هاِی 

سیاسِی سازنده هستند که جامعه را رو به جلو می راند. 

اّمــا در ســلطنت موروثــی، هیچ تجربٔه جدید سیاســی و 

در نتیجه، هیچ حرکت ســازنده ای انجام نمی شــود. در 

حکومت هــای موروثــی، گویی زمان متوّقــف می گردد، 

عّلــت و معلــول در حــوادِث طبیعــِی اجتماعــی دارای 

هیــچ نظمــی نیســت. هیــچ ارتبــاط و عاقــه ای مابیــن 

شهریار و رعایایش وجود ندارد. و ظلم و ستم با درجات 

متفــاوت به چشــم می خــورد. وی به طــور هم زمــان، از 

تصویــر خشــونتی که به شــکل بی پایــان بر مــردم اعمال 

می شود، می گوید و نیز از نیرویی که شهریار به واسطٔه 

برتری خود و جایگاهش بهره می گیرد، ســخن می گوید. 

حکومت موروثی از عواطف و احساسات مردم استفاده 

می کنــد و همه چیز را به خدا نســبت می دهد. تمامی 

ظلم هایــی را کــه روا می دارد، قوانینی آســمانی قلمداد 

می کنــد. وقتــی که رعایــا، عّلــت تمامی این ســتم ها را 

مشــّیت الهی بدانند، آن حکومت دیگر استوارتر به نظر 

می آید. این راهبرد نسبتاً پایدار، همواره در تاریخ وجود 

داشــته است و در ســاختارهای کهن سیاسی حک شده 

است.

این حرکت فکری، بشر را به کجا می برد؟ آیا این حقایق 

کــه در کتــاب ماکیاولی مطرح شــده اند را می بایســت 

به عنوان نخستین پایه ها و عناصر علم سیاست در نظر 

بگیریــم؟ و آیــا واقعاً با نقد ایــن حقایق که افکار عمومی 

را تغذیــه می کننــد، به دنبــال نشــانه هایی از دانــش و 

تجربه ای نو هستیم؟

ایــن پرســش ها در آغــاز فصــل ششــم کــه بــه تأســیس 

یــک حکومــت اختصــاص دارد، مطرح می شــود. اکنون 

مشــّخص اســت کــه بــا طــرح ایــن پرســش، وارد مرحلــٔه 

جدیــدی از تحلیــل نویســنده از حکومت هــا می شــود. 

در ایــن مرحلــه، تنها از توانایی هایی که شــهریار را قادر 

می ســازد تا ســرزمینی را کــه فتــح ، اداره و حفظ نماید، 

بحــث و گفتگــو می شــود. و به هیــچ عنــوان از تأثیــرات 

شــرایط اجتماعی و تاریخی بر اقدامات شهریار سخنی 

بــه  میــان نمی آیــد. اینکه یک شــخص چگونــه می تواند 

صاحب قدرت شده، از فردی معمولی تبدیل به شهریار 

شــود و به  ایــن ترتیــب از تمامی هم نوعان خــود متمایز 

گردد. و اینکه چگونه یک حاکم، می تواند قدرت خود را 

تثبیت نماید و از ســوی دیگر، به مردم وحدت سیاسی 

ببخشد.

نتیجــه می گیریــم که بررســی رفتــار بنیان گــذار یک 

تأّمــل در منشــأ و منــش آن  بــرای  حکومــت، فرصتــی 

حکومت اســت. عــاوه بر این ماکیاولی اشــاره می کند 

که قصد او تنها بررسی الگوی خاّصی از حکومت است. 

هرچنــد ایــن الگوی مخصوص کــه وی دربارٔه آن ســخن 

می گویــد، پرقــدرت و بی عیــب و نقــص نباشــد. توّجــه 

ماکیاولی بیشتر معطوف به الگوی حکومت هایی است 

که کاماً جدید و تازه تأسیس هستند. او این حکومت ها 

را از بدو تشــکیل آنان یا حّتی قبل از تشکیل شــان مورد 

، امری  مسلمًا میل به تسخیر
طبیعی است و این هم 

طبیعی است که شهریاران 
تمایل دارند تا همواره 

مورد ستایش واقع شوند 
و از طرف رعایای خود 

مورد پذیرش قرار گیرند. 
و یا دست کم مورد نفرت و 
خشم رعایای خود مواجه 

نشوند
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بررســی قــرار می دهــد و درباره شــان می نویســد. بخش 

عمــدٔه ایــن فصل از کتــاب به این مــورد اختصاص داده 

شــده اســت. در ادامه، او از شکست شــهریار »ساوونا« 

مطالبــی را بیــان می کند، از فــرد اصاح طلبی که هرگز 

از اعام وابستگی و تعّلق خود به رژیم جمهوری دست 

نمی کشــد. در ادامــه از »هیــرو ســیراکیوز«  فرمانــدٔه 

ســاده ای که با کودتا به ســلطنت رســید، می نویسد. با 

ایــن مثال  هــا، هم در مورد ماهّیت حاکــم و حاکمّیت؛ و 

هم در مورد ماهّیت قدرت، اطّاعات روشنی به دست 

می آوریم. وقتی برای نخستین بار، فصل ششم را مطالعه 

می کنیــم، به عنوان خواننده، با مطالب ناامیدکننده ای 

مواجــه می شــویم. و این طــور به نظرمــان می رســد کــه 

بــه پرســش های مطرح شــده، هیچ پاســخی داده نشــده 

است. اّما به تدریج، با مثال هایی که نویسنده می آورد، 

کاماً متوجه می شویم. بنیان گذران و شهریارانی نظیر 

موســی، کورش، رومولوس و تســئوس. نمی تــوان تصّور 

کــرد کــه قدرت ایــن بنیان گــذاران باشــکوه و جال، که 

یاد و خاطره شان چون افسانه در تاریخ حک شده است، 

بدون تفّکر و دانش سیاسی بوده باشد.

دانش و تفّکر در منش و رفتار، در آینده نگری، و امور 

مالــی و اقتصادی. اینکه پادشــاه چگونــه پس از غلبه بر 

دشــمنان و رســیدن به زمامداری، بر منابع آن ســرزمین 

دسترســی پیدا کنــد و چگونه از این پیــروزی برای خود 

و مــردم آن ســرزمین، دســتاوردهای مفیــد و کارآمــد به 

ارمغان آورد. 

اّما این تفّکر و اندیشــٔه سیاســی، کاماً برای خواننده 

واضــح و مشــّخص نیســت و تنهــا بــه ذکــر بخشــی از 

واقعّیات بســنده می شــود؛ بدین گونه خواننده، همواره 

تشــنٔه کســب اطّاعات بیشــتر و کامل تر می ماند. تنها 

نتیجــٔه مثبت و واضحی که به عنــوان خواننده می توان 

از قهــر و زور )force( ایــن مثال ها گرفت، این اســت که 

بر مصالحه اندیشی و رعایت حقوق تمامی اقشار مردم، 

برتــری دارد و پادشــاهانی کــه مصلحت خود و حکومت 

خود را، حّتی به شــکل بی رحمانه، بر مصلحت رعایایش 

مقّدم می شمارد، همیشه پیروز است.

بــا توّجــه به تمامی ایــن مطالب، تا به اینجــا، این طور 

متوّجه شده ایم که قدرتی که پشت آن، تفّکر و اندیشٔه 

سیاسی نهفته است، دارای اثری بیشتر از خود قدرت، 

در معنای کّلی آن می باشد.

به طــور خاصــه، ایــن فصــل از کتــاب کــه بســیار نیز 

جالب انــد، با فصل نخســت، بســیار متفــاوت و مطالب 

آن کاماً غیرقابل پیش بینی اســت. وقتی سیاست های 

لوئــی دوازدهــم و یا رومی ها را دقیق بررســی می کنیم، 

متوّجه می شــویم که موفقّیت آنــان در تثبیت قدرت و 

اعمال سیاست های صحیح، دامنٔه جهانی داشته است. 

اّما به نظر می رســد که در این نقطه از کتاب، نویســنده 

در نوعی باتکلیفی قرار دارد و سمت و سوی مشّخصی 

ندارد. و فقط در حد ایده و نظریه مطرح می شود. ولی 

مــا خوانندگان، همچنان تمایل داریم تا مانند گذشــته، 

به اصولی که به طور کلیشــه ای به ما ارائه شــده، پایبند 

بمانیــم و به ســطحی از اطّاعات و اندیشــه کــه ما را به 

فکــر وامــی دارد، همچنان مضطرب و ناامید از گذشــته 

بنگریم.

کــه  اســت  مطالبــی  حــاوی  فصــل  آغازیــن  خطــوط 

بیشــتر هشــدار به نظ ر می رسند. هشــداری که چندین 

معنــا و محتــوا را در خــود جــای می دهــد. ماکیاولی از 

خواننــده اش می خواهــد تا هنــگام مواجهه بــا الگوهای 

غیرمتعــارف او، متعّجــب نشــود. او اّدعــا می کنــد که 

الگوی عالی ترین کنش و رفتار سیاسی را ارائه می دهد 

کــه بدون شــک ضامن موفقّیــت یک شــهریار جدید در 

آغــاز حکومتــش اســت. او ایــن اندیشــه را بــه خواننــده 

القــا می کند کــه بخواهد ماننــد یک شــهریارزاده رفتار 

کنــد. منظــور وی این نیســت که از تمام جهات شــبیه 

به شــهریار باشــد، بلکه در اندیشــه و منش خود، همان 

راهــی را درپیــش گیر د کــه یک شــهریار می پیماید. در 

ایــن راه، شــرط عقــل و جانب احتیــاط این اســت که راه 

و روش پیشــینیاِن باشــکوه را به خاطر بسپارد. نه به این 

امیــد کــه در آن جایگاه قرار گیرد، بلکه به این خاطر که 

طــرز فکر و رفتار آنان را همــواره در ذهن خود نگاه دارد 

و در تمــام اعمــال و رفتارش، رنــگ و بویی از آنان وجود 

داشــته باشــد. نکتٔه دیگری که ماکیاولی از شــخصّیت 

شــهریار، به خواننــده اش معرفی می کند این اســت که 

شهریار شبیه به کمان داری محتاط است که برای فرود 

آوردن نیــزه اش در هدفــی دور، نقطه ای دورتر با فاصلٔه 

بیشــتری را نشــانه می گیــرد. با این تشــبیه، قصــد دارد 

تــا بگویــد که کمان دار یا شــهریار، مطابق الگوی خاّصی 

عمــل کــرده اســت و بیش از هــر هدفی، بــر روی قدرت 

حاکمّیت و ثبات قدرت خود تمرکز کرده اســت که در 

نتیجه توانسته است به این نقطه برسد.

مــا به عنــوان خواننــده همــواره تمایل داریــم این طور 

قضــاوت کنیــم کــه شــخصّیت قهرمــان در داســتان ها، 

صرفــاً نمادیــن اســت و پــس از کشــف قهرمــان نمادین 

نویسنده با فیلسوفی که 
اّدعا می کرد قدرت را در 
قالب قانون پایه گذاری 
می کند و مّدعی استقرار 
قدرت در قانون بود، 
به صراحت مخالفت 
می کند.  به عقیدٔه او 
چنین فیلسوفانی ، در 
مورد قدرت صرفًا از زبان 
و گفتار خود استفاده 
می کردند و فقط نظریه 
ارائه می دادند. اّما درست 
درلحظٔه عمل، حّتی 
توانایی ارتباط برقرار 
کردن با نظریٔه خود را نیز 
نداشتند
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خــود، تمایــل بیشــتری بــرای خوانــدن ادامــٔه مطالــب 

داریــم. در اینجا تصــّور می کنیم که خود ماکیاولی نیز 

یک کمان دار اســت. مطالب او به صورت غیرمســتقیم 

ماننــد تیــری اســت کــه از کمــان رهــا شــده و در پــی 

حقیقت اســت. ماکیاولــی بار دیگر یادآور می شــود که 

جایگاه هدف از هر چیز دیگری داری اهمّیت بیشــتری 

است. بنابراین قهر و زور )force(، تعیین کننده تر از هر 

نیروی دیگری است. برای مثال نیز تا به اینجای کتاب، 

تصاویر بسیاری از کنش های سیاسی ارائه شده است تا 

خواننده بهتر متوّجٔه تمایز بین سیاســت های قدیمی تر 

و جدیدتر شود.

از ایــن پــس، آنچــه توّجــٔه خواننــده را بیشــتر جلــب 

می کند، شکاف بین عقاید خود نویسنده در آغاز کتاب 

بــا عقایدی اســت که اینــک در انتهای کتــاب دارد. در 

ابتــدای کتاب، حکومت هــا دارای ارزش بودند و ایجاد 

یــک حکومــت به منزلــٔه امتیــاز و هنــر تلّقی می شــد که 

به تدریج از ارزش آن برای شخص واحدی به نام شهریار 

کاسته شد و حاال در انتهای کتاب، نویسنده هر فرد را 

به طور جداگانه یک شهریار می داند و در هر شخصّیتی 

این ارزش و هنر را مشاهده می کند. تنها کافی است تا 

خود فرد از آن آگاه شود و رؤیای شهریار شدن را در سر 

داشته باشد. 

نویسنده هنگام صحبت از شهریاران، از بنیان گذارانی 

سخن می گوید که انسان هایی ستودنی و قابل تحسین 

بودند و به مردمی آواره و ستم دیده، آزادی بخشیده اند. 

آنان همان پیامبران هســتند که نویســنده از موســی در 

اینجا مثال می زند. شهریاران و فرمانروایانی نظیر او کم 

نیستند که افتخارشان این است موفقّیت شخصی شان، 

در کنار شادی و شرافت کشورشان معنا پیدا  کند. این 

تصویر از شهریاران، تصویری نمادین است که باید کنار 

گذاشــته شــود. اّما تنها این تصاویر نمادین هســتند که 

مردم را به اعتماد و وفاداری به شــهریار جدید تشــویق 

می کنند. شهریار جدید، به خودی خود از هیچ حمایتی 

از جامعه برخوردار نیست. در حالت کّلی، بی اعتقادی 

مــردم به چیزهای جدید، حس بســیار قدرتمندی ایجاد 

می کنــد. آنــان تــا زمانــی  که تجربــٔه مثبــت و مطمئنی 

از نظــام و حکومتی جدید به دســت نیاورند، ذهن شــان 

به خــودی خــود، مانع از وفاداری به هدفی می شــود که 

شــور و شــوق آنان را بــرای مّدتی کوتــاه برانگیخته بود. 

گویــی مشــکل اطاعــت رعایا از شــهریار همچنــان باقی 

اســت و یکی از بزرگترین مشــکاتی که شهریار همیشه 

بــا آن درگیــر اســت، همیــن مشــکل تحمیــل اطاعــت بر 

رعایاست. اکنون که او بنیان گذاری باشکوه و قدرتمند 

محســوب می شــود، باید بتواند از رفتارهای اطرافیان و 

نیز دشــمنانش تحلیل درستی داشــته باشد تا بتواند از 

خود، چه در برابر دشــمنان و چه طرفدارانش محافظت 

نمایــد. از ایــن رو، ماکیاولی تمام تصمیم هــا و رفتارهای 

شهریار را برطبق این کنش نقد و بررسی می کند. 

ماکیاولــی در اینجــا، قــدرت شــهریار و پیامبــر را در 

مقابل هم نشان می  دهد. هر دوی این قدرت ها، یکدیگر 

را مخالــف یکدیگــر قلمــداد می کنند. تا جایــی  که وی 

شــخصّیت »ساووناروال« را مثال می زند. شخصّیتی که 

بــا اّدعــای پیامبری، وارد امور زمامداری می شــود. او با 

استفاده از احساسات مردم و ایجاد حس گناه در آن ها 

حکومت را در دســت گرفت و حاکم و در نهایت دچار 

شکست شد.

حــال این پرســش مطرح می شــود کــه آیــا مردمی که 

خواستار تغییر هستند و می خواهند حاکم سرزمین شان 

را عوض کنند، آنان که به دنبال تغییر و وضعّیت جدید 

می باشــند، آیــا خودشــان قادرند بــرای ایــن تغییر تاش 

کننــد یا منتظــر نیروی دیگر هســتند؟ یا بهتــر بگوییم، 

بــه یک نیروی قدرتمند خــارج از خود نیاز دارند؟ یعنی 

برای این تغییرات بر روی قدرت خود حساب می کنند 

یا بر روی نیروهایی مانند دعا؟

بــا طــرح این پرســش، زیربنای بســیاری از مشــکات 

مشــّخص می شــود و تمــام اســتدالل ها، معنــای دیگری 
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می یابند. تقابل مابین ویرتو و دین داری در برابر قدرت 

و بخــت، بــه تقابل توانــا بودن و انتخاب کــردن در برابر 

تســلیم و رضا، موضوع اساســی این بخش است. که در 

نهایــت، همان تقابل مابین وابســتگی انســان به خدا، و 

استقال انسان و وابستگی به خودش می باشد. 

با توّجه به شناختی که تا به اینجای کتاب از نویسنده 

پیــدا کرده ایــم، ماکیاولــی مطمئناً با اســتقال انســان و 

اعتمــاد و اّتــکا به خودش دفاع کرده و ســعی می کند تا 

انســان را از وابســتگی به هر اســطوره ای، خواه مذهبی 

و خــواه غیرمذهبــی رهایــی بخشــد. این گونــه، ارزش و 

احترامی که ســال ها نســبت به اموری که خداوند برای 

انسان ها مقّدر کرده است به یک باره از بین می برد.

فرقی ندارد که این ارزش ها از ســوی یهودیان توســط 

موســی گفته شده  یا به شکلی باشد که ساووناروال آن  را 

برای مردمش معرفی می کرده است.

او اعتقــاد دارد مــا تا کنون تصّور می کردیم این فیض 

و لطف الهی اســت که حکومت های به اصطاح الهی و 

بی نقــص بر ما فرمانروایی می کنند. از این پس باید در 

خاف جهت آنان، به حکومت ها بنگریم. و نتیجه گیری 

ما، نه بر مبنای سخنان  پیامبران و افرادی چون موسی 

و  رومئــوس، بلکه بر مبنــای نهاد و ضمیر پاک خودمان 

باشــد. البتــه کامــاً واضح اســت کــه از برخــی جهات، 

ایــن نظریــه قطعّیت نــدارد و نمی توان گفت  بشــر قبًا 

صددرصــد صحیــح تصّور می کــرده و نــه می توان گفت 

افکار امروز او کاماً بی نقص است.

حاال پرسش این است که: فضیلت و تقوا، و اعتقاد به 

مذهب چیســت؟ زندگی منطقی روزانه بدون توّجه به 

مسائل مذهبی چه معنا دارد؟ و اصوالً حکومت ها منشأ 

و سرچشمٔه وجودی خود را مدیون کدام یک از این نوع 

تفّکرها می دانند؟- هیچ پاسخ مطمئنی وجود ندارد. اّما 

این عدم قطعّیت، بار معنایی سنگینی دارد. دست کم، 

به یک مورد نباید شــک کنیم: ماکیاولی خواننده اش را 

متعّهد می سازد تا به پایه های سیاست شک کند و نگاه 

پرســش گرانه ای به سیاســت داشــته باشــد. او به وسیلٔه 

خواننــده اش، شــروع به مــردود دانســتن و قدغن کردن 

مطالبی می نماید  که انســان ها، خصوصاً مذهبیون، در 

گذشــته، آن  را به عنــوان حقیقــت قبول داشــته و ترویج 

می نمودند.

این نگاه پرسش گرانه، آن قدر ریشه ای و بنیادین است 

کــه تصّور مــی رود این اثر تنها برای طرح همین پرســش 

است که نوشته شده و هدف از نوشتن این کتاب، فقط 

رسیدن به این نقطه بوده است. 

قبــل از آن، این گونه به نظر می رســید که پایه های یک 

حکومت، بسیار مقّدس محسوب می شود و این تقّدس 

در امــر سیاســت ورود کــرده اســت. قهرمانان سیاســی 

به حســاب  مقــّدس  و  پــاک  واقــع، شــخصّیت هایی  در 

می آینــد کــه از ســوی مــردم گرامی داشــته می شــده یا 

حّتی قابل پرســتش بودند. با نابود شــدن این تصّورات، 

شــمار می آینــد.  بــه  بازنــده  دیگــر  شــخصّیت ها،  ایــن 

چگونــه می تــوان تصّور کرد که حکومتی تشــکیل شــود، 

بــی آنکه شــخصّیتی در نقــش قهرمان برای تشــکیل آن 

وجود نداشــته باشــد؟ بی آنکه ســرزمینی آمادٔه پذیرش 

آن حکومــت باشــد، بدون آنکــه اکثرّیت جامعــه، تمایل 

بــه حضــور آن داشــته، و حّتی چگونه حکومتی تشــکیل 

می شود بدون آنکه فریبی در آن برای افراد جامعه وجود 

نداشته باشد؟

این سؤال نهایی است که بیش از بقیه پرسش ها جلوه 

می کند و بقیه سؤاالت در کنار آن رنگ می بازند.

ماکیاولی این پرســش ها را طبقه بندی نمی کند، تنها 

آنان را پیِش روی خواننده قرار می دهد و توّجه خواننده 

را به آن جلب می کند... با این ســمت و ســویی که در 

اثــرش به ما می دهد، با روشــی بســیار مختصر و مفید، 

طرز تفّکر جدیدی را پیش روی  ما می گذارد، بدون آنکه 

نیازی به فیلســوف یا واعظی وجود داشــته باشــد. حاال 

دیگــر وقتــی از شــخصی ماننــد »ســاووناروال« صحبت 

می کنیم، مانند قبل او را نمی شناســیم. شناخت و طرز 

فکــر مــا بعد از این پرســش ها، دچار تغییر شــده اســت. 

می تــوان گفــت اندیشــه و عمل سیاســی ما کامًا ً رشــد 

کرده است.

ایــن هدایــت، بیشــتر از اشــاره ای ســاده به شکســت 

پیامبری خلع ساح شده مانند ساووناروال است، بیشتر 

از تغییــر تصویــری کــه از موســی به عنــوان یــک پیامبر 

حکیم داریم، می باشــد و در کل فراتر از خارج شــدن از 

چارچوب های پذیرفته شده دربارٔه بنیان دین و مذهب 

اســت. این فقط سیاســت این اشخاص نیست که مورد 

نقــد قــرار می گیــرد، بلکه اصولی کــه بر آن سیاســت ها 

حاکــم هســتند، مورد توّجــه قرار می گیرنــد. اصولی که 

تاریخ، شکست آن ها را ثابت کرده است. به همین دلیل 

است که تغییر عملکرد، کافی نیست. بلکه اصول فکری 

بایــد تغییــر کننــد تا شــاهد تغییــرات بنیادیــن در عمل 

باشیم.

اعتمــاد  دعــا  بــه  کــه  کســی  ماکیاولــی،  به عقیــدٔه 

نویسنده این عقیده را 
رد می کند که یک تشّکل 
سیاسی در درون خود، 
ثبات و پایداری دارد. و 
اّدعا می کند که کامًال 
برعکس این است و 
همیشه در بدنٔه خود در 
نبرد و ستیز است، همین 
نبرد و ستیز است که دوام 
و پایداری دارد. در این 
میان، شهریار نقش اساسی 
را در کنترل و ادامٔه این 
نبرد و ستیز بر طبق اصول 
عقالنی و تجربی ایفا 
می کند
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می کنــد، احمــق اســت و نیــز کســی کــه فرامــوش کند 

کــه موســی شــهریاری خــود را بــه زور برپا کرده اســت. 

ناباوری انسان ها، و همین طور باورهای غلط، منشأ تمام 

بدبختی های آنان است. انسان باید به باورهای صحیح 

خود اعتماد داشته باشد و در حفظ باورهاییش بکوشد، 

نــه در حفــظ و نگــه داری نــام خــدا. تنها هــدف اصلی، 

رســاندن خیــر و منفعــت عمومی اســت. اّما پادشــاهان 

مستبد، فقط می خواهند با زور حکومت کنند. هرچند 

بهترین حاکمان، آن هایی هستند که سعادت کشورشان 

را تضمیــن می نماینــد. حاکمانی که چون می دانســتند 

چگونه و به چه دلیل قدرت خود را برخاف میل همگان 

تحمیــل ســازند، پیــروز هســتند. حّتــی در شــرایطی که 

می بایســت بر مخالفت ها و مقاومت ها فائق آیند. این، 

همان نگاه ماکیاولیستی است.

نگاهی که عقیده دارد کسانی که شجاعت جنگیدن 

بــرای ایمــان و عقیــده خــود را نداشــته  باشــند، نه تنهــا 

محکوم به شکســت هســتند، که بیشــتر گناهکارند. یا 

کسانی که به ظاهر از شهریار حمایت می  کنند و نزدیک 

او هســتند، اّمــا او را رها می کنند تــا مجبور به وفاداری 

نباشند، مستحق شکست و بدنامی اند. 

بــا ایــن  حــال، ماکیاولــی بــا نظریــٔه ســاووناروال هیــچ 

ضــرورت  می گویــد:  کــه  هنگامــی  نــدارد،  مخالفتــی 

پرداختن به سیاست، فقط در سطح معّینی جایز است. 

از این منظر اســت که فصل ششــم بسیار منحصربه فرد 

تلّقــی می شــود. زیرا کســب دانش جدیــدی را در مورد 

ماهّیت سیاست ممکن می سازد. دانش امروزی، ریشه 

در عــدم آگاهــی و دانــش دارد. ایــن در واقــع، تناقضی 

اســت کــه بــا تجزیــه و تحلیــل مبنــا، کامــاً مشــّخص و 

به شــکل تجربی نشــان داده می شــود. به نظر می رسید 

ماکیاولــی در آغــاز، مســائلی که فیلســوفان پیــش از او 

دربــارٔه سیاســت ضــروری دانســته و نوشــته بودنــد را 

از مطالــب خــود حــذف کرده اســت. گویی خــود قصد 

داشــت به صورت تخّصصی تمامی این تجارب سیاسی 

را کــه می شــناخت مرور کند تا کامــاً درک نماید که با 

چــه ابزاری می توان حکومتی را اداره کرد. در حالی  که 

ضرورت حاکم بر اعمال شهریار را در هر موقعّیت خاص 

می توان به وسیلٔه چند عامل شناسایی نمود. خود حاکم 

به عنــوان عامل اصلــی، مردم و جامعه به عنــوان مرکز و 

میدان نیرو، و تصاویری که فلسفٔه کاسیک و مسیحی 

به آنان پایبند است و آنان را توضیح می دهد. نویسنده، 

عامدانــه پیرامــون مفاهیــم جدید، نظریــٔه کنش ترتیب 

می دهد و سپس برای آن نظریه استدالل می آورد.

اگــر بخواهیــم چکیــدٔه مطالب کتــاب شــهریار را در 

چند خط بازگو کنیم، باید بگوییم که ماکیاولی فعالّیت 

سیاســی را فعالّیــت افراد با درجــات مختلف قدرت به 

حســاب مــی آورد که هرکدام تــاش می کنند تا بر آنچه 

دارنــد، بیفزاینــد. او برخــاف ســایر فیلســوفان، معتقد 

اســت که سیاست، هنری است که در اخاق، بی طرف 

اســت. از این بابت، او در تاریخ اندیشــٔه سیاسی، نقش 

مهّمی را ایفا نموده  است.

او نشان می دهد که 
عوامل و حقایق یک 

مسئله یا مشکل، دائمًا 
در حال تغییر هستند و 
هرگز نمی توان از قبل، 

راه حل ارائه داد. بنابراین 
مسئلٔه نظریه و مسئلٔه 
عمل به آن، از هر سو 

یکدیگر را خنثی می کنند. 
یا حّتی بدون خنثی کردن 
، در طول زمان از  یکدیگر

یکدیگر فاصله گرفته و 
دور می شوند، تا جایی  که 
رابطٔه آنان کامًال نامفهوم 

می شود
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در تفّحص و جستجوی 
فضایل از یادرفته

آیزایا برلین
ترجمٔه مراد سیف زاده
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 آنچه در پی می آید اشــاره ای اســت به برخی از وجوه 

اندیشٔه ماکیاولی که به آن ها خواهم پرداخت.

 بدون شک، عطف توّجه به اندیشمندی که از بنیان 

خود را آزاد از قید و قواعد عقانی متعارف دوران خود 

کند، به راستی باعث شگفتی آدمی می گردد. ماکیاولی 

نــه ســودای آن را دارد و نــه بر خود ســخت می گیرد که 

یادآور حق طبیعی۱ شود. ]همان[ مقولٔه بنیادینی که بر 

اســاس آن حقوق دانان و فیلســوفان پیش از او و البته تا 

ســده های بعد از او بحث های پر دامنه ای را رقم زدند. 

ماکیاولــی فیلســوف یــا حقوق دانــی تمام عیــار نبــود؛ با 

وجــود ایــن، تصمیم بــه نــگارش کتابی دربــارٔه حکومت 

گرفــت. دســت کم ایــن امکان وجــود دارد که کســی از 

او خواســته باشــد دربارٔه نفی و طرد صریح متافیزیک و 

الهّیــات زمانــه اش چنین کنــد. ماکیاولی بیــان می دارد 

کــه روش او روشــی واقعــی و عینــی بــوده و قصــد دارد 

دســت بــه کاری بزنــد کــه هیــچ فرد دیگــری پیــش از او 

بــدان مبادرت نورزیده اســت. در گــذر و بی اعتنایی او 

به مفاهیم و مقوالت متعارف، نکتٔه ویژه ای وجود دارد 

که برجســته ترین اندیشــمندان و متکّلمین و خطاب آن 

روزگار، خــود درصــدد بیان آن نبودند. او هیچ اشــاره ای 

بــه حقــوق طبیعــی نمی کنــد؛ از الهّیات، هــر نوعی که 

باشد، هم سخنی به میان نمی آورد. هرم عظیمی که در 

رأس آن خدا جای گرفته اســت و در قاعدٔه آن نازل ترین 

مخلوقــات ســکنی دارنــد، بــه کّلــی در نظــام فکــری او 

غایــب اســت. در فکــر او، آنچه را که پوپــر، ذات گرایی۲ 

می نامــد و نیــز انگیزٔه پیشـــینی تغییر و تحــّول ضروری 

آدمــی یــا گروه های اجتماعــی در جهاتی معّیــن، در پی 

قوانیــن الیتغیری که خدا یا طبیعــت در آن ها نهاده اند، 

هیــچ جایگاهــی ندارد. نــگاه او به دین نیــز صرفاً نگاهی 

فایده باورانــه اســت؛ برخــی از انــواع دیــن بــرای جوامــع 

مفیدند و باعث ثبات یا رونق آن ها شــده، اّما دســته ای 

دیگر، به عکس، موجبات زوال و انحطاط و تجزیٔه جامعه 

را فراهم می آورند.

در اندیشــٔه ماکیاولــی، وجــود خداونــد به طــور جّدی 

فرض بنیادین نیست و نقطٔه عزیمت نظریه اش به حساب 

نمی آیــد. بنابراین شــخص ملحد نیز مــی تواند با طیب 

خاطــر آثــار او را مطالعــه کرده و سرمشــق بگیرد. ســّنت 

برای او حّجت نیست و عاقه ای به آزادی فردی ندارد؛ 

آزادی سیاســی به نزد ماکیاولی نیز تنها در دولت معنا 

می دهد آن هم آزادی از سیطره و چنگال سایر دولت ها. 

در اندیشــٔه ماکیاولــی هیــچ مفهومی از حقــوق فردی را 

نمی توان یافت و تمرکزگرایی و اقتدارطلبی برای او امری 

مفروض و مسّلم است. تاریخ هم کمابیش برای او عاری 

از معنــا اســت. آدمیــان در هــر مکان و در هــر زمانی که 

باشــند، ماهّیتی یکســان دارند. از آنجا که در بحث وی 

اهــداف واال و غایات متعالی در کار نیســتند- در اینجا 

ســّنت عبــری مســیحی به کّلــی از دور خارج می شــود- 

مفهــوم پیشــرفت نیــز محــو مــی شــود، خواه پیشــرفت 

مــادی باشــد و خواه معنــوی. پیش فــرض ماکیاولی این 

اســت کــه عصر کاســیک با همه فضیلت هــای مختص 

بــه خــود می توانــد در اذهــان شــهروندانی کــه به نحوی 

مقتضــی آموزش دیده اند، احیا شــود. بــه عبارت دیگر، 

به نــزد ماکیاولی، جریان برگشــت ناپذیرِ رویدادها امری 

کاماً بی وجه است و برای او ارزش های مطلق هم وجود 

ندارند. شــگفت انگیز تر از همه، غیاب مطلق و یکپارچٔه 

اندوخته های نظری و فکری قرون وسطا در سامانٔه نظری 

ماکیاولی است.

بــه عبارتــی، از آن سلســله مراتــب عظیــم متافیزیکی 

تغافل شــده و عامدانه به طاق نســیان ســپرده می شود. 

ایــن عمــل، مســتوجب شــک عمیقی نســبت بــه کانون 

تاریخ عقانی می گردد. بدیهی و مســّلم اســت که هیچ 

ضرورتــی در کار نیســت کــه تمامــی افــراد متأثــر از آن 

چیــزی باشــند کــه مــا تمایــل داریــم آن را »روح دوران« 

بخوانیم. ماکیاولی نیز به ســان افاطون و ارسطو بر این 

باور بود که ســعادت آن چیزی اســت که بشر در جست 

وجــوی آن اســت و تنها با تحّقق هماهنگــی قوای خاص 

بشری رسیدن به آن ممکن است. از سوی دیگر، کسب 

ســعادت وابســته و بســته به کشف چیســتی امور واقع 

می باشــد. اگر نتوانید کشــف کنید کــه واقعّیت ها چه 

هســتند و دچار اشــتباه و خیالبافی شــده و در توّهم به 

سر ببرید، بی شک در تعّهد خود نسبت به امور شکست 

خواهیــد خــورد. ایــن واقعّیت اســت که همواره شــما را 

به هدفتان خواهد رســاند. بــه عبارتی، ما تنها زمانی به 

خواســتٔه خود می رســیم که ماهّیت مــاده و عناصری را 

که با آن ها ســر و کار داریم و همچنین ماهّیت خودمان 

را دریابیم. بنابراین نخســتین وظیفٔه ما کســب دانشــی 

اســت که از نظر ماکیاولی عبارت است از روان شناسی 

و جامعه شناســی: بهتریــن منبــع اطّاعــات و آگاهــی، 

از تلفیــق مشــاهدٔه هوشــمندانٔه واقعّیــت دورٔه معاصــر 

بــا حکمتــی که برآمده از توّجه بهتریــن متفّکرین اعصار 

گذشته به خصوص دورٔه باستان است، حاصل می شود؛ 

در فکر او، آنچه را که 
، ذات گرایی می نامد  پوپر
و نیز انگیزٔه پیشـینی تغییر 

و تحّول ضروری آدمی 
یا گروه های اجتماعی 

در جهاتی معّین، در پی 
قوانین الیتغیری که توسط 

خدا یا طبیعت در آن ها 
نهاده شده است، هیچ 

جایگاهی ندارد. نگاه او 
به دین نیز صرفًا نگاهی 

فایده باورانه است؛ برخی 
از انواع دین برای جوامع 

مفیدند و باعث ثبات 
یا رونق آن ها شده، اّما 

، به عکس،  دسته ای دیگر
موجبات زوال و انحطاط 
و تجزیٔه جامعه را فراهم 

می آورند
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چرا که به وضوح او معتقد است متفّکرانی که تحت تاثیر 

مســیحّیت هستند، به واسطٔه سوء تفاهمات عمیقی که 

دین به همراه دارد، به گمراهی کشــیده شــده اند. افراد 

گوناگون، در طلب اهداف مختلفی هســتند: این تلّقی 

که هر کاری فن متفاوتی را طلب می کند، به یقین تعّلق 

به اندیشٔه دورٔه رنسانس دارد. هنرمندان به دنبال هنر 

هستند؛ فاتحان در طلب شکست خوردگان؛ عاشقان در 

پی عشق، ریاضی دانان، پزشکان، سربازان، طّاب هر یک 

در جست وجوی مقاصد خاص خودشان می باشند. برای 

آنکه هر یک از ایشان امکان تحّقق خواست خود را بیابد، 

وجود دولّتها ضروری اند؛ چراکه هیچ عامل پنهانی که به  

تمامی این فعالّیت های انسانی نظمی طبیعی ببخشد، 

در کار نیســت. مفهوم نفع جمعی یا مصلحت عمومی 

آن چنــان که باید و شــاید در مکتوبات ماکیاولی جلوه و 

طنینی ندارد. حاکمان ضرورتاً باید باشــند زیرا که باید 

بــه جامعٔه انســانی ســامان بدهنــد و به آن صلــح، ثبات، 

توانمندی و قدرت اعطا کنند تا خود را در برابر دشمنان 

ایمن بدارند، رشـد کنند و نهادهایی را به پا دارند که به 

آن ها امکان بسط استعداد و قابلّیت هایشان برای تأمین 

نیازهــای طبیعی را ببخشــد. بــه یقین، چیــزی به عنوان 

فــن حکومــت داری وجــود دارد؛ فّنی که بــه نظر می آید 

در نــزد شــهریاران متفــاوت اســت بــا تلّقی ســردمداران 

حکومتی از نوع جمهوری؛ »کسانی که نقشٔه سرزمینی 

را روی زمیــن و در ســطحی مســطّح قــرار می دهند تا به 

مشــاهدٔه طبیعت کوه ها بپردازند و برای مشاهدٔه نقاط 

پست و کم ارتفاع، خود را به نقطه ای بلند در باالی کوه 

می رســانند«. تنها اگر ســّکان کشتی در دستان شخص 

نیرومنــدی باشــد از غــرق شــدن نجــات خواهــد یافت، 

جامعٔه انسانی به یک جنگل فرو خواهد کاست مگر آنکه 

متخّصص یا کارآزمودگانی شایسته آن را هدایت کنند. 

اگرچــه ماکیاولــی آشــکارا آزادی و حکومــت جمهــوری 

را ترجیــح می دهــد اّمــا شــرایط و موقعّیت هایــی وجــود 

دارند که در آن ها شــهریاری نیکو و توانمند به حکومت 

جمهوری ارجحّیت دارد.

از قدمــای باســتان، ارســطو نیــز بــر همٔه ایــن مطالب 

صّحه گذاشته است. از این واقعّیت که چیزی به عنوان 

فــن حکومــت وجــود دارد، قطع یقین ایــن نتیجه حاصل 

نمی شــود کــه ماکیاولــی بدین امــر التفات نداشــته که 

آنچه را به کار می برد، به مرحلٔه اجرا درآمده است و در 

کتاب راهنمایی مشــتمل بر »احکام«، علمی به دســت 

داده اســت کــه بــه لحــاظ اخاقــی خنثی اســت. کامًا 

آشــکار اســت که خواســتٔه او همین اســت. آدمیان باید 

در رفتارها و سلوک شــان و نیز در مشــاغل و کارهایشــان 

مورد مطالعه قرار گیرند. هیچ راه پیشینی برای شناخت 

انســان های کارآمد که به کار حاکم بیاید، وجود ندارد. 

شــّکی نیست که ذاِت انســانِی ثابت و غیرقابل تغییری 

وجــود دارد کــه در همــٔه زمان ها یکســان باقی می ماند. 

اّمــا حصول شــناخت از طبیعت انســانی تنها به واســطٔه 

مشــاهدٔه تجربــی ممکــن اســت. انســان ها، آن گونــه که 

کســانی از آن هــا توصیفــی آرمانــی عرضــه می دارنــد، 

نیستند. اکثر انسان ها بی ثبات، بزدل، حسود و مرعوب 

قدرت انــد. هّمت و جهد اندکی بــه آزادی واقعی دارند 

و آن را در جایــگاه نازل تری نســبت بــه امنّیت یا میل به 

انتقام جویــی از کســانی کــه آن هــا را آزار داده انــد، قرار 

می دهنــد. آدمیــان بــه ســادگی بــه فســاد می گراینــد و 

مشــکل بتوانند شــفا بیابند. جامعه میدان جنگی است 

که در آن، میان گروه ها و نیز در خود گروه ها نزاع وجود 

دارد. ایــن نزاع هــا و برخوردها تنهــا از طریق به کار بردن 

آگاهانــٔه قدرت اســت که تحت کنترل قــرار می گیرند. 

اّما این قدرت به چه نحو باید اعمال شـــود؟ در پزشکی، 

می توانیــم  هنگامــی  تنهــا  مجّسمه ســازی،  معمــاری، 

شــناختی نظام منــد از تکنیک هــای مورد نیاز به دســت 

آوریم که به حکمت دورٔه باســتان توّجه کنیم. به یقین، 

روش ماکیاولــی توســعٔه نظــام اســتقرایی قــرن هفدهــم 

نیســت؛ او پیــش از گالیلــه و بیکن می زیســت؛ روش او 

تلفیقی است از مشاهده و دانایی عمومی؛ چیزی شبیه 

پزشــکی تجربــی دنیای پیشــا- علمی. قواعــد او بیش از 

آنکــه از قوانیــن منطقــی صــورت پذیرفته و شــکل یافته 

باشــند، غالبــاً از توصیه هــا و اندرزها متشــّکل شــده اند. 

در اغلب اوقات چنین گفته می شود که ماکیاولی علم 

سیاســت را از اخــاق جدا ســاخته اســت. بدیــن ترتیب 

کــه او بنا به ضرورت سیاســی روش هایــی را توصیه می 

کنــد کــه باورهای عمومی و متعــارف را محکوم کرده و 

بــرای حفــظ منفعت دولــت، پا روی جنــازٔه افراد نیز می 

گذارد. صرف نظر از آنکه تلّقی او از دولت چه بود و آیا 

این مفهوم به نحو مناســبی در نوشته های او طرح شده 

اســت، بــه نظــرم چنین می آیــد که نظر فــوق، آنتی تزی 

نادرســت اســت. از نظر ماکیاولی، غایات و اهدافی که 

او از آن هــا دفــاع می کنــد، اموری هســتند که انســان ها 

بایــد زندگــی خــود را برای آن هــا فدا نماینــد. این، همان 

چیزی اســت که او از ارزش های اخاقی مراد می کند. 

او بــه جدایــی میان ارزش هــای اخاقی از امور سیاســی 

سّنت برای او حّجت نیست 
و عالقه ای به آزادی 
فردی ندارد؛ آزادی سیاسی 
به نزد ماکیاولی نیز تنها در 
دولت معنا می دهد آن هم 
آزادی از سیطره و چنگال 
سایر دولت ها. در اندیشٔه 
ماکیاولی هیچ مفهومی از 
حقوق فردی را نمی توان 
یافت و تمرکزگرایی و 
اقتدارطلبی برای او امری 
مفروض و مسّلم است
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مبــادرت نمــی ورزد، بلکــه تمییــزی قائل می شــود میان 

دو نــوع اخاق ناســازگار. یکی اخاق منــدرج در جهان 

ملحدان است که غایت آن، دلیری، توانمندی، زیبایی، 

دســتاوردهای جمعــی و نظــم اســت. به نظــر ماکیاولی 

این ها برترین دستاوردها و امور ذی قیمت بشری هستند 

و او خود آرزوی بازگشت به آن ها را داشت. در برابر این 

اخــاق، اخاق مســیحیت اســت که کمــال مطلوب آن، 

نوع دوستی، لطف، عشق به خداوند، بخشش دشمنان، 

بیزاری نسبت به منافع این جهان و ایمان به جهان پس 

از مــرگ اســت. به نظــر ماکیاولی با تشــّکل کســانی که 

معتقد به چنین آرمان هایی هستند در عمل هیچ جامعٔه 

انسانی رضایت بخشی بر پا نمی گردد.

نخستین وظیفٔه ما 
کسب دانشی است که 

از نظر ماکیاولی عبارت 
است از روان شناسی و 

جامعه شناسی:  بهترین 
گاهی،  منبع اّطالعات و آ

از تلفیق مشاهدٔه 
هوشمندانٔه واقعّیت دورٔه 

معاصر با حکمتی که 
برآمده از توّجه بهترین 

متفّکرین اعصار گذشته 
به خصوص دورٔه باستان 

است، حاصل می شود؛ 
ح او معتقد  چرا که به وضو

است متفّکرانی که تحت 
تاثیر مسیحّیت هستند، 

به واسطٔه سوء تفاهمات 
عمیقی که دین به همراه 
دارد، به گمراهی کشیده 

شده اند

پینوشتها:
Natural Law .۱

essaritialism .۲
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عناصر اندیشه ی ماکیاولی عناصر اندیشه ی ماکیاولی 
بخشدومبخشدوم
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کیاولی بخت و اقبال در اندیشٔه ما
و مارگریت ریتز

مترجم: شهناز یعقوبی
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بخت، یکـــی از مهم  ترین وجوه اندیشـــٔه باســـتانی در 

تبییـــن پیدایش و بالندگـــی و زوال رخدادها به حســـاب 

تـــا عصـــر  باســـتان  می آیـــد. اندیشـــه ای کـــه از دوران 

رنســـانس و تـــا حدودی تـــا پس از آن، ســـدٔه شـــانزدهم و 

هفدهـــم، تـــداوم داشـــته اســـت. بخـــت، عنصر بســـیار 

مهّمی در منظومٔه نظری نیکولو ماکیاولی نیز به شـــمار 

مـــی رود. می توان بـــه این گفته خطر کرد که با اندیشـــٔه 

ماکیاولی بود که مفهوم بخت -در مناســـبتش با ویرتو- 

برای محّققین قرن بیســـتمی بیش از پیش مســـئله شد.

همان طـــور کـــه گفتـــه شـــد، عنصـــر بخـــت موضـــوع 

بســـیار مهّمی در اندیشـــٔه قدیم بوده کـــه مفهوم آن نیز 

دچـــار تغییـــر و تبّدالتی شـــده اســـت. هـــرگاه بخواهیم 

بخت در اندیشـــٔه ماکیاولی را موضوع تحقیق خود قرار 

دهیم، الجرم بایســـتی به پیشـــینٔه این مفهوم در جهان 

قدیـــم، توّجه ویژه ای را مبذول داریـــم. بگذارید ابتدا از 

یک داســـتان کهن یونانی آغاز کنم که اشـــاره ای دارد به 

»خطـــر زیادی خوشـــبخت بودن«.

پولیکراتـــس۱ مردی بود که از بخـــت فراوانی برخوردار 

بود و توانســـت در مّدت زمان کوتاهی، جزیرٔه ســـاموس 

را بـــه زیـــر فرمان خود آورده و هـــزار کمان دار به خدمت 

گرفـــت و کشـــتی های عظیمی ســـاخت تا جزایـــر دیگر 

ســـرزمین اصلی را غـــارت کرده و به زیر یـــوغ خود آورد. 

وقتی او را ســـرزنش کردند که چرا دوســـت و دشـــمن را 

به یکســـان چپاول می کند، پاســـخ داد:

ــــــ چـــرا باید میـــان آن ها فـــرق بگـــذارم؟ ببینید وقتی 

آنچـــه را از دوســـتان گرفتـــه ام بـــه آن هـــا پـــس می دهـــم 

از  خوشـــحال تر  بســـیار  می شـــوند،  خوشـــحال  چقـــدر 

زمانی کـــه چیـــزی از آن هـــا نگرفتـــه بـــودم.

پولیکراتـــس، چنـــان در کارهـــای خـــود موّفـــق بود که 

آماســـیس۲ پادشـــاه مصر، ســـخت تحـــت تأثیـــر کارهای 

وی قـــرار گرفتـــه بـــود. اّمـــا بخـــت بـــا پولیکراتـــس چنان 

هم آغـــوش شـــده بود کـــه آماســـیس را نگران کـــرد. چرا؟ 

چـــون در جهان باســـتان عقیـــده بر این بود کـــه اگر الهٔه 

بخت با شـــما یار باشد، خدایان به وی حسادت خواهند 

کـــرد و بخـــت نیـــز هرگز چنـــدان با کســـی نخواهد ماند 

و رویگردانـــی وی موجـــب فاجعه و بدبختـــی می گردد. 

از همیـــن رو، آماســـیس نامـــه ای خطاب به وی نگاشـــت 

گفت: و 

»پولیکراتـــس، عزیـــز، مطمئـــن هســـتم که حســـادت 

خدایـــان برانگیخته می شـــود، زیرا هر کـــس که بخت و 

اقبـــال بیـــش از حد بـــه او روی آورد فرجـــام بدی خواهد 

داشـــت. بنابرایـــن، تـــو باید احتیـــاط کنی! چیـــزی را که 

بیـــش از همه دوســـت داری انتخـــاب و نابـــود کن. اگر 

بعـــد از این قربانی، باز هم بخت و اقبال بلندی داشـــتی 

قربانـــی دیگری بـــده و این کار را ســـه بار تکـــرار کن«.

پولیکراتـــس ایـــن نصیحـــت را حقیقتـــاً جـــّدی گرفت 

و بـــه فکـــر فرو رفـــت و از خـــود پرســـید کـــه در دنیا چه 

چیـــزی را بیـــش از همـــه دوســـت دارد. او مهـــر طایـــی 

بســـیار جالبی داشـــت که هنرمندی مشـــهور با مهارت 

فوق العـــاده آن را کنـــده کاری کرده بـــود، و به این نتیجه 

رســـید که در میـــان تمـــام دارایی هایش چیـــزی را بیش 

از ایـــن مهر دوســـت نـــدارد. بنابراین، ســـوار بـــر یکی از 

کشـــتی های بزرگش بـــه دریا رفت و وقتـــی به قدر کافی 

دور شـــد، جواهر را درآورد و آن را با آه و حســـرت فراوان 

بـــه قعر دریـــا انداخـــت، بعد به افـــرادش دســـتور داد تا 

به ســـرعت به ســـاحل برگردند. گرچه با ایـــن کار، قلبش 

بـــه درد آمده بـــود اّما خیالش راحت شـــد. پنج یا شـــش 

روز بعد، یکی از ماهیگیران ســـاموس، ماهی بزرگی را به 

تـــور انداخت. ماهـــی آن قدر بزرگ بود کـــه ماهیگیر، آن 

را به حاکم مســـتبد پیشـــکش کرد با این امید که پاداش 

خوبـــی بگیـــرد. ماهیگیـــر گفـــت: ای پادشـــاه! مـــن مرد 

بســـیار فقیری هستم و با دســـترنجم زندگی می کنم، اّما 

فکـــر کردم که این صید فقط شایســـتٔه شماســـت. اجازه 

بدهید آن را به شـــما تقدیم کنـــم. پولیکراتس که خیلی 

خوشـــحال شـــده بود دســـتور داد ماهی را به آشـــپزخانه 

ببرنـــد و ماهیگیـــر را برای شـــام دعـــوت کـــرد. ماهی را 

با چاشـــنی بســـیار عالی پختنـــد و در یک ظـــرف نقره ای 

روی میـــز گذاشـــتند. وقتـــی آن را تّکه تّکـــه کردند همه 

شـــگفت زده شـــدند. مهر طایی پادشـــاه در شکم ماهی 

بـــود. خدمتکاران با خوشـــحالی، مهـــر را به پادشـــاه که 

ســـخت متعّجب شـــده بود دادند.

آماســـیس با شـــنیدن این معجزه، فوراً قاصـــدی را نزد 

پولیکراتس فرســـتاد تا پایان اّتحاد خـــود را با این جّبار که 

بیـــش از حد خوش شـــانس بـــود اعام کنـــد. در نامٔه در 

دوم چنیـــن آمده بود:

کـــه  باشـــم  مـــردی  مّتحـــد  نمی توانـــم  »مـــن دیگـــر 

خوش اقبالی اســـتثنایی اش، مســـلماً عواقب بسیار بدی 

برایـــش خواهد داشـــت. اگر بایـــی بر تو نازل شـــود من 

موظّـــف هســـتم به نجاتت بشـــتابم. پس بیـــا از هم جدا 

شـــویم زیـــرا در ایـــن صـــورت می توانـــم بـــدون دغدغه، 

شـــاهد مشـــکات تو باشم«.

داســـتان فوق را به عنوان نمونه ای از اندیشـــٔه مردمان 

البته اندیشمندان رومی 
هرگز بر چنین نظری 

نبودند که بخت یکسره 
نیرویی بدمزاج و ناموافق 

است بلکه اّتفاقًا او را 
ایزدبانویی نیک و مّتحدی 

بالقوه قلمداد می کردند 
که آن قدر باارزش است 
که بایستی نظر او را به 

خود جلب نماییم.  عّلت 
اهمّیت جلب توّجه 

ایزدبانوی بخت نیز این 
ع خیر و  است که هر نو
سعادت و کامروایی که 

بتوان تصّور کرد انسان ها 
در پی و آرزوی آن باشند 

در کف دست قدرتمند آن 
ایزدبانو است
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و حاکمان قدیم آوردم تا نشـــانٔه بارزی باشـــد از ســـامانٔه 

اندیشٔه باســـتانیان پیرامون بخت.

بـــا ظهـــور مســـیحّیت اّمـــا دیدگاه هـــای مربـــوط بـــه 

بخـــت دچـــار تحّولـــی بنیادیـــن شـــد.  نمونـــٔه مشـــهور 

تئوری پردازی هـــا دربـــارٔه بخـــت، آنســـیوس مانلیـــوس 

تســـای  »در  کتـــاب  صاحـــب  بوئتیـــوس  ِســـِورینوس 

اســـت. فلســـفه«۳ 

مطابـــق نظـــر وی، فيلســـوف راســـتین، اعتنایـــی بـــه 

بخـــت ندارد و در برابر آن مقاوم اســـت.  گردونٔه بخت، 

به ناگزیـــر می چرخـــد و آن هایـــی کـــه در اوج هســـتند 

بـــه زودی خود را در حضیض می یابند.  اقتضای طبیعت 

بخـــت ایـــن اســـت:  نوســـان و ناپایـــداری.  او می گویـــد 

بخـــت زمانی بـــه آدمیان بیشـــترین خدمـــت را می کند 

که نامســـاعد اســـت.  بخت نیک مـــا را فریب می  دهد، 

زیـــرا ایـــن توّهـــم را در چشـــم  های مـــا می نشـــاند که به 

ســـعادت راســـتین نایـــل شـــده ایم؛ ولی وقتـــی که بخت 

نقـــاب از چهـــره برمی گیـــرد و بـــه ما نشـــان می دهد که 

تا چـــه مایـــه می تواند غّدار باشـــد، آن هنگام اســـت که 

بیـــش از هر زمـــان دیگر می آموزیم و عبـــرت می گیریم.  

بخت برگشـــتگی بـــه ما مـــی آموزد که اقســـام ســـعادتی 

کـــه از مـــال و منـــال و آوازه و لّذات برمی خیـــزد ناپایدار 

اســـت.  بخت ما را آگاه می ســـازد که کدام یک از یاران 

ما، یارانی راســـتین اند.  البته بوئتیـــوس تا پیش از مّتهم 

شـــدن بـــه خیانـــت، بـــه امپراتـــور گوت هـــا، تئودوریس، 

از بـــرکات بخـــت نیـــک محظـــوظ شـــده بـــود:  در همان 

روزی کـــه به پاس مســـاعی بوئتیـــوس در ادارٔه حکومت، 

تظاهراتی مردمی برای ســـپاس گزاری برپا شـــده بود، دو 

پســـر او به مقام کنســـولی منصوب شـــدند.  با این حال، 

پـــس از اّتهام به خیانت و محبوس شـــدن، ســـایٔه همای 

ســـعادت از ســـرش برداشـــته شـــد.  او در کتاب خویش، 

گفت وگویـــی با بانوی فلســـفه دارد و این بانو خطاب به 

وی می گوید که او نابخرد اســـت:  ســـعادت راســـتین را 

پس از بازگشت مردم به 
ارزش ها و آموزه های 
باستانی و رومی در عصر 
رنسانس، این تحلیل که در 
بخت، عامل ایزدی وجود 
دارد، در نتیجٔه بازگشت 
به نظریات باستانی که 
باید میان بخت و سرنوشت 
تفاوت قائل شد، مورد 
تردید قرار گرفت
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نمی تـــوان در آنچـــه متأثر از بخت و اقبال اســـت، مانند 

توانگری یا شـــهرت و آوازه، پیدا کرد.  ســـعادت راستین، 

بایـــد از درون آدمـــی برخیـــزد.  در اینجـــا، بوئتیـــوس از 

پـــاره ای وجوه رواقی گری متأثر اســـت، فلســـفه ای که بر 

لزوم بردباری و خویشـــتن داری در مواجهه با نامایمات 

بیرونـــی تأکید مـــی ورزد.  در نظر رواقیون، ســـعادت در 

باطـــن آدمی سرچشـــمه دارد و از تأثیـــرات بخت و اقبال 

و گزند روزگار در امان اســـت. نظر دین مســـیح نیز عیناً 

بر انکار این فرض اساســـی، بنیان نهاده شـــده اســـت که 

مـــی توان در بخت دخل و تصّرف کرد.  ایزدبانوی بخت 

در ایـــن ایـــام، به صورت »قدرتی کور و فاقد تشـــخیص«  

و، بنابراین، بدون ماحظه و قّؤه شـــناخت در بخشـــیدن 

و ارزانـــی داشـــتن مواهـــب خـــود، تصویـــر می شـــود.  از 

آن پـــس، او دیگـــر نـــه هم دســـت و یـــاری بالقـــّوه، بلکـــه 

نیرویـــی بی شـــفّقت و نامهربـــان تصـــّور می شـــود؛ نیـــز 

نمـــاد او دیگـــر نه »شـــاخ فراوانـــی«۴ که »چـــرخ تغییر و 

دگرگونـــی«۵ اســـت کـــه »همچـــون جـــذر و مـــّد دریـــا«  

قاســـیانه و بی رحمانه در حال حرکت و پیش روی است.  

ایـــن بـــاور نویـــن، در خصوص ماهّیـــت و طبیعت بخت، 

همـــراه با برداشـــتی جدیـــد از معنای آن اســـت.  مطابق 

نظـــر مســـیحّیت، بی پروایـــی و بی اعتنایـــی بخـــت بـــه 

شایســـتگی و لیاقت مردمـــان در زمان عطای خوشـــی و 

پـــاداش، بایـــد ما را به جانـــب این نکته هدایـــت کند که 

خوشـــی ها و نعماتـــی کـــه در کف اوســـت، هرگـــز ارزش 

خواســـتن نـــدارد و به بیان بوئتیوس، اشـــتیاق به کســـب 

جـــاه و جـــال و افتخـــار و حشـــمت در این جهـــان فانی، 

»در حقیقـــت هیچ در هیچ اســـت«.  اّما بـــه این جهت، 

او کســـانی را کـــه دنبـــال او می روند از پیمـــودن راه جاه 

و جـــال منصرف می کنـــد و بر آن می دارد که چشـــمان 

خـــود را برای یافتن آشـــیان آســـمانی خویش به فراســـوی 

زنـــدان این خاکـــدان بگردانند.  پس الهـــٔه بخت، با همٔه 

خودرأیی و خودســـری که دارد، به راستی از جهتی، باید 

عامـــل هدایت و عطوفت ایزدی۶ هم لحاظ شـــود، چراکه 

بخشـــی از مشـــّیت خداوندی بر نشان دادن این نکته بر 

ما قـــرار می گیرد که امـــکان ندارد ســـعادت و کامروایی 

از امـــور اّتفاقـــی در این جهـــان فانی به وجـــود آید.  امر 

و ارادٔه خداونـــد بـــر ایـــن اســـت کـــه مـــا را وادار کنـــد تا 

پشـــیزی بـــرای امـــور دنیـــوی ارزش قائل نشـــویم و برای 

رهایی از زندان آن امور، از ســـرور آســـمانی شـــاد باشیم.  

بوئتیـــوس می گویـــد به همین دلیل اســـت کـــه خداوند 

نعمـــات دنیـــوی و ایـــن جهانـــی را به دســـت بی کفایت 

بخت ســـپرده اســـت. هدف خداوند، آموختن این نکته 

به ماســـت که »نه توانگری به مال اســـت، نه نیرومندی 

به پادشـــاهی، نـــه احترام به مقـــام، و نه شـــهرت به جاه 

و حشـــمت«. ســـازگاری و سازشـــی کـــه بوئتیـــوس میان 

بخـــت و هدایـــت و عطوفـــت خداوندی برقرار ســـاخت، 

تأثیـــر مانـــدگاری در ادبّیـــات ایتالیا بر جای گذاشـــت.  

اس و اســـاس کام دانتـــه در قطعـــٔه هفتـــم بخش دوزخ 

در کمـــدی الهی دربارٔه بخـــت، و موضوع بحث پترآرکا۷ 

در کتـــاب »درمـــان دو نوع بخت«۸ همین ســـازگاری و 

ســـازش اســـت.  اّمـــا پس از بازگشـــت مردم بـــه ارزش ها 

و آموزه هـــای باســـتانی و رومـــی در عصر رنســـانس، این 

تحلیـــل که در بخت، عامل ایزدی وجود دارد، در نتیجٔه 

بازگشـــت به نظریات باســـتانی کـــه باید میـــان بخت و 

سرنوشـــت تفاوت قائل شـــد، مـــورد تردید قـــرار گرفت.  

ایـــن تحـــّول از دگرگونـــی باورهـــا، دربـــارٔه ماهّیـــت ویژٔه 

»فضل و شـــأن«  آدمی برمی خاســـت کـــه از قدیم گفته 

بودنـــد بـــه داشـــتن و برخـــورداری او از جاودانگی نفس 

مربـــوط اســـت.  اّمـــا ما شـــاهد این هســـتیم کـــه در آثار 

اخاف پتـــرآرکا محل تأكيد، اندک انـــدک تغییر می کند 

و آزادی اراده یا اختیارمندی۹ انســـان بیش از پیش مورد 

توّجـــه قرار می گیرد.  ولی احســـاس می شـــد که مفهوم 

انعطاف ناپذیـــر،  و  بی رحـــم  نیرویـــی  به عنـــوان  بخـــت 

اختیارمندی انســـان را بـــه خطرمی اندازد.

بنابرایـــن، به مـــوازات این گرایش، مشـــاهده می کنیم 

کـــه گرایش دیگری به وجـــود می آید کـــه در صدد انکار 

کامـــل عقیـــدٔه کســـانی برمی آید کـــه می گفتند بخت، 

چیـــزی به غیـــر از عامـــل ایـــزدی نیســـت.  مثال شـــایان 

توّجـــه ایـــن امـــر، حملـــٔه پیکـــو دال میرانـــدوال۱۰ بـــه علـــم 

اّدعایـــی اخترگویـــی یا احکام نجوم۱۱ اســـت کـــه او آن را 

به جهـــت ایـــن فرض که ســـتارگان، بخت مـــا را در لحظٔه 

تولّـــد به گونـــه ای محتـــوم و گریزناپذیـــر رقـــم می زنند، 

تقبیـــح می کند.  کمـــی بعد، بـــه این دیـــدگاه به مراتب 

کـــه )چنان کـــه کاســـیوس  خوش بینانه تـــر و مقبول تـــر 

در نمایش نامـــٔه شکســـپیر بـــه بروتـــوس می گویـــد(  اگر 

در تاش هـــای بی هـــدف خویـــش باقـــی می مانیـــم و به 

هـــدف و مراد دل نمی رســـیم، مقصر خود ما هســـتیم و 

نه کوکـــب بخت.

این گونـــه بود کـــه در قـــرن پانزدهم، اومانیســـت ها یا 

همـــان دانشـــوران انســـان گرای ایتالیایی اختیـــار و مبنا 

قـــرار دادن ایـــن دیـــدگاه نو نســـبت بـــه آزادی و اختیار، 

موّفـــق شـــدند نقش بخـــت را در امـــور آدمـــی در قالب 

اّما صفتی که بیش از 
همه در دل ایزدبانوی 
بخت، غوغا می کند و 

باعث تحسین می شود، 
»ویرتوس«  است، یعنی 

صفت نسبی مرد به راستی 
.  سرچشمٔه این  مردوار

نگرش نیز تصّوری است 
که به نحوی روشن و 

صریح در رسالٔه »مناظرات 
توسکولی« سیسرون بیان 

شده است و او در آن، 
ویژگی مرد راستین، یا 

«،  را انتفاع و تمّتع  »ویر
تام و تمام از »ویرتوس«  

معرفی می کند
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تصویـــری که رومیان باســـتان نزد خود داشـــتند، به طور 

کامـــل زنـــده کننـــد.  ایـــن تصویـــر را هـــم در آلبرتـــی۱۲ 

مشـــاهده می کنیـــم، هـــم در رســـالٔه پونتانـــو۱۳ دربـــارٔه 

بخـــت۱۴ و از همه چشـــمگیرتر در جزوه ای به نـــام رؤیای 

بخـــت۱۵ کـــه در ۱۴۴۴ بـــه قلـــم آینئـــاس ســـیلوی یوس 

پیکولومینی۱۶ نوشـــته شـــد.  نویســـنده در این نوشـــته، 

به شـــرح خوابی می پـــردازد کـــه در آن، او را به ســـرزمین 

بخـــت می برند و در آنجـــا بانوی بخـــت را می بیند و در 

واکنش به درخواســـت های مکـــّرر نویســـنده، می پذیرد 

پیکولومینـــی  دهـــد.   پاســـخ  وی  پرســـش های  بـــه  تـــا 

ســـوأل می کنـــد: »تـــا چه زمانـــی با هـــر کســـی مهربان 

می مانـــی؟«  و ایزدبانـــو بـــا اعتـــراف بـــه خودرأیـــی خود 

پاســـخ می دهـــد: »بـــا هیچ کس نـــه به مّدتـــی طوالنی«،  

ولـــی اضافه می کنـــد که به هیچ وجه از کنار شایســـتگی 

و لیاقـــت آدمیان بـــا بی اعتنایی عبـــور نمی کند و منکر 

این نیز نمی گـــردد »فنونی وجود دارد کـــه به یاری آن ها 

می تـــوان توّجه و عنایت ]وی[  را جلب کرد. »ســـرانجام، 

وقتی نویســـنده از او می پرســـد که چه صفـــات ویژه ای 

را نیکـــو یـــا ناپســـند می شـــمارد، ایزدبانو بـــا تلمیحی به 

اینکه بخت، یار دلیران اســـت، پاســـخ می دهد:  آنان  که 

شـــجاعت و پردلی ندارند از همه نامطلوب ترند و باعث 

می شـــوند. دلزدگی 

بـــه این ترتیـــب، ماکیاولـــی و هم قطـــاران اومانیســـِت 

رنسانســـی وی قصد داشتند دربارٔه نقش بخت در امور 

انســـانی بپردازند و یادآور اهمّیت عظیم آن شوند، برای 

آگاهـــی از بررســـی های موشـــکافانٔه آن ایزدبانو، موّرخان 

و اندرزگـــران روم باســـتان را مورد توّجه قـــرار می دادند.  

قدمـــای رومی ایشـــان نیـــز چنیـــن آمـــوزه ای را این گونه 

نقـــر کرده بودند کـــه هر گاه، حاکمی منصـــب و جایگاه 

خویـــش را به یـــاری بخت به دســـت آورده باشـــد، اّولین 

نصیحتـــی کـــه باید بـــدان گوش بســـپارد این اســـت که 

از آن ایزدبانـــو هراس و ترس داشـــته باشـــد، اگرچه که او 

الطـــاف و پیشکشـــی هایی را به جانـــب وی روان کند.

رومـــی  مراجـــع  مهم تریـــن  از  یکـــی  کـــه  لی ویـــوس 

تاریـــخ  کتـــاب  ســـی ام  دفتـــر  در  اســـت،  ماکیاولـــی 

مشـــهور خویـــش و در زمـــان توصیف لحظٔه شـــگفت آور 

تسلیم شـــدن هانیبـــال در مقابل اســـکیپیوی کهتر، این 

نگرش را به نحوه و گونه ای بســـیار مؤثـــر بیان کرده بود.  

هانیبـــال در هنگام تســـلیم و در شـــروع ســـخن خود و با 

بیانی تحســـین برانگیز متذّکر می شـــود در مقابل کسی 

ماکیاولی، نه تنها سخنان 
و استدالل های رومیان 
باستان را تکرار می کند، 
بلکه چاشنی جنسی 
نامتعارفی نیز به قضیه 
می زند و تلویحًا قصد 
فهماندن این نکته را دارد 
که بخت ممکن است از 
اینکه با وی به خشونت 
رفتار شود لّذتی منحرف 
ببرد
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شکســـت خورده اســـت که تا به اکنون »مردی بوده که 

بخـــت هرگز او را نفریفته اســـت«؛ اّما درســـت به همین 

جهـــت، ضـــروری می داند کـــه در خصـــوص نقش بخت 

در امـــور انســـانی به وی هشـــدار و تذکر بدهـــد و اظهار 

بـــدارد که »بخـــت، قدرتی بیکـــران و بی مـــرز دارد، اّما« 

هر چه بیشـــتر بـــه روی کســـی لبخند بزنـــد، باید کمتر 

بـــه او اطمینـــان و اعتمـــاد کـــرد، و اگـــر در امـــور، خـــود 

را پشـــت گرم بـــه بخـــت بدانیـــم کـــه مـــا را باال کشـــد، 

به احتمال زیاد، از ما روی بگرداند که مســـلماً در فرجام 

چنیـــن خواهد کرد، به همان نســـبت ســـخت تر مـــا را به 

زمین کوفته و تنّزل می دهد.  البته اندیشـــمندان رومی 

هرگـــز بر چنین نظـــری نبودند که بخت یکســـره نیرویی 

بدمـــزاج و ناموافـــق اســـت بلکـــه اّتفاقـــاً او را ایزدبانویی 

نیـــک۱۷ و مّتحدی بالقـــوه قلمداد می کردنـــد که آن قدر 

بـــاارزش اســـت کـــه بایســـتی نظـــر او را بـــه خـــود جلب 

نماییـــم.  عّلـــت اهمّیـــت جلـــب توّجه ایزدبانـــوی بخت 

نیـــز این اســـت که هر نوع خیـــر و ســـعادت و کامروایی 

که بتوان تصّور کرد انســـان ها در پی و آرزوی آن باشـــند 

در کـــف دســـت قدرتمنـــد آن ایزدبانـــو اســـت.  قدمای 

رومـــی، ایـــن چیزهـــای نیکـــو و نعمت های چشـــمگیر را 

مـــوارد مختلفـــی می دانســـتند.  به طور مثال، ســـنه کا۱۸ 

بـــر »افتخـــار و مکنـــت و کثرت مـــال و نفوذ«  انگشـــت 

تأکیـــد می نهـــاد.  سالوســـتيوس۱۹ اّمـــا »جـــاه و افتخار و 

قـــدرت«  را برتـــر می دانـــد.  به رغم انـــدک تفاوت هایی، 

اّمـــا جملگـــی قدمـــای رومـــی مّتفق القـــول بودنـــد کـــه 

باالتریـــن هدیه ای که بخـــت ارزانی مـــی دارد، افتخار و 

جـــاه و منزلـــِت همـــراه با آن اســـت.  چنان که سیســـرون 

بـــه تکرار در کتـــاب خود، یعنی دربـــارٔه وظایف اخاقی 

گوشـــزد می کند کـــه واالترین خیر و نعمتـــی که ممکن 

اســـت نصیب آدمی شـــود »رســـیدن به جاه و جال«  یا 

»افزایـــش افتخار و جاه«  اســـت.

بـــه همیـــن خاطر، پرســـش اساســـی و مکـــّرری که این 

اندیشـــمندان پیـــش می کشـــیدند ایـــن بـــود چگونـــه ما 

می توانیـــم کاری کنیم که بخت به ما نظـــری بیندازد و 

نعمـــات و مال و خوشـــی هایی که در شـــاخ فراوانی خود 

دارد را بـــه ما و نـــه دیگری، ارزانـــی بدارد؟

پاســـخی که ایشـــان در برابـــر این پرســـش نهادند این 

بـــود:  در اینکـــه بخـــت، ایزدبانوســـت حـــرف و حدیثی 

نیســـت؛ اّمـــا هر چـــه باشـــد، باالخـــره زن اســـت و بیش 

از هـــر چیـــز مجـــذوب »ویـــر«،  یعنـــی مـــرد به راســـتی 

مردانـــه، می شـــود.  بنابرایـــن، چنین نتیجه می شـــود آن 

صفتـــی که در دل او شـــوری به پا می کند و او دوســـتش 

مـــی دارد و خصوصـــاً در ازای آن اجر و پـــاداش می دهد، 

دلیـــری و مردانگـــی اســـت.  به عنـــوان مثـــال، لی ویوس 

چندیـــن مرتبـــه ایـــن مثـــل مشـــهور را گوشـــزد می کند 

کـــه »بخت، دلـــی در گرو دلیـــران دارد و به ایشـــان نظر 

خـــوش می انـــدازد«.  اّمـــا صفتـــی کـــه بیـــش از همه در 

دل ایزدبانـــوی بخـــت، غوغـــا می کند و باعث تحســـین 

می شـــود، »ویرتـــوس«  اســـت، یعنی صفت نســـبی مرد 

به راســـتی مـــردوار.  سرچشـــمٔه ایـــن نگرش نیـــز تصّوری 

اســـت که به نحوی روشـــن و صریح در رسالٔه »مناظرات 

توســـکولی«۲۰ سیســـرون بیـــان شـــده اســـت و او در آن، 

ویژگـــی مرد راســـتین، یا »ویـــر«،  را انتفـــاع و تمّتع تام و 

تمـــام از »ویرتـــوس«  معرفی می کند.  لـــوازم و لحقات 

ایـــن دیـــدگاه به طور مفّصل و وســـیع، در تاریخ لی ویوس 

مـــورد کنـــکاش و بررســـی قـــرار گرفته اســـت. در کتاب 

لی ویـــوس، عّلـــت پیروزی هـــا و کامیابی هـــای رومیـــان، 

همواره این حقیقت دانســـته می شـــود کـــه بخت تمایل 

دارد بـــه دنبال »ویرتوس«  راه بیفتد و حّتی عاقمند به 

خدمتـــکاری آن اســـت و به طور معمول به روی کســـانی 

لبخنـــد می زند که این صفت در ایشـــان نمایان باشـــد.

ماکیاولـــی نیز بـــه تبعّیـــت از قدمای رومـــی و زمینٔه 

مفهومی ای که ایشـــان بـــرای وی مهیا کـــرده بودند، در 

فصل ماقبل آخرِ رسالٔه شـــهریار بحث »قدرت بخت در 

امـــور آدمیـــان«  را پیش می کشـــد و شـــیؤه پرداختن وی 

بـــه موضـــوع حکایـــت از آن دارد که واجـــد همان نگرش 

معمـــول اومانیســـتی اســـت.  در آغاز فصل، او گوشـــزد 

می کنـــد که این اعتقاد مرســـوم، پیرامـــون اینکه »عنان 

آدمیـــان به دســـت بخـــت و خداوند«  اســـت، عقیده ای 

اســـت نامعقول؛ و می افزاید که اگر چنین باشد »آدمیان 

در برابـــر دگرگونی هـــا و تحـــّوالت جهـــان، دست شـــان از 

همه جـــا کوتـــاه اســـت و بـــه هیچ جـــا نمی رســـد«،  زیـــرا 

هـــر چیزی باید از ازل مقّدر شـــده باشـــد.  ماکیاولی در 

رد و انـــکار ایـــن باور که به نزد مســـیحیان مســـّلم گرفته 

می شـــد، بافاصله تحلیلـــی به پیروی از رومیان باســـتان 

از مختـــاری و اختیارمنـــدی انســـان ارائـــه می کنـــد.  او 

بیان می دارد که قبول دارم انســـان، آزاد مطلق نیســـت، 

زیـــرا بخـــت دارای قـــدرت بی حـــد و حســـاب اســـت و 

»اّتفاقـــاً نیمـــی از کارهای مـــا در اختیار اوســـت«.  ولی 

فـــرض اینکه سرنوشـــت ما یک ســـره به دســـت اوســـت، 

مســـاوی با بااثری و الغای اختیار ماســـت.  او قوياً قائل 

بـــه این نظریٔه اومانیســـتی اســـت کـــه »اگر همـــٔه کارها 

گاهی چنین نشان داده 
شده است، تصّور این نکته 

که مردان ممکن است از 
طریق چنین روش هایی از 
بخت کام بگیرند، نکته ای 

خاص ماکیاولی است. 
اّما حقیقت این است که 

او حّتی در اینجا نیز از 
تشبیهاتی که از گذشته 
مرسوم بوده و جریان 

داشته، استفاده می کند 
و شاگرد مطیع باستانیان 

است
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را خداونـــد انجـــام مـــی داد، اختیار را از مـــا می گرفت و 

آن بخـــش از افتخـــار را که به مـــا تعّلق می گیـــرد را از ما 

ســـلب می کـــرد«  و بنابراین، نتیجه می گیـــرد که نیمی 

»یـــا تقریبـــاً نیمی«  از اعمـــال ما ضرورتاً به دســـت خود 

ماســـت، نه زیر ســـیطرٔه بخت.

ماکیاولـــی بـــرای بیـــان ایـــن احســـاس کـــه آدمـــی بر 

سرنوشت خویش ســـیادت دارد، صورت خیالی زنده ای 

به کار می برد که متأثر از منابع روم باســـتان اســـت.  او 

بـــه تأکید می گوید که »بخت، زن اســـت«  و، از این رو، 

به ســـهولت و راحتـــی شـــیفتٔه صفات مردانه می شـــود.  

بنابرایـــن، به نظر ماکیاولـــی، امکانی واقعی وجـــود دارد 

که شـــخص در جرگٔه مّتفقان و شـــریکان بخـــت در آید و 

بـــا قوای او همگام شـــود و سرشـــت متلـــّون وی را خنثی 

کنـــد و، بدین ســـان، همـــواره در کارهای خـــود کامیاب 

بماند.

در اینجـــا ماکیاولی به پرســـش اساســـی می رســـد که 

پیش تـــر اندیشـــمندان رومـــی آن را مطرح کـــرده بودند:  

چگونـــه می تـــوان بـــه هم دســـتی و شـــراکت بـــا بخـــت 

امیـــدوار بود و از چه طریقی می تـــوان او را ترغیب نمود 

کـــه توّجهـــش را به ما معطـــوف کند؟

پاســـخی که او به این پرســـش می دهـــد، دقیقاً همان 

پاســـخی اســـت که قدمای رومـــی او داده بودند:  بخت 

»یـــار دلیـــران«  اســـت، یعنـــی کســـانی که »کمتـــر پروا 

دارنـــد و پرشـــورترند«،  و ایـــن معنا را گســـترش می دهد 

کـــه آن چیـــز بزرگـــی کـــه ایزدبانوی بخـــت را بـــه هیجان 

مـــی آورد و دلـــش را می لرزانـــد و باعـــث ایجـــاد واکنش 

مثبـــت در او می گـــردد، »ویرتـــوس«  در معنـــای »ویر«  

راســـتین اســـت.  ماکیاولی نخســـت، به صورت ســـلبی 

ســـخن می گوید و عنوان می کند که بخـــت بیش از هر 

چیزی از فقدان »ویرتو«  خشـــم و کینه به دل می گیرد.  

»ویرتو«  مانند سنگری در برابر یورش و حملٔه اوست؛ و 

بنابرایـــن، بخت همواره »طوفان خشـــم خویش را متوّجٔه 

جایی می کند که می داند هیچ ســـنگر و ســـّدی، مانع و 

رادع او نیســـت«.  ماکیاولـــی حّتی گامـــی فراتر می  نهد 

و بیـــان می کنـــد بخـــت، تنها زمانـــی بـــه قدرت نمایی و 

عرض انـــدام می پردازد کـــه مردان صاحـــب »ویرتو«  در 

برابر او اســـتوار نمی ایســـتند.  نتیجه ای کـــه می توان از 

این ســـخن گرفت این اســـت، بخت آن چنان به ســـتایش 

و تحســـین این صفـــت می پـــردازد که هیچ گاه کســـانی 

را کـــه در ایشـــان »ویرتـــو«  تجّلـــی می یابـــد، قربانـــی 

مرگبارتریـــن بغض خویـــش نمی کند.

ماکیاولـــی، نه تنهـــا ســـخنان و اســـتدالل های رومیان 

جنســـی  چاشـــنی  بلکـــه  می کنـــد،  تکـــرار  را  باســـتان 

نامتعارفـــی نیز به قضیه می زند و تلویحاً قصد فهماندن 

ایـــن نکتـــه را دارد کـــه بخـــت ممکـــن اســـت از اینکه با 

وی بـــه خشـــونت رفتـــار شـــود لّذتـــی منحرف ببـــرد. او 

نه تنهـــا مّدعـــی می شـــود که بخـــت، زن اســـت و »برای 

ســـوار شـــدن بر وی باید به او ســـیلی زد و درشتی نشان 

داد«،  بلکـــه اضافـــه می کند که بخت »بیشـــتر اوقات، 

خویشـــتن را تســـلیم مردانـــی می کنـــد و بـــه کســـانی 

می ســـپارد کـــه از چنیـــن روش هایـــی ســـود می برند، نه 

کســـانی که ســـرد رفتارنـــد«.  گاهی چنین نشـــان داده 

شـــده اســـت، تصّور این نکته که مردان ممکن اســـت از 

طریـــق چنین روش هایـــی از بخـــت کام بگیرند، نکته ای 

خـــاص ماکیاولی اســـت. اّمـــا حقیقت این اســـت که او 

اّما ماکیاولی نیز مانند 
اندیشمندان روم باستان، 
به تحصیل مال و ثروت 
به چشم حقارت می نگرد 
و می گوید واالترین هدف 
یک شهریار »دوراندیش« و 
»ویرتوئوزو« باید بنیان گذار 
صورت و هیئتی از حکومت 
باشد که »افتخار و شرف 
نصیب او کند«
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حّتی در اینجا نیز از تشـــبیهاتی که از گذشـــته مرســـوم 

بوده و جریان داشـــته، اســـتفاده می کند و شاگرد مطیع 

باســـتانیان است. ســـنه کا پیش از ماکیاولی، بر این معنا 

تأکید کرده بود که باید به خشـــونت و درشـــتی در برابر 

بخت ایســـتاد، و پیکولومینی در رؤیای بخت، حّتی یک 

گام فراتـــر رفتـــه و به معانـــی ضمنی این عقیـــده از نظر 

جنســـی پرداخته بود.  او از بخت می پرسد: »چه کسی 

می توانـــد تو را بیش از ســـایرین بـــا خود نـــگاه دارد؟«  و 

بخـــت اعتراف می کنـــد کـــه از همه بیشـــتر، مجذوب 

مردانـــی اســـت که »پرشـــورتر و بـــا حرارت تـــر از دیگران 

قـــدرت او را مهـــار می کننـــد«.  ســـرانجام، هنگامی که 

پیکولومینی جســـارت به خـــرج داده و می پرســـد: »چه 

کســـی از میان زندگان نزد تو از همه دلپسندتر است؟«  

بخـــت می گویـــد »کســـانی را کـــه از مـــن مـــی گریزند، 

خـــوار مـــی دارم و آنان کـــه مـــرا وادار به گریـــز می کنند 

بیشـــتر از همـــه در دلـــم شـــور و غوغـــا برمی انگیزنـــد«. 

اگـــر مرد قادر به مهـــار کردن بخت و، بنابراین، رســـیدن 

بـــه باالترین هدف های خود باشـــد، پرســـش بعـــدی این 

اســـت، هدف هایـــی که یـــک شـــهریار جدیـــد باید پیش 

بگیـــرد، کدام اســـت؟ ماکیاولی، ابتدا بـــه بیان کمترین 

شـــرط الزم در ایـــن زمینـــه می پردازد و عبارتـــی را به کار 

می برد که طنین آن در سراســـر رســـالٔه شـــهریار شـــنیده 

  stato lo mantenere می شـــود: غایـــت اساســـی بایـــد

باشـــد. مـــراد ماکیاولـــی از ترکیـــب فـــوق این اســـت که 

حاکـــم جدیـــد باید بـــه تثبیـــت وضع موجـــود بپـــردازد، 

به ویـــژه، در حفـــظ ســـلطٔه خویـــش بـــر نظـــام موجـــود 

حکومتـــی بکوشـــد.  اّما گذشـــته از دوام و بقـــا، غایاتی 

بـــس بزرگ تـــر نیـــز وجـــود دارد و ماکیاولـــی در ضمـــن 

مشـــّخص کـــردن این غایـــات، مجـــّدداً نمایان می ســـازد 

کـــه خلف بر حـــق موّرخان و اندیشـــمندان روم باســـتان 

اســـت.  او فـــرض را بـــر این می گـــذارد تمامـــی آدمیان، 

خواهـــان ایـــن هســـتند از نعماتی کـــه بخـــت در اختیار 

دارد متمّتـــع و برخـــوردار شـــوند و بـــه همیـــن دلیل، این 

انـــدرز و حکم ســـّنتی مســـیحی را کـــه ناصحینی مانند 

توماس آکوینـــاس قدیس در حکومت شـــهریاران۲۱ بر آن 

تأکیـــد مـــی ورزد و به موجـــب آن، هر فرمانـــروای خوبی 

بایـــد از وسوســـٔه جـــاه و جال و ثـــروت دنیـــا بپرهیزد تا 

بتواند اطمینان داشـــته باشـــد که از پاداش های اخروی 

برخـــوردار می شـــود، را به طـــور کّلـــی نادیـــده می گیرد.  

برعکـــس، به نظـــر ماکیاولـــی امـــری بدیهـــی اســـت کـــه 

باالتریـــن و عالی تریـــن پاداشـــی که مردمان بر ســـر آن به 

رقابـــت برمی خیزند »جـــاه و مکنت«  اســـت،

یعنـــی ارزنده تریـــن عطیـــه ای کـــه بخـــت قـــادر بـــه 

اعطای آن اســـت.  اّما ماکیاولی نیز مانند اندیشمندان 

روم باســـتان، بـــه تحصیـــل مـــال و ثـــروت بـــه چشـــم 

حقـــارت می نگـــرد و می گویـــد واالتریـــن هـــدف یـــک 

شـــهریار »دوراندیش« و »ویرتوئـــوزو«۲۲ باید بنیان گذار 

صـــورت و هیئتـــی از حکومـــت باشـــد کـــه »افتخـــار و 

شـــرف نصیـــب او کنـــد«؛  و ســـپس ادامـــه می دهد که 

حاکمان جدید حّتى ممكن اســـت به کســـب »افتخاری 
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مضاعـــف«  نائـــل آیند، زیـــرا از این فرصـــت برخوردارند 

کـــه »نه تنهـــا مملکتی جدیـــد را بنیان نهنـــد«  بلکه »با 

قوانیـــن نیکـــو و ارتش شایســـته و الگوهای شایســـته، آن 

را اســـتواری بخشـــند«.  بنابراین، در نـــزد ماکیاولی نیز 

کســـب افتخـــار و جـــاه در ایـــن دنیـــا ماننـــد لی ویـــوس 

یـــا سیســـرون، باالتریـــن هـــدف اســـت.  وقتـــی او در 

آخریـــن فصـــل شـــهریار از خود می پرســـد که آیـــا اوضاع 

و احـــوال ایتالیـــا به نحوی اســـت که حاکمـــی جدید در 

آن کامیـــاب شـــود، این ســـؤال را مســـاوی و هم ردیف با 

این پرســـش قـــرار می دهد کـــه آیا »در حـــال حاضر، در 

ایتالیـــا شـــرایط بـــرای اینکه شـــهریاری جدید به کســـب 

افتخار و شـــرف نائل آید، جمع اســـت یـــا نه«. همچنین 

آن زمـــان که نســـبت بـــه فردیناند پادشـــاه اســـپانیا )که 

به نظـــر او از همـــٔه دولت مردان معاصر، بیشـــتر ســـزاوار 

احترام و پاس داشـــت اســـت(  ستایش نشـــان می دهد، 

دلیلـــی کـــه مـــی آورد این اســـت کـــه فردینانـــد آن چنان 

»کارهـــای بزرگی کرده که به اعـــاء درجه، نام و افتخار 

نصیـــب او خواهد ســـاخت«.  به نظـــر ماکیاولی، نیل به 

ایـــن اهداف دســـت کم بـــرای شـــهریاری کـــه قلمروا ش 

»عـــادت بـــه خانـــدان یـــک فرمانـــروا داشـــته«  آن چنان 

کـــه بایـــد و شـــاید، کار صعـــب و دشـــواری نیســـت، اّما 

بـــرای شـــهریاران جدید بســـیار مشـــکل اســـت، به ویژه، 

اگـــر موقعّیـــت خود را مرهـــون یارمندی بخت باشـــند.  

چنین حکمرانانی، نخواهند توانســـت ریشـــه ای داشته 

باشـــند و احتمـــال دارد با اّولین بـــاد ناموافقی که بخت 

به ســـوی آنان روانه کند، تلف شـــوند.  پس ایشـــان قادر 

نخواهنـــد بـــود یا بهتر اســـت بگوییـــم به هیچ وجه نباید 

بـــه عنایت بخت اعتمـــاد کنند، زیرا ایـــن کار به معنای 

تکیه کردن بر غیرقابل اعتمادترین نیرو در امور بشـــری 

اســـت.  بنابراین، مســـئلٔه بعدی و چه بســـا حساس ترین 

مســـئله، در نظر ماکیاولی این اســـت که چه اســـلوب ها 

و قواعـــدی را می تـــوان در اختیـــار یـــک شـــهریار جدید 

گذاشـــت که اگـــر به آن ها »با حزم و دوراندیشـــی عمل 

کنـــد«،  حکمرانـــی کهن و باســـابقه تلّقی خواهد شـــد.

1. Polycrates
2. Amasis
3. The Consolation of Philosophy
۴.  شــاخ فراوانی یا cornucopia:  اشــاره ای اســت به یک اســطورٔه یونانی که شــاخی 
سحرآمیز بود و از هر خوردنی و نوشیدنی که صاحبش می خواست پر می شد.  در 

اصطاح نماد فراوانی میباشد.
5. wheel of change
6. ancilla dei

۷. پترآرکا )Francesco Petrarcha( شاعر بزرگ ایتالیایی سدٔه چهاردهم.
8.  De Remediis Utriusque Fortunae
9. autonomy
۱۰.  پیکــو دال میرانــدوال )Pico della Mirandolla( : یکــی از بزرگ تریــن ادیبــان و 

اومانیستهای دورٔه رنسانس در ایتالیای سدٔه پانزدهم.
11. astrology
۱۲.  لئون باتیستا آلبرتی )Leon Battista Alberti(:  معمار و نّقاش و موسیقیدان و 
نویسندٔه ایتالیایی که گفته می شود اّولین کسی بود که در قواعد مناظر و مرايا به 

روش علمی تحقیق کرده است.
۱۳.  جیووانــی پوتانتــو )Giovanni Pontano(:  سیاســت مدار و شــاعر اومانیســت 

ایتالیایی قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم.
14. On Fortune
15. A Dream of Fortune
۱۶.  آینئاس سیلوییوس پیکولومینی )Anas Sylvius Piccolomini(:  ادیب ایتالیایی 

سدٔه پانزدهم که بعدها پاپ شد.
17. bona dea
۱۸. ســهنکا)Seneca( : سیاســت مدار و فیلســوف رومی.  از یاران و مشاوران نرون بود 

ولی بعد مغضوب شد و به فرمان او خودکشی کرد. 
۱۹. سالوســتیوس)Sallustius(:  سیاســت مدار و موّرخ رومی پیش از میاد و از یاران 
يوليــوس قيصــر.  او مّدتــی حکمران نوميديا )الجزایر کنونی(  بــود و در آنجا ثروتی 

انبوه گرد آورد.
20. Tusculan Disputations
21. The Government of Princes
۲۲.  ویرتوئوزو )virtuoso(:  صفت است از اسم ویرتو که اشاره به صاحب ویرتو دارد.

پینوشتها
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وی سی. منسفیلد هار
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 همگان واقف اند که چیزی قابل ذکر دربارٔه کاربسِت 

ماکیاولی از کلمٔه ویرتو ]virtu[* در کار است. تقریباً هر 

کتابی دربارٔه ماکیاولی از ویرتو بحث می کند و شــماری 

از مطالعاِت دانشــورانه وقِف توضیِح معنای ماکیاولینی 

از ایــن واژه شــده اند. ۱ ایــن واژه نیاز به توضیــح دارد، زیرا 

کاربســِت ماکیاولــی در آغاز، شرم آغشــته اســت که هم 

تکان دهنده است و هم ناسازگار.

نگاهی سریع به مشهورترین مصداِق ویرتو نزد ماکیاولی 

معرف مسئله ای خواهد بود که شارحان در پی توضیحش 

هســتند. در فصل هشــتم از شــهریار ماکیاولی »آن هایی 

که شــهریاری را از طریق جنایات کســب کرده اند« را مد 

نظر قرار می دهد. از گزارشــش آشکار می شود که نه تنها 

شــریران موّفق خواهند شد، بلکه همچنین موفقّیت شان 

می تواند دســت کم »همراه با« ویرتو باشــد، یا در بهترین 

حالــت معلول ویرتو باشــد. مثال ماکیاولــی از زمانه های 

باســتان »آگاتوکلس اهل سیســیل« اســت که »پادشــاه« 

سیراکوس شد )که ماکیاولی او را جّبار نمی نامد( در حالی 

که همواره یک زندگی پر از جنایت را در هر مرحله ای از 

عمرش حفظ کرد. نظر به این جنایتکار ماکیاولی می گوید 

که »کسی نمی تواند کشتن شهروندان خویش و خیانت 

به دوستان خویش بدون ایمان، بدون رحم و بدون دین را 

فضل بنامد«، یعنی آنچه آگاتوکلس بود یا انجام داد را. با 

این حال، در همان جملٔه بعدی، ماکیاولی با انجام کاری 

که می گوید نمی توان انجام داد، از »ویرتوی آگاتوکلس« 

ســخن می گوید.۲ بعدها او به نحوی کّلی ضمن بیان این 

اصل که پشِت انتساب ویرتو به یک جنایتکاِر خاص است، 

می گوید که یک شهریار »نباید از خیر جدا شود، اّما باید 

بداند که چگونه هنگامی که بنا به ضرورت مجبور شــد 

وارد شر شود« )ص، ۱۸(.

باید از این چه برداشتی کرد؟ ماکیاولی به نظر می رسد 

که از نیاز یک شهریار به شرور بودن تأسف می خورد و در 

َنَفسی بعد از این واقعّیت لّذت می برد. او به نحو متناوبی 

خوانندگانــش را متحّیــر می کند و از بهت هایــی که وارد 

می کنــد رها می ســازد: ویرتــوی آگاتوکلس، ویرتــو نبود. 

همین کافی اســت که بگوییــم او این کلمه را در چندین 

»معنــا« بــه کار می بــرد؛۳ او آن را در دو معنــای متضــاد 

آنجایی به کار می برد که آیا شامل اعمال شرورانه می شود 

یا نمی شــود. چــه چیزی می توانــد واضح تر، اساســی تر و 

ناسازگارتر از این باشد؟

جای شگفتی نیست که مترجمان ماکیاولی در انتقال 

معنای ویرتو با مشــکل روبرو هســتند. گاهی آن هــا آن را 

صرفاً ترجمه ناشده رها می کنند، تو گویی می خواهند آن 

را در قرن شانزدهم ایزوله کنند که ازآنجا نمی تواند بر ما 

در امروزه روز اثری بگذارد. غالباً هنگام برخورد با مسئلٔه 

شر، ایشان از چندین کلمه استفاده می کنند تا به کیفّیات 

نااخاقی از قبیل نیرو، نبوغ یا جسارت که به طور تکنیکی 

بــه ویرتــو به مثابٔه ابــزاری بــرای حصول یک هدف اشــاره 

کنند. هر دو شــیؤه ترجمٔه این کلمه خیانتی به ناراحتی 

درخصوص مســئلٔه شــر اســت: فرد می تواند آن را به طور 

تاریخــی به مثابــٔه دغدغه ای از رنســانس یا به نحو علمی 

به مثابٔه توصیفی از رفتاری که در آن مشاهده کننده هیچ 

داوری ای نمی کنــد، تلّقی نمایــد. اّما این طفره رفتن ها از 

ســوی ماکیاولی مشروع دانسته نمی شود. او دیدگاهش 

را بــه زمانــٔه خــودش محدود نمی کنــد یــا او احترامی به 

عقاید قراردادِی آن زمان نمی گذارد و غالباً از ویرتو به نحو 

فراتاریخــی ای ســخن می گویــد آن گونــه کــه بــه ماهّیِت 

انسان مربوط است.۴ او همچنین خودش درباب ضرورت 

شــر بــر ویرتو حکــم می دهد، اگرچــه او ایــن کار را به نحو 

ناسازگاری انجام می دهد و او به نظر هشیار است، اگرچه 

بســیاری از افراد امروزه  هشــیار نیســتند که سخن گفتِن 

نااخاقی در یک بستر اخاقی به هر حال به معنای دادِن 

یک درِس اخاقی است. نه آنی که مطلوب اخاق است. 

زیــرا هنگامــی که ماکیاولی به یــک جّبار توصیه می کند 

که چگونه به بهترین نحو پیش برود - با مردمی دوســت 

شود تا مفاخر را پایین بکشند و آنگاه به مردم خیانت کند 

)D I ۴۰( -  او جّباریت را تشــویق می کند و صرفاً در حال 

توصیِف آن نیست. این بسیار صادق تر است، اگر برخی 

افراد تمایلی طبیعی به جّبارّیت داشته باشند، همان طور 

که درخصوص خود او این صادق است؛ به هر حال، صادق 

است اگر هرگونه حاکمّیتی و نه صرفاً آنچه به طور سّنتی 

یا قراردادی »جبارّیت« نامیده می شود، به مثابٔه سرکوبگر 

و جّبــار فهــم شــود آن گونه  کــه او نیز به نظر می رســد که 
چنین باوری دارد.۵

ویرتــو،  انتقــال  بــرای  مترجمــان  مشــکل  بنابرایــن،   

بازتاب دهنــدٔه خفگــِی عامی اســت که محــدود به آن ها 

نیســت، یعنــی یــک بی  میلی در مواجهه با مســئلٔه شــر. 

بــه هــر حال، مترجمان بــرای ما ترجمه ای انجــام داده اند 

و در هــر حالتــی نگرِش آن هــا می تواند در میــان آن هایی 

یافته شــود کــه ماکیاولــی را از اصِل متــن خوانده اند. ما 

نمی خواهیم که به یک دســته ســگ شــکاری بپیوندیم – 

یعنــی ضدماکیاولی هــا – کــه روباهــی را هنگامی  که در 

دم نخست پدیدار می شود تعقیب می کنند؛ این به نظر 

مشکل مترجمان برای 
انتقال ویرتو، بازتاب دهندٔه 
خفگِی عامی است که 
محدود به آن ها نیست، 
یعنی یک بی  میلی در 
مواجهه با مسئلٔه شر
۲- ضروری است که با 
این پرسش به نحو عریان 
روبه رو شویم: آیا نیازهای 
انسانی، ما را مجاب 
می کنند که با شر سازش 
کنیم؟ این مسئلٔه ویرتوی 
ماکیاولی است
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بیش از حد ســاده و غیرپیچیده اســت و نیز در زمانٔه ما 

بیهوده اســت. با این حال، همچنین به نحو ناخوشــنودی 

هشیاریم که ماکیاولی دست کم در خاستگاِه یک انقاب 

در اخاق حضور دارد که می تواند به نحو شل و وارفته ای 

در قالب اصطاحات ما به مثابٔه تغییری از ویرتویی دیده 

شــود که دین در مقابل نفع شخصی ای که مورد تصدیق 

سکوالریسم بود از آن حفاظت می کرد. این انقاب برای ما 

دوباره با استفاده از کلمه  مان به مثابٔه »مدرنیته« شناخته 

می شــود. درگیربودگــِی مــا در مدرنیته، ما را نســبت به 

اّدعای ویرتو بدبین می کند. در عین حال احســاس گناه 

خاّصــی را در مــا به خاطــر تاش برای زندگِی بــدوِن ویرتو 

ایجاد می نماید. بنابراین، ما ترجیح می دهیم از این کلمه 

استفاده نکنیم و استفادٔه ماکیاولی از آن سبب ناراحتی 

ما می شود.

بــرای اینکــه بــه انتهــای ناراحتی خــود برســیم – و من 

قولی هم نمی دهم که آن را برطرف کنم – ضروری است 

که با این پرســش به نحو عریان روبه رو شــویم: آیا نیازهای 

انسانی، ما را مجاب می کنند که با شر سازش کنیم؟ این 

مسئلٔه ویرتوی ماکیاولی است. من برای تسهیل تحقیق 

از ویرتــوی ماکیاولــی ســخن خواهــم گفت. زیــرا ترجمٔه 

تحت الفظی به حفظ شــوک ما کمک می کند که کســی 

بســا از این کلمه برای توصیف اعماِل ناپســند آگاتوکلس 

استفاده کند. شوک اخاقی غالباً انگیزه ای برای پژوهش 

آرام ایجاد نمی کند، بلکه برعکس است. اّما در موقعّیت 

مــا ایــن خطــر کــه مــا بســا خشــِم غیرقابــِل فهــِم اخاقِی 

ضدماکیاولی های اّولّیه را بازسازِی کنیم حّداقلی است. 

مــا مدرن هــا همه بیــش از حد ســردیم و نیاز بــه جرقه ای 

داریم تا عاقه مان را به پرسشــی که قباً شــور و اشــتیاق 

جّدی ای را بر می انگیخت حفظ کنیم.

دلیلی دیگر برای سخن گفتن از ویرتوی ماکیاولی در 

کار است و آن اینکه به ویرتوی خودش فکر کنیم، نه صرفاً 

عقیده اش دربارٔه ویرتو. اگر ماکیاولی در منشاء مدرنیته 

ایســتاده اســت، در چه ظرفّیتی آنجا ایستاده است – در 

مقام گزارشــگر، مشــارکت کننده، رهبر یا حّتی در مقام 

مؤســس؟ بــرای پژوهــِش این امکان هــا، فرد بایــد با آخری 

شــروع کند، یعنی جاه طلبانه ترین شــان و آنی که منطبق 

اســت بــا نویــد او در آغاز گفتارها دربارٔه لیــوی  برای کار 

بر روی چیزهایی که »منفعت برای هر کسی« را حاصل 

خواهــد آورد )D I pr(. مشــکل بتوانــد باالتــر از ایــن برای 

یک انسان به ماهو یک انسان، بلندپروازی کرد. اّما چگونه 

بــه عقیــدٔه جدیــد دربــارٔه ویرتــو در تعاون یا مشــتمل بر 

شــر می تواند خیــر را حاصل آورد؟ چگونــه آموزگار چنین 

ویرتویــی در یک معنای نــو از این کلمه، می تواند خود را 

در معنای کهِن آن صاحب فضیلت کند؟ به این پرسش ها 

ما پیشاپیش نیم نگاهی به دلیلی می افکنیم بر اعان های 

ناسازگاِر ماکیاولی درباب ویرتو. ویرتوی خود ماکیاولی، 

همان طــور کــه خواهیــم دیــد، کلیــد معّمای عقیــده اش 

دربارٔه ویرتو است.

او نخستین کسی بود که 
به نحو بی پرده و بدوِن 

دفاعیه ای تعلیم می داد 
اخالقّیات را بایست »بر 

طبق زمانه ها« تفسیر کرد. 
طوری که اگر زمانه فاسد 

بود فرد می تواند مجبور 
به زیستن و رفتار فاسد و 
بنابراین عذری اخالقی 

برای چنین کرداری داشته 
باشد
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مرِد رنسانس

ما بســا بتوانیم به نحوی مقتضی جســتارمان را از آغاز 

کار ماکیاولی شــروع کنیم: ماکیاولی عقیــده اش دربارٔه 

 antica( ویرتــو را به مثابــٔه احیایــی از فضیلــت باســتانی

virtu( عرضه می دارد. او در آغاز درس گفتارهایی دربارٔه 

لیــوی اشــاره دارد کــه در زمانــٔه وی، بیشــترین افتخار به 

عهــد باســتان خاّصــه بــه فنــون داده می شــود و شــکایت 

دارد از این اینکه »بافضیلت تریِن کارهای« باستانیان در 

سیاست بیشتر تحسین می شود تا اینکه تقلید شود و »از 

آن فضیلت باســتانی هیچ نشــانه ای برای ما باقی نمانده 

است« )D I pr(. و باز هم در آغاز کتاِب دوم او از فضیلتی 

در زمانــٔه رومیــان باســتان،۶ در تقابل با خــردی که اکنون 

حاکم است سخن می گوید )D II pr(. گفته می شود که 

فضیلت باســتانی موضوِع گفتارها اســت.۷ اّما باز هم در 

تواریخ فلورانســی چونان اســتانداردی که ماکیاولی با آن 

معاصرینــش را نکوهش می کند چنین می کند، آنگاه که 

به نحو تحقیرآمیزی از تحسینی سخن می گوید که ایتالیا 

بر »هر فرماندٔه متوسطی که در او هر سایه ای از فضیلت 

باســتانی بتواند دوبــاره زاده شــود« )FH I ۳۹؛ بنگرید به 

V ,۱۲ IV ۱( عرضــه مــی دارد. در هنــر جنــگ )۳۱۲b III( و 

 ،)۶۹۴a ,.Prol( در کمــدی ماکیاولــی به نــام ماندراگــوال

»فضیلــت باســتانی« به مثابٔه مهمیزی بــرای معاصرانش 

بــه کار می رود. از آثار اصلِی او فقط شــهریار محتوِی این 
عبارت نیست.۸

آن »باســتانیانی« کــه فضیلت شــان بایــد احیــاء شــود 

کیســتند؟ ماکیاولــی دوبار در گفتارهــا از این عبارت در 

معنایی عام استفاده می کند. یک بار هنگام سخن گفتن 

از نّیِت شاه آگیس اهل اسپارت برای بازگرداندن آن شهر 

به فضیلت باستانی اش )D I ۹( و جایی دیگر هنگام ارجاع 

به فضیلت باستانی ای که قرار است در آغاز هر جمهوری 

یافت شود )D III ۲۲(. با وجود این، در همٔه مواقع دیگر، 

بــه نظر می رســد کــه وی پیشــینیان خاّصی بــرای دنیای 

جدید را چونان باستانیان مان گوشٔه ذهنش دارد. از این ها 

او منظورش رومی ها اســت و نه یونانی ها. در شــهریار او 

بــه »ویرتــو« و »پرودنس« رومیان آن گونــه که در تقابل با 

»خردمنداِن زمانه های ما« هستند اشاره دارد )P۳(؛ و در 

گفتارها او از »ویرتوس رومی« چهار بار استفاده می کند 

)II ,۱۵ D I ۲, ۸, ۱۹( و یــک بــار  از »ویرتــوی مــردم روم« 

)در معنایــی منفــی، D II ۱( ســخن می گویــد. او هرگــز از 

»فضیلت یونانی« یا »فضیلت مسیحی« حرف نمی زند.۹ 

مراد او از باســتانیان رومی هاست، آن هایی که »بی شمار 

.)۲۰ D I( »شهریار با باالترین ویرتو را داشتند

ماکیاولــی بــر پایٔه میلش بــه احیای فضیلت باســتانی 

 a man of the[ رنســانس  مــرِد  یــک  به مثابــٔه  عمدتــاً 

Renaissance[ تلّقــی می شــود. عمدتــاً این افراط اســت 

  the man of the[ اگر بگوییم که او مرِد رنســانس اســت

Renaissance[. تفســیر کاســیک یاکوب بورکهارت که 

دولــت را به مثابــٔه یــک اثرِ صنع ]=اثرِ هنــری[ و یا اخاقی 

از تفرّدانگاری مشّخص می کرد بدوِن ماکیاولی از دست 

خواهــد رفــت.۱۰ اّما آیــا ماکیاولی واقعاً به رنســانس تعّلق 

می گرفت؟

شخصّیت های شرور ماکیاولَینی در رنسانس فراوان اند، 

اّما ماکیاولی به نظر می رســد تنها نویســنده ای است که 

برای آن ها عذر می تراشد ولو آن ها را تشویق نکند. او کسی 

است که دربارٔه سزار بورجیا می گوید: »من نمی دانم که 

چــه آموزٔه بهتری را می توانم به یک شــهریار جدید بدهم 

جز نمونه مثالی از کردوکار او« )P ۷(. مکوالی و لرد اکتون 

در پــی عــذر تراشــیدن برای آمــوزٔه ماکیاولی بــا ارجاع به 

مجرمانه بودن و فساد زمانٔه او بودند، توگویی ماکیاولی 

غیراخاقی بودنش را بنا به زیســتن در یک همسایگِی بد 

آموخته بود.۱۱ اّما دیگر مؤلفاِن زمانٔه او نیازی به چنین عذر 

تراشیدنی ندارند که به هر حال، برای او افتخار اندکی به 

بار می آورد. درواقع این ماکیاولی است که افتخاِر ابداِع 

آن عذر را دارد. او نخســتین کسی بود که به نحو بی پرده 

و بدوِن دفاعیه ای تعلیم می داد اخاقّیات را بایست »بر 

طبق زمانه ها« تفسیر کرد. طوری که اگر زمانه فاسد بود 

فــرد می توانــد مجبور به زیســتن و رفتار فاســد و بنابراین 

عذری اخاقی برای چنین کرداری داشته باشد. واکنِش 

ماکیاولــی به زمانــه اش غالباً مورد خصومــت قرار گرفت 

و فقــط تاحدودی تصدیق شــد. او شــهریاران زمانــه اش را 

نکوهش می کرد به دلیل ضعفی که بر همگان در قدرت و 

 PH ۱۲,۲۶؛ ,P II( فساد کلیسا و تجزیٔه ایتالیا آشکار است

۱۳۹؛ III I ,۲ D I pr, II(. اّما او مایل بود که از غیراخاقی  

بــودِن معاصرانش به مثابٔه منبعی برای اصاح فسادشــان 

اســتفاده کند. تأســفی نخور! تو نیز می توانی غرق شوی 

در همــان اعماقــی که بورجیا غرق شــد!۱۲ پــس تا آنجایی 

که ایتالیای رنســانس، غیراخاقی بودِن عذرپذیر را بر ما 

عرضه می کند ما می توانیم شــروع به سنجش این امکان 

کنیم که این رنســانس بود که به ماکیاولی متعّلق بود تا 

اینکه او بدان متعّلق باشــد. کســی که برای شــرارت عذر 

می تراشــد باالتر از کســانی ایستاده اســت که مرتکب آن 

شخصّیت های شرور 
ماکیاولَینی در رنسانس 
فراوان اند، اّما ماکیاولی 
به نظر می رسد تنها 
نویسنده ای است که برای 
آن ها عذر می تراشد ولو 
آن ها را تشویق نکند. او 
کسی است که دربارٔه سزار 
بورجیا می گوید: »من 
نمی دانم که چه آموزٔه 
بهتری را می توانم به یک 
شهریار جدید بدهم جز 
نمونه مثالی از کردوکار او«

۲9۸
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 .)۹ D I( می شوند

رنسانس به معنای »بازتولّد« است. به مثابٔه رخدادی هم 

کهنه و هم نو. بازتولِّد فضیلت باستانی افکار و رسوماِت 

عصــر را تغییــر خواهــد داد. ایــن ترکیــب از کهنــه و نو از 

سوی همٔه مشارکت کنندگاِن فکور در جنبشی که اکنون 

»رنسانس« نامیده می شود فهم می شد. اّما ماکیاولی از 

این حیث هم متفاوت بود. برای او بدیع بودِن یک بازتولّد 

نه تنها پذیرفته بود، بلکه حّتی از آن استقبال می شد. در 

خود همان جایی که او شکایت می کند که هیچ نشانه ای 

 ،)D I pr( از فضیلت باســتانی برای ما باقی نمانده اســت

او خودش را با کاشــفاِن دریاها و ســرزمین های ناشــناخته 

در زمانــه اش مقایســه می کنــد و کشــف خطیــر خــاص 

خودش را از »شــیوه ها و نظم های نو« اعان می دارد. 

 ,D III I( ما می آموزیم که این نظم ها و شیوه های نو

۲۲( خودشــان نیازمندند تا به نحو دوره ای نوسازی 

شوند. به همین سان در شهریار، شهریار موروثی 

کــه به طــرق مرســوم )P ۲( حکومــت می کنــد 

بــه زودی از ســوی ماکیاولــی کنار رفتــه و با 

شهریار نو جایگزین می شود که فضیلتش 

ایجــاد یــک شــهریاری اســت کــه ســرتاپا 

جدید اســت. برای ماکیاولــی نو بودن، 

ارزشی مّتکی بر خویش است که حّتی 

بهترین نهاد را مشــکوک می سازد اگر 

روتین شود.۱۳ برجستگِی نظام سیاسی 

رومــی )»constitution / نهــادی کــه 

بدان معنایی می بخشد که بیش از حد 

ثابت است که معنای مد نظر ماکیاولی 

را فراچنــگ بیاورد( این بــود که همواره 

قــادر بود کــه انســان های جدیــد را ارج 

 .)۶۰ ,D I I( نهاده و ابداع را پاداش دهد

ماکیاولی تغییــرِ مثبت جدیدی به خود 

جدیــد بودن می بخشــد که مــا می توانیم 

ایــن ســیاق را ببینیــم کــه در آن، آن طعمی را 

تشــخیص دهیم که امــروزه در جریان اســت یا 

دیــروز در جریــان بــود یعنی بر هرآنچــه »مدرن« 

است. اینکه چگونه »فضیلت باستانی« با بدعت دوره ای 

ســازگار است، مشــکلی در عقیدٔه ماکیاولی دربارٔه ویرتو 

خواهد بود. 

ماکیاولی از دیگر رنسانسی ها بنا به تأکیدی که او 

همان طور که دیدیم بر ویرتوی رومی نسبت به 

یونانی دارد نیز متفاوت است. همان طور که 

دیدیــم در تقابل با »خردمندان زمانه هــای ما« او توّجه را 

به ویرتو و پرودنس رومی ها جلب می کند. ویرتوی رومی 

در سیاست و جنگ است. این ویرتو ، ویرتوی روشنفکرانه 

و تعّمقــِی فلســفه یــا دین نیســت. برای احیــای فضیلت 

باستانی از دید ماکیاولی احیای فضیلت باستان عبارت 

اســت از تقلید کردارها و کارهای ایشــان نه ستایش خلق 

تا آنجایی که ایتالیای 
رنسانس، غیراخالقی بودِن 

عذرپذیر را بر ما عرضه 
ع  می کند ما می توانیم شرو
به سنجش این امکان کنیم 

که این رنسانس بود که 
به ماکیاولی متعّلق بود تا 

اینکه او بدان متعّلق باشد. 
کسی که برای شرارت عذر 
می تراشد باالتر از کسانی 

ایستاده است که مرتکب آن 
می شوند
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کردن های زیبای شان یا اندیشیدِن به اندیشه ها نه به مثابٔه 

ابزاری ضروری به غرِض تقلید. ماکیاولی از نوستالوژیای 

یک عصر طائی کاسیک در رنج نیست. چنین کسانی 

آن هایی هســتند کــه یونان را بــر رم ترجیــح می دهند؛ او 

رم را بــرای قدرتش، بــرای القای کردار واجد ویرتو ترجیح 

می دهــد. او تفســیری مــدرن را از رم آغازیــد کــه آن را از 

تابع یونان بودن رها کرد. او حّتی تاش کرد رم را از عقدٔه 

حقارت رها کند که بنا بدان نویسندگاِن آن، خاّصه سیسرو 

و نیز لیوی آن را با استانداردهایی داوری می کردند که از 

فلســفٔه یونان به ارث رســیده بود. ماکیاولی می خواست 

کــه بــه اومانیســم رنسانســی یــک چهرٔه ســخت را نشــان 

دهد: کاهش باد خطابٔه کاســیک، برای حملــٔه هواداران  

آن نسبت به سّنِت فلسفی، به منظور برهم زدن آشتی اش 

با مســیحّیت، برای رد بــاورش به ویرتوهای جنتلمن های 

کاسیک و برای یادآورِی ویرتو و شکوه امر نظامی بدان.

فضیلت باستانی
گزینشــی  رنســانِس  از  مفّصل تــر  گزارشــی  می تــوان 

ماکیاولی و تفاوِت ژرف بین دیدگاه محترمانٔه معاصرانش 

دربارٔه فضیلت باســتانی و نســخٔه کمتر بااحترام وی و یا 

به عبارت بهتر گستاخِی مقتضِی نامش، ارائه داد. کافی 

اســت که گفته شــود هیچ کدام از معاصرین ماکیاولی از 

شر یا هر چیزی شبیه به آن استقبال نمی کنند، آن سان که 

مــا نــزد او دیده ایم. اّما برای فهم اینکه چرا ماکیاولی باید 

چنین تغییری ایجاد کند و برای درک تصّورش از فضیلت 

به نحو بهتری با تقابل، ضروری است که به منبِع فضیلت 

باســتانی بازگردیــم. ایــن می توانــد چیــزی غیر از ارســطو 

نباشد. ماکیاولی فقط یک ارجاع به ارسطو در گفتارها دارد 

)D III ۲۶( و هیــچ ارجاعــی در شــهریار ندارد. گزنفون به 

نظر می رسد به دلیلی که آشکار خواهد شد منبع باستانِی 

مورد عاقٔه او در اخاقّیات است )گزنفون مناسِب طرح 

ماکیاولی از فضیلِت سیاسی سازی شده است(.۱۴ اّما هیچ 

دلیِل محکمی بر این نیست که در آشنایِی کامل ماکیاولی 

با ارسطو شک کنیم و به هر حال، عزیمت وسیع ماکیاولی 

از مفهومِ فضیلت در سّنت فلسفٔه اخاقی تنها در مقایسٔه 

با ارائٔه کاســیک آن در اخاِق نیکوماخوِس ارسطو آشکار 

خواهد شد.

پس در اینجا تلخیصی از اخاق در کار است آن گونه که 

بایستی به نظر ماکیاولی رسیده باشد. زیرا اینها خصایص 

صامتی هستند که او به چالش کشیده و بازالگو می بخشد. 

ارســطو بیــن فضیلــت اخاقــی و فضیلــت فکــری تمایــز 

می گــذارد )IO-۱I۷۸a۹ ,NE I I۰۳a۶ (. فضیلت اخاقی 

یک عرف است و با طبیعت داده نمی شود؛ فضیلِت فکری 

 ,۲۶-NE IIo۳aI۴( مستلزم طبیعت فضیلت مندانه است

IO, II۴۴b۴-۱I۴۳b۶(. فضیلت اخاقی مّتکی بر فضیلت 

فکری به چندین شیوه است اّما از این وابستگی ناهشیار 

اســت. بــرای شــخِص دارای فضیلــت اخاقــی، فضیلــت 

اخاقی، »فی نفســه« اســت: ایــن فضیلت به خاطــرِ چیِز 

دیگری خارج و وراِی خود آن نیست. یک کرداِر بافضیلت 

به خاطر خودش انجام می شود، به خاطرِ بافضیلت بودنش 

و چنیــن کرداری هنگامی ســتوده می شــود کــه برای یک 

دلیِل بافضیلت آن گونه که در تقابل با منفعت شــخصی 

اســت، به انجام می رســد )III۵bI۹ ,۲۲-NE I۰۹۹a۷-۲۴؛ 

d. Cicero, De Finibus II ۱۴.۴۵(. فضیلــت اخاقــی 

بنابرایــن، اختیاری اســت )NE IIo۹b۳۰-۳۵(. از منظرگاِه 

فضیلت اخاقی انسان به نظر می رسد که عّلت کنش های 

خــودش اســت. چگونــه فــرد فضیلــت اخاقی را کســب 

می کنــد؟ فرد به نحو اخاقی با بافضیلت شــدن فضیلت 

می یابد – یعنی با متعارف سازی ای که در آن فرد نخست 

اعمالی را انجام می دهد آنگاه دالیل را می یابد. بنابراین، 

یــک دور از فضیلت در کار اســت؛ با فضیلــت اخاقی از 

 )bI۲-NE IIo۵aI۸( امر داراِی فضیلت اخاقی می آموزد

فضیلــت اخاقــی موروثی نیســت، بلکه چنان دســت به 

دست می شود که توگویی هیچ آغازی ندارد.

فرد ممکن است که دربارٔه فضیلت اخاقی بپرسد که 

فضیلت چیســت؟ فضیلت اخاقی یک عرف اســت، اّما 

عرِف چه شیء یا قّؤه طبیعی ای؟ ارسطو اشارت دارد که 

شــاید بهتر باشــد که چنین پرسشی را نپرســیم. برای امر 

فضیلت مند اخاقی، فضائل اخاقی به مثابٔه چند فضیلت 

اصلی آشکار می شود که هر کدام از آن ها فی نفسه کامل 

است، مثاً برای شجاع بودن مانند دیگر فضائل فرد نیاز 

به هیچ فضیلت دیگری ندارد؛ شجاعت مانند دیگر فضائل 

بــر روی پــای خود می ایســتد. نشــانی از عدم وابســتگِی 

فضائــل این اســت که هر یک با یک رذیلــت که یا افراطی 

NE IIo۸bII- ( اســت یــا تفریطی، محاصــره شــده اســت

II۰۹b۲۷(. فضیلــت دقیقــاً درســت اســت. ایــن یــک حد 

وسط است و می تواند بدین سان مشخص شود )شجاعت 

میاِن جبن و تهّور است(. اّما توضیحی نیاز است، به رغِم 

بی میلــِی فضیلت منــد اخاقــی دربارٔه اینکــه چگونه فرد 

می توانــد انتخــاب کند که کنــِش بافضیلــت را به خاطر 

یک دلیِل بافضیلت انجام دهد؛ این خاّصه برای استفادٔه 

سیاســت مداران یا قانون گذارن نیاز اســت که هدف شان 

ماکیاولی ضرورت را باالتر 
از فراغت به مثابٔه دغدغٔه 

قانون گذار قرار می دهد 
و تصدیق می کند که اگر 

شما هدف تان صلح است، 
فراغت جمهوری را یا زنانه 

می کند یا تجزیه یا هردو؛ 
و این شامل این است که 
فراغت در میان دشمنان 

نژاد انسانی است

3۰۰

فصل پنجم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



ایجاد شــهرونداِن خوب اســت. نفس یک توضیح اســت؛ 

بنابرایــن، فضائل می توانند به مثابٔه فضائِل نفس فهمیده 

.)۱۱۳۹a۳-II۳۸b۳۵ ,۲۹-NE II۰۲a۵( شوند

دشــواری دیگــر، زمانــی ظهــور می کنــد کــه ضــروری 

باشــد کــه فضائــل را انتظام ببخشــیم، مثــاً هنگامی که 

شــجاعت و اعتــدال بــه تعــارض می افتنــد. در اینجــا بــه 

یک پرودنس اندیشــی و یک پرودنس نیاز اســت تا فضائل 

را نظــم بخشــیده و بنابراین، آن هــا را هدایت کنیم. با این 

حــال پرودنــس نیــز بایــد از یــک هوشــمندِی نااخاقــی یا 

ضداخاقی متمایز شود که فضائل را دستکاری می کند؛ 

پرودنس باید اخاقی باشــد )b۲۴-۱I۴۴a۶ NE(. بنابراین، 

به نظر می رسد که پرودنس هم هدایتگرِ اخاقّیات است 

و هم هدایت شــده با اخاقّیات. این دشــواری در نسبِت 

بین فضیلت اخاقی و سیاســت پیچیده تر نیز می شــود. 

بــا فــرض اینکه قانون گــذار می تواند به مثابٔه تجّســمی از 

پرودنس تلّقی شــود فضیلت در سیاسِت ارسطو نخست 

به مثابٔه وســیله ای برای بهترین رژیم )یا رژیم ترکیبی( در 

کتاب های چهار و پنج – تحت هدایت پرودنس – آشکار 

می شود و آنگاه به مثابٔه هدف بهترین رژیم در کتاب های 

هفــت و هشــت – یعنــی تحت هدایــِت پرودنس آشــکار 

می شــود. خصیصــٔه »فی نفســه بودن« – خــودش را آنگاه 

بازتصدیــق می کنــد که فضیلت اخاقی هدِف سیاســت 

شــود. ما انســان ها زندگی می کنیم و بــا همدیگر زندگی 

می کنیم تا بافضیلت شویم؛ ما فضائل را حفظ نمی کنیم 

صرفاً برای اینکه زندگی کنیم.

اکتساب و توراث
بــرای ماکیاولی گفتار مرجع ارســطو از هــر حیث و در 

مقام یک کل خطاست. این نمی تواند فضیلت باستانی را 

توصیف کند زیرا فضیلت را توصیف نمی کند. هنگامی 

که ارســطو فــرض می گیرد که فضیلــت روی پای خودش 

می ایستد، او ستایش انسان از فضیلت را به جاِی واقعّیت 

و ذاِت آن فرض می گیرد. زیرا فضیلت فی نفسه هرگز در 

کردار دیده نشــده اســت، بلکه فقط در ســتایش شــنیده 

شــده است. هنگامی که ما دیگر انســان ها را می ستاییم 

مــا آرزویــی به مثابٔه امــر واقع داریــم و از انســانّیت تمّلق 

می گوییم؛ ستایش دیگران حاکی از ستایش خویش است. 

فضیلت هرگز فی نفسه نیست، باید به خاطر چیزی دیگر 

باشد. هدِف آن اکتساب است.

ارســطو در اخــاِق نیکوماخــوس از »تجهیز« ضــرورِی 

فضیلــت ســخن می گویــد )NE I۰۹۹a۳I-۳۵(. مــا بــرای 

اعماِل فضائل بایستی مازاِد معّینی از دارایی داشته باشیم 

طوری که ضروریات خود فرد، همواره و قبل از هر چیز در 

ذهن او نباشند و در کتاب نخست از سیاست او می گوید 

کــه کســِب دارایی باید محدوِد به لــوازم فضیلت هم در 

 I۲۵۸aIO,-Pol I۲۵۷b۳۸( شــیوه و هــم در میــزان باشــد

IO-I۳۲۳b۷(. نه اعمال تنِد مربوط به کسب و نه تجمع 

ثــروت عظیــم منتهــی بــه زندگــِی بافضیلت نمی شــود و 

ماکیاولی از نوستالوژیای 
یک عصر طالئی کالسیک 

در رنج نیست. چنین 
کسانی آن هایی هستند 

که یونان را بر رم ترجیح 
می دهند؛ او رم را برای 

قدرتش، برای القای 
کردار واجد ویرتو ترجیح 

می دهد
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کسب بایستی در جایگاه خودش به مثابٔه ابزاری برای یک 

هدف دقیقاً به این دلیل حفظ شود که گرایشی خطرناک 

بدیــن دارد کــه تبدیل به هدف شــود. ماکیاولی با وجود 

ایــن، اجــازه می دهد که این گرایــش تا جایی که می تواند 

پیــش بــرود. در آغازگاه هــای هــر دوی شــهریار و گفتارها 

دربــارٔه لیــوی او همــان پرسشــی را در نظــر می گیــرد کــه 

ارسطو مد نظر دارد و آن را به نحو متضادی پاسخ می دهد. 

فــرد هرگــز نمی تواند بداند کــه او به چه میــزان تجهیزی 

نیــاز دارد؛ هــر کــس چنان احمق باشــد که کســبش را به 

نــام فضیلت محدود کنــد، نمی تواند بر تــدارک کافی از 

ســوی طبیعت یا خدا، حســاب کند همان طور که ارسطو 

حســاب نکرد هنگامی که فضیلتش، حیاتش و رفاهش را 

تهدیــد کرد. این خط تمایز که ارســطو بیــن صرِف زندگی 

و زندگی خوب می کشــد نمی تواند حفظ شود، زیرا اّولی 

زندگی بشری را ضرورت می بخشد قبل از اینکه تمّدن با 

نیروی تقلیل نیافتنی و حّتی فزاینده به دل حیات متمّدن 

تداوم بیابد.۱۵ انسان های اّولّیه چه کاری باید انجام دهند 

تا وجودی را از طبیعت بخراشــند که انســان های متمّدن 

بایستی در ادامٔه احیا ها یشان حفظ کنند.

در ایــن موقعّیــت بســیار خطا یپش خواهیــم رفت اگر 

 )vivere civile( فکــر کنیم که »یــک راه مدنی از زیســتن

قادر اســت که از ضرورِت فراغت )ozio( بگریزد، فراغت 

 ]laziness=[ ترجمــه ای بدیــل بــرای تنبلــی ]Leisure=[

اســت، یــک فســاد اســت نــه یــک شــرط یــا موقعّیــت از 

فضیلت.۱۶ ماکیاولی هنگام سخن گفتن از ایاالِت دنیوی، 

می گوید که » ویرتو باعث تولِّد آرامش می شــود؛ آرامش 

باعث فراغت و فراغت باعث بی نظمی و بی نظمی باعث 

تباهــی« )PH V ۱(. بــرای خیرِ schole! ارســطویی، کامًا 

چنین است )NE II۷۷b۴-۲۷(. ماکیاولی ضرورت را باالتر 

 D I( از فراغــت به مثابٔه دغدغٔه قانون گذار قــرار می دهد

۱( و تصدیــق می کند که اگر شــما هدف تان صلح اســت، 

 D I( فراغت جمهوری را یا زنانه می کند یا تجزیه یا هردو

۶؛ II ۲۰, ۲۵(؛ و این شــامل این اســت که فراغت در میان 

دشــمنان نژاد انســانی اســت ))D I ۱۰(. و از جنتلمن هایی 

یاد می کند که او ایشان را نکوهش کرده و ارسطو از حیث 

فراغت، ســتوده اســت. ماکیاولی چنیــن داوری می کند 

که مســیحّیت اکنون سســت کننده اســت، زیرا بر طبق 

 .)۲ D II( فراغت« و نه بر طبق ویرتو تفســیر شــده است«

که در اینجا تعارض صریح دارند.

برحســب اصطاحــات اخاقــی می تــوان گفــت کــه 

ضــرورت دغدغــٔه پیشــاپیش ما و شــرایِط فضیلــت، انکاِر 

فضیلت را به مثابٔه یک هدف فی نفســه طوری مغشــوش 

کرده اســت که دغدغٔه شــرایط خاص خودش را نداشــته 

باشــد. فضیلت بایســتی از نیاز به کســب تجهیزاتی که 

پیش فرض آن اند هشــیار باشــد. فضیلت اخاقی ارســطو 

نســبت بــه شــرایط ش کور اســت. بــه همین دلیل اســت 

کــه اکتســاب در سیاســت بحــث می شــود نــه در اخاق 

نیکوماخوس. مفهومی که ماکیاولــی از ویرتو دارد کامًا 

از مفهــوم ارســطو خودآگاه تر اســت، اعتمــاد به مهربانی 

طبیعــت یــا خــدا را با یــک اســاس مطمئن تــر در ضرورت 

جایگزین می کند. این برای انسان ها ضروری است که به 

ضــرورت اعتماد کنند؛ ضرورت تنها اعتمادی اســت که 

عجز انسان در مقابل اعتماد را بازتاب می دهد. ضرورت 

به معنای ضرورت کسب است. بنابراین، انسان های آگاه 

از ضرورت بایســتی خود را وقف اکتســاب کنند. اساس 

تازه و مســتحکمی که در زیرالیٔه فضیلت اســت، ویرتو را 

آن گونه که بود رها نمی کند بلکه آن را متحّول می سازد. 

آشکارترین نشانٔه تغییر، تلّقی ماکیاولی از لیبرالیته است 

کــه مورد نخســت از فضیلت هــای اخاقی اســت که در 

شــهریار مورد بحث قرار می گیرد )P ۱۶(. لیبرالیته – که 

متجانس تریــن فضائل اســت و متضاد اکتســاب اســت - 

شهریار را طوری گمراه می کند که او هم خوار شده و هم 

منفور می شود.۱۷ ماکیاولی شرمی از سخن گفتن از یک 

جّبــار بهره منــد از ویرتو که »با روحیــه و ویرتوی بازوهای 

خود سلطٔه خود را گسترش می دهد« )D II ۲( ندارد و او با 

صحبت از ویرتوی کاسیکی که بسیار در اعتدال سیاسی 

ستوده شده است به صحبت کردن از ویرتوی فوق العاده 

مفرط یا نادر و ســرحّدی خیانتی می کند ))D I ۳۳؛ II ۲؛ 

III ۱۹,۲۱,۲۲,۳۴(، یعنــی با ســاکت ماندن دربارٔه اعتدال 

 ogni[ به مثابــٔه یک ویرتو )بنگرید به هر ویرتــوی میانه ای

 D( بــا رد مهربانــی به نفع ســختگیری )]mezzana virtu

 ,۲ III ۲۳؛ II ۶, ۲۶؛ D I( و با نکوهش راه میانه )۱۹-۲۳ III

۲۱, ۴۰؛ d. I ۲۷( اعتدال ماکیاولی در فرمان به »سنجش 

نیروهای خویش« که شکلی نظامی از پرودنس است بیان 

می شود.

در گفتارها رابطه بین ضرورت و ویرتو را به صورت یک 

حرکت رو به اوج ارائه می کند. وی در فصل نخست ضمن 

بحث از انتخاب قانون گذار دربارٔه محّلی برای شهر مورد 

نظرش، خاطرنشــان می کند کــه ویرتــوی بزرگ تر آنجایی 

دیده می شود که انتخاب مرجعّیت کمتری داشته باشد 

)D I I(. بــه زودی او می گویــد که انســان ها هرگز به خوبی 

عمــل نمی کنند مگر از طریق ضــرورت. این همان چیزی 

فضیلت اخالقی ارسطو 
نسبت به شرایط ش کور 
است. به همین دلیل است 
که اکتساب در سیاست 
بحث می شود نه در اخالق 
نیکوماخوس. مفهومی 
که ماکیاولی از ویرتو دارد 
کامًال از مفهوم ارسطو 
گاه تر است، اعتماد  خودآ
به مهربانی طبیعت یا خدا 
را با یک اساس مطمئن تر 
در ضرورت جایگزین 
می کند
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اســت کــه در بــاال گفتیــم )D I ۳( اگرچه درواقــع فراتر از 

آن اســت. بعدها او می گوید که »ضرورت ویرتو را ایجاد 

می کند همان طور که بارها گفته ایم« )D II ۱۲( اّما در عمل 

او ایــن را فقــط یک بار می گوید. در آخرین بیان صریحش 

دربــارٔه رابطه، تنها فصل در گفتارها که او به نحو تأییدی 

از برخــی »فیلســوفان اخاقــی« )D III ۱۲( یاد می کند او 

به » ویرتوی چنین ضرورتی ]یعنی انسانی ای[ اشاره دارد. 

ماکیاولی هرگز یک چیز را دو بار نمی گوید و هنگامی که 

می گویــد که چنین کرده اســت او درواقــع خواننده را به 

چالش می کشد که تفاوتی را دریابد. در این مورد ضرورت 

از پشتوانٔه ویرتو به شرِط ویرتو ، به مولّد ویرتو و در نهایت 

بــه خــود ویرتو تبدیل می شــود. ما بعدهــا از دلیل این 

امر ســخن خواهیم گفت که چرا ضرورت به مثابٔه هم 

مستقل از ویرتو ۱۸ و هم این همان با آن آشکار می شود. 

در اینجــا ما اشــاره داریــم که ماکیاولی به پیــروی از 

»برخی فیلسوفان اخاقی« و آشکارا متعارض با ارسطو 

و ســّنت او انتخاب را به مثابٔه اساســی برای فضیلت 

اخاقــی کنار می گــذارد )NE IIIIb۴-۷(. و هنگامی 

که فضیلت بنا به ضرورت و نه انتخاب حفظ می شود، 

دیگر به وضوح اخاقی نیست، ماکیاولی می گوید که 

یک شهریار بایستی »یاد بگیرد که قادر باشد تا خوب 

نباشــد تا بر طبق ضرورت این را به کار ببندد و آن را 

به کار نبندد«  )P ۱۵( و چونان یک مثال او از ضرورت 

ناسپاسی برای یک جمهوری بحث می کند، در حالی 

 D I( که تصدیق می کند که ناسپاســی یک شر است

۲۹-۳۰( ضرورت به معنای مجبور بودن به انجام شــر 

به خاطر اکتساب است.

بر حســب اصطاحات سیاسی، ضرورت اکتساب 

فــرد را مجبــور می کنــد کــه بــر وراثــت هر نوعــی از 

اســاف یا پیشــینیان و به طــور کّلی بر گذشــته تکیه 

نکند. ماکیاولی اشارتی به شهریار با نامیدِن شهریاری 

و   )۲ P( به مثابــٔه »شــهریار طبیعــی« دارد  موروثــی 

بــه زودِی هم ارزِی شــهریار طبیعی و شــهریار موروثی 

را فســخ می کند با ابراز اینکه »این میل به اکتســاب 

چیــزی بســیار طبیعــی و متعــارف اســت« )P ۳(. به 

همین سان ماکیاولی در آغاز گفتارها از رحجان آشکار 

از یک جمهوری باثباتی مانند اسپارت یا ونیز به یک 

نتیجه گیری قطعی به نفع جمهورِی گسترندٔه رومی، 

جمهوری ای که بدل به یک امپراتوری شد، شیفت 

می کنــد. او در ترســیم نتیجه گیــری اش می گویــد 

کــه همــٔه امــور انســانی در حرکت اند و اینکــه آن ها 

بــر طبــق ضرورت و نه عقل حرکت کرده اند )D I ۶(. عقل 

نمی تواند در طبیعت هیچ گونه ضرورت محدود کننده ای 

برای اکتساب انسانی ایجاد کند. نه تکیه بر وراثت برای 

فراهــم آوردِن تجهیــزاِت اخاقّیات و نه صرفاً مالکّیت در 

معنای متعارف، هیچ کدام گسترش نمی یابند، مگر آنچه 

درخصوص طبیعت از همه رادیکال تر اســت که انسان ها 

به مثابٔه دارایی شان تلّقی اش می کند.

ویرتو به مثابٔه برانگیزاننده
تعّقل و نه تکیه بر امر معقولی )که فرد را مجبور به دفاع 

از تعّقل نمی کند( که ماکیاولی با آن به سمت برجسته ترین 
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عقیده اش از فضیلت حرکت می کند می تواند ســریعاً به 

شــرح زیر تلخیص شــود. از آنجا که شهریار نمی تواند بر 

تــوارث تکیــه کند او باید کســب کند. اّما چگونه؟ پاســخ 

ماکیاولی که تقریباً یک شعار است این است: »از طریق 

بازوان خویشتن است نه تکیه بر دیگران«. با این حال، یقیناً 

شهریار نیازمند معاونت دیگران است. چگونه او می تواند 

آن را بدوِن وابستگی به دیگران حاصل آورد. او نمی تواند 

از طریق قدردانِی آن هایی که سود می برند کمکی بگیرد 

زیرا سودبرندگان همواره باور دارند یا خودشان را به زودی 

قانع خواهند کرد که آن ها مســتحق منافع شان هستند و 

از این رو شــهریار نیز مکّلف به فراهم آوردن آن هاســت.۱۹ 

اگر شهریار از سیاست طرفدارگرایی پیروی کند، طرفداران 

را از دســت می دهد آنجایی که آن ها استحقاقی نداشته 

باشند و نتیجه همانی است که درخصوص اهل منفعت 

گفتیم، دقیقاً به این سبب که سودجویان نیز به زودی به 

اینجا می رسند که آنچه را انتظار داشته باشند که نخست 

از طریق یک جانبدارِی بی شــائبه حاصل آورده بودند. نه 

عدالــت و نــه جانبــداری، قدرشناســی را در ســودانگاران 

حاصــل نمــی آورد. برعکــس، متضــاد آن را ایجــاد می کند 

هنگامی که شــهریار توان عرضٔه منافع را نداشته باشد یا 

حّتی قبل از آن، زیرا برخی فکر می کنند که آن ها مستحق 

بیش از آنی اند که به دست می آورند. قدرشناسی، فرض 

می گیرد که خیر کافی کســب شــده اســت، یعنی اینکه 

مشکل ما حل شده است.

عاِج ضعف عدالت یا قدرشناسی یا فضیلِت اخاقی 

آن گونه که باســتانیان آن را می فهمیدند در کســب یاری 

از دیگران چیســت؟ ماکیاولی برای هر مشــکلی که پیش 

می کشد، یک عاج  ]=rimedio[ پیش می کشد و درمان 

ناسپاســی، تــرس اســت. شــهریار می تواند از ارضا شــدن 

منفعت انگاران با قرار دادِن آن ها در ترس ممانعت کند. 

بگــذار آن ها پاداشــی نگیرند یا حّتی به عبــارت بهتر آن ها 

را تنبیــه کــن هنگامی کــه ســزاوار پاداش اند، آنــگاه آن ها 

»قدرداِن« دریافت آن خواهند بود. چنین قدردانی ای – 

که به راستی نوعی از رفع نگرانی است – می تواند ایجاد 

شــود اگر شــهریار مقــداری اعمال دلبخواهــی و غیرقابل 

انتظــار مبنی بر ناعدالتی را بــا عدالت بیامیزد. او نیازی 

نــدارد و نباید داشــته باشــد که به نحو نامتعــارف ناعادل 

باشــد، بلکه کمی مهّیج بودن، اجرای حکم های پرشــور و 

تکان دهنــده، خاّصه اگر آن ها »غیرمتعارف« باشــند و از 

این رو، مشروعّیت شان مشکوک باشد و حّتی نامشروعّیت 

رسواکننده داشته باشد، سبب می شود که منفعت گرایاِن 

وی چشم شان را به او بدوزند و به طرف او بیایند هنگامی 

کــه نیــاز به کمک شــان دارد، نــه صرفاً هنگامی کــه آن ها 

می خواهند آن کمک را عرضه کنند.

عدالت شــهریار بنابراین برانگیزاننده تر است هنگامی 

که در تقابل با بی عدالتی وی قرار می گیرد. با کّلی سازِی 

مورد عدالت فرد می تواند نتیجه بگیرد که ویرتو در مقام 

یک کل بایستی برانگیزاننده باشد. ویرتو باید نشان داده 

شود و باید تشخیص داده شود. شهریاِر برخوردار از ویرتو، 

بایســتی واجد ویرتوی آشکار شــود و بدین سان ویرتوی او 

به او می گوید که نمی تواند بی تفاوت نسبت به آوازه اش 

باشد. اگرچه نزد ارسطو فضیلت اخاقی موضوع ستایش 

و نکوهــش اســت، اطاعــت از آن محدود بــه این واقعّیت 

اســت که مردم مد نظر فضیلت راســتینی را بستایند که 

 .)III۳b۲-IIIJa۲۳ ,۲۸-NE IIOIbIO( صرفاً نمود نیست

به هر حال، ارســطو صرِف مرجعّیِت بسیاران یا عامیانه را 

 )II۷۹bIO-I۶ ,I۷-II۰۵bI۲ ,۲۲-NE I۰۹۵bq( نمی پذیرد

اّما نزد ماکیاولی ویرتو یک شهریاری که به خاطر آن پرآوازه 

شــده اســت چه به درســتی و چه نه، ویرتویی است که او 

نیــاز دارد: ویرتــو، یــک ویرتوی مشــهور و عاّمه اســت که 

تصمیم می گیرد چه چیزی مشهور باشد. »چراکه عاّمه به 

نمود و ماحصل یک چیز می نگرد و در جهان کسی وجود 

.)۱۸ P( »ندارد بجز عاّمه

اّمــا فضیلت فی نفســه نیســت، جزای خودش نیســت 

و به ســهم خودش خودبسنده نیســت. فضیلت نیازمند 

متضادش اســت؛ یعنی فضیلت روشــن نیســت و به نحو 

بسنده ای بر خودش تکیه ندارد، نیازمند افزودن روشنایی 

اســت کــه از متضاد آن یعنــی رذیلت می آید. فضیلت به 

رذیلــت به مثابــٔه یک امکان مــداوم نیــاز دارد و به منظور 

حفــظ رذیلــت ممکن فضیلت گاه گاهی رذیلــت را اعمال 

کند. فضیلت بنابراین حد وسطی بین دو رذیلت نیست 

آن طور که ارسطو می گوید، بلکه یکی از دو سرحد است، 

به طــوری کــه در فصل بــه یادماندنِی پانزدهم از شــهریار 

آنجــا کــه ماکیاولی با صدای رســا کســی را صــدا می زند 

کــه »از همــٔه نظم های دیگران بگســل!«، فضائــل و رذائل 

در جفتی هایی فهرست می شوند که تو گویی در معّیت 

یکدیگرنــد. ماکیاولــی در گفتارهــا خــودش را علیــه »راه 

میانٔه« )via del mezzo( فضیلت کاسیک قرار می دهد، 

جزء اینکه فرد جابه جایی بین فضیلت و رذیلت را یک راه 
میانه بداند.۲۰

 از آنجــا که فضیلت باید برانگیزاننده باشــد، با مثال و 

نه با اقرار به خیر، کار می کند )P ۱۵(؛ و ماکیاولی که این 

از آنجا که فضیلت باید 
برانگیزاننده باشد، با 
مثال و نه با اقرار به 
، کار می کند؛ و  خیر
ماکیاولی که این حقیقت 
را انعکاس می دهد، بر 
طبق گفته های بی شمار و 
نمونه های تکان دهنده ای 
می نویسد تا کلّیاِت او را 
با مثال بیان کنند نه با 
استدالالتی از سنخ یک 
رساله
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حقیقت را انعکاس می دهد، بر طبق گفته های بی شــمار 

و نمونه هــای تکان دهنده ای می نویســد تا کلّیــاِت او را با 

مثال بیان کنند نه با استدالالتی از سنخ یک رساله. یکی 

از بدنام تریــن مثال ها اســتفادٔه ســزار بورجیــا از یک وزیر 

ســنگدل بــه نام رمیــرو د مارکو اســت تــا رومانیــا را صلح 

ببخشد، پیرو دفع تماشایی اش در دوقطعه در میدان چزنا 

تا نشان دهد که این بی رحمی کار بورجیا نبود )P ۷(. اّما 

صد البته بود. و پرسشــی که برمی خیزد این است که آیا 

ایــن بی رحمی صرفاً ضــروری برای ویرتــوی او بود یا عمًا 

جزئی از آن. در مورد بعدی تعریفی تازه از ویرتو نیاز است. 

ماکیاولی در اینجا از درنده خویِی بسیار و ویرتوی بسیار 

در بورجیا ســخن می گوید که تو گویی این دو با هم ، اّما 

متمایزند. در ادامه در شهریار او به نظر می رسد که به این 

پرســش پاسخ می دهد آنگاه که او »سبعّیت غیرانسانِی« 

هانیبــال را می ســتاید )P ۱۷(. او می گویــد بخــت خــوب 

هانیبال از بی رحمِی او همراه با »ویرتوهای بی شــمارش« 

نشئت می گیرد. سپس ضمن توضیح بیشتر می گوید که 

بدوِن ظلم و ستم »دیگر ویرتوهای وی« کافی نبود تا اثر 

کافی ایجاد کند که او را در چشم سربازانش قابل احترام 

و وحشــت آور ســازد. بنابراین، در همین جمله شــقاوت و 

بی رحمی از همراِه یک ویرتو بودن به یک ویرتو بدل شده 

است. ما ابهامِ مشابه را دربارٔه رفتار آگاتوکلس، می بینیم 

.)۸ P( که هم می تواند و هم نمی تواند ویرتو نامیده شود

شــاید بتــوان موقتــاً مشــکل را بدیــن طریــق حــل کرد. 

حقیقت ویرتو در اثر آن نشان داده می شود یا به عبارتی اثر 

آن است، مثاً در سربازان هانیبال. ماکیاولی چنین وعده 

می دهد: »مستقیماً رفتن به سمت حقیقت اثربخِش چیز 

.)۱۵ P( »نه به سوی تخّیل آن

حقیقــِت معلولــِی ]=verita effettuale[ مشــهور کــه 

بیانگر چیزی اســت که به طور شــل و وارفته ای رئالیســم 

ماکیاولــی نامیــده می شــود، فقــط ایــن یــک بــار در همٔه 

نوشته های ماکیاولی واقع می شود و هیچ جای دیگری تا 

جایی که من می دانم در هیچ یک از نوشته های رنسانس 

به کار نرفته اســت.۲۱ این مفهــوم که درخصوص ویرتو به 

کار مــی رود بیانگــر این اســت کــه ویرتو عبارت اســت از 

هر آن چیزی که به دســت تان می آید. اّما ویرتو شــما را به 

»تباهی هدایت می کند نه بقا« مگر اینکه شــما »بدانید 

چگونــه بتوانید که خوب نباشــید« )P r ۵(. هنگامی که 

ماکیاولی فضیلت را می ستاید به نظر ضروری می رسد که 

توان برای انجام شر را یک جزء از ویرتو می کند. با وجود 

این و در عین حال، چنین ویرتوی شرورانه ای معلوِل ]=اثِر[ 

خــود را فقــط در تقابل با آنچه حاصــل می آورد که معموالً 

از ویرتو انتظار می رود یعنی اینکه شامل رذیلت نیست. 

بنابرایــن، عقیــدٔه ماکیاولــی دربــارٔه ویرتــو کــه از رذائــل 

استقبال می کند باید ادامه یابد تا هم بوِد مفهومی کهن 

شــود که توســط آن دفع می شــود. حقیقت دربــارٔه ویرتو 

شــامل این واقعّیت اســت که اغلب مــردم نمی توانند از 

حقیقت دربارٔه ویرتو بگریزند. 

ماکیاولی بعد از اعاِم قصد خود برای رفتن به ســمِت 

حقیقــِت معلولــی فضائــل اخاقــی را در هشــت فصــل 

بعــدی مورد بحث قرار می دهد )P r۶-۲۳(. این ها دربارٔه 

کمــال شــهریار یا نفس ]=soul[ وی نیســت، بلکــه دربارٔه 
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یک شــهریار »با رعایا و دوســتانش« اســت )P r ۵(. ویرتو 

به خاطر خودش نیست و به خاطر ارتقای شخصی نیست 

بلکه برای استفادٔه دیگر رعایا و دوستان در خود-تمجیدی 

است. برای این غرض، شهریار همیشه نباید چندان خود 

ویرتوها را به مثابٔه کیفّیاتی در نظر بگیرد که نیک داشته 

]=خوب اجراشده/tenute buone P ۱۵( لحاظ می شوند. 

بنابرایــن، ضمــن بحــث از ویرتوهای مربوط بــه لیبرالیته، 

در نظــر می گیــرد که چگونــه شــهریار می توانــد آزادی را 

»نــگاه بدارد« و کجا به نفع اوســت کــه از آن ویرتو به نحو 

فضیلت مندانــه اســتفاده کنــد یــا نکنــد )P ۱۶(. در پایاِن 

استدالل ماکیاولی روشن می شود که شهریار فقط زمانی 

لیبرال می ماند که بدش نیاید خسیس دیده شود. استفادٔه 

او از لیبرالیته معنایش را از دادِن مالیات های کم دگرگون 

می کنــد هنگامی که مــردم از او انتظار دارند که مالیات 

بیشتری بگیرد. شهریار باید کاری کند که مردم بدترین 

چیز را انتظار را داشته باشند. پس همان طور که دیده ایم 

ویرتو به نحو معکوس به مثابٔه یک تســکین دهنده آشــکار 

می شــود.۲۲ بنابراین، شــهریار آزاد است، زیرا او بی رحم یا 

مؤمن نیســت، زیــرا او خیانت نمی کنــد و امثالهم. برای 

ایجاد کنتراستی بین ویرتو و رذیلت، شهریار باید هردو را 

اعمال کند. این آن چیزی اســت که از اســتفاده از ویرتو 

مراد می شود. در استفاده از ویرتو شهریار از آن گامی به 

عقــب مــی رود و آن را از بیرون در نظر می گیرد. منظرگاه 

بیرونی ویرتو آن را بازتعریف می کند و رذیلت را جزئی از 

ویرتو می کند، اّما ویرتو آن گونه که دیده می شــود همان 

باقی می ماند و متمایز با رذیلتی اســت که با 
آن جفت شده است.۲۳

ویرتوی سیاسی سازی شده
بحــث ماکیاولی دربــارٔه فضائــل اخاقی 

در شــهریار بــه روابــط شــهریاران بــا دیگــران 

می پــردازد نــه بــه کماِل خــاص خــود او. این 

»نکته ای بســیار ســتودنی« خواهد بود اگر 

شهریار را با همٔه کیفّیاتی دریابیم که خوب 

تلّقــی می شــوند اّما شــرایِط انســانی آن ها را 

روا نمی دارند. برای ارســطو فضائل اخاقی، 

هدف شــان کمــال فردی بــود، ولــو آن ها هر 

چیــزی را خــارج از خودشــان هــدف بگیرند 

و یکــی از آن ها، یعنی جوانمــردی، غرور یک 

فرد اســت آنگاه که می دانــد همٔه فضائل را 

داراســت. فضیلت فکری نسبت به هر یک 

از فضائــل یا حّتی کل فضائل دیگر، یک فرد 

را خودبســنده تر می کند )NE II۷۷bI(. اّما 

نزد ماکیاولی ویرتوها بدوِن کیفّیت سنجی 

یا انتظار، اجتماعی هســتند؛ آن ها دربارٔه 

بــر »رعایــا  این انــد کــه چگونــه شــهریار 

و دوســتان« آشــکار می شــود و بــا آن هــا 

ســروکار دارد. ماکیاولــی بــا ارجاعــی بــه 

حاکمّیِت یک شهریار به ما یادآور می شود 

کــه روابط شــهریار سیاســی هســتند. ویرتوی 

برانگیخته شده، ویرتوی سیاسی سازی شده است. ویرتو با 
معلول ها یا اثرات سیاسی اش فهم می شود.۲۴

از ضرورت اکتساب برمی آید که همٔه روابط اجتماعی 

سیاســی هســتند. لئو پاردی در رئوســی که برای دیالوگ 

بیــن گزنفــون و ماکیاولــی ترســیم می کنــد ایــن نکتــه را 

در دهــان ماکیاولــی می گــذارد: »هنــر دانســتِن چگونــه 

زیســتن یا دانســتن چگونه حکومت کردن ... هردو یکی 
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هستند، زیرا هدف انسان در جامعه حاکمّیت بر دیگران 

بــه اِی نحــٍو اســت و حیله گرترین هــا همیشــه حکومــت 

می کنند«.۲۵  هر کســی که یک شــهریار نیســت وابســته 

بــه کســی اســت و تــا آن حــّدی کــه او ضروریــات خــاص 

خودش را می فهمد او می خواهد شــهریاری شــود، طوری 

که بتواند »بر بازوان خودش« به جای کســی دیگر، تکیه 

کنــد. به همین دلیل اســت که ماکیاولــی اگرچه ویرتوی 

بنیادینــش را با جســت وجوی یک شــهریار آغــاز می کند، 

لیک در ادامه می گوید که »غرضش نوشتن چیزی مفید 

برای هر آن کســی اســت که آن را می فهمد« 

)P IS(. صــد البتــه بســیاری از افــراد در ایــن 

وهــم زندگی می کنند که زیســتن خصوصی 

در جامعــه، بــدون درگیر شــدن در سیاســت 

ممکن است، اّما آن ها ضرورت موقعّیت شان 

را نمی فهمند.۲۶ اساس امنّیت شان دستاورد 

یک شــهریار است که بایست همواره مراقب 

خــودش باشــد و بنابرایــن، آنگاه کــه تنازعی 

بیــن دو هــدف رخ دهــد، نمی توانــد مــورد 

اعتماد باشــد که مراقب آن ها باشد. تکیه بر 

دیگران همان تکیه بر یک »حرفٔه خیر« است 

و ایــن تباهــی بــه بار مــی آورد. بــرای آن هایی 

کــه می فهمند همان طــور که خواهیــم دید، 

فقــط بــرای آن هــا، جامعــه به نحــو رادیکالــی 

سیاسی سازی شــده اســت، هیــچ پناهگاهــی 

بــرای آن هایی کــه در آن درگیربودگی ندارند 

در کار نیست. هر کس که می فهمد، یا یک 

شهریار است یا یک شهریار بالقّوه که مستحق 

.)D let ded( است که یک شهریار باشد

از آنجــا کــه ویرتوِی سیاسی سازی شــده از 

کمــاِل فــردی جدا می شــود، ویرتــو در جمع، 

دیگــر اجــزای ویرتــو نیســتند؛ آن هــا بــدل به 

کیفیات می شوند۲۷ )و ماکیاولی در P ۱۵ »به 

کیفّیاتی« ارجاع می دهد »که ... یا سرزنش را 

حاصل می آورند یا ستایش را«(. این کیفّیات 

هیچ نظم بندِی طبیعی یا سلسله مراتبی ندارند که غرِض 

کمال بدان ها ببخشد؛ آن ها هیچ سطحی ندارند یا به بیان 

سیاسی همان طور که ماکیاولی همواره ما را به انجام آن 

دعوت می کند دموکراتیزه هستند. بدین سان آن ها برای 

دستکاری باز هستند زیرا هیچ کدام از آن ها نباید بر موارد 

دیگر ترجیح داده شود، حّتی آن هایی که »خوب انگاشته 

می شوند« برتر از آن هایی که بد انگاشته می شوند. نهمین 

مــورد از یــازده جفــِت ویرتوها )در P ۱۵(، ســخت و ســاده 

]=duro e facile[ اســت، یعنی دشــوار و مطبوع یا آسان. 

ایــن جفت می تواند به راحتــی به مثابٔه کیفّیاِت کیفّیات 

تشــخیص داده شــود. هر کیفّیتی ســخت اســت تا آنجا 

که در تقابل با ضدش قرار بگیرد و آسان است تا آنجا که 

هم ســاز با استفاده از ضدش باشد، همان طور که دیدیم. 

ماکیاولی می گوید که شــهریار بایســتی یاد بگیرد که از 

طبیعت هــای هر دوی انســان و دد اســتفاده کند. »یکی 

بدوِن دیگری بردوام ]durabile[ نیست« )P ۱۸(. او اشاره 

می کنــد که 

طبیعت از طبایع خودابقاگر تشکیل نشده است 

بلکه از طبایعی تشــکیل شــده اســت که ما می دانیم که 

بر دســتکارِی مــا برای تعریف و مفصل بندی شــان مّتکی 

هستند.

ماکیاولــی درک علمــی مــدرن از طبیعــت را تســهیل 

می کنــد کــه این درک با بیکن هســتندگان طبیعی را رها 

کــرده و در جســت وجوی قوانیــن طبیعــی برمی آیــد، اّما 
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او کاری بیــش از تمجیــد نمی کند. زیرا او به این پرســش 

دربارٔه طبیعِت طبیعت ]=ماهّیت طبیعت[ از این منظرگاه 

نزدیک می شــود که چه چیزی برای انسان ها خوب است 

و بــه ایــن حقیقــت وفــادار می مانــد کــه در اخاقّیــات و 

سیاست، طبیعت های متفاوتی آشکار می شوند که برای 

ما متمایزند و قبل از هر چیزی تفاوت بین خیر و شر است. 

خــود او وعــده می دهد که خیر را برای ما حاصل می آورد 

)D I pr( و اگرچه از سیاســِت روزمره دور اســت اّما هرگز 

مّدعی جایگاِه مشاهده گرِ طبیعی نمی شود او تعارضی با 

فیزیک ارســطویی و تاشی برای جایگزین کردِن آن ندارد 

آن گونه که در علِم سیاسی ارسطویی این کار را می کند. 

بلکه این را نیز نمی توان گفت که او از این مسئله ناهشیار 

بود و حرفی برای گفتن نداشت یا غرق در یک ارتودوکسِی 

کهن بود.

ارســطو نیز فضیلِت سیاسی سازی شــده داشت، یعنی 

عدالت را. همان طور که جوانمردی شامل همٔه فضائل در 

یک فرد می شــود، بنابراین، عدالت آن ها را با نظر به خیر 

اجتمــاع گرد مــی آورد، همان طور که از ســوی قانون گذار 

چنین دیده می شود که حال هرکس که باشد یا هر تعداد 

که باشــند. اّما برای ارســطو امکاِن نظم بندِی طبیعی در 

بهترین رژیم وجود دارد که مّتکی بر کماِل فرد است؛ آن 

رژیمی بهترین است که بهترین انسان ها را حاصل بیاورد. 

بنابرایــن، بهتریــن انســان ها اســتانداردی بــرای عدالــت 

طبیعــی قــوام می بخشــند کــه در آن رژیم هــای متنــّوع 

داوری می شوند اگرچه با دشواری هایی که ارسطو بدان ها 

اشاره دارد با بیان اینکه عدالت طبیعی قابل تغییر است 

)NE II۳۴b۲۹-۳۰(. اّما روشــن اســت که برای او فضیلت 

سیاسی سازی شده، حّتی هنگامی که منکشف می شود، 

لنگــر در فضیلتــی دارد کــه سیاسی سازی شــده نیســت. 

باوجــود ایــن، ماکیاولی بیان می کند که هیــچ راه دیگری 

برای نگریستن به ویرتو وجود ندارد، مگر از حیث سیاسی، 

یعنی در آنچه که برای شــما فراهم می آورد. نزد ارســطو، 

فضیلت در سیاست نشان داده می شود، در ماکیاولی در 

سیاست تعریف می شود. نتیجه این است که او مجبور 

است که عدالت را به مثابٔه یک فضیلت رها کند، زیرا آنجا 

که فضیلت سیاســی اســت، دیگر تنها فضیلت سیاسی، 

یعنــی آنــی کــه سیاســت را مهــار می کند محو می شــود 

)همان طور که خواهیم دید جایگزین آن دین است(. اگرچه 

ماکیاولــی به نــدرت از عدالت در معنای ضرورت ســخن 

می گوید، او هرگز در هیچ یک از نوشته هایش به عدالت 

طبیعــی یا قانون طبیعی ارجــاع نمی دهد که در گفتماِن 

فلسفی، در سیاست، در زمانه اش و در سّنت جاری بود. 

در نقطٔه اصلی که به حد کافی بدان اشــاره نشــده است، 

او مرِد زمانٔه خود نبود بلکه ابداع کننده ای با تکیه بر هم 

رنسانس و هم باستانیان بود.

فضیلِت جمهوری
بــه یک معنا اخاق نیکوماخوس ارســطو و سیاســت او 

یــک کتاب هســتند، وی می گوید که دومی ادامــٔه اّولی 

اســت، زیرا در سیاســت شــخِص صاحب فضیلت عرصٔه 

گســترده ای را می یابــد کــه در آن فضیلتش را اعمال کند 

)I I۷۹a۴-NE II۷۸b۳۳(. صد البته آن ها به دلیلی خوب، 

دو کتــاب هــم هســتند. خصیصــٔه »فی نفســٔه« فضیلِت 

اخاقــی ای کــه آن را از اثــراِت افعــاِل اخاقــی دور نــگاه 

می دارد مســتلزمِ انتزاع ]=جدا شــدن[ از سیاست است، 

به طــور خــاص نیــاز بــه انــزوا از رژیــم دارد، یعنــی هیئت 

سازمان دهنده ای که به فضائل یک گره حزبی آن گونه که 

در سیاست آشکار می شود می بخشد، و همچنین نیازمند 

جــدا شــدن از فاکتورهــای مربــوط اّما نااخاقِی سیاســی 

اســت، از قبیــل تفاوت هــای مربوط به مزاج، جنســّیت یا 

شرایط. ارسطو می گوید که فرِض فضائل اخاقی این است 

که هر انسانی به نظر می رسد که عّلِت افعال خویش است 

)NE II I۲b۳۲-۳۳(. این فرِض نیمه کانتی )اّما فقط نیمه!( 

بدیــن معناســت که هیچ کس عــذری از فضائــل اخاقی 

نــدارد زیــرا هر یک از آن ها از حیث سیاســی، برای فرد بنا 

به مزاج، جنسّیت یا مشّقتش، شرم آور یا دشوار است. این 

الزام سخت برای ارسطو تمام داستان نیست اّما بخشی از 

فضیلت اخاقی است. 

ماکیاولی کتــب جداگانه ای دربارٔه اخاق و سیاســت 

ننوشت، بلکه فقط یک کتاب رأساً در خصوص شهریاران و 

یک کتاب هم در خصوص جمهوری ها نوشت. از آنجا که 

او فصل اّول شهریار را با این تصدیق آغاز می کند که »همٔه 

دولت هایــی ... کــه در کار بوده اند، یا جمهوری بوده اند 

یا شــهریاری«. به نظر می رســد این تمایز که ریشٔه رومی 

دارد تــا یونانــی برای او مهم اســت. اّما فرد ضمن ارزیابی 

درمی یابد که این به همان طریقی برای او مهم نیست که 

برای اعضای حزب های آن رژیم ها مهم است. او همان طور 

که غالباً می گوید یک عضِو حزبِی »فضیلت جمهوریایی 

نیســت« گرچــه او مزّیــِت جمهوری هــا را بر شــهریاری ها 

می ســتاید.۲۸ او بــا دّقــت می گویــد کــه »خیــر عمومــی 

 .)۲ D II( »مشاهده نخواهد شد اگر در جمهوری ها نباشد

اّما خیر عمومِی یک دولت، منطبق با خیر عمومِی دولت 

در استفاده از ویرتو شهریار 
از آن گامی به عقب می رود 
و آن را از بیرون در نظر 
می گیرد. منظرگاه بیرونی 
ویرتو آن را بازتعریف 
می کند و رذیلت را جزئی 
از ویرتو می کند، اّما ویرتو 
آن گونه که دیده می شود 
همان باقی می ماند و 
متمایز با رذیلتی است که با 
آن جفت شده است
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دیگر نیست و جمهوری ها به طور خاص تهدیدی بر آزادی 

همسایگان شان هستند. به عاوه در دل جمهوری ها خیر 

عمومی در واقع به معنای خیر عمومِی اکثرّیت است زیرا 

عدالت برای همه غیر ممکن است.

جمهوری هــا بــرای بقای خــود باید مانند شــهریاری ها 

اکتســاب گر باشــند و بخش اکتساب گرشــان متشــّکل از 

شهریارانی در دل آن هاست که با ویرتوی اخاقی اندکی 

در مقام شــهریاران در شهریاری ها رفتار می کنند. ارجی 

کــه ماکیاولــی به جمهوری هــا در گفتارهــا دربــارٔه لیوی 

می گذارد، متوازن با تحسین او از شهریار جدید در شهریار 

می شود که همه چیز را به نفع خودش می سازد؛ همان طور 

کــه ماکیاولــی در ایــن عبــارت اشــاره دارد که شــهریاران 

یــک جمهوری ها به چنین انواعــی نیازمندند و جاه طلبی 

آن هــا باید منطبق با خیر عمومی باشــد، هرچنــد این کار 

دشوار باشد. برای ماکیاولی هرگز این کار دشوار نیست. 

ماکیاولی هرگز از »ویرتوی جمهوریایی« سخن نمی گوید. 

در واقــع، او حماقت های حزب گرایی های جمهوریایی را 

به سخره می گیرد، او خاطرنشان می کند که جمهوری ها 

از اســم پادشــاه نفــرت دارند، اّما آن هــا به نحو دلبخواهی 

واقعّیِت حکومت یک فرد را می پذیرند و جمهوری رم برای 

موفقّیتش بر بیعت با دیکتاتوری در موقعّیت های ضروری 

مبتنی بود هنگامی که نهادهای مرسوم جمهوریایی بیش 

از حــد کنــد یــا محدود بــه عمل اثرگــذار بودنــد. ویرتوی 

جمهــوری، حزبی در تضاد با حکومت یک نفر اســت، اّما 

ماکیاولی آن را در همٔه احزاب و نهادهای سیاسی واجب 

می داند. برترِی یک جمهوری در انکار ویرتوی یک شهریار 

نیست بلکه دقیقاً در رها کردِن آن و سپس بررسی کردِن 

آن است و حّتی این بنا به ویرتوی یک جمِع انبوه نیست، 

بلکه باز هم ویرتوی یک نفر است که جاه طلبی اش احیای 

ویرتــوی اّولــی اســت. »یــک انبوه بــدوِن یک ســر بیهوده 

.)۴۴ D I( »است

 این به همان اندازه  صادق است که بگوییم که ویرتوی 

اخاقــی بدوِن جاه طلبِی خودخواهانه بیهوده اســت. اّما 

همراه با یک خیر عمومی مشتمل بر هر دوست، آن ها در 

مقام متعارض مفید هستند. در آن خیر عمومی ویرتوی 

اخاقی ابزاری است برای قوی تر کردِن یک جمهوری که 

بادوام تر باشد زیرا به نحو مشتاقانه تری گسترش می یابد. 

نزد ارسطو، فضیلِت جمهوریایی هم به مثابٔه ابزار شر برای 
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بقــا و هــم به مثابٔه هدف آن آشــکار می شــود.۲۹ دومی که 

فضیلِت جمهوریایی کاســیک راســتین اســت، فضیلتی 

است که حزب گرایان جمهوریایی به آن باور دارند و اعتقاد 

بــر این اســت کــه جمهوری هــا شــهرونداِن بافضیلت تری 

نســبت به دیگر رژیم هــا حاصل می آورنــد. ماکیاولی این 

دعــوی را تأییــد نمی کنــد.۳۰ او تفــاوت زیادی بیــن افراد 

فاســد و غیرفاســد در جهموری ها قائل می شــود، زیرا این 

نشان دهندٔه میزان ظرفّیت برای ایثار در شهروندی است. 

اّما به خاطر چه؟ ایثاِر مردم، یک جمهوری را قوی می سازد 

که فاخر نیز هســت. زیرا تســلیم دشــمنانش نمی شــود. 

اّما ویرتویی از این دســت، ولو واقعی باشــد، ابزاری باقی 

می ماند و بایستی با فضیلت خودخواهانٔه انواع شهریارانه 

تکمیل شود که برای ایشان فاخر به معنای امتناع از تسلیِم 

جوایزِ جاه طلبانٔه خودشان هستند.

بنابرایــن، برای ماکیاولــی چیزی که پایه ای تــر از تمایز 

بین شــهریاری ها و جمهوری ها اســت، این اســت که بین 

شــهریاری ها )بــزرگان( و مردم دو مشــرب طبیعــی در هر 

دولتی یافت می شــود، بی توّجه به شکل آن رژیم. »مردم 

نــه میــل دارنــد کــه از ســوی بــزرگان نکوهش شــوند و نه 

ســرکوب شــوند و بزرگان میل دارند که مردم را سرزنش و 

ســرکوب کننــد« )P ۹؛ D I ۴-۶؛ III ,۱۲ FH II ۱(. آنچــه 

شــهریاران میــل دارنــد انجــام دهنــد دقیقــاً آنچه اســت 

کــه مــردم میل دارنــد از آن اجتناب کننــد. در اینجا یک 

مســئلٔه سیاســِی عظیم در کار اســت – مســئلٔه سیاســی 

برای ماکیاولی که همچنین یک دشــواری اخاقی عظیم 

است از آنجا که دال بر یک منظرِ کاماً مغایر به اخاقّیات 

است. برخاف ارسطو، اخاق اساساً دلبخواهی نیست. 

اخاق با مزاج طبیعی کنترل می شــود، بنا به دو مشــرب 

که همٔه انســان ها را تقســیم می کند و در زیرالیٔه هرگونه 

رفتــار و عقیــدٔه اخاقی قــرار دارد. ماکیاولی با ســخن از 

مشــرب ها اشــاره دارد که آن هــا از اصل عــادات ذهنی یا 

روانی نیســتند، بلکه حاالت پیشــاعقانی هستند. آن ها 

ضمن اینکه ماهیتاً عقانی نیستند نمی توانند بنا به گفتار 

یا اســتدالل حل شــوند. این ها دو نوع انســان هســتند که 

یکدیگــر را نمی فهمنــد – یکی امنّیــت و آرامش را ترجیح 

می دهد و به هر کسی که چیز بیشتری میل کند مشکوک 

است، دیگری خطر می کند و خواهان شکوه است و باوری 

ندارد که هیچ کس بتواند به کم راضی شود.

ویرتو و خیر
ماکیاولــی در یــک جــا اشــاره دارد کــه تفــاوت اخاقی 

در دو مشــرب می تواند چونان آنچه بین ویرتــو )virtu( و 

خیــر )bonta( اســت بســط بیابد. اّما خــود او این تمایز را 

بسط نمی دهد.۳۱ او از هر دوی ویرتو و خیر مکرراً استفاده 

می کند و در این اســتفاده به نظر می رســد که یک تمایز 

نامصــرح را بیــن ویرتــوی جاه طلبانــٔه یــک شــهریار و خیِر 

متواضــع مــردم بدوِن احســاس نیــاز به تعاریــف را دنبال 

می کنــد. در جایــی کــه اشــاره شــد )D I ۱۷( او می گویــد 

کــه »یک شــهر تباه خواهد شــد مگــر اینکه خیــر یک فرد 

همــراه بــا ویرتو، آن را آزاد نگاه بــدارد«. پس او از »ویرتوی 

شهریارانی« سخن می گوید که ممکن است این شاهکار را 

به انجام برسانند ضمن اینکه چیزی از خوبی شان نگویند 

 )uno( »اّمــا تصدیق کنند که در یک شــهر تباه »یک فــرد

بــا نیرویــی فوق العاده، بســا قادر باشــد که باعث شــود تا 

امور »خیر« شــوند. در اینجا ویرتو در یک شــهریار به نظر 

می رسد که خیر را در مردم ایجاد می کند به مثابٔه صورتی 

که بر ماده تحمیل شده است که سبب می شود که ماده 

تبدیل به خیر شود؛ اّما ماکیاولی به هر حال میل دارد که 

از ویرتوی کلّیــت )La virtu dello universale( به مثابٔه 

حفــظ نظم های خیر ســخن بگویــد. بنابراین، هنگامی که 

ویرتو در مردم وجود دارد از ســوی یک شــهریار برخوردار 

از ویرتو القا می شود.۳۲ چنین ویرتوی عامی هم ارِز با خیر 

اســت، اّما در همان فصل آنجا که ماکیاولی به تمایز بین 

ویرتو و خیر اشــاره می کند او آن را با ســخن گفتن از خیر 

به مثابٔه ویرتو محو می کند. 

واضح است ماکیاولی می خواهد ابهامی را در ویرتو که 

بین پذیرش و رد شر بحث کردیم حفظ کند. از نظرِ ویرتوِی 

شهریاران ماکیاولی، ویرتو متمایز از خیر است، زیرا مایل 

 La( »یا مشــتاق به انجام شــر اســت، »خیر کافی نیســت

bonta non basta! D III ۳۰(. همان طــور کــه ماکیاولی 

در نکوهِش کارفرمای سابق خود پیرو سودرینی می گوید. 

اّمــا از منظــرگاِه خیــر، خیر کافی اســت و بدین ســان باید 

جزئی از ویرتو یا این همان با آن باشد. اّما چرا ماکیاولی به 

منظرگاهی دربارٔه خیر اهمّیت می دهد که در موارد قابل 

توّجهی که قباً ذکر شد به نظر می رسد که وی صرفاً آن را 

به مثابٔه توّهم دور می اندازد؟ پاسخ این است که خیر برای 

برانگیزانندگِی ویرتو نیاز است؛ ویرتوی شهریاران می تواند 

فقط برانگیزاننده باشــد که بتواند خیر مــردم خوب را به 

تاطم درآورد. دقیقاً توّهم اخاقّیات، واقعّیتش است. در 

زمانٔه ما ســازندگان هنر مدرن، زیبایی را به خاطر شــوکی 

انقابی به مثابٔه هدف هنرشان رها کردند، اّما آن ها چنین 

تشخیِص روشنی که ماکیاولی از وابستگی شان به اخاق 

صد البته بسیاری از 
افراد در این وهم زندگی 
می کنند که زیستن 
خصوصی در جامعه، 
بدون درگیر شدن در 
سیاست ممکن است، اّما 
آن ها ضرورت موقعّیت شان 
را نمی فهمند. اساس 
امنّیت شان دستاورد یک 
شهریار است که بایست 
همواره مراقب خودش 
باشد و بنابراین، آنگاه 
که تنازعی بین دو هدف 
رخ دهد، نمی تواند مورد 
اعتماد باشد که مراقب 
آن ها باشد
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هــرزٔه بــورژوازی که بدان برای ایجاد آن شــوک نیازمندند 

ندارنــد. آن هــا نمی بیننــد کــه دارنــد مخاطبان شــان را از 

دســت می دهند اگر آن ها تاش کنند که این نقطه نظر 

را پیروز ســازند. با وجــود این، ماکیاولی به جهانی که در 

آن اکثرّیت ضرورتاً ضدماکیاولینی باقی می مانند راضی 

است.

 اگــر قرار اســت که ویرتو شــوکه کند، بــه یک چیز نیاز 

دارد تا شوکه کند: یعنی وجدان.۳۳ وجدان برای ماکیاولی 

هشــیاری فــرد از هشــیاری خــدا از افــکار، نّیــات و افعال 

اوســت. این یک تصّور مســیحی اســت اّما صرفــاً ترس از 

مجازات را بسط می دهد و امید به پاداشی دارد که معرفٔه 

دین در هر فرقه ای اســت. دین می تواند به مثابٔه ویرتو یا 

به عبارت بهتر درمقام ضمیمٔه ویرتو آن گونه که به مثابٔه 

خیر فهمیده شود، لحاظ شود.۳۴ دین نشان دهندٔه آگاهی 

ضعیف و ناراحت از جانب مردم نیکی است که خیر کافی 

نیســت تا آینده شــان را تضمین کند، یعنی اینکه آن ها به 

کمک خدا نیاز دارند و بایستی از خشم او بترسند. خیر از 

طریق دین کفایت می یابد، یا مردم نیک، چنین باور دارند. 

ماکیاولی دین را نه به مثابٔه اصول کماِل ناممکن در 

خیر خدا بلکه به مثابٔه تاشــی برای کنترل شان 

و آینــدٔه غیرقابــل پیش بینــی در قــدرت و 

مشّیِت خداوند می فهمد. وجدان یا دین، 

تکریمــی در حضور یک شــهریار اســت، 

زیرا شــهریار بــرای ماکیاولــی می تواند 

به یک شهریار فراانسانی ارجاع داشته 

باشد که شما را می ترساند و به شیوه ای 

و به دلیلی که شما نمی فهمید مهارتان 

می کند. ماکیاولی به نظر می رسد 

»آشــفتگی  بــا  را  وجــدان  کــه 

 D( می دانــد  یکــی  دمــاغ« 

III ۶(. یعنــی بــا حماقــِت 

تأســف باری که یــک مرد 

کــه  می کنــد  مجــاز  را 

دشــمنش را بکشــد اّمــا نه در 

یــک کلیســا. چنیــن شــخصی 

ضروریاتــش  از  فهــم  ســنخی 

دارد اّمــا قادر بــه فراخواندِن 

روحش برای مقابله با آن ها 

نیست و بدین سان چنان 

خــود  بــه  ضعــف  از 

چونــان  کــه  می لــرزد 

تکریم احساس کرده و آن را وجدان می نامد.

 دین نقطه ضعفی است که می تواند قّوت ببخشد، اّما 

فقط هنگامی که از جانب شهریاران به کار بسته می شود. 

اگر به خوبی به کار بســته نشــود، منافع یک فرقه یا خوِد 

دیــن را ارتقــا می دهــد )زیــرا ماکیاولی از دیــن در معنای 

فرقه سخن می گوید D II ۵( نه خیر عمومی را. در واقع، 

انتخاب این نیســت که آیا از دین اســتفاده کنیم یا خیر، 

زیرا مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اّما چه کسی آن را به 

کار خواهد برد تا نشان دهد که خدایان از حاکمّیتش دفاع 

می کنند، شــهریاران ســکوالر یا فرقه گرایانی که کشــیش 

نامیده می شوند؟ دین در یک شهریاری می تواند با ترس 

از شهریار جایگزین شود، اّما در یک جمهوری برای روحیٔه 

ایثار که جمهوری را از تباه شــدن بنا به منافع خصوصی 

حفــظ  ثروتمنــد  نجبــای 

می کند ضروری است. 

با این حال، روحیٔه ایثاِر 

جمهوری خواهانه بهای 

خــود را در لــزوم تســلیم 

معیــاری  بــه  ویرتــو  کــردن 

چنــد  هــر  کــه  دارد 

باشد،  نیروبخش 

اّما خارج از 

اگرچه ماکیاولی به ندرت از 
عدالت در معنای ضرورت 
سخن می گوید، او هرگز در 

هیچ یک از نوشته هایش 
به عدالت طبیعی یا قانون 

طبیعی ارجاع نمی دهد 
که در گفتماِن فلسفی، 

در سیاست، در زمانه اش 
و در سّنت جاری بود. در 

نقطٔه اصلی که به حد 
کافی بدان اشاره نشده 
است، او مرِد زمانٔه خود 

نبود بلکه ابداع کننده ای با 
تکیه بر هم رنسانس و هم 

باستانیان بود
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خودش، یعنی خیر عمومی است.

خیــر عمومــی، جمهوری هــا را وا مــی دارد کــه نســبت 

بــه شــهرونداِن خودشــان ســخت گیرانه رفتــار کننــد و از 

خارجی ها متنفر باشــند. در هر دو ضــرورت، دین و تقوا، 

ابزار یا مّتحدانی بااراده هستند. ضرورت استفاده از دین، 

ضرورت فضای سیاسی سازی شــده را آشــکار می سازد که 

به معنــای تقلیل یا تحریف آن به خاطر نتایج سیاســی اش 

اســت. در بســتر تجلیــل او از منفعــت دیــن اســت کــه 

ماکیاولی عمیق ترین نقدش بر فضیلت اخاقِی سّنتی را 

وارد مــی آورد. او می گوید برای یک شــهریار، هیچ چیزی 

 .)P I۸( ضروری تر از کیفّیتی به نام دین برای نمود نیست

از آنجــا کــه عامٔه جلِب ظاهر و نتیجٔه یک چیز می شــوند 

»هنگامی که یک شهریار دولتش را فاتح و فتحش را ابقا 

می کنــد، وســائل همــواره محتــرم ارزیابی و از ســوی هر 

کسی ستوده می شوند«. در اینجا، هنگام سخن گفتن از 

دین، ماکیاولی در ماکیاولینی ترین شــکل خودش است. 

همان طــور کــه توضیــح می دهد کــه چگونــه موفقّیت به 
موفقّیت می رسد.۳۵

دلیل آن این است که دین که اساساً برای ماکیاولی یک 

آموزه از مشــّیت اســت، توضیح می دهد که چرا آنچه رخ 

داده است، الیق رخ دادن بوده است؟ چرا نظر به نتیجه، 

رنج آورِی امر خیر و کامیابِی بدکاران ارادٔه خدا بوده است 

و بنابراین، »وسیله ای شرافتمندانه« برای آن بوده است. 

ویرتوی سیاسی سازی شــده، ویرتویی اســت که موفقّیت 

را حاصل می آورد، ویرتویی که بایست در کار بوده باشد 

که از ســوی خدا اراده شــده باشــد. دقیقاً خوبان اخاقی 

که باور دارند که خیر کافی است، مرتکب ماکیاولینیسم 

هستند! زیرا آن ها برای اینکه خیر را کافی بدانند بایستی 

نتیجــه را به مثابــٔه خیــر بپذیرند و بنابرایــن، ابــزار را برای 

ماحصل ضروری بدانند. گاهی به منظور تلطیف ماکیاولی 

اّدعا می شود او هرگز نگفته است »هدف وسیله را توجیه 

می کنــد«. نــه! بلکه او خیلــی بدتر را گفته اســت: اینکه 

هدف وسیله را فاخر می کند و انسان اخاقی به این باور 

دارد.۳۶ 

بــرای خیــر  از ویرتــو دارد،  مفهومــی کــه ماکیاولــی 

موفقّیتی تدارک می بیند که باورمندان میلش می کنند 

اّما نمی دانند که چگونه به آن دست بیابند. خیر مشروط 

به همان ضرورِت کسب به مثابٔه ویرتو است، اّما مشّخصاً 

خیــر از پذیــرش آن ضــروت، اجتنــاب دارد و بــه دین پناه 

می بــرد، آنجا که به نحــو فراناگرفتنی ای با ضــرورت کنار 

می آیــد. مــردم خوب ایــن را درنتیجٔه ضرورت خودشــان 

انجام می دهند، یعنی ضرورِت ضعفی که در پی رحمت 

نیروی قوی است، در حالی که انکار می کند که نیازمند 

چنین رحمتی است. اینکه ما مقّید به ضرورت هستیم به 

این معنا نیست که ما به نحو ارادی و آگاهانه ای تسلیم آن 

می شــویم و ماکیاولی اجازٔه چنین سرکشــی ای را از طرف 

مردم می دهد. او تاش نمی کند که آن ها را در خصوص 

ضرورت شــهریاران قانع کند؛ او فقط بدان مردمی اشــاره 

دارد که طبیعت شهریاران را دارند که برخاسته و به آنچه 

باید تبدیل شوند، تبدیل می شوند.

این یک شــهریار ناشناس عاّمی اســت که ]در شهریار[ 

بی شــرمانه ترین حملــٔه ماکیاولــی بــه وجــدان را در یــک 

ســخنرانی بــرای عاّمــه انجــام می دهــد و می گویــد کــه 

وجدان شما نباید »شما را نومید کند، زیرا کسانی که به 

هر حالتی که پیروز شوند، هرگز از آن شرمی متوّجه شان 

نخواهد شد. زیرا خدمتکاران باایمان همیشه خدمتکارند 

و انســان های خــوب همیشــه فقیــر« )FH III ۱۳(. بــا این 

حال، اندکی بعد در ستایش ملیکه دی الندو، شاید همان 

فردی اســت که گویندٔه بی وجدان اســت - اّما این گفته 

نمی شود - ماکیاولی نشان می دهد که ویرتوی میکله از 

روحیه ]=اسپیریت[، خوبی و احتیاط شکل گرفته است. 

روحیــٔه ]=اســپیریِت[ او، او را مؤمــن بــه جمهــوری نــگاه 

مــی دارد »خیــر او هرگز آن اندیشــه ای را روا نمی دارد که 

فکــری به ذهن اش خطور کند که ممکن اســت متضاِد با 

خیر کّلی باشــد« و پرودنس او،  وی را قادر می ســاخت تا 

آن هایی که با حزب او مخالف بودند قانع کرده و مقهور 

.)۱۷ FH III( سازد

در ایــن ارزیابــِی پیچیــده، نیکــی و پرودنــس میکلــه 

به وضوح در تضاد هستند، مگر اینکه بتوان به وضوح نشان 

داد که خیر کّلی مستلزم پرودنس حزبی است.۳۷ عاّمِی 

بی نــام، کاریکاتــوری از دکتریِن ماکیاولــی ارائه می دهد 

که به نحو بی شــرمانه ای در خصوص نکتــٔه اصلی صادق 

اســت اّما همچنین همان طور که ماکیاولی در ستایشش 

از میکلــه نشــان می دهــد اغراق آمیــز اســت. انســان های 

خــوب همواره فقیرنــد. اّما ماکیاولی خوبی آن هــا را برای 

آن هــا در یــک اقتصاد ویرتو و خیر نگاه مــی دارد که در آن 

ویرتو، مظلومّیِت خیر را جبران می کند و خیر عذری برای 

سفلگِی ویرتو حاصل می آورد.۳۸ ماکیاولی به ما می گوید 

که یقیناً ویرتو و خیر در تضاد هستند اّما نزد او یعنی در 

تفّکــر و روحیٔه ]anima[ او مّتحد می باشــند. در ویرتوی 

ماکیاولــی جایی برای خیــر آن گونه که رقیبــی ضروری و 

مفید است باز می گذارد و بدین سان برای او اگر نه برای 

ماکیاولی هرگز از 
»ویرتوی جمهوریایی« 
سخن نمی گوید. در 
واقع، او حماقت های 
حزب گرایی های 
جمهوریایی را به سخره 
می گیرد، او خاطرنشان 
می کند که جمهوری ها از 
اسم پادشاه نفرت دارند، 
اّما آن ها به نحو دلبخواهی 
واقعّیِت حکومت یک فرد 
را می پذیرند و جمهوری 
رم برای موفقّیتش بر 
بیعت با دیکتاتوری در 
موقعّیت های ضروری 
مبتنی بود هنگامی 
که نهادهای مرسوم 
جمهوریایی بیش از حد 
کند یا محدود به عمل 
اثرگذار بودند
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پیرو سودرینی، خیر هنگامی که تصحیح شود و دیگر بیش 

از حد به آن اعتماد نشود کافی است.

مدیریت خیر
عدم درک متقابل بین شــهریاران و مردم در نســبت با 

ویرتــو ایــن را برای ماکیاولی ناممکن می کنــد که وجدان 

را چنــان بازتعریــف کند که هــردو را راضی نــگاه دارد. او 

تاشــی نمی کند که وجدان را با کســب در اخاق جدید 

مشــتق از اصِل کّلــی صیانت از خود به شــیوه ای که جان 

الک انجــام می دهــد منطبق ســازد. ماکیاولــی می تواند 

مهّیــای اخــاق بورژوازی شــده باشــد، اّمــا او قطعــاً از آن 

کوتاهــی می کنــد. ســودانگاری  او جایــی بــرای افتخار یا 

به عبــارت بهتــر خصیصــٔه خطرجویانــٔه شــهریاران باقــی 

می گذارد. او از ایشان می خواهد که محتاط باشند اّما نه 

حسابگر. صّحٔه او بر صداقت  – اگر نگوییم صریحاً – از 

انگیزشــی برای عدم صداقت پشتیبانی می کند، طوری 

که هیچ کس نتواند تصّور کند که یک حیات ثابت بهترین 

اســت. صنعت برای او به معنای خاقّیِت زیرکانه است، 

نه کوشــش صناعت گرانه و نه »اخــاق کار«. هر میراثی 

هم که او برای لیبرالیســم بورژوازی باقی گذاشــته باشــد 

و این قابل توّجه اســت، اّما می توان گفت که او نقدهای 

بر بورژوازی را نیز پیش بینی کرده است که قرار است از 

جانب روســو، نیچه و پیروان آن ها در ســمت های چپ و 

راســت بیایند. اگر انسان مدرن به مثابٔه ماکیاولینیستی 

تعریــف می شــد، او نمی توانســت اینقدر ســاده مّتهم به 

یک حیات دوگانه شود. یک روح فلت ]=هموار[ و فقدان 

میهن پرســتی. ماکیاولی شــهریاران را روشــن می ســازد و 

آن هایی که می خواهند شهریار بشوند، اّما مردم خوب را 

در تاریکی ای که می خواهند در آن به حال خود باشند رها 

می ســازد. به دومی ها جنبه ای نحیف از ویرتوی اخاقی 

نشــان و آموزش هایــی دربــارٔه مکرِ شــر داده می شــود اّما 

ماکیاولی می داند که آموزٔه او کار نمی کند زیرا این خیر 

است نه شر که اصاح ناپذیر است. بدی ها را می توان دید 

که شکوه ِ آ نها نیازمند عمل بر طبق منفعت عمومی است. 

اّما خیر خودبسنده و آموزش ناپذیر است، زیرا آن ها تصّور 

می کنند که خیر کافی است. 

بــا وجــود ایــن، اگــر خیرهــا را نتــوان آمــوزش هــم داد، 

می تــوان آن ها را دســتکاری کرد. ایــن جایی برای مطالعٔه 

علم سیاسی ماکیاولی نیست، بلکه کافی است که آن را 

بگوید با بحثی مختصر از سه »شیؤه پیشروی« که غرض 

آن ها آشکار کردِن تأثیر متقابل ویرتو و خیر است. یکی از 

شــیوه ها، استفاده از »اعدام« )esecuzioni( برای تطهیر 

خشم مردم علیه ظلم و ستم شهریاران است؛ مردمی که 

با این باور که خیر پاداش خودش است و یا ثواب خواهد 

بنابراین، برای ماکیاولی 
چیزی که پایه ای تر از 

تمایز بین شهریاری ها و 
جمهوری ها است، این 

است که بین شهریاری ها 
)بزرگان( و مردم دو مشرب 
طبیعی در هر دولتی یافت 
می شود، بی توّجه به شکل 

آن رژیم
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داشت نمی دانند که چرا آن ها، یعنی خیرخواهان، باید از 

مالیــات و اجبــار حاکمّیت رنج ببرند. آن ها فکر می کنند 

که عدالت ممکن اســت و در هنگام سرکوب هایی که به 

خطا غیرضروری می دانند خشمگین می شوند. آن خشم را 

فقط می توان با مجازاِت بز طلیعه ای از بین برد که اعدام 

آن ]یعنــی آن بــز طلیعه چونــان یکی از شــهریاران[، نفرت 

آن ها را بر یک شهریار متمرکز می کند در حالی که حواس 

آن هــا را از حاکمّیــت درمقــام یــک کل دور می ســازد.۳۹ 

بنابراین، آن ها به ضرورت ســنخی حاکمّیــت در زمانه ای 

رضایــت می دهنــد که آن هــا ناامیدی خود را بر ســر یکی 

از حاکمان شــان در بیهودگــِی اخاق گرایــی کــه به گفتٔه 

ماکیاولی همواره از ویرتوی اخاقی برخوردار است خالی 

می کنند.

 در حالــت دوم دســتکاری می تــوان حالــت اّول را یک 

گام جلوتر برد. هنگامی که یک شهریار با اعدامی مفید و 

احساسات برانگیز - اّما نه ضرورتاً مستحق – مجازات شد، 

مابقی دســت ناخورده باقــی می مانند؛ به عبارتــی آیا این 

هــم زیــادی نبود؟ آن ها معذورند زیــرا اگر گناهکار بودند 

مجازات می شدند. پاکسازِی مجرمان، پاکسازِی جامعه 

است. پس آیا نمی توان آن پاکسازی را به مثابٔه یک رضایت 

مثبت، یعنی انتخابی از سوی آن هایی که مجازات نشدند 

درک کرد؟ ماکیاولی این پیشنهاد را بسط می دهد. معنای 

انتخاب یک شهریار برای منصب عبارت است از شکست 

در مجــازات او. بنابرایــن، نفــرت بســیار قوی تــر از عشــق 

است. او این نکته را با گفتاری زیبا دربارٔه آنچه می تواند 

انتخاب اساســی نامیده شــود توضیح می دهد که در آن 

یک قاضِی کاپوانی سنا را از نفرت نجات می دهد با دادِن 

.)۴۷ D I( یک فرصت به مردم که کشتِن سنا را نمی پذیرد

 بنابراین، افراد بهره مند از ویرتو باید پشت سر نیکان کار 

کنند. آن ها نمی توانند نیکان را در خصوص ضرورت هایی 

کــه ایشــان را مجبــور می کنند متقاعد ســازند تــا از خیر 

فاصلــه بگیرنــد. ضرورت هایــی کــه مشــتق از ضــرورت 

بنیادیِن کسب است که سابق بر هرگونه خیر است و گاه 

بــر آن غلبه می کند اّما هرگــز آن را لغو نمی نماید. از آنجا 

کــه نیــکان نمی توانند قانع شــوند، آن ها باید شــگفت زده 

یا متحّیر شــوند، خاّصه با یک اعدام احساسات برانگیز یا 

دیگر ابتکاراِت غیرقابل انتظــاری که آن ها را در ترس قرار 

می دهــد و در نتیجه در حالتــی از اطاعت. ویرتو همواره 

در فضــای بــاز کار نمی کنــد اّما باید خــودش را در فضای 

باز آشــکار ســازد. برای تأثیرگذار بودن ویرتو بایســتی یک 

اثر بصــری ایجاد کند. حقیقِت معلولِی )P ۱۵( حکمرانی 

مستلزم این است که یک شهریار، معلولی را با ایجاد یک 

معلول به دست آورد؛ در دو معنای اثر که نه تنها کارآمد 

است بلکه خودنمایانه نیز هست.

ماکیاولی کاماً هشیار است که نمایش برای کارآمدی 

دولت ضروری اســت. اما نمایشــی که او توصیه می کند 

آنقدر تشریفاتی نیست که قطع خشِن یک مراسم مثاً با 

یــک ترور. بــرای حصول این شــگفتِی الزم خود حاکمّیت 

و نــه صرفاً توطئه گران علیه حاکمّیت بایســتی درگیر در 

 .)۱۵ P( توطئــه بشــوند، یعنــی حالت ســوم از دســتکاری

شــهریاران برخــوردار از ویرتــو بایســتی بــرای شــگفت زده 

کردِن نیکان چنان توطئه کنند که مزایای حاکمّیت شان 

بدیهی انگاشــته نشــود و تعّهدات وفــاداری از بین نرود. 

هنگامی کــه در روال زندگی روتین در »زمانه های صلح« 

نیــکان مطمئن شــوند که خوبی کافی اســت و نیــازی به 

ویرتــوی شــهریاری ندارنــد آرام می گیرنــد و اراده  شــان به 

ایثــار از دســت رفته و فاســد می شــوند. وظیفــٔه واجدان 

ویرتــو این اســت که این اعتماد آن هــا را لرزانیده و آن ها را 

بترســانند. زیرالیٔه خیر ترس است – ترس خوبان از اینکه 

خیــر کافی نیســت و اینکه آن ها بیــش از آنی ضعیف اند 

که عیب را برطرف سازند. اگرچه نمی توان سبب شد که 

خوبان ضرورت شــان را درک کنند اّما می توان کاری کرد 

که آن را حس کنند. یک شــهریار بهره مند از ویرتو ســبب 

می شــود کــه خوبان احســاس کنند کــه در معرض چنین 

چیزی هســتند که در نتیجه قدرشــناس آن کسی باشند 

که امنّیت را تأمین کرده است. این در معرض بودن، شرِط 

انســانی برای آغازگاه ها اســت - آغاز زندگی، آغاز تشکیل 

خانــوادٔه فــرد، آغــاز دولت او، آغاز کشــور او و آغاز تمّدن. 

به همین دلیل است که ماکیاولی سیاستگذارِی صحیح 

هر حاکمّیتی را چونان »بازگشتی به آغازگاه ها« توصیف 

می کنــد. زندگی نهاد انســانی یک حاکمّیت معطوف به 

هدفش نیســت یــا هیئتی که معطوف بــه چنین حرکتی 

باشد آن طور که ارسطو می گوید نیست، بلکه در حرکتی 

اســت کــه ضروریاتی که پیش می آیند با ابــزار تذکارهای 

گه گاهِی ترسی پیش بینی می کند که پشت سر گذاشته 

شــده اســت. با چنیــن تذکارهایــی واجدان ویرتــو اعتماد 

روتیــن نیــکان را کــه تصــّور می کنند نیکی خود-بســنده 

است با امنّیتی دستکاری شده و معطوف به یک شهریار و 

وابستگی محسوس به او جایگزین می کنند.

هر کسی می داند که ماکیاولی شهریار را با نقل قولی 

از شــعری از پترارک پایان می بخشد که بازگشت ویرتو به 

ایتالیا را نوید می دهد:

اّما چرا ماکیاولی به 
منظرگاهی دربارٔه خیر 
اهمّیت می دهد که در 
موارد قابل توّجهی که قبًال 
ذکر شد به نظر می رسد 
که وی صرفًا آن را به مثابٔه 
توّهم دور می اندازد؟ پاسخ 
این است که خیر برای 
برانگیزانندگِی ویرتو نیاز 
است؛ ویرتوی شهریاران 
می تواند فقط برانگیزاننده 
باشد که بتواند خیر مردم 
خوب را به تالطم درآورد. 
دقیقًا توّهم اخالقّیات، 
واقعّیتش است
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ویرتو علیه خشم دست به ساح خواهد برد،

و نبرد را کوتاه خواهد کرد،

زیرا شجاعت باستانی در قلوب ایتالیایی ها هنوز نمرده 

است.

اّما چیســت آن فضیلتــی که ماکیاولی از پتــرارک از آنِ  

خود می ســازد تا به تشــویِق فصل پایانی اش )P ۲۶( چنین 

شــکوفایی ای ببخشــد؟ گفته می شــود که این مبتنی بر 

تصــّور »سیســرویی از ویرتــوس )virtus(" اســت، یعنــی 

ویرتویی از مردانگی که مأخوذ از پیوند فلســفه و خطابه 

است که پترارک از سیسرو اخذ کرده است.۴۰ مردانگی به 

نظر می رسد که یک میهن پرستی دلیرانه و سرکش است 

که الهام بخِش ایتالیایی ها اســت تا تــن به اقدام خطیری 

بــرای رهایی بخش شــدن و آزادســازِی ایتالیایی دهند که 

تحت سلطٔه بربرهاست.

 یقیناً این ماکیاولی است که به نحو دردناکی تضاد بین 

ویرتو آن گونه که آن را می فهمد و زنانگی را آشکار می کند. 

مردمِ زنانه کســانی هســتند که به بردگی عادت کرده و 

از این رو فاســد می شــوند )D I ۱۷, ۲۱(. زنانگی از خودش 

دفاع نمی کند، یعنــی از آزادی اش دفاع نمی کند. چنین 

مردمانی از خال مســیحّیت، چنان که رفت، کّلی ســازی 

شــده اند. »جهان زنانه  شــده و بهشــت خلع ســاح شــده 

اســت« )D II ۲(. درخصوص زنانگی هر چه صادق باشد، 

زنانگــی آمــوزش داده می شــود زیــرا کل شــهرها و حّتــی 

خانواده هــا در دل شــهرها به نحــو زنانــه ای آمــوزش داده 

می شوند. زنانگی عبارت است از آن چیزی که ویرتو قرار 

نیســت آن باشــد و یک شــهریار محتاط همچــون آنکوس 

 D( پادشــاه روم از اینکه زنانه داوری شــود ســر باز می زند

 )۱۹ D I( هرچقــدر هــم که هنر صلح مفید باشــد .)۴۶ III

ویرتو چونان جنگ جویی آشکار می شود و بنابراین در تضاد 

با زنانگی اســت. »شــهریاران تنبل یا جمهوری های زنانه، 

تاش می کنند که سرداران خود را در میدان از جنگ دور 

.)۱۰ D III( »بدارند

 با این حال، درواقع مردانگی معنای ویرتوی ماکیاولی 

بــر  پتــرارک دال  نیســت و اســتفاده اش از مصرع هــای 

موافقتش با چنین چیزی نیست و کمتر از این، این حاکی 

از تســلیمش به پترارک یا سیســرو نیســت. این یکی از دو 

نقل قول از پترارک است که ماکیاولی در آثار نثرِ اصلی اش 

بــه کار می بــرد. آشــنایِی او بــا پتــرارک )کــه به هــر میزان 

می توانــد فــرض شــود( در دو نقل قــول از نامه هایش و در 

افشاگری اش در نامٔه معروفش در ۱۰ دسامبر ۱۵۱۳، آشکار 

می شــود که او روزی نوعی از تبعیدش را با قدم زدن در 

جنگل ها با نسخه ای از کتاب دانته یا پترارک در دستش 

دین نقطه ضعفی است که 
می تواند قّوت ببخشد، اّما 
فقط هنگامی که از جانب 

شهریاران به کار بسته 
می شود. اگر به خوبی به 

کار بسته نشود، منافع یک 
فرقه یا خوِد دین را ارتقا 

می دهد نه خیر عمومی را
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آغــاز می کنــد.۴۱ او در گفتــار یــا دیالوگی دربــارٔه زبان ما، 

پترارک را در ردٔه دانته و بوکاچیو به عنوان فلورانسی هایی 

قرار می دهد که »مقام اّول را دارند« )۷۷۲b( و چنان باال 

هســتند که در میان نویسندگان ایتالیا هیچ کس امیدی 

نــدارد کــه همتای آن ها شــود؛ اّما او می گویــد که پترارک 

هیــچ چیزی دربــارٔه اســتفاده از زبان عمومی فلورانســی 

نگفته است و بنابراین، در آن اثر مختصر مورد بحث قرار 

نگرفته است. با این حال، عمومّیت یا توان برای دستیابی 

به مردم یکی از مقوالت اصلی در داوری ماکیاولی دربارٔه 

رنسانس است. در شهریار همان طور که دیده ایم او مّدعی 

اســت که از دیگران در رفتن مســتقیم به سمت حقیقت 

معلولی جدا شــده است )P ۱۵(؛ در گفتارها دربارٔه لیوی 

او می گوید که با همٔه نویســندگان در اسناد خرد و ثبات 

به مردمان انبوه موافقتی ندارد )D I ۵۸(. چگونه این دو 

عدم توافق با ســّنت کاســیک، به هم مرتبط می شــوند؟ 

و آیــا ثبــات توده بــرای ماکیاولی – از آنجا کــه او به زودی 

ستایشــش از آن را کنــار می گذارد – نتیجــه ای از ویرتوی 

مردانه است؟

 پترارک اّولین و برجسته تریِن اومانیست های رنسانسی 

بــود، زیــرا او مطالعــات انســان را مقــّدم بــر مطالعــات 

طبیعــت کرد. او در پی سســت کــردِن چنگ زدِن مکتب 

اسکوالستیسیســم ارســطویی به دنیای دانش آموختگی، 

احیایی از سبک سیسرو را مفروض می گیرد که او را به دلیل 

فصاحت ستایش می کند. او در کتاب دربارٔه خویشتن ام 

 Desui ipsius et multorum( دیگــر  بســیاراِن  و 

ignorantia, ۱۳۶۷( خودش را یک سیسرویی می نامد نه 

به خاطر ایرادات بر ارسطو بلکه به خاطر اینکه او نمی تواند 

ارسطوییان احمقی )stultos aristotelicos( را تاب بیاورد 

که با هیچ کس جز ارســطو مشــورت نمی کنند و پیوسته 

پنج هجای نام او را در پشتیبانی از پوچِی خودشان تکرار 

می کنند.۴۲ پترارک می گوید  هر کس که اخاق ارسطو را 

بخواند همچون خود ارسطو در آخر نسبت به آغاز بیشتر 

خواهد دانست، اّما او به سمت عشق بیشتری به فضیلت 

نسبت به قبل حرکت نخواهد کرد اگر اصاً معکوس این 

اّتفاق نیافتد، همان طور که او می داند که فضیلت چقدر 

دشــوار و رذیلت چقدر آســان اســت. از این رو فرد در پی 

استفاده از خطابٔه سیسرو است هنگامی که در پی اّتحاد 

با فلســفه اســت؛ خاّصه در برانگیختن فضیلت نانوشــتٔه 

نافیلســوفان. و پترارک به تحسین سیسرو معترف است، 

بیش از همٔه آن کســانی که تاکنون نوشــته اند »برای هر 

مردمی از هر دســتیqualibet in gente( »۴۳(. بنابراین، 

توّجــه به خطابــٔه معرِف تاشــی بــرای خطاب قــرار دادِن 

مردم )در معنای نافیلسوف( است و بنابراین، دست کم، 

در برخی نوشــته های پترارک و دیگران بازگشــتی به زباِن 

عامیانــه ای که ماکیاولــی ذکرش می کند در کار اســت. 

اگرچه اومانیست های رنسانس بسیاری از مؤلفان باستانی 

را مطالعــه کرده اند، »نویســندٔه باســتانی ای کــه باالترین 
تحسین شان را برانگیخت، سیسرو بود«.۴۴

برای فهم استفاده از سیسرو بگذارید لحظاتی به خود 

این مرد بپردازیم، هنگامی که سیسرو توضیح می دهد که 

چه انتظاری از پیوند فلســفه و خطابه دارد، او تصّوری از 

فضیلت مردانه را پیش می کشد که برای فاسفٔه یونانی 

تازگــی نداشــت بلکه بــرای نهاد تــازه منظور می شــد. رم 

به مثابٔه مصالح، خاکی ســنگاخی برای کاشت و پرورش 

فلســفه داشت. سیســرو، ســرزمین مادری اش را ددمنش 

توصیــف نمی کنــد اّما به ظهور دیرهنگام شــعر در قیاس 

با یونان اشــاره می کند؛ شــاعرانی در دســترس او نبودند 

آن گونــه کــه در یونان بودند که به مثابــٔه هم فانوس و هم 

فتیلــه بــرای فلســفه خدمــت کننــد.۴۵ به عــاوه، کاتــوِن 

سانســورچی، از نرمی و ظرافت فلسفٔه یونان انتقاد کرده 

بود و صدای او در زمانٔه سیســرو پژواک داشــت. مســئلٔه 

سیسرو این بود که او می خواست فلسفه را وارد رمی کند 

که از این فساد خارجی بیزار بود و هم هنگام می خواست 

اگــر توانش را داشــت فضائل ســخت جمهوریایــی را احیا 

کند که زوال شــان پیش از این دغدغٔه کاتون بود. راه حل 

او ارتقای فلسفه چونان مردانه وار و از این رو، ارتقای منِش 

فوق العــادٔه رومی بود حّتی اّتفاقاً اگر از اصل یونانی بوده 

باشــد و هدفــش برداشــتن ایــن گاِم فروشــندگی به طریق 

اّتحــادی بین فلســفه و خطابه بــود. خطابــه در واقع فّنی 

بــود کــه در آن رومیــان در سیاســت و نیــز جنــگ ســرآمد 

بودنــد و بــرای یونانیان امری ســافل نبــود.۴۶ خطابه آنگاه 

که رام می شــد می توانســت همچون شــعر خدمتی را به 

فلسفه و بدوِن معایِب سیاسِی عجیب و غریب به انجام 

رساند. خطابه همچون شعر می توانست به فلسفه کمک 

کند که از خویش دفاع نماید و رســم مناقشــه برانگیزِ آن، 

که در شــعر نیست می توانست فلســفه را از صلب شدن 

در جزمّیــت حفــظ کند. بنابراین، سیســرو در مناقشــات 

توســکوالنِی خودش بردبارِی فلسفه در تحقیرش بر مرگ 

و درد را به جــای اشــتیاِق اروتیــِک آن بــه دانســتِن امر کل 

عیان می ســازد. در اینجا فلسفه درمان است نه عشق.۴۷ 

 virtus( صابت، فضیلِت مقتضی مرد اســت و فضیلــت

]= مردانگی[( بدین ســان مشــتق از مرد )vir( اســت.۴۸ آن 

ویرتوی سیاسی سازی شده، 
ویرتویی است که موفقّیت 
را حاصل می آورد، ویرتویی 
که بایست در کار بوده 
باشد که از سوی خدا 
اراده شده باشد. دقیقًا 
خوبان اخالقی که باور 
دارند که خیر کافی است، 
مرتکب ماکیاولینیسم 
هستند! زیرا آن ها برای 
اینکه خیر را کافی بدانند 
بایستی نتیجه را به مثابٔه 
خیر بپذیرند و بنابراین، 
ابزار را برای ماحصل 
ضروری بدانند
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مــردی کــه در اصــل همٔه آن چیزی اســت که باید باشــد، 

مکّرر می ســازیم که کشــف سیسرو نیســت و او خود این 

بــاور را از بینش عاّمه اســتخراج کرده اســت. ایــن ایده را 

می توان در توافق سقراط با تراسیماخوس خطیب یافت که 

هنرورز به بیان دقیق تر همواره می داند که چه کاری باید 

انجام دهد.۴۹ اســتفاده از آن از ســوی سیســرو در نسبت 

با مردانگی، تعریف نهایی او را قوام نمی بخشــد بلکه در 

عــوض پیونــدی را حاصل مــی آورد کــه او اعام مــی دارد 

بین فلسفه و خطابه در کار است. این همچنین مصداقی 

از این اصل اســت که یک چیز باید بنا به برجســتگی اش 

تعریــف شــود. خــود اصلــی کــه ماکیاولــی در مقضی 

دانستِن حقیقت معلولی ردش می کند که در آن یک 

چیز بنا به سرانجام یا نتیجٔه آن تعریف می شود.

 ضمن بازگشت به پترارک، ما همان پیوند فلسفه 

و خطابه را می بینیم اّما نه در همان شــرایط یا به 

همــان دلیل. این بــرای اومانیســت ها ضرورتی 

نداشــت که فلسفه را در جایی معرفی کنند 

که ناشناخته یا تحقیر شده باشد، زیرا چنین 

کاری توسط رقبای اسکوالستیک شان انجام 

شــده بــود؛ هرچنــد شــاید ضروری بــود که 

تنّوع بیشتری به فلسفه ببخشند و بنابراین، 

خطابــه را اضافــه کــرده و دیالوگــی را 

برقرار سازند که در آن عقاید مختلف، 

موقــف یکســانی در نســبت بــا روش 

رساله ای داشــته باشند که در آن 

پرسش مورد مناقشه پاسخ های 

قطعی می یابد. سیسرو بیشتر 

ســتوده  موقفــش  خاطــر  بــه 

بــرای  قضــا  از  کــه  می شــود 

اومانیست ها مفید بود بیش 

از آنکــه برای حقایقی ســتوده 

شــود کــه فقــط در دســترس او 

بود. در شعر بزمِی پترارک، ایتالیا 

میا، که ماکیاولی در پایان شهریار 

از آن نقــل قــول مــی آورد، »فضیلت« 

در  سیســرویی  مردانگــِی  به خاطــر 

مناقشــاِت توســکوالنی پیش 

ایــن  نمی شــود.  کشــیده 

»فضیلــت علیــه خشــم« 

 vertu contra( اســت 

خشــم  علیــه  furore(؛ 

لردهــای ایتالیایی )signori(( که بــا دعوای خویش، باب 

تهاجم بیگانگان را گشــوده اند.۵۰ شــعر با دعایی به درگاه 

پروردگار آغاز می شود که قلب هایی را بگشاید که توسط 

مریخ بسته شده اند و با توصیه به زندگی آرام و فراخوانی 

بــرای »صلــح، صلــح، صلــح« 

پایان می یابد. »شــجاعت 

بلــوغ  در  باســتانی 

ایتالیایی هــا« کــه پترارک 

می خواهــد احیایش کند، 

ویرتوی ماکیاولی در پی 
یک اخالِق این جهانِی 

واقعی است نه نیازمند یک 
رحمت. این رحمت همواره 

از جانب دیگران می آید، 
بنابراین، تکیه بر رحمِت 

بخت تکیه بر دیگران است
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نســبتی با میهن پرســتی زهرآگین ماکیاولی ندارد که به 

»ســلطٔه بربرهایی« که »بــوی تعّفنش« همه را مــی آزارد، 

حملــه می کنــد؛ بلکه یک میهن دوســتی معتــدل و باتقوا 

است که به علِو طبع نزدیک است و توّسل به غرایز پست 

را نکوهــش می کنــد.۵۱ در حالی که پترارک فضیلت را در 

مقابل خشــم قــرار می دهــد، ماکیاولی ضمــن اینکه آن ها 

را متمایــز حفظ می کند، اّتحاد آن هــا را ذیل یک »ویرتوِی 

انتظام بخشیده شده« حفظ می نماید که از خشم استفاده 

می کنــد. اســتفادٔه او از فضیلت پترارک بــرای پایان دادن 

بــه شــهریار از آِن  خودســازی ای پرپیــچ و خم بــرای غرِض 

کامــاً متفاوت و کمترِ ســخاوتمندانٔه خود اوســت. نقل 

قول دیگر ماکیاولی از پترارک نشــان می دهد که او مهلم 

از یک توطئٔه مضحِک شکســت خورده علیه پاپ اســت و 

لذا همین امر دعوت  کننده و مســتلزم یک مقایســه بین 

پترارک و ماکیاولی به مثابٔه الهام بخش های کنش سیاسی 

است. استفانو پورکاری که یک شهروند نجیب رومی بود 

و از شعر بزمی پترارک امید گرفت که »روح مایمی« را 

که برای شــوالیه جذاب است خطاب قرار دهد، »بیشتر 

نگران دیگران بود تا خودش« )FH VI ۲۹(. اّما پورکاری به 

خــودش برتــر از هر رومی دیگری باور داشــت و قادر نبود 

که خودش را در مسیری هدایت کند که عقیدٔه واالیش 

نسبت به خویش را پنهان می سازد. پاپ به او مظنون شد، 

نخست او را محدود کرد و سپس او را کشت. به ما گفته 

می شــود که غرض او قابل ســتایش اّمــا داورِی او ضعیف 

بــود. طــرح او برای گرفتن ســرزمین مادری اش از دســت 

کشیش ها و تبدیل شدن به مؤسسی جدید و دومین پدِر 

روم، شکست خورد. ما می توانیم چنین استنباطی کنیم 

زیرا این طرح بنا به روحیٔه ]=اسپیریتوِی[ الهی و پیغمبرانٔه 

یک شــاعر سرشار شــده بود که منطبق با روحیٔه ]=آنیمو[ 

برجســته ٔ خویش نبود.۵۲ اســپیریتو فــرد را برمی انگیزاند 

که به دیگران بیاندیشد و آنیمو او را برمی انگیزاند که به 

خودش بیندیشد؛ اّما در عمل اسپیریتو کاری می کند که 

یک شــهریار به خودش چونان بیندیشــد که به نحو الهی 

الهام یافته است. با این اندیشٔه بلند که همٔه ماحظاِت 

پایین تــر را دور می کنــد او مراقب آنیموی دیگران خواهد 

بــود و در نتیجه نســبت بــه آنیموی خودش کــور خواهد 

شــد. هنگامی که ماکیاولی به نوبٔه خــود از »ویرتوِی یک 

روح ]=اسپیریتو[ ایتالیایی« در آخرین فصل شهریار بحث 

می کند او فراخواِن رستگارِی الهی را بدین شیوه می دهد: 

یعنی با »ویرتوِی نظامی«، از طریِق بازوان خویش در اّتحاد 

با خشم و با یک روح غیرنجیب. نقل قولش از پترارک در 

تورایخ فلورانسی به فرد کمک می کند که اختتامیٔه شهریار 

را تفسیر نماید. در شعرِ بزمی نجیِب باروحیه، پترارک نیز 

از ازکف رفتن فضیلت در ایتالیا تأسف می خورد و او نیز 

کردارهــای باروحیــه )animosi fatti( را طلــب می کنــد، 

اّمــا شــیؤه پتــرارک بــرای چنین اعمالــی از طریــق از »کلٔه 

خودمان« و پاپی چی گری، »یعنی بزرگ ترین پدر« است. 

بدین ســان او فرض می گیرد که اســپیریتو و آنیمو سازگار 

هســتند. برای ماکیاولی این ها در تضادند. بر ایتالیا باید 

ســیطره یافت نه اینکه به آن خدمت کرد؛ احیاناً از طریق 

خاندان مدیچی یا حّتی از طریق رژیم پاپی – با این حال، 

بدون احترام به روحیه ای ]=اسپیریتی[ که از آن حکایت 

دارد. سیاســت، ملهــم از هیــچ چیــزی باالتــر از خودش یا 

فاخرتر از سروری انسانی نیست. به همین دلیل است که 

ماکیاولی سیاستش را یا ویرتوَیش را تقدیم شاعراِن عشق 

نمی کند.

 اگــر ماکیاولــی از پتــرارک فاصلــه گرفتــه و او را خــوار 

می شمارد، درواقع او مستقیماً به سیسرو حمله می کند.۵۳ 

شــاید او عقیــده اش را دربــارٔه اومانیســت ها در نقــدش 

بر قهرمان شــان آشکار می سازد. سیســرو در سه گفتار از 

گفتارها دربارٔه لیوی پدیدار می شود. اّولین شان از جانب 

ماکیاولی پیش کشیده می شود تا آن هایی را مطمئن سازد 

کــه بســا دربــارٔه ارزش غوغــای عمومی در یک شــهر آزاد 

تردید دارند و بدان ها توصیه می کند که یک مرد شایستٔه 

باایمان می تواند به آسانی با گفتِن حقیقت به مردم شورش 

را فروبنشــاند )D I ۴؛ d. I ۵۴(. ســپس ماکیاولــی بــرای 

اینکه داوری اش را پشــتیبانی کند در نقد رژیم پمپیوس 

می افزایــد که او بســیار دیر با ســزار مخالفت و جمهوری 

رم را نابــود کــرد. در اینجا سیســرو دارد از حقیقت حرف 

می زند اّما خودش بسیار دیر کرده است )D I ۳۳(. سپس 

یک سرزنش ویرانگر از آینده نگری سیسرو می آید و زمانی 

بعد از مرگ سزار او از اوکتاویان علیه آنتونی حمایت نمود 

زیرا اوکتاویان که از نام ســزار اســتفاده می کرد، ســربازاِن 

آنتونــی را از او جــذب می ســاخت. درواقــع، اوکتاویــان 

بــه آنتونــی ملحق شــد و آن دو حزِب ســنا را نابود کردند. 

سیســرو بایــد می دانســت که هرگــز نمی توانســت بر نام 

سزار برای ایجاد نتیجه ای به »نام لیبرتی ]= آزادی[« تکیه 

نمایــد )D I ۵۲(. خطابــٔه سیســرو، قدرت نامــی را در نظر 

نگرفت که پس از مرگ آن مرد همچنان مورد عاقٔه مردم 

اســت. با جســت وجوی پدیــده ای در مــوازات این پدیدٔه 

زمانــٔه ماکیاولی و نارضایتــی از نمونه مثا ل اش، کوزیمو د 

مدیچی )از آنجا که مدیچی ها از بین نرفته بودند(؛ ما به 

شهریاران برخوردار 
از ویرتو بایستی برای 
شگفت زده کردِن نیکان 
چنان توطئه کنند که 
مزایای حاکمّیت شان 
بدیهی انگاشته نشود و 
تعّهدات وفاداری از بین 
نرود. هنگامی که در 
روال زندگی روتین در 
»زمانه های صلح« نیکان 
مطمئن شوند که خوبی 
کافی است و نیازی به 
ویرتوی شهریاری ندارند 
آرام می گیرند و اراده  شان 
به ایثار از دست رفته و 
فاسد می شوند
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ســرعت به اینجا می رســیم تا بر این واقعّیت تکیه نماییم 

که خطابٔه ماکیاولی نه صریحاً مسیحی بود و نه خطابه ای 

اومانیســتی.۵۴ ایــن واقعّیــت در ارتباط بــا واقعّیتی دیگر 

اســت کــه خطابٔه ماکیاولی، دســت کم صریحــاً مطلوب 
فلسفه و خطابٔه اومانیستی نبود.۵۵

 در دیدگاه ماکیاولی سّنت فلسفی – اعم از کاسیک، 

قرون وسطایی و اومانیستی – مّتکی بر »اقرار به خیر« بود 

نه حقیقت معمولی و بنابراین، ویرتو را از آنچه شهریاران 

و مــردم بــه دســت می آورنــد به تصویری دســت نیافتنی 

 .)۳۸ D III ۸, ۱۸؛ P( از بهتریــن انســان متــوّرم می ســازد

هنگامی که ویرتو به مردم منتقل می شود آنگاه که فلسفه 

به سمت خطابه نزول می کند، تصویر ]=ایماژه[، شخصّیت 

یافته و خدایی می شود. زیرا مردم هم هنگام می خواهند 

ویرتــو، دســت یافتنی )بنابرایــن، بالفعــل( و مــورد احترام 

)بنابراین، الهی( باشد. مسیحّیت که در آن بهترین انسان 

به مثابــٔه خــدا بالفعل می شــود، حقیقِت معلولِی فلســفٔه 

اخاقی ســّنتی اســت. اومانیســت ها ممکن است همان 

میزانی نســبت به مســیحّیت جانبدارانه عمل کنند که 

سیســرو نسبت به ســزار. اّما پذیرش آن ها از نام مسیحی 

در اّتصال با انتقال فلسفی شان بود و خطابه شان را همچون 

سیسرو به مثابٔه بی ثمر رها کردند. ماکیاولی که همچنان 

جسور بود نمی تواند از گفتن این، در چندین کلمه پا پس 

بکشــد، اّما با کمی تأّمل ما اســتلزاِم پیشنهادی برآمده از 

آنچه وی می گوید را می توانیم برداشت کنیم.

ویرتوی منعطف شده
ویرتوی ماکیاولی مردانگی باســتان یا رومی نیست.۵۶ 

برای سیسرو همان طور که دیدیم مردانگی یک ساده سازی 

بود که برای یک غرض سیاسی خاص اّتخاذ می شد، آنی که 

مشتمل بر حفاظت از فلسفه در شرایط خاص بود. استاد 

سیســرو، افاطون کاماً قادر بود که مردانگی را همراه با 

خطابه بی اعتبار سازد و آن ها را از فلسفه در بحثی مهّیج 

 ,۴۸۵C( بین سقراط و کالیکلس در گرگیاس متمایز سازد

۵۰۰C ,۴۹Ib-c(. به طور کّلی فرد می تواند پیشــنهاد کند 

که در اشتقاق فضیلت از مرد ]=vir[، مردانگی این را مسّلم 

می گیرد که مرد چیزی تعریف شده است. انسان مردانه 

اعتماد به نفس دارد و با آرامش از آنچه که می داند و اینکه 

کیست مطمئن است. اّما در گفتٔه مشهور ارسطو انسان 

یک حیوان عاقل است )I۳۳۲b۳ ؛S-Pol. I۲S۳aIO(، یک 

هستندٔه عقانی که حیوانّیت را با هستندگاِن فروعقلی 

اشــتراک دارد، یعنــی هم یک طبیعــت واال دارد و هم یک 

طبیعت پســت. انســان یک طبیعت دوگانــه دارد نه یک 

تعریف یکتا. از این منظرگاه )که در اینجا بســیار خاصه 

شــده اســت(، مردانگــی چیزی جــز نســخه ای از فضیلت 

باســتانی نیست و آنی اســت که از سوی باستانیان مورد 

ظن است، زیرا طبیعت انسانی مشکل بتواند ثابت باشد. 

ضمــن تأّمــل، اطمینان-از-خویش مــان، بنا بــه جهل مان و 

قابلّیت مان ]=susceptibility[ شرمسار می شود.

 ماکیاولی نیز در ارزش مردانگی شک دارد، نه به خاطر 

اینکــه انســان های مردانــه، بیش از حــد مطمئن اند، بلکه 

به خاطــر اینکــه آن ها بیش از حــد مغرورنــد و از این رو نیز 

بیــش از حــد وسواســی هســتند. در پاراگرافــی معــروف 

ماکیاولــی می گوید که »برای هر شــهریار ضروری اســت 

که به خوبی بداند که چطور از ددها و انســان ها اســتفاده 

کند« کما اینکه باســتانیان این نقــش را مخفیانه آموزش 

می دادند هنگامی که کایرون سنتوری را به مثابٔه آموزگار 

تصــّور می کردنــد )P ۱۸(. همان طــور کــه لئــو اشــتراوس 

اشــاره کرده است، ماکیاولی در اینجا با باستانیان موافق 
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اســت - و با مســیحّیت نیز - که ماهّیِت انســانی مرّکب 

اســت، اّما او ترکیب مسیحی خدا-انســان را با دد-انسان 

جایگزیــن می ســازد. او تصویر دومی را به مثابٔه باســتانی 

بازنمایی می نماید، جز اینکه باستانیان آن را به نحو پنهان 

به کار می بردند؛ با در معرض دید قرار دادِن این واقعّیت 

و با ســخن گفتِن بعدی در اســتفاده از روباه و شــیر، او آن 

آموزه ای را آشــکار می کند که باســتانیان به نحو پنهان به 

کار می بردند. اّما همان طور که اشــتراوس نیز اشاره دارد 

هنگامی که این آموزٔه پنهان در معرض دید قرار می گیرد 

دیگــر همانی نیســت که بود.۵۷ باســتانیان به ددمنشــی 

پنهان انسان اشاره دارند طوری که آن را تشویق نمی کنند 

یا برای اینکه بدین طریق باعث بزه نشوند: چنین طبیعت 

انســانی ای که در سیاســت اســت، خاّصه همین ماهّیت 

انســانی اســت که در سیاست اســت خاّصه انسان نقش 

دد را بازی کرده و باید بازی کند. اّما گفتِن آشــکارا دیگر 

صرفاً یک اشــاره کردن نیســت؛ بلکه توصیه کردن است. 

این سیاسی ســازِی آموزه ای است که به مثابٔه غیرسیاسی 

آغاز شده بود. 

ماکیاولی ژســِت تحقیرآمیز ســّنت های پیشاسقراطی 

و ضدســقراطی را درخصــوص سیاســت می گیــرد و آن را 

به روشــی برای موفقّیت در سیاســت تبدیل می کند. او 

سّنت ســقراطی را با رقبایش می آمیزد و دغدغٔه سیاسی 

و اخاقــی اّولــی را با ماحظــات دومی ادغــام می نماید. 

در اینجــا در ایــن پاراگراف، خاســتگاه آنچه نهفته اســت 

که »تقلیل انگارِی« مدرنیته نامیده می شــود: فروکاست 

)انســاِن( واال به )دِد( سافل؛ یعنی نه آشکارسازِی حقیقت 

بلکــه اصــاِح امــر واال بــا مؤثرتــر کــردِن آن. هنگامــی کــه 

باستانیان انسان را به حقیقِت زشتش در سیاست تقلیل 

دادند آن ها باالتر باقی ماندند و بنابراین، زیبایی حقیقت 

دربــارٔه انســان را نیــز آشــکار کردنــد؛ اّمــا ایــن تقلیــل بــه 

تقلیل گرایی بدل شــد آنگاه که ماکیاولی تاش کرد آن را 

به مولّد بدل سازد.

ماکیاولــی ایــن حقیقــت را ســرکوب می کنــد کــه در 

قّصه های باســتانی کایرون فرزند ساترون ]=زحل[ بود که 

او را در حالی که به شــکل یک اســب بود به دنیا آورد. در 

نسخٔه ماکیاولی انسان ها شکل حیوان ها را به جای خدایان 

می گیرنــد.۵۸ ماکیاولــی بــا حذف خدایــان توّجه مــا را از 

شباهت بین دیدگاه باستانیان به انسان درمقام یک حیوان 

عاقل، دور می کند که در آن عقانّیت، چیزی الهی است 

و دیدگاهی مسیحی که در آن عقانّیت متجّسد می شود. 

باز هم او از فضیلت باستانی استفاده می کند به جای آنکه 

از آن پیــروی نمایــد. در تکــرار نکتــه اش او نیمــه دد را نیز 

کنار می گذارد و می گوید که شهریار باید یک دد باشد. 

استفاده از دد به معنای استفاده از ددان مثاً روباه و شیر 

اســت. انســان-دد بــا ترکیــب دد-دد جایگزین می شــود. 

بنابراین، انســانّیت ما چنان اســت که اگر امر الهی کنار 

برود تقریباً چیزی از انسانّیت باقی نمی ماند. تنها چیزی 

کــه باقــی می ماند انعطاف پذیــری اســت، در حال حاضر 

ددان محدود به طبیعت های یکتایشــان هستند. انسان، 

دد همه جانبــه ای اســت کــه به خاطــر عقانّیــت اش، آزاد 

است تا ماهّیت هر یک از ددان مقتضی را به خود بگیرد. 

عقانّیت او، او را ارتقا نمی دهد بلکه برعکس او را از تکیه 

بــر وقار، یعنی تنها بر شــیر برحــذر مــی دارد.۵۹ وقار برای 

ماکیاولی کاربرد دارد که همان جسارت است؛ ماکیاولی، 

با درک معمولی از ماکیاولینیسم که آن را به روباه منشی 

تقلیل می دهد موافق نیست.۶۰ اّما شهریاران جسور باید از 

آموزگاری که آنقدر جسور باشد تا خم شدن برای تسخیر 

را روشن سازد، خم شدن برای تسخیر را بیاموزند. هنگامی 

که ماکیاولی می گوید که شهریار باید از هر دو طبیعت 

استفاده کند )یعنی طبیعت شیر و روباه( او می افزاید که 

 ,۱۸ P( نمی ماند ]durabile=[ یکــی بدوِن دیگری بــردوام

۱۹(.۶۱ ماننــد آن دو کیفّیــت از کیفّیات، یعنی ســختی و 

آســانی که برای یکدیگر ضروری هستند، این دو طبیعت 

نیــز هم پیوندند نه اینکه هســتومندهایی مســتقل از هم 

باشــند: هیــچ شــیرِ ثابتی بدون یــک روباه نیســت و هیچ 

روباهی بدوِن یک شیر نیست. انعطاف پذیری برای برداوم 

بودن ضروری است، اّما بردوام بودن به مثابٔه چه؟ به مثابٔه 

انسان؟ 

ویرتو و پرودنس
»عقانّیِت« دِد انســانی همان پرودنس اســت. او باید 

بداند که چه هنگام کدام طبیعت را اّتخاذ کند؟ پرودنس 

در معّیِت ویرتو در آن کسانی است که ماکیاولی به مثابٔه 

 D( اسکیپیو ،)۷ P( الگو بدان ها اشــاره دارد: ســزار بورجیا

I ۲۹( و خاّصــه رومیــان )P ۳؛ II I, ۱۹(. هــر یــک از آّنهــا در 

 P( مجمــوع یک مؤســس اســت که به پیــش رو می نگــرد

۲۶؛ D I ۹( زیرا منصِب پرودنس صرفاً لحاظ شرایِط جاری 

نیست، بلکه پیش بینی آینده از طریق آشنایی با ضروریات 

آینــده اســت )D I I I, ۱۸, ۵۱؛ III ۱۲(. چنیــن ضروریاتــی 

دارای خصیصه ای با جزئیاتی از سر بخت و اقبال یا حّتی 

تصادفی نیســتند؛ فرد می داند که آن ها پیش می آیند نه 

اینکه بداند چه هنگام یا به چه شکل. آن ها نمی توانند با 

گاهی به منظور تلطیف 
ماکیاولی اّدعا می شود او 
هرگز نگفته است »هدف 
وسیله را توجیه می کند«. 
نه! بلکه او خیلی بدتر را 
گفته است: اینکه هدف 
وسیله را فاخر می کند و 
انسان اخالقی به این باور 
دارد
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قوانین طبیعت، یعنی با استفاده از روش علمی به شیوه ای 

که فاسفٔه مدرن بعدی همچون دکارت، هابز، اسپینوزا 

و الک می پندارند، پیش بینی شــوند. پیش بینِی ضرورت 

نمی توانــد به طــور اتوماتیک، بــا قواعد، قوانیــن یا نهادها 

)هرچنــد هــم بتواننــد مفید باشــند( انجــام شــود. از این 

رو، پرودنــس نمی تواند از خطر کردن مبرا باشــد پرودنس 

نیــاز دارد کــه در معّیِت ویرتو باشــد تا بــا ظهوراِت بخت 

و اقبال که می توانند و نمی توانند پیشاپیش دیده شوند، 

دســت وپنجه نــرم کنــد. پرودنــس بنابرایــن، می توانــد 

به مثابٔه خود ویرتو دیده شــود )D I ۲۹(. با این حال، برای 

ماکیاولــی پرودنــس نقــدی بر ویرتو نیز هســت کــه بدان 

ضرورت را یادآور می شود و نیز یک سرنخ راهنما برای آن 

نیز می باشــد. پرودنس چیزی در خصوص برترِی ویرتوی 

فکری بر ویرتوی اخاقی را داراســت. درســت همان طور 

که جایی در شهریار و در گفتارها دربارٔه لیوی ماکیاولی 

از »علم« ســخن می گوید و در آنجا او آن را با اســتفاده از 

تصاویــر پیونــد می زنــد )D III ۳۹(. پرودنــس از ایماژه هــا 

اســتفاده می کند )مثاً شــیر یا روباه(، اّما در علم که فرد 

می تواند فرض بگیرد که منبع معّلمانی همچون باستانیان 

و ماکیاولــی اســت، ایماژه هــا تماتیــک هســتند و به نحــو 

خودآگاهانــه ای نه برای انتقال بلکه برای پیشــبرد دانش 

مورد استفاده قرار می گیرند. 

ماکیاولی در قیاس با ارســطو قلمرو پرودنس را بســیار 

گسترده تر می کند.۶۲ او نظریه و عمل را کنار هم می گذارد 

– همان طــور کــه افاطون چنیــن کرد – اّمــا در حالی که 

نظریــٔه افاطــون )فلســفه( از عمــل طفــره مــی رود، بــرای 

ماکیاولی برعکس اســت. ارســطو می خواهد که پرودنس 

را از فضیلــت فکری طوری جدا کند که فضیلت اخاقی 

بتواند راهنمایی عقل را بدوِن در افتادِن در آنچه مادوِن آن 

است داشته باشد. خصیصٔه »فی-نفسٔه« فضیلت اخاقی 

مستلزم حفاظت از فضیلت فکرِی بیرونی یا خارج از آن 

است. لذا پرودنس همان طور که دیدیم خودش را به نحوی 

در یک موقف به خطرافتاده می بیند. بنابراین، راهنمای 

فضیلتی که آغشته به فضیلت است، خودش با فضیلت 

هدایت می شــود. ارســطو از این دور فضیلتی این مزّیت 

را به دست می آورد که می تواند بین پرودنس آن گونه که 

با فضیلت هدایت می شــود و هوشــمندی یــا ذکاوت که 

چنین نیست تمایز بگذارد )b۳۳-NE II۴۴a۶((. ماکیاولی 

بــا تصدیــق ضــرورت به مثابــٔه حاکــم بــر قلمــرو فضیلــت 

اخاقی ای که با دّقت توســط ارســطو ساخته و محافظت 

شده است پیش تر می رود و تمایز بین پرودنزا ]=احتیاط[ 

و آســتوزیا ]=حیله گری[ را نادیده می گیرد – یا به عبارت 

بهتر از بین می برد.۶۳ ویرتوی او قرار است که با پرودنس 

پیش برود که دیگر به نفع ویرتو محاســبه نمی شــود. در 

پاراگــراف مربوط به شــیر و روباه به  ما گفته می شــود که 

»یک لرد دارای پرودنس نمی تواند ایمان را رعایت کند یا 

.)۱۸  P( »نباید چنین کند

 با وجود این، ضرورت، تعیین کنندٔه اعمال انسان نیست. 

ضرورت، ویرتوِی انسانی را از بین نمی برد. در اینجا باز هم 

تفاوت ماکیاولی با جانشــینان علم گرایش دیده می شود 

از آنجــا کــه پرودنس پیــش رو را بنا به ضــرورت می بیند، 

توصیٔه آن مستقیماً ضرورت نمی یابد. اگرچه ماکیاولی از 

این بیان، به نحو شــل و وارفته ای استفاده می کند، یعنی 

از معنــای غیرعلمی به مثابٔه آنچه فرد ضرورتاً برای انجام 

می فهمد. بنابراین، کنش بر طبق پرودنس بایستی روحیه 

]=آنیمو[ و یک روح جان یافته ]=انیمیتد اسپیریت[ داشته 

یقینًا این ماکیاولی است 
که به نحو دردناکی تضاد 

بین ویرتو آن گونه که آن 
را می فهمد و زنانگی را 

آشکار می کند. مردِم زنانه 
کسانی هستند که به بردگی 

عادت کرده و از این رو 
فاسد می شوند. زنانگی 

از خودش دفاع نمی کند، 
یعنی از آزادی اش دفاع 

نمی کند
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 ]thymos=[ باشــد.۶۴ آنیمو نســخٔه ماکیاولی از تیمــوس

یونانــی اســت، یعنــی روحیــٔه دفــاع از خــود کــه به نحــو 

متناقضی می تواند منتهی به  خطر انداختن حیات خود 

به خاطر نجات جاِن خویش باشــد. برای انجام یک اقدام 

واجد پرودنس دلیل سرد به تنهایی کافی نیست، بلکه به 

کمــِک – از حیــث عقانی مشــکوِک – یک خوی آتشــین 

نیاز دارد. این خو، یک بهای غیرعقانی را طلب می کند 

کــه ماکیاولــی حاضر بــه پرداخت آن هســت. او برخاف 

پیروانــش از مفهــوم ضــرورت برای تعدیل تنــازع و ایجاد 

صلح استفاده نمی کند، زیرا او رابطٔه بین آنیمو و فضل را 

می بیند. هابز با حق حفظ حیاِت خودش نمی تواند نشان 

دهــد که چرا یک ســرباز در میدان نبایــد از خطر بگریزد. 

اّمــا بــرای ماکیاولــی، آنیمو مــادٔه خام ویرتو اســت. آنیمو 

سبعانه و نافرهیخته است؛ آنیمو فروانسانی و پایین تر از 

مردانگی است. اگر آن هایی که انتظار دارند مردانگی ای 

را در ویرتوی ماکیاولی ببینند توّجهی به آنیمو کنند آن ها 

نمی تواننــد روحیه منــدی ای که در تذکارهــای ماکیاولی 

تشخیص داده شده است را حفظ نمایند. 

آنیمو در توطئه ها، یعنی رخدادهای محورِی سیاست 

ماکیاولــی چاره ناپذیــر اســت کــه در آن بــرای غلبــه بــر 

بازداری هــا الزم می باشــد. یعنی برای آبدیــده کردِن خود 

برای اجرای اعمالی که فرد می تواند بفهمد که ضروری اند 

اّما ممکن است اعصابش را نداشته باشند. در فصل بزرگی 

دربارٔه توطئه ها در گفتارها )III ۶(، آنیمو تقریباً جای ویرتو 

را می گیرد۶۵ و در فصلی دیگر ماکیاولی کارفرمای سابق 

خود پیرو ســودرینی را به خاطر نداشــتن آنیمو )نه ویرتو( 

برای انجام کاری که پرودنس او تشخیص داده بود سرزنش 

می کند )D III ۳(. آنیمو عاوه بر اینکه اساِس ویرتو است، 

می توانــد در مــوارد بــزرگ خاّصی ویرتو باشــد؛ ماکیاولی 

ویرتوِی روحیٔه ساووناروال )D I ۴۵(، برخی امپراتوران رومی 

 virtu di animo e di=[ ۱۹( و حّتی ویرتوی روح و بدِن P(

 D III( و مانلیوس کاپیتولینوس )۸ P( آگاتوکلس ]corpo

۸( و بالداســیو د آنگیــاری )PH VI ۶( را توصیف می کند 

– اگر ویرتوِی بزرگ روح و بدن کاستروچیو کاسترکانی را 

از قلم نیاندازیم )۷۴۹a(. عبارت »ویرتوی روح و جسم«، 

یادآوِر این است که آنیمو اساساً روحیه مندی در دفاع از 

بــدِن خویش اســت به مثابٔه آنچه بایــد به خود فرد متعّلق 

باشد. این نفس ]=آنیما[ نیست، کلمه ای که اشتراوس به 

ما یادآور می شود که در شهریار و در گفتارها دربارٔه لیوی 

نیامده است.۶۶ ما باز هم می بینیم که ویرتوی ماکیاولی، 

کماِل نفس نیست؛ این پرورش از طریق پرودنس است و 

تجربٔه تجّلِی بدن است.

 آنیمــوِس مــورد بحــث یقیناً مذّکر اســت کــه بازنماِی 

پرخاشگری است، اگرچه ماکیاولی موارد مورد عاقٔه زنانٔه 

خود را دارد، باالتر از همه مدونا کاترینا و کونتس فورلی، 

اّما این مرد جوان تندخویی است که او را تحریک می کند 

تا لیدی فورچون را در صحنٔه بدنام و واضح در پایان فصل 

بیســت و پنجم شــهریار شکســت دهد. و مدونــا کاترینا 

به دلیــِل اینکه انتقام را قبل از هر چیز و بســیار پیش تر از 

مراقبــت و عشــق به فرزندانش قرار داده اســت برجســته 
۶۷.)۳۴ FH VIII ۶؛ D III ۲۰؛ P( شده است

انزجار ماکیاولی از ضعف جهانی که مســیحّیت ما را 

در آن تســلیم کرده اســت، سبب می شــود که او در آموزٔه 

ارســطویی در بــاب نفس تجدیدنظر کند کــه تا حدودی 

مسئول انحراِف مسیحی اش می داند. هر انفصاِل نفسی 

از بــدن منتهی به ارتقای عاقه به جهانی دیگر علیه این 

جهان می شــود یا اگر به لســاِن حقیقِت معلولی بگوییم، 

ترویج عاقٔه این جهانِی آن هایی است که با موفقّیت اّدعا 

می کنند که منفعت جهاِن دیگر را می شناسند.

 می تــوان گفت کــه پرودنس با ویرتو تفــاوت دارد زیرا 

لزوماً قابل مشــاهده نیســت. پرودنس خجالتی است اّما 

ویرتو باید خود را نشــان دهد تا تأثیرگذار باشــد. یونیوس 

بروتــوس به دلیــل تظاهــر بــه احمق بــودن واجــد پرودنس 

خوانده می شود )D III ۲(، اّما ماکیاولی به نحو همدالنه ای 

 P( از تســئوس در نشــان دادِن ویرتوی اش سخن می گوید

۶(. یعنی از شهریاران جدیدی که برخوردار از ویرتو هستند 

دانســته می شوند )P ۲۴( یعنی از مشکلی که انسان های 

 )۱۰ D III( مدرن در نشان دادن یا اثبات ویرتوی خود دارند

و یعنی از فضیلتی که فرد را شهیر یا دارای احترام می کند 

)D III ۲۱؛ P ۱۹(. یعنــی بیــش از هــر چیــزی از نمونه های 

برخــوردار از ویرتــو و نــادر اعدام هــای احســاس برانگیزی 

که دولت ها را با برگرداندن شــان به آغازگاه های شــان احیا 

می کند )D III I(. با این حال، ماکیاولی همچنین تمایزی 

 D( صریح بین استفاده و نشان دادِن ویرتوی فرد می گذارد

II ۱۷( و او به استفاده از ویرتوی لیبرالیته ارجاع می دهد 

)P ۱۶؛ d. P ۲۱(. اســتفاده از ویرتــو آن گونــه که در تمایز با 

نشان دادِن آن است به چه معناست؟ از آنجا که ویرتو یک 

هدِف فی نفسه نیست، می تواند به یقین به مثابٔه ابزار به 

کار آید و شــخص برخوردار از ویرتــو، ویرتوی خود را برای 

حصول افتخار به کار می بندد و یک شهریار یا جمهوری، 

ویرتو را در خصوص رعایا یا شهروندان اش به کار می بندد 

)یــک جهــوری مزّیتی در ایــن خصــوص دارد، زیرا مجبور 

در شعر بزمِی پترارک، 
ایتالیا میا، که ماکیاولی در 
پایان شهریار از آن نقل 
قول می آورد، »فضیلت« 
به خاطر مردانگِی 
سیسرویی در مناقشاِت 
توسکوالنی پیش کشیده 
نمی شود. این »فضیلت 
علیه خشم« است؛ علیه 
خشم لردهای ایتالیایی 
که با دعوای خویش، 
باب تهاجم بیگانگان را 
گشوده اند
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 .)۹ D III ،نیســت که از رقبای بومی ترسی داشته باشــد

اّمــا آیــا فــرد می تواند ویرتــو را طوری به کار ببرد کــه آن را 

نشان ندهد؟ در اینجا ما نیم نگاهی به ماکیاولی و ویرتوی 

او می اندازیم. 

ویرتــو همان طــور کــه دیده ایم باید بــرای بــردوام بودن 

انعطاف پذیر باشد؛ اگر انعطاف پذیر است، می تواند شکل 

داده شــده، عــادت داده شــود و پــرورش یابــد. حقیقــت 

اصلی این اســت کــه طبیعت هایی انعطاف ناپذیــر دارند 

که ویرتوهای خود را تعریف کرده و آن ها را به شــکوفایی 

در زمانه هایــی محــدود می کنــد که آن ویرتوها مناســب 

باشــند. پــاپ ژولیوس دوم بــا طبیعت تند خــود فراتر از 

آنچــه »تمــام پرودنــس انســانی« می توانــد در زمانه های 

طوفانــی بــه دســت آَورد، موفقّیت کســب کــرد اّما هرگز 

نمی توانست در زمانه های آرام از پرونس بهره ببرد، لذا اگر 

بیشــتر عمر می کرد شکست می خورد )P ۲۵(. ماکیاولی 

پیشنهاد می کند که پاپیوس کلودیوس که تاشی ناموّفق 

داشــت در ماهّیِت خشــن و متّکبر خویش شــاید قادر به 

چنین کاری می بود اگر او می توانست بنا به درجه تغییر 

کنــد )D I ۴۰-۴۲(. اّمــا درواقــع، پاپیــوس ثابــت کــرد کــه 

انعطاف ناپذیر و این پیشــنهاد درخصــوص او هدر 

دادن آن است. شاید درخصوِص جواِن نجیبی 

بــا »ویرتویــی فوق العاده« همچــون کوزیمو 

د مدیچــی یا ژولیوس ســزار )D I ۳۳(، هدر 

دادن نباشد. اگر جوان هم نباشد می تواند 

کســی باشــد با روحیٔه جوانی که خودش را 

تبدیــل بــه رأس یک ابتکار می کنــد و دارای 

 d. I ۲۱؛ D III( ویرتــوی فوق العــاده« اســت«

۶۰(. یا دارای ویرتوی خاص خویش می باشد که 

 D( »مشتمل »بر سنخی اِعمال فوق العاده است

.)۳۴ III

ماکیاولی گاهی از ویرتو با ارجاعی 

به قدرت یا برجستگی چیزی 

اســتفاده می کنــد که انســان نیســت. مثــاً در »ویرتوی 

 PH pr؛ III I؛ D( »ویرتــوی بازوهــا« ،)۶ P( »یــک کمــان

II ۲, ۳۰؛ III II(، »ویرتــوی قلعه هــا« )D II ۲۴(، »ویرتــو« 

 D II( »ویرتــوی جهــان« ،)۳ D II( در یــک کنــدٔه درخــت

pr(،»ویرتوهــای طبیعــی روح هــای مطبوعــی که مراقب 

مــردان هســتند« )aere, D I ۵۶( و در یــک کام »بنــا بــه 

ویرتوِی ...«.۶۸ چنین کاربســتی نباید جای تعّجب باشد 

چراکه با اعمال مؤلفاِن یونانی و التین ادامه می یابد و فقط 

بــرای مدرن های پســاکانتی ای غریب به نظــر می آید که 

برای شــان ویرتو از طبیعت جدا شــده اســت. اّما ما توّجه 

داریــم کــه هنگامی که ویرتو معرف یک انســان نیســت، 

همچنان مربوطّیتی به انسان ها دارد.۶۹ اگرچه ضرورت آن 

چیزی است که انسان ها را واجد ویرتو می سازد، ماکیاولی 

از ما نمی خواهد که جســارت مان را در سیاســت به شیؤه 

لوکرتیوس از دســت بدهیم یا تاش کنیم که از ضرورت 

به شیؤه کانت فراتر برویم. طبیعت بایستی خشن در نظر 

گرفته شود اّما بایستی به مثابٔه منبع ویرتو تشخیص داده 

شــود. باالتریــن ویرتو یعنی یک فرد برخــوردار از پرودنس 

عبــارت  در  کــه   )۱۸  uno prudente, D I(

ماکیاولی، یعنی »ویرتوی جسم و روح« 

بیان می شود، هدیه ای از طبیعت 

است.۷۰ ویرتوی پایین تر، بر طبق 

شــیوه ها و نظم هایــی از ویرتــو 

مرســوم می شوند که محصول 

عادت نیست. چنین ویرتویی 

احتیاطــی اســت کــه ملهــم از 

شــکوه است و بنابراین، با نوعی 

از مردانگــی ترکیــب می یابــد که 

با قســاوت مشــکلی نــدارد و قابل 

اکتســاب می باشــد. ارســطو نیــز از 

فضیلت طبیعی باالتر از فضیلت اخاقی 

ســخن می گوینــد، اّمــا نه چونان 

ماکیاولی با حذف خدایان 
توّجه ما را از شباهت 

بین دیدگاه باستانیان به 
انسان درمقام یک حیوان 
عاقل، دور می کند که در 
آن عقالنّیت، چیزی الهی 
است و دیدگاهی مسیحی 

که در آن عقالنّیت متجّسد 
می شود
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 .)NE II۷۹b۲o-II۸oaI۹( چالشی علیه فضیلت اخاقی

ماکیاولی وظیفٔه استفاده و سوءاستفاده از ویرتوی اخاقی 

را بــر پرودنــس انســانی تحمیــل می کنــد و به موجــب آن 

تقلیل پذیری و ناســازگارِی طبیعت را در معرض دید قرار 

می دهد آن گونه که میل مان را مبنی بر اینکه چیزها باید 

درست انجام شود، انکار کرده و بنابراین و ارضا می کند.

 ماکیاولی باور دارد که پرودنس و ویرتو محدود به تعداد 

بسیار کمی است؛ او در پرودنس دموکراتیزٔه دکارت و هابز 

کــه بــا روش علمی و نظریٔه امور طبیعی ممکن می شــود 

همــراه نیســت. اخاقّیــات او نزدیک و وابســته به اعمال 

بزرگ سیاســت باقی می ماند که از گزارش نظریه پردازان 

قــرارداِد اجتماعی بیرون مانده اســت. انســان های بزرگ، 

موضوع او هستند و شکوه هدف او. با این حال، سیاست 

عمدتاً دموکراتیکی را آغاز می کند که ما عادت کرده ایم 

به ویرتوِی حد وسطی و کّلی سازی شدٔه صیانت از خویش 

کــه جانشــینان او درک کرده انــد تــا ردیابــی اش کنیــم. 

شهریاران ماکیاولی هنوز خارق العاده هستند اّما به آن ها 

توصیــه می شــود با مــردم مّتحــد گردنــد )P ۹(. و خود او 

وعده می دهد که برای منفعت عامِ همگان کار می کند 

.)D I pr(

 در کتــاب ســوم از گفتارهــا دربــارٔه لیــوی ماکیاولــی 

ویرتــوی یــک فرمانــده و یــک ارتــش را در نظــر می گیرد و 

»ویرتــوِی مضاعــِف« نــادری را نشــان می دهــد آنگاه یک 

فرمانــده نه تنهــا بر دشــمن غلبه می کنــد بلکه همچنین 

قبــل از مواجهــه بــا دشــمن بــرای تعلیم ارتشــش محدود 

نیــز می شــود )D III ۱۳(. کمی بعــد، او به مورد خطرناِک 

کسی که »خود را رأس چیزی جدید قرار می دهد« اشاره 

می کنــد )D III ۳۵(. ماکیاولــی با کمال احترام می گوید 

که این موضوع بسیار طوالنی و طوالنی تر از آن است که 

بتــوان درمــورد آن بحث کرد، اّما او موافقــت دارد که در 

نمونــٔه خطرناِک کســی بحث کنــد که خــود را در توصیٔه 

اقدامــی خطیر، رئیس می ســازد. اّما فــرض کنید که این 

اقدام خطیر شکل یک جنگ علیه یک رژیم کهن را به خود 

 D( »بگیرد، طوری که آن را با »نظم ها و شــیوه های جدید

I pr( جایگزین سازد که در آن ناصحی که یک آموزگار نیز 

هست آیا می تواند رئیس واقعی هم باشد؟

 مغــز متفّکــر یک عملیات، بیان مناســبی بــرای هوش 

هدایتگــری اســت که به دیگــران اجازه می دهد شــکوه را 

اّدعا کنند )و تفسیر را بر عهده بگیرند(. این امر فعالّیت و 

ویرتوی شهریار را پس پشت شهریارهایی که عموم، آن ها 

را می بینند، چونان شهریاِر شهریاران توصیف می نماید. 

چنین شهریاری از ویرتوی دیگر شهریاران استفاده می کند؛ 

پــروژٔه او از آنجــا کــه وی مســتقیماً حکومــت نمی کنــد 

بایســتی جمهوری او را فرابخواند که به ایشــان فرصت و 

نوید پاداش دهد. در نســبت با او ویرتوی ایشــان بدل به 

 D III( ویرتوی انتظام یافتٔه« سربازاِن یک ارتش می شود«

۳۶(. ویرتوی آن ها با روحیٔه او ]=اسپیریتو، D III ۳۱[ تزریق 

می شود، طوری که ویرتوی جمهوریایی می تواند به مثابٔه 

ویرتویــی در ســربازاِن فرمانــده فهم شــود. ماکیاولی یک 

»ویرتوی پنهان« شــبیه به آراتوس اهل ســیکیون دارد که 

در عملّیات های روز ترسو بود اّما در جنگ های متقّلبانه و 

 D II( شبانه که طی آن شهرها را تصّرف کرد برتری داشت

۳۲(. و ویرتوی ماکیاولی شبیه به »ویرتوی پنهان« مردمی 

اســت که بــدی و خوبی خــود را پیش بینی می کنند. هر 

دوی هدف و وســیلٔه اقدام خطیــر او پنهان اند.۷۱ ویرتوی 

او نشان دادنی می شود.۷۲ با این حال، او بنا به نتایجی که 

آشکار می شــود در معرض نور روز داوری می شود اگرچه 

ویرتوی او از ویرتوی دیگران اســتفاده می کند در ویرتوی 

آن ها نیز آشــکار می شود؛ ویرتوی ایشان حقیقِت معلولی 

اوست. آنیموی او معنایی از »ذهن« و »نّیت« و نیز »روح 

]=اســپیریت[« پشــت روحیه دادن به آن هاســت تا فکر و 

عمــل کنند، اگرچــه زیرالیٔه جهت گیرِی خویش نیســت. 

آنیموی ماکیاولی جای آنیمای ]=نفِس/سوِل[ غیرشخصِی 

ارسطویی را می گیرد و نیازی هم به ذکر خدای شخصِی 

مسیحّیت نیست – به مثابٔه یک بستر طبیعت انسانی. 

عقانّیــت ما الهی نیســت، بلکه دوباره به مثابٔه انســانی 

دعوی شده است.

 عقــل انســانی بــرای اینکــه به نحــو انســانی القــا شــود 

بایســتی با یک انسان القا شود، یعنی خوِد ماکیاولی. هر 

القای وســیع تری به نام انسانّیت به مثابٔه یک کل باالتر از 

انسان های منفردی خواهد بود که ماکیاولی به ایشان نوید 

منفعت می دهــد. خیر کل انواع از انــواع فراروی خواهد 

کرد مگر اینکه توسط یک نفر در بسیاران – یعنی یک مغز 

متفّکر – تحت حاکمّیت قرار بگیرد بدوِن هیچ احترامی 

بــه ماحظــات باالتر. در این خصوص مــا نکته را برعکس 

می کنیم. ماکیاولی حقیقِت معلولِی آن هایی است که او 

نصیحت شان می نماید و بنابراین، منفعت می برند. الهام 

او حاکی از حکومت اوست و بنابراین می تواند بدان تقلیل 

یابد. یقیناً برای تضمین آزاد بودن از خیر و خدا انسان باید 

تســلیم شهریاری شــود که نخست آزادی شــان را تضمین 

کرده و آن را تداوم می بخشد. 

از آنجــا کــه به ســبِب خصیصــٔه ســبعانٔه عقیــدٔه ویرتو 

»عقالنّیِت« دِد انسانی 
همان پرودنس است. او 
باید بداند که چه هنگام 
کدام طبیعت را اّتخاذ 
کند؟ پرودنس در معّیِت 
ویرتو در آن کسانی است 
که ماکیاولی به مثابٔه الگو 
بدان ها اشاره دارد: سزار 
بورجیا، اسکیپیو و خاّصه 
رومیان
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نمی توانــد بــدوِن تنازع و جنگ اعمال شــود او نمی تواند 

بــرای  آن  از  اســتفاده  بــدوِن  بشــریت  بــرای  منفعتــی 

جنــگ حاصــل آورد. به رغــِم میهن دوســتی ایتالیایــی یــا 

فلورانســی اش، او فرماندٔه ارتشــی است که علیه خودش 

تقســیم شــده اســت. به رغــم تمــام آنچــه ماکیاولی علیه 

قابــِل اعتماد بودِن مــزدوران می گوید او در موقعّیت یک 

فرماندٔه مزدور قرار می گیرد که حاضر است نصایح خود 

را )که بهایی دارد( به هر کســی که آنقدر عاقل اســت آن 

را بخرد بفروشد. بنابراین، در میان نکوهش مزدوران او به 

ستایش ویرتوی دو فرماندٔه مزدور در حد عالی توّجه دارد 

)P ۱۲(. ویرتوی او همان طور که دیدیم خود را در نقل قولی 

از پترارک که فضیلت ایتالیایی را می ســتاید و شــهریار را 

به آن ختم می کند خود را نشــان می دهد اّما در پِس این 

فضیلت، ویرتوی خود اوست. بی طرف تر از دیگران و کم و 

.)۱۵ P( »بیش در دسترس »هرکس که می فهمد

ویرتو و هنر
نزد ماکیاولی همچون ارســطو ویرتو مشتمل بر داشتن 

یک شخصیِت برخوردار از ویرتو نیست. ویرتو در ساختن 

هشــیار است؛ این یک عادت نیســت. فرد صد البته باید 

به ابرام در الزامات سست اخاقّیات خو بگیرد و تا حّدی 

با انجام دادن یاد بگیرد یا دســت کم در وانمود کردن؛ با 

وجــود ایــن، نیاز اصلــی عادت کردن نیســت، بلکه عقاید 

جدید و بهتر یا جایگزینی مفروضات نابسنده با مفروضات 

بســنده است. بسیاری از انســان های بد که قبل و بعد از 

ماکیاولی زیستند، ماکیاولینی نیستند مگر آن ها بدانند بر 

محذوریت هایی که حّتی آن ها را آزار می دهند گذر کنند؛ 

او می گویــد کــه آن هــا نمی دانند که چگونــه در مجموع 

بــد باشــند )D I ۲۷(. ایــن دانــش در »هنــر جنگ« نشــان 

داده می شــود که ماکیاولی تنها یک بار در نوشــته هایش 

وسیع ترین معنای ممکن را به مثابٔه »تنها هنری که مورد 

پرودنس نمی تواند از 
خطر کردن مبرا باشد 

پرودنس نیاز دارد که در 
معّیِت ویرتو باشد تا با 

ظهوراِت بخت و اقبال که 
می توانند و نمی توانند 
پیشاپیش دیده شوند، 

دست وپنجه نرم کند. 
پرودنس بنابراین، می تواند 

به مثابٔه خود ویرتو دیده 
شود
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توّجه کســی اســت که فرمان می دهد«  بدان می بخشد 

)P ۱۴(. او می گوید »این از چنان ویرتویی برخوردار است 

که نه  تنها آن هایی را ابقا می کند که شهریار زاده شده اند، 

بلکه بسیار بیشتر انسان هایی را قادر می سازد که از بختی 

خصوصــی برخوردارنــد تا بدان درجه رشــد کننــد«.۷۳ در 

این گفته هنر جنگ برای اعمال خودش مّتکی بر شــرایط 

مساعد نیست، همان طور که کفش ساز منتظر تجهیز چرم 

است، زیرا ویرتوی او، هنر سیاسی کسب یک دولت و یک 

ارتش را تجویز می کند.

 »ویرتو« در اینجا کیفّیتی از هنر انســانی اســت که آن 

را بــرای دارندٔه بالفعل اش مفید می ســازد نه صرفاً به نحو 

انتزاعی یا مشروط همچون دیگر هنرها که در آن استدالل 

معروف سقراط در خدمت خیر مشتری است؛ )افاطون، 

جمهوری ۳۴۲C(. هنر جنگ مشتمل بر همٔه دیگر هنرها 

است زیرا کسب هر چیزی است که آن فنون نیاز دارند تا 

آن هنرها به موجب آن اِعمال شوند. این فن انرژی بخشی 

به عقانّیت انســانی اســت. بدین سان شکل فنون لیبرال 

صلح، سکوت و تعّمق را به خود می گیرد که ذاِت فضیلت 

باستانی مطابق با فاسفٔه باستانی است. برای ماکیاولی 

»هنرهــای صلــح« آن هایــی هســتند کــه مربــوط به جنگ 

غیرخشــونت آمیز بــا دوســتی هســتند )D I II(. فراغــت 

همان طور که دیدیم به دور از خانٔه ویرتوهای برتر، باالتر و 

پرورش یافته، زمینه و بسترِ نرمی و رذیلت است. فراغت 

جاه طلبانه نام او برای شــرایِط ایتالیای مدرن اســت، آنجا 

که هیچ فرصتی برای جنگ نیست، لذا هیچ فرصتی برای 

 .)D I pr( ویرتو نیست

احتمــاالً ماکیاولــی با ایدٔه یک فن بســیار جامع تــر دارد 

بــازی می کنــد او چنیــن اّدعایــی بــرای آن در دیالوگی که 

بــدان عنــوان هنر جنــگ می دهد ندارد. چنیــن فّنی باید 

پرودنس را در آنجایی که وجود ندارد دســترس پذیر کند، 

یعنــی یــک روش ســازی کــه خصیصــٔه جانشــینان علمــِی 

ماکیاولــی اســت. در این حال و هوای گســترده او وانمود 

می کند که هر چیزی که برای شــکوه و کامیابی ضروری 

است را می توان آموزش داد یعنی اینکه ویرتو را می توان به 

هنری که دارای چنین ویرتویی است تقلیل داد. او شاید 

چنین کاری را بدین منظور انجام می دهد که پرسش زیر 

را پیش کشــیده و یک عاج را همراه با آن پیشــنهاد دهد. 

ویرتو برای ماکیاولی انفرادی است، زیرا ویرتو کسب است 

و اکتساب برای خود فرد است. اّما هنر قابل آموزش است 

و بنابراین، کّلی است و برای همگان منفعت دارد. منصِب 

یک »انسان خوب« )uomo buono, D II pr( آموزش به 

دیگران است.

 بــا ایــن حال، هنــر جنــگ ماکیاولی می گوید کــه برای 

خودت کســب کن. پس آیا ما نمی توانیم به نحو معقولی 

مشــکوک باشــیم کــه آموزه هــای او فقط بــرای او منفعت 

مــی آورد نــه برای مــا؟ او در شــهریار و در گفتارهــا دربارٔه 

لیوی می گوید که هر یک از این کتاب ها محتوِی هر آنچه 

است که او می داند )که به این ترتیب می دانیم که این ها 

آثار اصلِی او هستند(. اما آیا ما نمی توانیم فرض کنیم که 

این هدیٔه وانمودی در عمل در خدمت شکوه خود اوست؟ 

فرماندٔه دارای ویرتوی مضاعِف آموزش و هدایت، دارای 

شکوِه مضاعفی است که ورای طول زندگی او پایدار مانده 

و حّتی آغاز می شود )D III ۱۳( اگر ماکیاولی یک شهریار 

اســت )از آنجــا کــه همٔه آن چیزی که فرد نیــاز دارد تا یک 

شــهریار باشد دانستِن هنر رزم است، ص ۱۴( و شهریار از 

تقّلب استفاده می کند )P ۱۸؛ D II ۱۳؛ III ۴۰( آیا ماکیاولی 

از تقّلــب بســا حّتی در شــکل جنگی که آمــوزش می دهد 

اســتفاده نمی کنــد؟ در پیروی از آمــوزٔه او در اجــازه دادِن 

بــه او که از ویرتوی ما اســتفاده کند تا ویرتــوی خودش را 

نشان دهد آیا ما بدین سان جّباریت او را بر خودمان حّتی 

اگر خود ما منفعت ببریم نپذیرفته ایم؟ فرد ممکن است 

شــک کند که پیروان ماکیاولی قبل از همه، فاسفه – آن 

شهریارانی که این آموزٔه او را پذیرفته و اّتخاذ می کنند مبنی 

بر اینکه انسان تنها است - هرگز نمی توانند در ویرتو از او 

باالتر بروند. صد البته او تصدیق می کند که یکی از آن ها 

می تواند از او در ویرتو باالتر برود )D I pr(. دستاوردهای 

جانشــینان علمی که من بدان ها اشاره کردم ماکیاولی را 

می پوشانند زیرا این ماهّیِت آغازگرِی روشمند است - مثًا 

انسان های برابر در وضعّیت طبیعی – برای فراموش کردن 

ماحظات ماکیاولی دربارٔه فرد برهنه ای که آن آغازگری را 

معقول می سازد. اّما برای یک چشم بینا که با علم ماتش 

نبــرده اســت و پیش رویش را دانشــوران رنســانس مه آلود 

نکرده اند، ماکیاولی اولی بود. بنابراین، ویرتوی او باالتر از 

فن او آشکار می شود. به همین دلیل است که ویرتوی خود 

ماکیاولــی نمی تواند از عقیده یا آموزٔه ویرتوی وی منفک 

شــود، او فرصتی داشت یعنی بخت نیکی که انقابش را 

انجــام دهد و این را نمی توانســت با مــا در آموزه هایش به 

اشتراک بگذارد.

ویرتو و بخت
فقــط ماکیاولــی در میــان فاســفٔه مــدرن می توانــد 

به درســتی از »بدخیمی عظیم و مستمر بخت«، شکایت 

ماکیاولی باور دارد که 
پرودنس و ویرتو محدود 
به تعداد بسیار کمی است؛ 
او در پرودنس دموکراتیزٔه 
دکارت و هابز که با روش 
علمی و نظریٔه امور 
طبیعی ممکن می شود 
همراه نیست. اخالقّیات او 
نزدیک و وابسته به اعمال 
بزرگ سیاست باقی می ماند 
که از گزارش نظریه پردازان 
قرارداِد اجتماعی بیرون 
مانده است
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کند )D let ded(. او به تنهایی کســی را نداشــت که به او 

در خصــوص انقابش در دنیای جدید ناشــناخته الهامی 

ببخشد )D I pr(. دیگران همه وابسته به آغازی بودند که 

او ایجاد کرد و بنابراین، مّتکی بر او هستند. به رغمِ تمامِی 

اّدعاهــای بعدِی جانشــینان وی مبنی بر تازگــی، او همان 

تک و تنها ]=uno solo[ بود. یعنی تنها شهریار جدید در 

زمانه های مدرن. حّتی پسامدرنیســم زمانٔه ما که به نحو 

ipso nomine درگیــر مــدرن اســت، می تــوان گفت که 

دست کم از شرِ ماکیاولیسم رها نشده است. پسامدرن ها 

که به پیشرفت مدرن مشکوک اند از فراغت ]=تنبلی شان[ 

خسته شده و مشتاق تجربه های تازه اند اگرچه از سنخی 

طلب ناشده. 

ما بنابراین، می بینیم که بخت بد ماکیاولی در نداشتِن 

هیچ مرد بزرگی که در مســیرش قدم بگذارد )P ۶( بخت 

نیــک او بــود در نداشــتن هیچ کســی کــه جانشــین او در 

همان مسیر شود. صد البته او پیشینیانی داشت. او کل 

ســّنت باســتانی را به ارث برد )و او تا این حد یک شــهریار 

موروثــی اســت P ۲( که در دســترِس او در زمانــه اش بود، 

یعنــی رنســانس آن گونه که در هیچ زمانٔه دیگــری از زمان 

سیســرو یا مارکوس اورولیوس در کار نبود. او در نامه اش 

در ۱۰ دســامبر ۱۵۱۳ بــه مــا می گوید که درگیر باســتانیان 

است اّما موقعّیت یا بخت او، یعنی زندگی در »ضعفی که 

دیِن کنونی، جهان را بدان سوق داده است« ))D I pr، او 

را وامی دارد که از نظم های شان، یعنی »نظم های دیگران« 

)P I۵( بگســلد. در گفتارهــا دربــارٔه لیــوی او شورشــش را 

در داســتانی دربارٔه عدم اطّاعات فابیوس، یک فرماندٔه 

رومی در میدان که نظم های سنا را نادیده می گیرد آنگاه 

که با ضرورت گذر از یک جنگل ناشناخته مواجه می شود 

بازنمایــی می کنــد. ســنا عــذر او را به خاطر پیــروی از یک 

سیاستگذارِی بخرادنه به دلیل عرضٔه یک »کمیسیوِن آزاد« 

بــه فرماندهــان در میــدان می پذیــرد )D II ۳۳(. بنابراین، 

ماکیاولی نیز مّدعی است که بخشوده، یا تصدیق یا ستوده 

خواهد شــد، بر این اساس که باستانیان نیز می توانستند 

عزیمتــی تحت شــرایطی فوق العــاده از شــیوه های جاری 

انجام دهند. داورِی طبیعی او دربارٔه رنسانس نیز در اینجا 

نهفته است. بازتولّد نیز به موفقّیت، مؤمن است که در 

امتیازات انحصاری مسیحّیت صرفاً تسلیم جهان باستان و 

آن نیروی تضعیف کننده را تقلید می کند.

ما سرانجام به دومین تمِ آموزٔه ماکیاولی دربارٔه فضیلت 

رسیدیم یعنی تضادش با بخت؛۷۴ ضرورت اکتساب، اّول 

بــود. در واقــع آن ها با هم یا یکی هســتند. چرا فرد به نحو 

بی حــّدی نیاز به کســب دارد؟ طوری که خــود را به اندازٔه 

کافی دربرابر چرخش های بخت امنّیت ببخشد. چرا فرد 

نیاز به غلبه بر بخت دارد؟ تا آنجا که بر آن مّتکی نیست 

و تا آنجا که بتواند برای کسب بدوِن حد آزاد باشد. هردو 

نکتــه، پیامدهایــی از تلّقی خویش به مثابٔه تنها هســتند، 

یعنی به مثابٔه تک و تنها – یعنی بنیاد ماکیاولی که اکنون 

به مثابٔه آغازی سرکش به نظر می رسد نه یک نتیجه گیرِی 

بی میــل. در دیــدگاه او تنهــا بدیــِل عملــِی وابســتگِی بــه 

خویــش، وابســتگِی به خداســت که این به معنــای پاپ و 

کلیســا اســت. او حّجتــی ارائه نمی دهــد، بلکه تصمیمی 

می گیــرد که فــرد نباید به خدا تکیه کنــد. همه ٔ نقدهای 

او بر مســیحّیت، موقف انســاِن تنهــا را پیش فرض گرفته  

اســت و اثباتــش نمی کند. فــرد می تواند با آن هــا موافق و 

کماکان در پی اصاحات باشد )یا ضداصاحات( به مثابٔه 

عاِج تباهی. و اگر این ها شکســت بخورند همان طور که 

 D III( ماکیاولی مطمئن است که شکست خواهند خورد

r( آنــگاه فــرد می توانــد در رحمت الهی تنها منبع را علیه 

فســاد دنیوی بجوید. ماکیاولی به راحتی علیه این امکان 

شورش و فقط خویش را پیشنهاد می کند، یعنی شورشش 

را به مثابٔه تضمیِن موفقّیت. ضمــِن اعتماد به ویرتوی او، 

معقول است تا آنجا که طرح او یعنی شیوه ها و نظم های 

جدیــد برای پیروانش در کتاب هایش دیدنی باشــند. اگر 

اقدام خطیر ماکیاولی تنها بدیل برای فســاد مســیحّیت 

است، بایستی اخاق ارسطویی، یعنی رقیب این فضیلت 

دنیوی، دیگر امکان پذیر نباشــد. ارســطو مجبور شده بود 

که برخاف میل خود اقرار کند که ســعادت الزمٔه بخت 

نیک است. فضیلت هستٔه سعادت است و نه کِل آن. فرد 

ترجیح می دهد که باور کند فضیلت برای تضمین سعادت 

کافی اســت اّما انسان بافضیلت در هنگام بدبختی فقط 

می تواند وقارش را حفظ کند نه شادمانی اش را. بخت باید 

بر فضیلت لبخند بزند تا سعادت را به بار بیاورد. بنابراین، 

انسان شاد که مدلول او دایمونیا، یعنی نامی برای سعادت، 

اســت  مورد رحمت اســت )۱۰۹۹b۱۱ NE-۱۳(. این رحمت 

فقــط می توانــد از جانــب خدایان یــا خدا بیایــد. بنابراین، 

ارسطو تصدیق می کند از طریق رغبت انسان به استحالٔه 

شــانس در یک هســتندٔه بااراده است که اخاق دنیوی او 

مّتکی بر معلولّیتی از جانب یک جهان دیگر است. 

ویرتــوی ماکیاولی در پی یــک اخاِق این جهانِی واقعی 

است نه نیازمند یک رحمت. این رحمت همواره از جانب 

دیگــران می آیــد، بنابرایــن، تکیه بر رحمــِت بخت تکیه بر 

دیگران است. ماکیاولی در نخستین فصل از شهریار انواع 

ویرتو برای ماکیاولی 
انفرادی است، زیرا ویرتو 

کسب است و اکتساب 
برای خود فرد است. اّما 

هنر قابل آموزش است 
و بنابراین، کّلی است و 

برای همگان منفعت دارد. 
منصِب یک »انسان خوب« 

آموزش به دیگران است
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شهریاری ها را تعریف می کند و تقسیمش را با هم ارزسازِی 

سه آلترناتیو نتیجه می گیرد: آن هایی که از زیستن ذیل یک 

شــهریار یا از آزاد بودن استفاده می کنند؛ آن هایی که چه 

با بازوان دیگران چه با بازوان خویش اکتساب می نمایند؛ 

آن هایی که چه با بخت و چه با ویرتو اکتساب می کنند. 

بنابرایــن، ماکیاولــی بــه مــا می گویــد کــه آزادی نیازمنــد 

اســتفاده از بازوان خویش اســت که عبارت است از ویرتو 

آنگونــه کــه در تضــاد با بخت اســت اّمــا ویرتــو در روزگار 

ماکیاولــی در معــرض یک بخت خــاص بود. و بدین ســان 

امکان عامِ غلبه بر بخت باید با آن آزموده شود. 

همان طور که دیدیم ماکیاولی با تعریف ویرتو به مثابٔه 

فضیلت باستانی آغاز می کند. تقلید از فضیلت باستانی 

در زمانٔه او نه تنها دشوار بلکه ناممکن بود چراکه با فضیلت 

مســیحی جایگزین شــده بود )D I pr(. این از بخت بدش 

بود. آن انحطاط اخاقی قرین سیاسی خود را در براندازی 

و ســرنگون کــردن امپراتوری روم داشــت، یعنــی باالترین 

دستاورد فضیلت باستانی و جایگزین کردن آن با کلیسای 

فرقٔه کاتولیک )همان طور که ماکیاولی با گســتاخی آن را 

چنیــن می نامــدFH ۱۵ (. فضیلت باســتانی هرچقدر هم 

که قوی بود با فضیلت )مســیحی( جدید شکست خورد؛ 

بنابرایــن، ماکیاولــی بــرای اثبات اینکه فضیلت باســتانی 

می تواند احیا شود با غلبه بر بدخیمی بختی که در آن زاده 

شده بود، بایستی نشان می داد که چگونه شکست فضیلت 

باستانی رخ داد و در چنین حالتی است که ما می فهمیم 

کــه چگونه می توانســت از آن اجتناب شــود و مانــع از آن 

شد. در مسیر این حّجت ضعف درونِی فضیلت باستانی 

در معــرض دیــد قــرار می گیــرد. همان طــور که مــا به طور 

مفّصل دیدیم، مصیبت آن در دنیای جدید اجتناب ناپذیر 

و ضروری بود نه از شــانس بد. بنابراین، نخســت فرض بر 

این است که ویرتوهای نیازهای بازنگری اش را تقلید کند. 

ویرتوی ماکیاولی از یک تحلیل تاریخی برای آشکار کردن 

تجویــزی بــرای آینــده ظهور می کنــد، یعنی »شــیوه های 

و نظم هــای جدیــد« کــه پیــروزِی شــخصی بــرای تضمین 

شــکوه برای خودش را نیز قوام می داد. با داشــتن قدرتی 

بــا کتاب هایــش بــرای خلق یک فرقــٔه جدید کــه جایگزین 

مســیحّیت شــود، شــهریار جدید بــرای ویرتوی بســیاران 

شهریاران جدیدی را ممکن می سازد تا شکوفا شوند.

 تحلیــِل تاریخــی از کتــاِب دوم از گفتارهــا دربــارٔه 

لیوی عرضه شــده اســت که آشــکارا وقف سیاســتگذارِی 

خارجــِی جمهــوری رومــی شــده اســت. در واقع، بــا نبوِغ 

شــگفت انگیزی »سیاســت گذارِی خارجی« معنــای دین 

رومی را مورد توّجه قرار می دهد - زیرا در بیان ماکیاولی 

خدا قدرتی بیگانه برای انســان اســت – تا علل انقیاد روم 

را در همان میانٔه گزارشی از موفقّیتش تثبیت کند. کلید 

ارائٔه او در توازی ای اســت که او بین رفاه رومیان باســتان 

و رفــاه معنوی مســیحی به کار می بــرد. از آنجا که او نیز 

یک جنگ معنوی را علیه مسیحیان به راه می اندازد توازی 

بــه تفاوت بین شــهریاران معمولــی که او بدان هــا آموزش 

می دهــد و شــهریاران فوق العــاده ای کــه همچــون او یــک 

شــهریاری معنوی و به عبارت بهتر با روحیه را تأســیس و 

ابقــا می کنند بســط می یابد و مثــاً – یک مثال هم کافی 

خواهد بود – ماکیاولی قادر اســت که از فروتنی به مثابٔه 

 D II( خصیصــه ای از جنــگ رومیان با التین ها بحــث کند

.)۱۴

 فروتنی ویرتویی مدرن است؛ این ویرتوی ضعف است، 

ویرتویــی کــه یک ویرتوی ضعــف را ایجاد می کنــد. برای 

ماکیاولی این نمونه مثال برجسته ای از تقّلبی است که او 

به یک نفر و همه در فصل قبل توصیه می کند؛ با فروتنی 

فرد می تواند تا اوج برود همچون کشــیش های مســیحی 

فقط ماکیاولی در میان 
فالسفٔه مدرن می تواند 
به درستی از »بدخیمی 
عظیم و مستمر بخت«، 
شکایت کند. او به تنهایی 
کسی را نداشت که به او 
در خصوص انقالبش در 
دنیای جدید ناشناخته 
الهامی ببخشد. دیگران 
همه وابسته به آغازی 
بودند که او ایجاد کرد و 
بنابراین، مّتکی بر او هستند
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در حالی که وانمود می کند که عاقه ای به شکوه دنیوی 

نــدارد. ماکیاولی با ویرتوی پنهانش فضیلت مســیحی را 

ارج می نهد که پیروزی ای را علیه فضیلت باستانی حاصل 

آورد و او از آن علیه مســیحیان اســتفاده می کند؛ بنابراین 

بخــت نیــک آن هــا را وارونــه کــرده و آن را از آنِ  خــودش 

می سازد. در آغاز کتاِب دوم می گوید که موفقّیت بزرگ 

روم در نتیجــٔه ویرتــو بود نه بخــت )D II I(. اّما تا انتها ما 

می آموزیم که رومیان خطاهای روشنی را مرتکب شدند و 

اینکه روحیه هاشان با بخت شخصی سازی شده کور شد. 

اّمــا بخــت چونان یک خدای بانو آنــگاه که به مردان تعلیم 

می دهد و آنگاه که در حال تعلیم است، قدرتش را بر آن ها 

از کــف می نهــد )D II ۲۹(. بنابرایــن، ماکیاولی نیز چنین 

می کند. او به انسان ها می آموزد تا بخت را پیش بینی کنند 

و مادامی که می آموزد او قدرتش، شکوهش و ویرتوی خود 

را به اشتراک می گذارد، اّما در نتیجٔه ضرورت یا عدالت او 

سهم مؤسس را برای خودش حفظ می کند. 

ویرتو در پی غلبه بر بخت اســت. اّما تا کجا می تواند 

موّفق شــود. در بهترین بحث شــناخته شده از ماکیاولی 

او آن را چنیــن داوری می کنــد: »ممکن اســت که صادق 

باشد« که بخت بر نیمی از کنش های آدمی سیطره دارد 

 .)۲۵ P( و مابقی را برای ویرتوی انســانی باقی می گــذارد

هرچند اســتدالل او به این اوج رســوا می کشــد که بخت 

زنی است که به آن کسانی که از او فرمان می برند »اجازه 

می دهد خودش را برنده شوند«. ماکیاولی به نظر می رسد 

که شهریاران را تشویق می کند که شانس خود را بیازمایند 

تا خطر کنند. او به جوانان بر می گردد و به کسانی که قلباً 

جوان اند می گوید که شهریاران ایتالیایی ما از ویرتویی که 

در دیگران اســت، یعنی در خودشــان نیست، هراسان اند 

)FH VII ۸(. اّما ماکیاولی با داشتن آن نزد خویش از آن در 

دیگران نمی ترسد. به هر حال اگر آن ها شکست بخورند، 

شاید توسط ماکیاولی دیگری که ذیِل همین تشویق عمل 

می کند شکست بخورند. لذا ماکیاولی ضرری نمی کند. 

او می دانــد کــه ویرتو ویرتویی بدوِن خطر کردن نیســت؛ 

یک اخاق علمی در تاش برای تضمین رفتار واجد ویرتو 

با غلبه بر بخت ها علیه اش در اصل مرگ ویرتو را تضمین 

می کنــد. آثــار او پادزهــر مفیــدی برای تعقیب ترســناک 

شــادِی بدوِن خطری هســتند که مشّخصٔه زمانٔه ماست. 

ماکیاولی ممکن است مطلوباتی شخصی داشته باشد – 

ایتالیا و فلورانس – اّما اندیشٔه او پیشتیبانی ای برای آن ها 

بیش از آنچه برای دشــمنانش فراهم آورده اســت، فراهم 

نمی آورد. انسانّیت او با میهن دوستی اش غریبه است، اّما 

نه با میهن دوستی به طور کّلی. خود او می تواند ضرورِت 

بخت برای وضعّیت را بفهمد و در این اوج گیری بر بخت 

با در خدمت ویرتو قرار گرفتن غلبه می شود اّما شهریاران 

و مردمــی کــه او نصحیت شــان می کند در تســلی ای که 

برایشان معنایی ندارد شریک نیستند. آن ها با این اندیشه 

جان می گیرند که تقدیر آن ها معّین نیســت و تا آنجا که 

مــا می دانیــم مّتکی بر اســتفاده از بازوان خویش اســت. 

ماکیاولــی اخاق موفقّیت آمیز مبتذل را ترویج نمی کند 

که بگوید برندگان شایستٔه برنده شدن اند. برندگان ممکن 

اســت بنا به شــانس و نه ویرتو برنده شوند. با این حال، از 

ایــن منظــرگاه رفیِع او، ویرتــو همواره پیروز می شــود، زیرا 

از طریق توصیه های او وســیع ترین دامنه ای که می تواند 

بدون مصرف خویش اســتفاده کند بدان داده می شــود. 

ویرتو بر بخت با منعطف بودن، با تغییر بر طبق زمانه، غلبه 

می کند. یک شهریار بایستی آماده باشد که در زمانه های 

طوفانی پرحرارت باشد و در زمانه های آرامش بهره مند از 

پرودنس. اّما چه چیزی مانع انعطاف پذیری او می شــود. 

این طبیعت اوست، مثاً طبیعت تند و تیز پاپ ژولیوس 

دوم که او را از موفقّیت در زمانه های آرام باز می داشت 

اگــر او عمــر درازی پیــدا می کــرد. اگر شــهریاران بتوانند 

طبایع شان را تغییر دهند آن ها می توانند بر بخت هایشان 

غلبه کنند.۷۵ ماکیاولی از پیشنهاد خود به دلیِل ذکر شده 

اســتفاده نمی کند: او طبایع شــهریارانش را ثابت در نظر 

می گیرد آن گونه که بتوانند فضل شان را حفظ نمایند. اّما 

او راهی را به توماس هابز و جانشینانش نشان می دهد که 

طبایع مختلِف انسان ها را کنار بگذارند تا قوانین طبیعتی 

را فرموله کنند که به طور مشــترک تابع آن هستند. خود 

ماکیاولــی طبیعتــش را تغییر می دهد آنــگاه که از طبایع 

مختلــف آن هایی که از نصایحش پیروی نموده اســتفاده 

می کند )و واضح است که قرار نیست که برای آگاه شدن 

از ماکیاولی ماکیاولینی باشیم(. با این حال، از آنجا که او 

از آن طبایع برای هدفی استفاده می کند، وی برای اقدام 

خطیــرش در کار کردن برای منفعت عمومی هر کس در 

سرتاســر مســیر، یکســان باقی می ماند. روحیٔه او )آنیمو( 

مســتحکم می ماند و آرامش خود را حفظ می کند. شــاید 

او می تواند حّتی جنســّیتش را تغییر دهد. ماکیاولی در 

مقام »دوست جوانان« خودش را در موضع بانوی بخت 

قــرار می دهــد و اجــازه می دهد کــه به او »ضربــه بزنند« 

)P ۲۵(.۷۶ او نیــز از آن شــهریاران اســتفاده می کنــد کــه 

برایشان به نظر می رسد که او خودش را به نفع شان کنار 

کشــیده اّما او همیشه آنجاست. آماده برای نسل بعدی، 

در دیدگاه او تنها بدیِل 
عملِی وابستگِی به خویش، 

وابستگِی به خداست که 
این به معنای پاپ و کلیسا 

است. او حّجتی ارائه 
نمی دهد، بلکه تصمیمی 

می گیرد که فرد نباید 
به خدا تکیه کند. همهٔ  

نقدهای او بر مسیحّیت، 
موقف انساِن تنها را 

پیش فرض گرفته  است و 
اثباتش نمی کند
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هنگامی که جوانان نسل قبلی خودشان را مصرف کردند. 

ماکیاولی آشکارا تند و تیزی مردانه را تشویق می نماید اّما 

دقیقاً به همین دلیل این فقط ســهمی در ویرتوی خود او 

دارد، که بایستی جایی نیز برای بردباری زنانه هم داشته 

باشد، یعنی کنایه و انفعال. او هم در استفاده از شهریاران 

اجرایی اش ســریع اســت و هم در مقام مغز متفّکر پشت 

سر آن ها ثابت قدم و این متضادها را نه صرفاً در فلسفه، 

طــوری که افاطون فرض می کرد، بلکه در بالفعل ســازِی 

.) ۵۰۳b-d Republicفلسفه ، ترکیب می کرد)بنگرید به

 بنابراین، با توّجه به خود ماکیاولی است که  باید فصلی 

در کتاب سوم گفتارها دربارٔه لیوی را با عنوان »جمهوری 

قوی و انســان های برجســته، روحیه و منزلت یکسان شان 

را در هــر بختــی حفــظ می کننــد« )D III ۳۱( فهمیــد. 

ایــن عنــوان می تواند درســی درخصوص فضیلــت رواقِی 

تواضــع به ارمغان بیــاورد اّما هیچ چیزی نمی تواند دورتر 

از حقیقــت باشــد.۷۷ رواقی گــری، حّتی نســخٔه التقاطی 

آن، یک آموزه از غلبٔه درونی ویرتو بر بخت اســت )یعنی 

در نفــس( با کمک مشــّیت. برخاف ارســطو، انســان در 

وضعّیت بدبختی می تواند آزاد شود اگر از ویرتو بهره مند 

باشــد. فضیلت رواقی مّتکی بر خصیــٔص نامتغّیر رواقی 

است، طوری که رواقی کلمٔه اختصاری انعطاف ناپذیری 

اســت. از ایــن رو، در سیاســت، یک رواقــی چیزی بیش از 

اراده به از دســت دادن اســت، زیرا در حقیقت او چیزی 

از دســت نمی دهد و او پیروزی را دشــوار می یابد زیرا او 

ســازش نمی کند. چنین چیزی خصیصٔه بروتــوس رواقی 

در ژولیوس سزار شکسپیر است. رواقی گری در سیاست 

همواره در شــک اســت همچــون بروتوس که بیــن نیاز به 

غلبه و میل به نحیف ماندن در تردید اســت. این نگرش 

ماکیاولــی نیســت. در ایــن فصــل او منزلــت رومــی را در 

شکســت به مثابــٔه مّتکــی بر اعتمــاد به صــدای نظم های 

نظامی و سیاســی ای می بیند که نهایتاً پیروزی را حاصل 

می آورند و او آموزشی را توصیه می کند که شما را تبدیل 

به شناســند ه ای بهتری از جهان می کند – نه شناســندٔه 

مشــّیت خــدا )D III ۳۱(. ایــن رواقی گــری نیســت بلکــه 

سختِی محاسباتی جایگزین شده به جای کیفّیات نجیب 

و پایــای نفس اســت. ماکیاولی از جانب مــا و برای جال 

خودش از انسان های نجیب دوری می کند و در این باور 

باب نفس را می بندد که این عقاید باال برنده منبع بردگی 

هســتند. او ویرتــو را حفظ می کند. اندکی بــرای خوراک 

احمق های نیکوکار و بیشتر برای فراهم آوردن انرژی برای 

لیبرتــی ]=آزادی[. ویرتــوی ماکیاولــی ویرتــوی چه چیزی 

اســت؟ این پرسشــی اســت که غالباً از ســوی دانشورانی 

که بیشتر مدیون او هستند تا اینکه او را بشناسند مورد 

غفلت قرار گرفته شــده اســت. این ویرتوی نفس نیســت 

بلکه ویرتوی بدن و روح ]=اسپیریت[ است، ویرتوی بدن 

و آنچه از بدن دفاع می کند و هرگز از آن منفک نمی شود. 

آنچه بدن ها را دارای ارزش دفاع می کند نامشّخص باقی 

مانده است. شکوه؟ اّما شکوه چه چیزی؟
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 Rinascimento negli ultimi venticinque anni," in II Rinascimento
 and Dain A. Trafton, ۱۹۷۹(؛ ,negli ultimi venticinque anni )Rome
-۵۵ :)۱۹۸۳(  ۷  "The Permanence of Jacob Burckhardt," Continuity

۷۶.. جنــی ای. بروکــر و فلیکــس گیلبــرت به فرانسیســکو گورچاردینــی اعتباری 
برابر را با ماکیاولی می بخشــند که هر کســی چه با عمق تفّکر و چه با تأثیری که 
 Gene A. در آینده گذاشــته اســت بایســتی بدیــن امر معترف باشــد؛ بنگرید بــه
 Brucker, Renaissance Florence )Berkeley: University of California
 Felix Gilbert, Machiavelli and Guicciardir.li Press, ۱۹۶۹(,۲۷۸- ۲۸۰؛ 

.)۱۹۶۵ ,)Princeton: Princeton University Press
۱۱. »در ... وضعّیــِت احســاس اخاقــی در میــان ایتالیاییــان آن زمانه هاســت کــه ما 
بایستی دنبال توضیحی واقعی از آنچه باشیم که به نظر در زندگی و نوشته های 
 Thomas Babington Macaulay,.»می آیــد اســرارآمیز  برجســته  انســان های 
 What"  .۷۳:  Miscellaneous Works )New York: Putnam, n.d.(, I
 determined the composition of The Prince؟ In the last resort, only
 one answer can be given: The general condition of Italy." Lord
 Acton, "Introduction to Niccolo Machiavelli," in II principe, ed. L.
 See also Alfredo .۲۲,)۱۸۹۱ ,Arthur Burd )Oxford: Clarendon Press
 Bonadeo, Corruption, Conflict and Power in the Works and Times
 ,of Niccolo Machiavelli )Berkeley: University of California Press

.۱۲۱ ,)۱۹۷۳
۱۲. شــما می توانید شــرورتر از گیوامپاگولو باگلیونی باشــید، مردی که نمی دانست 

 .۲۷ D I چگونه در مجموع بد باشد؛
13. J. G. A. Pocock, "Custom & Grace, Form & Matter: An Ap-

proach to Machiavelli's Concept of Innovation," in Machiavelli 
and the Nature of Political Thought, ed. Martin Fleisher (New 
York: Atheneum, 169 ,(1972. Pocock, Machiavellian Moment, 
chap. 6; Roberto Esposito, La politica e la storia: Machiavelli e 
Vico (Naples: Liguori Editore, 1980), II26-9; Colonna d'lstria 
and Frapet, L'art politique chez M.achiavel, 20-9.

14. See Leo Strauss, "Machiavelli and Classical Literature," Re-
view of National Literatures I (13-12 :(1970; W. R. Newell, "Ma-
chiavelli and Xenophon on Princely Rule: A Double-Edged 
Encounter," Journal of Politics 30-108 :(1988) 50

15. See chapter 2.
16. Wayne A. Rebhorn, Foxes and Lions: Machiavelli's Confi-

dence Men (Ithaca: Cornell University Press, 98-193  ,(1988; 
Hulliung, Citizen Machiavelli, 206; Herfried Miinkler, Machi-
avelli: Die Begrundung des politischen Denkens der Neuzeit 
aus der Krise der Republik Florenz (Frankfurt: Europiiische 
Verlaganstalt, 21-319 ,(1982.

۱۷. ماکیاولــی در D II ۱۹ از »خساســت و ... غیــر از برجســته ترین فضائــل ســخن 
 Cf. Aristotle, Nichomachean Ethics I I  .۵۱  see also I  : می گویــد«. 
 Clifford Orwin, "Machiavelli's ۴۰۷-۸؛   ,Lefort, Le travail ۲۰aI۹-۲۲؛ 

.۱۲۲۲ ",Unchristian Charity
۱۸. اگــر انســان ها به خوبی تحت فشــار ضــرورت عمل کنند آنگاه ضــرورت می تواند 
به مثابٔه جایگزینی برای فضیلت فهمیده شود. بر همین اساس در ص ۱۸ ضرورت 
یازده بار پدیدار می شــود و ویرتو اصاً نمی آید. این محور هفت فصل از شــهریار 

است که در آن ها ویرتو نیامده است.
۱۹. بنگرید به فصل ۱۰. 

20. Strauss, Thoughts on Machiavelli, 44-240.
۲۱. دوِورنــوی می گویــد کــه از آنجــا که ویرتو معلوِل نموِد ویرتو اســت، سیاســت نزد 
ماکیاولی نه بر علم بلکه بر خطابه مّتکی است. اّما این اشتباه است که فکر کنیم 
که نمودها معلول های قابل کنترلی توسط خطابه اند نه توسط اعمال. بلکه دقیقاً 
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 Jean-Francoois Duvernoy, La pensee de Machiavel اســت.  برعکــس 
 The same difficulty is to be found  .۶۷-۶۶  ,)۱۹۷۴  ,)Paris: Bordas
 in Lars Vissing, Machiavel et la politique de l'apparence )Paris:
 See Luigi Zanzi, I "segni" .)۱۹۸۶ ,Presses Universitaires de France
 della natura e i "paradigmi" della storia: II metodo di Machiavelli

.۷۶-۶۸ ,)۱۹۸۱ ,)Manduria: Lacaita
22. So Shakespeare's Machiavellian Prince Hal in King Henry 

IV, Pt. I, 15-1.2.213: "My reformation, glitt'ring o'er my fault, 
/ Shall show more goodly and attract more eyes / Than that 
which hath no foil to set it off." Also see Plato, Republic 402C.

۲۳. دربارٔه ویرتو به مثابٔه برانگیزاننده نیز بنگرید به ص ۶ )که تســئوس بنا به ویرتو 
نشــان داده می شــود(. ۷، ۸ )ســزار بورجیا، آگاتوکلس و لیبروتو ویرتو را با جنایت 
برانگیزاننده ترکیب می کنند(، ۱۸ )شــهریار باید برخوردار از ویرتو آشــکار شــود(، 
۱۹ )شــهریار به خاطر ویرتوی اخاقی شــناخته نمی شــود(، ۲۱ )شهریار باید ویرتو را 
پاداش گرفته و آن را قابل تشخیص سازد(، ۲۴ )شهریاران جدید چونان دارای ویرتو 
شــناخته می شــوند؛ متضاد ویرتو جسارت ]vile[ اســت(، D I ۳۰ )خشونت چیزی 
 ۱۷ II ،)افتخارآمیز در خود دارد(، ۴۶ )مردم می توانند با ظاهر ویرتو گمراه شــوند
)استفاده از ویرتو و نشان دادِن آن(، III ۲۱ )ویرتوی فرمانده او را مشهور می سازد(، 

۲۲ )بهره مند از ویرتو ماندن(، ۳۴ )ویرتو و امر فوق العاده(.
24. Strauss, Thoughts on Machiavelli, 65-260; Orwin, "Machia-

velli's Unchristian Charity," 1219; Plamenatz, "In Search of Ma-
chiavellian Virtu," 78-174; Vissing, Machiavel et la politique 
de l'apparence, 137. Speaking against Croce's notion of NM's 
"autonomy of politics," Hulliung says that NM would have 
preferred to say the "ubiquity of politics." Hulliung, Citizen 
Machiavelli, 103. In answer to Price's remark that NM does 
not speak of "political virtue" as does Plato-in contrast to true, 
philosophical virtue-one could say that the reason is that for 
NM all virtue is political; Price, "The Senses of Virtu," 325n.

25. Giacomo Leopardi, Tutte Ie opere: Le poesie e Ie prose, ed. F. 
Flora (Verona: Mondadori, 1:1052 ,(1968.

۲۶. خاّصه بنگرید به D III ۲ دربارٔه انســان های برابری که دوســت دارند ســاکت و 
بدوِن آشوب زندگی کنند. ماکیاولی امکان برآوردِن  آن امیال را نفی می کند. 

 ,۶ I؛ P ۳ Diet dedi III ۲۷. دربــارٔه ویرتــو به مثابــٔه کیفّیت یا کیفّیــات، بنگرید بــه
•۱۹ ,۱۸ ,۱۵

۲۸. بنگریــد به اشــتراوس، Thoughts on Machiavelli, ۲۵۶ : »ویرتویی که واقعاً 
ویرتو است )برای ماکیاولی( می تواند به بهترین نحو به مثابٔه ویرتوی جمهوریایی 
توصیف شود«. اّما این ماکیاولی را طرفداِر ویرتوی جمهوریایی آن گونه که اسکینر 
مّدعی است نمی کند: ماکیاولی »درواقع جانبداِر حاکمّیِت عمومِی ثابت و حّتی 

۱:۱۵۹ ,Skinner, Foundations .»پرشور است
29. Aristotle, Politics 1JIoaI1323 ;13-2b1324-40a1
۳۰. بزرگ تریــن قصــوِر تفســیر جمهوریایــی از ماکیاولــی از ســوی پوکــوک و اســکینر 
ایــن اســت که تمایــزی بیــن جمهوری گرایی ماکیاولــی از جهموری گرایی ارســطو 
نیست. دلیل در نمونٔه پوپوک مدیون بودن او به هانا آرنت است که تفسیرش از 
ارسطو، فضیلت را به مثابٔه غایِت جمهوری ها و نهادهایی ویتا اکتیوای شهروندان 
جمهــوری به مثابــٔه غایــت فی نفســه حــذف می کند. آرنــت بنابراین، تفــاوت بین 
ارسطو و کسی که برای او خیر عمومی تاحدودی معطوف به فضیلت فراتر از آن 
بــود را حــذف کــرد و ماکیاولی را که برای او ارزش ویرتوی جمهوریایی با ضرورت 
تعییــن صاحّیت در اســتدالل مــن، معطوف بود به خیر عمومی. اســکینر به نوبٔه 
 Hannah خــود کارش را تــا حــدودی بــر کار پوپوک اســتوار می کنــد. بنگرید بــه
 Arendt, The Human Condition )Chicago: University of Chicago
 ,۶۴  ,۵۶  ,Pocock, Machiavellian Moment  .۱  .chap  ,)۱۹۵۹  ,Press
 s title؛ on Pocock, see'۳  .and chap  ,۵۵۰  ,۳۲۹  ,۲.۱۲  ,۳-۲۰۱  ,۷۷-۶۶
 Stephen G. Salkever, Finding the Mean: Theory and Practice in
 Aristotelian Political Philosophy )Princeton: Princeton University
 and Vickie B. Sullivan, "Machiavelli's Momentary ۱۹۹۰(, ۷۲؛ ,Press
 'Machiavellian Moment'؛ A Reconsideration of Pocock's Treatment
 Skinner,  .۱۸-۳۰۹  :)۱۹۹۲(  ۲CI  of the Discourses," Political Theory
 ۵۶  ,and Skinner, Machiavelli, v-vii ۱:۱۷۳,۱۷۹,۱۸۴؛   ,Foundations

.)۵۴ ,but note the contrast with Cicero(

31. See Strauss, Thoughts on Machiavelli, 9 33flI 1 5
۳۲. ایــن کلیــد فهــم D I ۵۸ اســت آنجــا که ماکیاولــی می گوید که ویرتویی بیشــتر 
در مردم نســبت به شــهریار وجود دارد. بنگرید به منســفیلد، نظم ها و شــیو های 
 ,۱۵ ,P II بنگرید به ,virtu و Bonta جدیــد ماکیاولــی، ۱۶۸-۷۴ . برای رابطٔه بین
 III ۳۹؛ II ۱۴؛ FH ۸, ۱۳, ۳۰؛ ,III I ۱۳, ۲۳؛ II ۲, ۹,۱۷,۵۵,۵۸؛ D I ۱۹, ۲۲؛

۲۳ ,۱۳ IV I؛ VII ۵,۱۳,۱۷,۲۳,۲۵؛
33. See Strauss, Thoughts on Machiavelli, 95-193.
34. Mayer, Machiavellis Geschichtsauffassung, 98; Strauss, 

Thoughts on Machiavelli, 32-225.
۳۵.  ویرتــو و دیــن همچنیــن بنگریــد بــه ص ۸ )ویرتــوی آگاتوکلس بدون ایمــان(، ۱۳ 
)ویرتــوی بــا ایمان(، ۲۶ )ویرتوی موســی در مقایســه با ِصــرف اجرای کنندٔه فرمان 
خــدا در ص ۶ (، DI ۱۵ )ویرتــو و اســتفاده از دیــن(، III ۳۳ )ویرتو باید در معّیت با 
چیزهــای کوچــک دین باشــد(. برای ویرتو و موفقّیت بنگرید بــه ص ۱۲ )ویرتو یک 
 ۴ DI ،)»غایــت بــد دارد(، ۱۵ )رفــاه و ویرتــو(، ۱۸ )»یک فرد به هدف نــگاه می کند
)هرآنکس که هدف را خوب ارزیابی کند(، ۹ )عذرهای هدف(، III ۳ )داوری نّیت 
بنا به هدف(، ۳۳ )هدف یک چیز ویرتوی راستین را نشان می دهد(، ۳۵ )انسان ها 
چیزها را بنا به هدف داوری می کنند(، FH VI ۸ )یک فرماندٔه برخوردارتر از ویرتو 

نسبت به یک فرماندٔه کامیاب(.
 Sebastian ۳۶. بنگریــد بــه فرمول بندِی زیبای د گرازیا از »قاعــده ی غیرطائی«؛ ؛
 De Grazia, Machiavelli in Hell )Princeton: Princeton University

 •۲۹۹ ,)۱۹۸۹ ,Press
۳۷. بخردانه و خیر در تقابل با یکدیگر در D III ۳۰؛ VII ؛FH IV I ۱۳ هستند، اّما در 

. ۲۴ D III شخص سینسیناتوس با هم هستند
۳۸. در DI ۹ ماکیاولــی می گویــد: »آنجا که کنش عــذر دارد معلول نیز عذر دارد«؛ 
یعنــی توجیــه یا مشــروع نمی شــود )همان طور کــه دیدیم(. یک عــذر نیازمند یک 
عذرخــواه اســت. شــهریاری کــه عــذر می خواهــد باید خــود را در ضــرورت در آن 
 Mansfield, Machiavelli's New Modes and موقعّیت نشان دهد. بنگرید به

 .۳۹ .۶۶-۶۳ ,Orders
 Harvey C. Mansfield Jr., Taming the Prince (New ۳۹. بنگریــد بــه

.42-139 ,(1989 ,York: Free Press
۴۰. گیلبــرت: »ویرتــو ... یــک ایتالیایی ســازی از کلمٔه ویرتوِس التین اســت و دال بر 
کیفّیت بنیادین انســانی اســت که او را قادر می کند به کارها و اعمال بزرگ نائل 
 See also Pitkin, Fortune Is .۱۷۹ ,Machiavelli and Guicciardini .»آیــد
 Hulliung, Citizen ۴۸.. دیــدگاه شــکاکانه تری را ما می توانیــم در ,a Woman
-۱:۸۸ ,Foundations ۵, ۲۸-۲۹ بیابیــم و یــک موضع میانه را در ,Machiavelli
۸۹, ۱۲۸-۳۸. در D III ۳۳ خــود ماکیاولــی ویرتــوس لیوی را به مثابٔه ویرتو ترجمه 
می کند. در این کانتکست ضمن سخن گفتن از اهمّیت ویرتوی »سربازاِن خویش« 
ماکیاولــی کاری می کنــد کــه لیــوی کلماتــی بگوید کــه او در واقع نگفته اســت. 
پیشــنهاد ایــن اســت که ماکیاولی لیوی را یکی از ســربازاِن خــودش کند، یا اینکه 
 Mansfield, .ویرتوی ماکیاولی یک از آنِ  خودســازی از فضیلت کاســیک اســت

.۴۰۷ ,Machiavelli's New Modes and Orders
41. NM, letters of Apr. 16 and Dec. 15 ,10 I3.
 ,Francesco Petrarca, Opere Latine, ed. A. Bufano )Turin: UTET .۴۲
 Petrarch adds: "Si mirari autem Ciceronem, .۱۲-II۰۶ ,۴۶°۲:۱,)۱۹۷۵
در    .)۲۲  hoc est Ciceronianum esse, Ciceronianus sum" )II II
ویســینیتی، پترارک سنت اگوســتین را به حمایت فرامی خواند به رغم اینکه علیه 

مسیحیت اگوستین بر طبِق Skinner, Foundations, ۱:۹۱,۹۷,۹۹ است.
43. Petrarca, Opere Latine, 2:II1122 ,08
44. PaulO. Kristeller, Renaissance Thought: The Classic, Scholas-

tic, and Humanistic Strains (New York: Harper, 1955), 18.. اتیــن 
 Gilson, "Le ســخن می گویــد؛ aetas ciceroniana ژیلســون از اومانیســم به مثابــٔه
Message de l'humanisme," in Culture et politique en France a 
!'epoque de l'humanisme et de la Renaissance, Etudes reunies 
et presentees par F. Simone (Turin: Accademia delle Scienze, 
 1974),4. اّما این به این معنا نیست که اومانیست ها خطابه را بر فلسفه ترجیح داده و آن
 Marc Fumaroli, Cage .را ایده آل فرض می کنند - که خود سیســرو چنین نمی کند
de !'eloquence (Geneva: Librarie Droz, 81-77 ,57-37 ,(1980. See 
also Jerrold Siegel, "Civic Humanism or Ciceronian Rhetoric," 
Past and Present 44-32 :(1966) 34.

45. Cicero, Tusculan Disputations 12; De Republica II 14 ,10.
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46. Cicero, Tusculan Disputations I 3; II I.
47. Ibid. II 18 ,4; III 3.
48. Ibid. II 18. See Petrarca, Le Familiari XXI 13.1; XXII.2.28.
49. Plato, Republic 341b.
50. Eugenio Garin, La cultura del Rinasc.imento (Bari: Laterza, 

20 ,(1976; De Grazia, Machiavelli in Hell, 54,289-152.
51. Newell, "How Original Is Machiavelli?" 624.
52. Cf. FH I 3 I on Cola di Rienzo. دشمن دیگری برای پاپ اّما ماکیاولی نمی گوید 

 .که ملهم از پترارک است
۱۳۲ ,Hulliung, Citizen Machiavelli ۵۳. بنگرید به

 Machiavelli's ۵۴. درخصــوص مدیچــی در مقــام تمــی برای ماکیاولــی بنگرید بــه
NewModes and Orders, ۱۵۴-۱۵۵ و بنگرید به فصل ۶ در کتاب حاضر. 

 Nino Borsellino, بــه  بنگریــد  اومانیســت ها  و  ماکیاولــی  درخصــوص   .۵۵
 Paolo Marolda, ۱۱۳-۱۴؛   ,)۱۹۷۳  ,Machiavelli )RomeBari: Laterza
 "Le radici neoplatonische del 'savio' machiavelliano," La ressegna
della letterature italiana ۷ )۱۹۷۹(: ۹۵-۱۱۶؛ Skinner, Machiavelli, ۳۷؛ 

..۱۹۲ ,Hexter, VIsion of Politics
56. See Skinner, Machiavelli, 40.
57. Strauss, Thoughts on Machiavelli, 78. On Chiron, see also Ezio 

Raimondi, Politica e commedia: Dal Beroaldo al Machiavelli 
(Bologna: Mulino, 86-265,(1972; Giulio Ferroni, Mutazione e 
r.iscontro nel teatro di Machiavelli (Rome: Bulzoni, 88 ,(1972.

58. For an original version in NM's favorite, see Xenophon, On 
Hunting I; XII, 18; Cyropaedia IV.iii.22-17; also Ovid, Meta-
morphoses II 676 ,630; VI 126. Francis Bacon, Of the Advance-
ment of Learning, in The Works of Francis Bacon, ed.]. Sped-
ding (London: Longman, 3:345,(1859; Raimondi, Politica e 
com media, 80-278; Peter S. Donaldson, Machiavelli and Mys-
tery of State (New York: Cambridge University Press, 1988), 
viii; Zanzi, I "segni" della natura e i "paradigmi" della storia, 
38-36. On virtue and ferocity in NM, see P 7 (Cesare Borgia), 
19 (Severus virtuous and a most ferocious lion); D II 2 (ancient 
peoples more ferocious); III 36 (natural ferocity of the French 
versus the ordered virtue ofthe Romans). Cf. Aristotle, Politics 
8 133b32-29.

 meglio vivere un« ۵۹. ماکیاولــی با موســیلینی موافق نیســت آنجا که می گویــد
giorno da leone che cento anni da pecora« ]یک روز زندگی کردن به مثابٔه 

یک شیر بهتر از صد سال زندگی به مثابٔه یک گوسفند است[«.
۶۰. لفــورت شــیر را به مثابــٔه آنچــه تفســیر می کنــد که بــه نیــرو، جامٔه مبــّدل قانون 
 See also Pitkin,  .۴۱۱  ,Le travail de l'oeuvre Machiavel می بخشــد. 

.۱۰۴ ,۴۶ ,۳۹-۳۴ ,Fortune Is a Woman
۶۱. در ماحظــٔه منبــع ماکیاولــی بــرای پاراگرافــش در خصــوص شــیر و روبــاه در ِد 
آفیســیِس سیســرو، کولیش موّفق به درک درســتی در از آن  خودســازِی این ایماژه 
نمی شــود. ماکیاولــی همان طــور که اولینگ می گوید سیســرو را ســروته می کند. 
 Marcia L. Colish, "Cicero's De ۱۳.۴۱؛   ,I۱.۳۴.۱  Cicero, De Officiis
 ۹  Officiis and Machiavelli's Prince," Sixteenth Century Journal
 Raimondi goes so .۲۱۳ ,Hulliung, Citizen Machiavelli ۱۹۷۸(: ۸۱-۹۳؛(
 far as to suspect NM of a calcolo malizioso here؛ Raimondi, Politica

.۶۸-۲۶۶ ,e commedia
۶۲. ویرتوی ماکیاولی بنابراین با غریزه مندی همان طور که گیلبرت می گوید تعریف 
می شود اّما همان طور که ما دیدیم با آنیمو تعریف می شود که به پرودنس روحیه 

 .۱۹۷ ,Gilbert, Machiavelli and Guicciardini می بخشد؛
 una astuzia(( ۶۳. بنگریــد بــه ص ۹ کــه در آن ماکیاولــی در آغــاز »زیرکــی بخــت
fortunate« به مثابــٔه متمایــز از ویرتــو و در پایــان از یک شــهریار خردمند ســخن 
می گویــد کــه همــان کار را انجــام می دهد بــدون اینکه ماکیاولــی آن را »زیرکی« 

بنامد.
۶۴. آنیمــو منبــع energie vitale اســت کــه گویلماین به ویرتوی ماکیاولی نســبت 
 Bernard Guillemain, Machiavel: L'anthropologie politique می دهــد؛

.۵۸-۲۵۶ ,)۱۹۷۷ ,)Geneva: Droz
.۶ D III ۶۵. آنیمو ۲۵ بار می آید و ویرتو فقط ۲ بار. در

Cf. Fleisher .۳۳۳n۵۹ ,۲۰۰ ,Strauss, Thoughts on Machiavelli .۶۶ : »هیچ 
دلیلــی وجــود ندارد که چرا ما نمی توانیم به نحو شــل و وارفته ای آنیمو را به مثابٔه 
 Martin Fleisher, "A Passion for Politics:  ســول ]=نفــس[ ترجمــه کنیــم«؛
 The Vital Core of the World of Machiavelli," in his Machiavelli and
the Nature of Political Thought, II ۸-۲۴.  برای نســبت بین شــکوه و انیمو 

۱۳۵ ,Mansfield, Machiavelli's New Modes and Orders بنگرید به
Kersting, Niccolo Machiavelli, II۴ .۶۷. پیتکین نظر به این تاقی می گوید که 

»نوشته های ماکیاولی هرگز از زن ستیزِی زمانه اش فراتر نمی روند« 
 Parel, Machiavellian ۳ ۳ ۵؛ ",e Price, "The Senses of Virtu ۶۸. بنگریــد بــه
 Leo Strauss, What Is Political Philosophy؟ ۸۶-۸۸؛   ,Cosmos
Glencoe, Ill.: Free Press(, ۱۹۵۹(,۲۸۹.. بنگریــد بــه تبــادل بیــن گیلبــرت و 
 Felix Gilbert, "On Machiavelli's .مک کینری درخصوص معنای طبابتِی ویتو
 L. C. Mac Kinney, ۴ )۱۹۵۱(: ۵۳-۵۵؛ Idea of virtu," Renaissance News

۷۱-۲۳,۷۰-۲۱ :)۱۹۵۲( ۵ "Discussion," Renaissance News
۶۹. »ویرتوی« یک تنٔه درخت برای یک »کشــاورز خوب« اســت )D II ۳(. همچنین 
توّجــه کنیــد بــه ویرتــوی طبیعــِی پیاده نظــام در d( AW II ؛۲۹۹b .۲۸۹a(. پــارل 
به عبارتی از شعر ماکیاولی Capitolo pastorale اشاره می کند که می گوید که 
»آســمان می خواهد ویرتویش را نشــان دهد« تا از تزش پشتیبانی کند که اندیشٔه 
سیاســِی ماکیاولــی مّتکی بر کاســمولوژی اش اســت. اّمــا ویرتوی آســمان در آنجا 
به مثابٔه مجموعی از فضائل منفِک خدایان المپی عرضه شده است، نه سیارات؛ 
و ایــن قابل ذکر اســت که خدایان شــرک نه خدای مســیحی به مثابــٔه الگوهایی از 
ســتایش انســانی خدمــت می کننــد. »آســمان« در ایــن کاربســت، انتقال دهندٔه 
 Capitolo .انسانی یا شاعرانٔه »طبیعت« است. آن گونه که ما آن را طلب می کنیم

•۹۳ ,Pare!, Machiavellian Cosmos ۳۱,۳۹؛ lines ,۸۶۶ ,.pastorale
 See NM's L'asino d'oro,  .۲۶۹  ,Strauss, Thoughts on Machiavelli  .۷۰
VIII, lines ۱۰۳-۷, ۸۳۹, ، آنجــا کــه یــک خوک می گوید که طبیعت فضیلتش را 

بیشتر به حیوانات داده است تا به انسان ها.
۷۱. بنگریــد بــه ویرتوی پنهاِن »آســمانی که بر ما حاکم اســت« در شــعر ماکیاولی با 

عنوان  د فورتونا. خط ۱۱۹، ۸۴۷. 
۷۲. چونان نکته ای از مبحث معناِی رمزی عددی، فرد ممکن است که توّجه کند که 
شمار فصول در گفتارها که در آن فصل آمده است ۲۱ است )همراه با هفت مورد 
در شهریار( و اینکه ۲۶ مورد از چنین فصولی که در این کتاب آمده اند که به طور 
خــاص دغدغــٔه مخاطــره ی خــود ماکیاولــی را دارنــد. در صفحــات ۲۲ و ۲۳ ویرتو 
نیامده است و چراکه موضوِع این فصول بیش از حد به خود ماکیاولی نزدیک اند؛ 
همچنیــن توّجــه کنیــد که در صفحــه ۲۵ عاج شــجاعِت زندگــی و ناتوانِی تغییر 
 Mansfield, Machiavelli's ماهّیت خویش با هم آمده اند. همچنین بنگرید به

۲۹۲ ,New Modes and Orders
۷۳. ساســو تأکیــد دارد بر تکیٔه ماکیاولی بر ارادٔه فوق العــاده برای عقیده اش دربارٔه 

ویرتو اّما فن ماکیاولی در این فرمول بندی کجاست.
74. See Giovanni Di Napoli, "Niccolo Machiavelli e l'Aristotelis-

mo del Rinascimento," Giornale di metafisica 64-248 :(1970) 25; 
Gioacchino Paparelli, "Virtu e fortuna nel medioevo, nel rina-
scimento e in Machiavelli," Cultura e Scuola 89-76 :(1970)  9; 
Newell, "How Original Is Machiavelli?" 9 2 -621.

75. Lefort, Le travail de l'oeuvre Machiall'el, 44-439; Pocock, 
"Custom & Grace, Form & Matter," 174; Marolda, "Le radici 
neoplatoniche," 97; Vincieri, Natura umano e dominio, 46-41. 
Cf. Aristotle's statement that the virtues are the "mistresses" 
(kuriai) of happiness: no beating down. NE Ilooblo.

76. NM, D I 60, II pro See Lefort's excellent essay, "Machiavel et 
les jeunes," in Claude Lefort, Les formes de l'histoire (Paris: 
Gallimard, 153 ,(1978; Saxon house, Women in the History of 
Political Thought, 65-162 ,58-156.

Hulliung, Citizen Machiavelli .۷۷, ۱۹۴ نیز چنین است: »ماکیاولی شجاعانه 
ماکیاولیســم را بــا رواقی گــری به مثابــٔه معنــای درونــی تاریــِخ رومــی جایگزیــن 
 Guillemain, Machiavel: L'anthropologie می کند«. همچنین بنگریــد بــه
 Kahn, "Virtu and the Example of Agathocles ۳۵۲, ۳۷۵؛ ,politique

.۲۰۷ ",in Machiavelli's Prince
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در رسالٔه شهریار، ماکیاولی بحث های مفّصلی را دربارٔه 

ویرتو و بخت به قصد توصیه به شهریاران پیش می کشد. او 

خطاب به شهریاران جدید که پادشاهی های نوبنیاد دارند، 

دو توصیٔه بســیار مهم دارد. نخســتین و مهم ترین ســخنی 

که به میان می آورد، ذکر این نکته اســت که »بنیاد اصلی 

تمامی حکومت ها، قوانین نیکو و ارتش های الیق و ســزاوار 

اســت.« از نظــر وی، ارتــِش الیق، رکن رکین حکومت اســت 

و چه بسا حّتی از قوانین نیکو نیز بااهمّیت تر باشد. چراکه 

»وجــود قوانيــن شایســته بــدون ارتــش الیق قابلّیــت امکان 

نخواهند داشت«، اما اگر ارتش الیقی در کار باشد »قوانین 

]نیــز[ بالضرور خوب خواهد بود. نتیجه ای که ماکیاولی از 

قضیه می گیرد، مانند همیشه و به رسم ماکیاولی، تا حّدی 

مبالغه آمیــز اســت. او می گویــد شــهریار عاقــل و خردمنــد 

نبایستی هیچ نوع علقه و تعّلق خاطری جز به جنگ و قواعد 

جنگ و آراستگی و مضبوطی الزم برای جنگ داشته باشد.

در ادامــه ماکیاولــی بیان می دارد که ارتش ها در اســاس 

بــه دو نــوع منقســم می گردنــد: ارتش هایی تشــکیل شــده 

نیروهــاِی  از  مرّکــب  ارتش هــای  و  مــزدور،  از جنگجویــان 

شبه نظامِی مردِم عاّدِی یک ناحیه یا میلیشیاهای شهروند.

در آن ایــام، کمابیــش در اکثر مناطق ایتالیا، حکومت ها 

از ســپاه مــزدوران اســتفاده می کردنــد و این خــود از جمله 

مواردی است که ماکیاولی با شّدت و حّدت بدان می تازد. 

او در فصــل دوازدهــم شــهریار، با لحنی گزنده و ناخشــنود 

اظهــار می کنــد که »ایتالیایی ها ســال های متمــادی تحت 

فرمان سرداران مزدور به  سر برده اند« و پیامد دهشتناک و 

ناگواری را در پی داشته است: سرتاسر شبه جزیرٔه ایتالیا را 

»شارل لگدکوب کرده و لویی به تاراج برده و فردیناند مورد 

تجــاوز قــرارداده اســت و سوئیســی ها را به خــواری و خّفت 

انداخته انــد« و البتــه جــز این هــم نمی توان انتظار داشــت 

چراکــه جملگــی مــزدوران »بی فایــده« و »خطرناک« انــد. 

افرادی »متفّرق و مذبذب و جاه طلب و بی نظم هستند که 

بســیار هم سســت پیمان اند« و توانایی آن هــا برای بی چیز  

کــردن و فاکــت و خانه خرابی شــما تنها تــا زمانی به تأخیر 

می افتــد که هجوم ]دشــمنان[ به شــما دچار تعویق شــود. 

ماکیاولی پیامدهای ناگوار توّسل به سپاهیان مزدور را امری 

غیرقابل انکار و بدیهی دانســته و در فصل سیزدهم به نحو 

بسیار مؤثری به توضیح آن می پردازد. از نظر وی، شهریاران 

فرساد همواره دست رد به سینه چنین سپاهیانی می زنند 

و به ارتش های خود توّجه کرده و روی می آورند. ماکیاولی 

چونان باور راسخی به این امر دارد که حّتی به اغراق گویی 

پرداخته و این پندار نادرســت را بر قلم جاری می ســازد که 

»شــهریاران شکســت  خوردن با سربازان ارتش خود را افضل 

و واالتر از این می دانند که با آن سپاهیان دیگر ]= سپاهیان 

مزدور[ به نصرت و پیروزی برسند«.

اگرچــه این شــّدت لحن نیاز بــه توضیــح و واکاوی دارد. 

علی الخصوص با عطف نظر به اینکه غالب موّرخان بر این 

نظر بوده اند که بر حسب معمول سپاهیان مزدور به نحوی 

مؤثــر عمل می کردند. بزرگانی چون لی ویوس و پولوبیوس۱ 

و ارســطو بر این نظر اصرار داشــتند که شهروند حقیقی آن 

کســی اســت که از دســت بــردن بــه ســاح روی نگرداند و 

ابایی نداشته باشد. لئوناردو برونی۲ و هواداران اومانیستش 

مجّدداً دســت به احیای این عقیدٔه باســتانی زدنــد و از آن 

پس افراد چند نسل از اومانیست ها و دانشگران فلورانسی 

به انتشار این نظر هّمت گماردند. با تمام این ها، بسیار بعید 

می نماید که ماکیاولی حّتی از ارجمندترین منابع و مراجعی 

که می شناخته و برایشان حرمتی قائل بوده است، اینچنین 

چشــم و گوش بسته متابعت و تقلید کرده باشد. بنابراین، 

به احتمال بیشتر، به رغم هجمه ای که او به سپاهیان مزدور 

داشــته، بــه احتمال زیــاد نگرش وی معطــوف به مصایب و 

آفــات عظیمــی بوده که بر ســر شــهر و موطنش نازل شــده 

اســت. و می دانیم که فلورانس در جریان جنگی درازدامن 

با پیزا چندین و  چند مرتبه به عّلت وجود فرماندهان مزدور 

گرفتار شکســت خّفت بار و حقارت آمیزی شد. نه تنها نبرد 

سال ۱۵۰۰ به فاجعٔه کامل انجامید، بلکه در سال ۱۵۰۵ هم 

که فلورانس حمله ای تازه را ترتیب داد، همین سرافکندگی 

و فضاحــت بــه بار آمد. بــه محض آغاز حمله، ســرکردگان و 

فرماندهان چند گروهان سرکشی کردند و هنوز یک هفته از 

آغاز جنگ نگذشته بود، ناگزیراً حمله متوّقف گردید.

بــه هنــگام شکســت ســال ۱۵۰۰، ماکیاولــی بدیــن نکتــه 

آگاهــی یافــت که بــه عّلت بی کفایتــی نظامــی و خاّصه به 

سبب ناتوانی در به زیر فرمان آوردن اهالی پیزا، فرانسویان 

بــه مــردم فلورانــس بــه دیــدٔه تحقیــر و تمســخر می نگرند. 

او از چنیــن واقعــه ای متحّیر شــده و یّکه خــورد. اّما بعد از 

مغلوبّیت و شکســت مجــّدد فلورانــس در ۱۵۰۵، ماکیاولی 

عــزم جــّدی کــرد و خــود وارد گود شــد و برنامــه ای مفّصل 

تنظیم نمود تا بر طبق آن بتوان لشکر شبه نظامی مردم شهر 

و میلیشیاهای شــهروند را جانشین سپاهیان مزدور نماید. 

شورای بزرگ شهر در دسامبر ۱۵۰۵ این فکر را به طور موّقتی 

قبــول و این اجــازه را برای ماکیاولی صــادر کرد تا در بخش 

توسکانیایی رومانیا ســربازگیری نماید و به فاصله ای کوتاه 

در فوریــٔه ســال بعــد نخســتین رژه در شــهر بر اثــر تدبیر او 

تــدارک دیده شــد. لوکا الندوتچی در خاطــرات روزانٔه خود 

نویسندگان این 
اندرزنامه ها، همچنین 

باوری قاطع و محکمی به 
این نگرش داشتند که راه 
عادالنه و دادگرانه ای که 

می بایست شهریار در پیش 
بگیرد، همان طریق اخالق 
است، و در اثبات این نکته 
ج  آن چنان سرسختی به خر

دادند تا سرانجام این 
سخن که »صداقت برترین 

و بهترین سیاست است«، 
زبانزد خاص وعام شد. 

وجه پایانی استدالل ایشان 
، تخصیصی مسیحی  نیز

بود به هرگونه تفکیک 
مصلحت از اخالق
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تحت عنوان »خاطرات فلورانسی از ۱۴۵۰ تا ۱۵۱۶« و با ثنا و 

ستودن بسیار به تماشای این رژه پرداخت و نوشت: »نگرش 

و بــاور بــر ایــن بــود کــه ایــن بهترین چیزی اســت کــه برای 

فلورانس ترتیب داده شــده اســت.« ماکیاولی در تابســتان 

ســال ۱۵۰۶، نوشــته ای تحت عنــوان »تدارک پیــاده نظام«۳ 

نگاشت و در آن، ضمن تأکید بر اینکه »نمی توان از سپاهیان 

خارجی مزدور چشــم امید داشت«، خاطرنشان ساخت که 

در عــوض تکیــه بر مزدوران، شــهر باید مجّهز و مســّلح »به 

ســاح های خود باشــد و از مردان خود متمّتع شود و طرفی 

برببندد.« در اواخر همان سال، شورای بزرگ شهر سرانجام 

پیشــنهاد ماکیاولــی را پذیرفتــه و متقاعــد گردیــد. کمیتٔه 

دولتی جدیدی به نام کمیتٔه نه نفری میلیشیا تشکیل یافت 

و ماکیاولــی بــه ســمت دبیــری آن گمــارده شــد، و این گونه 

بود که به یکی از آرمان ها و خواســته های اومانیســت های 

فلورانسی جامٔه عمل پوشانده شد. با این همه، آرزوها نقش 

بر آب شد و نیروی میلیشیا در ۱۵۱۲ رسوایی به بار آورد و در 

زمان دفاع از منطقٔه پراتو بدون آنکه بتواند ســّدی در برابر 

پیاده نظام اســپانیا ایجاد کند، بدون کوچکترین دردســری 

کنار زده شد. با چنین اّتفاق ناخوشایند و مأیوس کننده ای 

ممکن اســت این تصّور پیش آید که بعد از واقعه، از عاقه 

و دلبســتگی شــورانگیز ماکیاولی به میلیشیا قدری کاسته 

شــده باشــد ولیکــن چنیــن نشــد و آن شــیفتگی و اشــتیاق 

کمــاکان تــداوم یافت. چنان که ماحظه می کنیم در ســال 

بعد، ماکیاولی در پایان کتاب شهریار به ضرس قاطع خطاب 

به مدیچی ها می گوید که پیش از هر چیز بایستی فلورانس 

را »به سپاهیان خودش« مجّهز کنند. در سال ۱۵۲۱ نیز که 

کتاب فن جنگ منتشر شد )یعنی تنها مکتوب وی در علم 

سیاست که در زمان حیات خودش انتشار یافت(، باز شاهد 

تکرار همان دالیل هستیم. سراسر دفتر نخست این رساله به 

توجیه شــیؤه ]بهره وری از[ »ارتش مرّکب از شهروندان« در 

برابر کسانی اختصاص یافته است که مخالف آن هستند و 

در سودمندی آن شک کرده اند. البته ماکیاولی به این نکته 

نیــز اذعان دارد که چنین ســپاهیانی لزوماً شکســت ناپذیر 

نیســتند، ولیکن این نکته را نیــز متذّکر می گردد که چنین 

ارتشــی بــر هرگونه نیروی دیگری تفّضل و برتــری دارد، و در 

پایــان، حّتــی تا بدان جا پیش می رود که مّدعی شــود اینکه 

گفته شود فردی برخوردار از خرد و صاحْب عقل است و در 

عین حال آن فرد از فکر یک ارتش مرّکب از شهروندان عیب 

بگیرد و آن را نپذیرد، چیزی جز ضد و نقیض گویی نیست. 

به عبارتی، نمی توان هم خردمند بود و هم به انکار ضرورت 

داشــتن یــک ارتش مرّکــب از شــهروندان دســت زد. اکنون 

می توانیم بفهمیم که چرا ماکیاولی تا آن اندازه به ستایش 

چزاره بورجا در مقام فرماندٔه نظامی می پرداخت و چرا در 

رسالٔه شهریار اّدعا می کرد که نمی توان به یک حاکم جدید 

هیچ قاعدهٔ  مفیدتری از تقلید از کردار او را توصیه نمود.

ماکیاولــی به چشــم خود شــاهد بود که چگونــه بورجا با 

قســاوت تمــام تصمیم گرفــت دســتیاران مــزدور خویش را 

از میــان بــردارد و ســپاهیان خود را به جــای آنان بگمارد. به 

نظر می رســد که این حیلــٔه متهّورانه تأثیری عمیق بر ذهن 

و فکــر ماکیاولی بر جای گذاشــت. هنگامی که او در فصل 

ســیزدهم شــهریار بــه مســئلٔه سیاســت نظامی می پــردازد، 

مجــّدداً بــه آن موضــوع ارجــاع می دهــد و از آن به عنــوان 

با تدقیق در رساله های 
معاصرین ماکیاولی، 
ح مشاهده  به وضو
خواهیم کرد که جملگی 
این براهین مصّرانه 
و تعطیل برندار تکرار 
شده است. اّما به 
محض برخورد با شهریار 
ماکیاولی، می بینیم که این 
جنبٔه اخالق اومانیستی 
و مسیحی به یکباره و 
بی هیچ مالحظه ای زیر و 
زبر شده است
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مثال مهّمی که بر هر حاکم جدیدی واجب است که بدان 

عمل نماید، یاد می کند. ماکیاولی در ابتدا بدین خاطر به 

تحســین بورجــا می پــردازد که بــدون ریــب و تردید فهمید 

مــزدوران، سســت عنصر و متغّیرالحال و بدعهد  هســتند و 

ســزاوار بی رحمی و نابودی. ســپس تحســین بیشــتری را به 

جهــت یادگیــری این آمــوزٔه بنیادیــن، که در خــور توّجه هر 

شــهریار جدید است، نثار بورجا می کند: هر شهریاری اگر 

قصد داشــته باشــد تا حکومت خویش را استوار نگاه دارد و 

تــداوم بخشــد، باید از اعتماد و اّتــکای به بخت و نیروهای 

بیگانه دست بشوید و شخصاً به گردآوری سربازان ]وفادار[ 

مبــادرت ورزد و خــوْد فرمانــدٔه بی بدیــل لشــکریان خویش 

باشد. 

دو موضــوع بــزرگ مــورد بحــث ماکیاولــی در کتــاب 

شــهریار یکی ســپاه اســت و دیگری فرمانده. بدین ترتیب، 

انــدرز دیگــری که او قصــد دارد در گوش فرمانروایان عصر 

خــود بخوانــد، این اســت که ســوای از لشــکریان شایســته، 

شــهریاری کــه بخواهــد به اوج افتخــار و جاه برســد باید به 

پــرورش صفات الزم برای رهبری شــاهانه در خویش هّمت 

بگمــارد. اندرزگران رومی این صفــات را تبیین کرده بودند 

و ماحصل نظراتشان تأثیر ژرفی بر اخافشان نهاده بود. این 

اندرزگــران گفتــه بودند که هــر رهبر بــزرگ، در گام اّول، تا 

حــدودی نیازمند به پشــتیبانی بخت اســت. زیــرا تا بخت 

لبخنــدی به لب نیــاورد، هیچ مقدار جهد و تاش انســانی 

برای وصول ما به باالترین هدف ها سودی نخواهد داشت. 

اّمــا آنــان مضاف بر این معتقد بودنــد که مجموعٔه خاص و 

ویــژه ای از خصوصّیات با عنــوان »ویرتو« وجود دارد که به 

جلــب الطاف و توّجهــات بخت یاری می رســاند و تا حدود 

زیــادی واصــل شــدن مــا بــه شــرف و افتخــار و جاه و نــام را 

تضمیــن می کند. ضابطــٔه بنیادینی که در ایــن باور قطعی 

و بی چون و چرا دانســته می شــد، به روشن ترین صورت در 

کتاب سیسرون، مباحثات توسکولی، به بیان درآمده است. 

سیســرون بیان می کند که اگر میل و عطــش »ویرتوس« را 

داشته باشیم و به انگیزٔه این عطش و بدون توّجه به تحصیل 

افتخار و جاه عمل کنیم، به احتمال فراوان در اکتساب جاه 

و افتخار نیز موّفق خواهیم شد، اّما به شرط اینکه بخت به 

رویمان لبخند بزند، چرا که افتخار و جاه در واقع پاداشــی 

است که به ویرتوس، اعطا می گردد.

دانشــوران اومانیســت ایتالیایــی عصر رنســانس، همین 

نگــرش را بــدون کــم و کاســت پذیرفتــه و وارد نظــام فکری 

خــود کردنــد. تا اواخر قرن پانزدهــم، کتب نصایح الملوک و 

سیاست نامه های اینچنینی، یکی از قالب های مرسوم ادبی 

بــود و به واســطٔه ابــزار جدید چاپ به حــّدی خواننده یافته 

بود که تا آن زمان ســابقه نداشــت. نویســندگان برجسته و 

مشــهوری نظیــر بارتولومئــو ســاچی۴ و جووانــی پوســتانو و 

فرانچسکو پاتریسی۵ رساالتی به قصد پند و اندرز فرمانروایان 

جدیــد قلمی کرده بودند و مفهوم کانونی تمامی آن ها این 

بود که بهره مندی از ویرتوس، راز کامکاری شهریاران است. 

پوستانو در جستاری دربارٔه کتاب شهریار با کّر و فّر بسیار 

اظهار می دارد که هر شهریاری که سودای نیل به واالترین 

اهداف را در ســر داشــته باشد، بایستی در کلیٔه کنش های 

خویش فرمانبردار احکام ویرتوس باشد.

به باور او »»ویرتوس« عالی ترین چیزها در جهان اســت 

و حّتی درخشان تر از خورشید است، چرا که افراد کور قادر 

به دیدن خورشــید نیســتند اّمــا به واضح تریــن وجه ممکن 

»ویرتوس« را می بینند.«

ماکیاولی عین همین باور را دربارٔه نسبت میان »ویرتو« و 

بخت و رسیدن به اهداف شاهانه را تکرار می کند. ابتدا در 

فصل ششم شهریار، اصول اومانیستی مذکور را می گشاید 

و بیان می دارد که »در مملکت نوبنیاد با شهریاری جدید، 

میــزان دشــواری حفظ مملکت بر حســب اینکه شــهریاری 

که آن را بدســت آورده، بیشتر یا کمتر »ویرتوئوزو«۶ است، 

تفاوت می کند«. تأیید و تثبیت این نکته در فصل بیست و 

چهارم صورت می پذیرد. آنجا که توضیح داده می شود که 

»چرا شــهریاران ایتالیا ممالک خویش را از کــف داده اند.« 

ماکیاولــی قویــاً بــه این نکتــه تأکیــد دارد که آن شــهریاران 

هرگز »نبایســتی به جهت رســوایی و بی اعتباری خویش به 

سرزنش و عیب جویی از بخت بپردازند، چرا که بخت تنها 

زمانی ضربتی می زند که مردان برخوردار از ویرتو »حاضر به 

ایستادگی در برابر وی نباشند.«

 لطمــات زیان هــای وارده بــر ایشــان تنها محصــول عدم 

شناخت این واقعّیت است که »تنها روش دفاعی صحیح، 

مّتکــی بودن به خویشــتن و ویرتوی خود اســت.« در فصل 

بیســت و ششــم کتــاب نیــز در ضمــن »دعــوت« پرشــور و 

حرارتی برای آزادســازی ایتالیا، فصلی که به کتاب شهریار 

خاتمــه می دهــد، مجــدداً بــه نقــش »ویرتــو« اشــاره مؤّکــد 

می گردد. در اینجا ماکیاولی به رهبران بی نظیری همچون 

موســی و کــوروش و تســئوس که در فصل ششــم به جهت 

»ویرتوی شگفت انگیزی« که داشتند و ذکرشان آمده بود، 

بــاز می گــردد و برخاف عادت مألــوف، با تمّلقی نامعمول 

مّدعــی می شــود کــه از بخــت نیــک »خانــدان پــر افتخار« 

مدیچــی از تمامــی الزم برخــوردار اســت زیــرا هــم ویرتوی 

فــراوان دارد و هــم از بخت همایــون و هم از یاری خداوند و 

او می گوید شهریار 
صاحب عقل در قدم اّول 
آنچه را که ضرورت اقتضا 

می کند راهنمای خود 
می داند: »برای حفظ 

مقام و موقعّیت خویش، 
باید برخوردار از این قّوه 

شود که از نیکی حذر 
کرده و بفهمد که با توّجه 
به شرایط و موقعّیت چه 

زمانی آن قّوه را به کار 
ببندد و چه زمانی به کار 

نبرد«
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مقامات دینی پشت گرم است.

گفتنی  اســت که همواره شــاهد گایه و ِشــکؤه بسیاری 

بوده ایــم که بیــان کرده اند ماکیاولی هیــچ تعریفی از ویرتو 

عرضه نمی دارد و حّتی )به گفتٔه ويتفيلد( نمی داند چگونه 

آن را به نحو منظّم و یکدست بکار ببرد. اّما اکنون به وضوح 

مــی تــوان دیــد کــه او ایــن اصطــاح را به شــیوه ای کامــًا 

ســازگار بــه کار می برد و، بــه تبعّیت از مراجع انســان گرای 

روم باســتان، منظور از آن را صفتی می داند که شــهریاران 

را بــه تحّمل ضربات و امواج ســهمگین بخت و جلب توّجه 

و محّبــت آن ایــزد بانو و، در نتیجه، رســیدن بــه اوج آوازه و 

کســب شرف و افتخار برای خویشــتن و ایمنی برای دولت 

خــود، توانــا و نیرومند می کند. اّما آنچــه باید مورد واکاوی 

و تحقیق قرار گیرد این اســت که از مرد ویرتوئوزو باید چه 

صفات و خصلت هایی را انتظار داشــت. میراث اندرزگران 

رومــی تبیین هــای غامضــی از مفهــوم »ویرتــوس« بود که 

به طور عمده، »ویر« حقیقی در آن، شــخصی صاحب ســه 

دسته صفات متمایز و در عین حال همبسته تصویر می شد.

ایشــان عقیــده داشــتند که فــرد صاحــب ویرتــو در گام 

نخســت، واجد چهار خصلــت »اصلی« خــرد، عادل بودن و 

دادگــری، دلیــری و میانه روی اســت. این هــا همان فضایلی 

است که سیسرون )به پیروی از افاطون( در نخستین بخش 

رســالٔه تکالیف اخاقی ذکر می کند. ولیکن آنان ســوای از 

این چهار خصلت اصلی، دسته ای صفات اضافی را نیز برای 

چنین شخصی به احصاء در می آوردند که به مرور و به طور 

اختصاصی واجد ماهّیتی »شاهانه« تلّقی گردید. بزرگترین 

ایــن صفات )و فضلیت محــوری در تکالیف اخاقی( همان 

چیزی بود که سیسرون بر آن نام »درستی« و اِجداد نهاده 

بود و مراد از آن، درست پیمانی و عمل شرافتمندانه با همه  

کــس و در همــٔه اوقــات بــود. اّما احســاس می شــد که این 

صفت الجرم بایستی با دو صفت دیگر تکمیل شود که هر 

دو در تکالیف اخاقی وصف شــده بودند و در ســنه کا که 

رســائلی ویژه به آن ها اختصاص داده بود، مورد تحلیل قرار 

گرفتــه بودند. یکی صفت شــاهانٔه نباهــت و بزرگواری بود 

که موضوع رسالٔه »در باب رأفت« سنه کا است، و دیگری، 

سخاوتمندی و گشاده دستی است که از موضوعات اصلی 

بحــث در رســالٔه دیگر او »در باب نیکوکاری« می باشــد. و 

ســرانجام بیان می گردید کــه »ویر حقیقی« از این خصلت 

برخــوردار اســت کــه در هــر حالی از حاالت، شــرط دســت  

یافتــن به شــرف و جــاه و افتخــار، کــردار فضیلت مدارانه تا 

سرحد امکان می باشد. این مّدعا که فرض می شد متابعت 

از اخاق هماره برابر است با پیروی از عقل و خرد، نقطٔه ثقل 

و گرانیگاه بحث سیسرون در تکالیف اخاقی است. او در 

دومین دفتر آن رساله متذّکر می شود بسیاری از افراد بر این 

باورند که ممکن اســت امری »به صاح و مصلحت نباشــد 

ماکیاولی بر اومانیسم 
روم باستان و همچنین 
اومانیسم دورٔه خود 
اشکالی را وارد می سازد 
که در عین سادگی، 
بنیادبرانداز است. او 
مدّلل می کند که اگر هر 
فرمانروایی قصد داشته 
باشد که به باالترین 
هدف های خود نایل شود، 
خواهد دید که دنباله روی 
از اخالق همیشه کاری بر 
وفق عقل نیست
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اّما از حیث اخاقی، امری صواب و درســت تلّقی گردد، و 

به مصلحت باشــد اما از حیث اخاقی درســت محســوب 

نشــود«، حــال آنکه این نگــرش، پندار باطلی بیش نیســت، 

چراکــه جــز بــه روش های اخاقــی نمی توان بــه مطالبات و 

خواســته های خویــش دســت یافــت و ظواهری خــاف این 

قضیه، یکسره فریبنده است چون »محال است که مصلحت 

از دِر تناقض با راستی و درست کرداری وارد شود.«

آنان  که در عصر رنســانس به اندرزنامه نویســی و نصایح 

الملــوک برای شــهریاران مشــغول بودنــد، چنیــن ارزیابی و 

نگرشی را دربست پذیرفته و فرض اساسی خویش را بر این 

امر اســتوار ســاخته بودند که مفهوم عام »ویرتوس« الزاماً 

دال بر فهرســتی کامل از فضایل اصلی و شــاهانه می باشد، 

و تا آن پایه در بســط فهرســت و تقسیم آن به اقسام فرعی و 

بــا عطف نظر به ظرایــف و نازک کاری ها پیش رفتند که در 

فرجام این فضایل به چهل فضیلت رسید که پادشاه بایستی 

در کســب و پرورش تمامی آن ها بکوشــد. نمونٔه بارز چنین 

طول و تفاسیری، رسالٔه »در تربیت پادشاه« پاتریتسی است 

که مفّصل به این چهل فضیلت می پردازد. نویسندگان این 

اندرزنامه ها، همچنین باوری قاطع و محکمی به این نگرش 

داشتند که راه عادالنه و دادگرانه ای که می بایست شهریار 

در پیــش بگیــرد، همان طریق اخاق اســت، و در اثبات این 

نکتــه آن چنــان سرســختی به خــرج دادنــد تا ســرانجام این 

سخن که »صداقت برترین و بهترین سیاست است«، زبانزد 

خاص وعام شد. وجه پایانی استدالل ایشان نیز، تخصیصی 

مسیحی بود به هرگونه تفکیک مصلحت از اخاق. ایشان با 

وارد کردن انگاره ای مسیحی به بیان این نکته پرداختند که 

حّتی اگر در حیات دنیوی توفیق الزم را برای کسب منافع 

خویش از رهگذر بیداد و ســتمگری پیدا کنیم، نمی توانیم 

توّقع داشــته باشــیم آن گاه که در حیات اخروی با عقاب و 

عذاب االهی مواجه می شویم، آن منافع باقی بماند و از بین 

نرود.

با تدقیــق در رســاله های معاصرین ماکیاولــی، به وضوح 

مشــاهده خواهیــم کــرد که جملگی ایــن براهیــن مصّرانه و 

تعطیل برنــدار تکــرار شــده اســت. اّما بــه محض برخــورد با 

شهریار ماکیاولی، می بینیم که این جنبٔه اخاق اومانیستی 

و مســیحی به یکبــاره و بی هیچ ماحظه ای زیر و زبر شــده 

اســت. این باژگونی از فصل پنجم  و هنگامی آغاز می شــود 

که ماکیاولی به بحث راجع به صفات نیک و بد شهریاران 

می پــردازد و خبــر می دهد که »گرچه بســیاری در این باره 

چیزها نگاشته اند ، اّما من برآنم تا از روش های دیگران بسیار 

فاصله بگیرم.«

در ابتدا او نیز به ســان اومانیست ها اشاره به این مطلب 

دارد که مجموعٔه خاّصی از فضایل شاهانه در کار است که 

ســخاوتمندی و جوانمردی و راستگویی را شامل می شود و 

جملگــی حاکمــان مکّلف بــه پروراندن این صفــات در خود 

هستند. بعد به همان سیاق معمول اومانیستی به تصدیق 

این امر می پردازد که »بسیار سزاوار تحسین خواهد بود که 

شهریاری« قادر باشد همیشه بر چنین سلوکی پایبند باشد 

اّمــا در ادامــه بــه رد و ابطال این فرض بنیادین اومانیســتی 

می پردازد که اگر فرمانروایی بخواهد به باالترین هدف های 

خود رهنمون شــود، باید کمر هّمت به تحصیل این فضایل 

ببنــدد. ماکیاولی باور بــه این اصل اساســی اندرزنامه های 

قدمــای اومانیســت  را برای شــهریاران، اشــتباهی مهلک و 

آشکار و فاجعه آفرین تلّقی می کند. البته او دربارٔه ماهّیت 

و سرشت اهداف، بدین معنا که هر شهریاری باید به ایمن 

نگه داشتن حکومت خود بیندیشد و به کسب جاه و افتخار، 

خویــش را ایمــن نــگاه دارد و بــرای تحصیــل جــاه و افتخــار 

بکوشــد، مخالفتی ندارد. ســخن او از آن جایی در گسست 

از پیشــینیان اومانیســتش قــرار می گیــرد کــه می نویســد 

اگــر هــدف ظفــر یافتن و نیل بــه این هدف ها باشــد، محال 

اســت حّتی یک فرمانروا وجود داشــته باشد که از جملگی 

صفاتی که معموالً نیک دانســته می شوند، برخوردار باشد 

یــا بــه نحو تام و تمام بــه آن ها عمل کند. هر شــهریاری ]به 

وضوح[ مشــاهده می کند که در جهانی ظلمانی که در آن 

اکثرّیت انسان ها از نیکی به دورند، باید به حفظ منافع خود 

بپردازد. بنابراین چنین نتیجه می گیریم که اگر او در میان 

این حجم زیاد از کسانی که خوب نیستند »فکر و ذکری جز 

خوب بودن نداشته باشد«، نه تنها در هیچ کار بزرگی ظفر 

نخواهد یافت و موفقّیتی کســب نخواهد کرد، بلکه »قطع 

یقین نابود خواهد شد«

ماکیاولی بر اومانیسم روم باستان و همچنین اومانیسم 

دورٔه خــود اشــکالی را وارد می ســازد کــه در عین ســادگی، 

بنیادبرانداز است. او مدلّل می کند که اگر هر فرمانروایی 

قصد داشته باشد که به باالترین هدف های خود نایل شود، 

خواهــد دید که دنباله روی از اخاق همیشــه کاری بر وفق 

عقل نیســت، بلکه بالعکس، هر تاش معمول و یک دســتی 

بــرای »عمــل کردن بــه هر آنچه آدمیــان به عّلــت آن خوب 

دانسته می شوند«، سیاستی متباین با عقل و تباه از کار در 

می آید. ولی ممکن اســت کســی بنا به اعتقادات مسیحی 

خویش اعتراض کند که چنین روشــی عین جهل و خباثت 

اســت، زیرا کســانی که در این مســیر قدم می گذارند، روز 

حشر را از خاطر می برند که برای هر ظلمی که می کنند، به 

آن که قصد دارد همواره 
دولْت یار و خوشبخت باشد 
باید هوشمندی نشان دهد 

و خود را هم گام و هم ساز 
با زمانه کند«. اگر کسی 
بدین شیوه »بر طبع و 

طینت خویش حاکم شود« 
و »طریقٔه کردار خود 

را سازگار با زمانه کند«، 
آن گاه »به راستی این امر 

محّقق خواهد شد که مرد 
خردمند بر ستارگان و بر 

تقدیر فرمان براند.«
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کیفر خواهند رسید. پاسخ این اعتراض چیست؟ ماکیاولی 

در این باره ســکوت اختیار می کند. ســکوت او اّما رساتر از 

ســخن گشــادن و به معنی دقیق کلمه دوران ســاز بود، زیرا 

سراسر اروپای مسیحی را درنوردید و در ابتدا باعث سکوتی 

بهت زده شد و سپس ولوله و هنگامه ای از دشنام و تنفر به 

پا کرد که تا به امروز هرگز فروننشسته است.

بدین ترتیــب، اگر شــهریاران نباید مطابــق اوامر متعارف 

اخاقــی عمــل کنند، پــس چگونه بایــد رفتار کنند؟ پاســخ 

ماکیاولــی کــه در واقع کانون و مدار اندرزهای مثبت او به 

فرمانروایان نورســیده و جدید است، در آغاز فصل پانزدهم 

می آید. او می گوید شــهریار صاحب عقل در قدم اّول آنچه 

را که ضرورت اقتضا می کند راهنمای خود می داند: »برای 

حفــظ مقــام و موقعّیت خویــش، بایــد برخــوردار از این قّوه 

شــود که از نیکی حذر کرده و بفهمد که با توّجه به شــرایط 

و موقعّیت چه زمانی آن قّوه را به کار ببندد و چه زمانی به 

کار نبرد«.

ماکیاولی ســه فصل بعد مجدداً به تذکار و تأکید بر این 

آمــوزٔه بنیــادی می پــردازد و می نویســد: شــهریار خردمنــد 

»هــر گاه بتوانــد، نیکی می کند« اّما ]ایــن را هم[ »می داند 

که اگر ضرورت یافت، چگونه بدی کند«. افزون بر این، او 

بایــد خــود را با این واقعّیت نیز هم آهنگ کند که »در اکثر 

اوقات، ضرورت دارد که برخاف راستی و برخاف محّبت 

و برخاف انسانّیت و برخاف دین« رفتار کند اگر بخواهد 

»حکومــت خویش را پابرجا نــگاه دارد«. ماکیاولی اهمّیت 

ایــن نکته را اّولیــن بار در یکی از مأموریت های دیپلماتیک 

خویــش دریافــت. پــس از گفتگویی با کاردینال شــهر ولترا 

در ۱۵۰۳ و، دو ســال بعــد، در جریــان گفت و گــو با پاندولفو 

پتروتچی، بدین نتیجه رســید که بایستی درسی که بعدها 

کانون نظریات سیاسی او شده را به ثبت و ضبط رساند. و 

آن درس چیزی نبود جز اینکه رمز توفیق در مملکت داری، 

بازشناخت نیروی برتر اوضاع و احوال و پذیرفتن ضروریات 

زمان و همگام شــدن با روزگار اســت. یک سال بعد از اینکه 

پاندولفو چنین نســخه ای برای کامیابی در شــهریاری را به 

دســت ماکیاولی داد، او نخســتین بار مجموعه ای از چنین 

ماحظاتی را به عنوان افکار و آرای خویش به رشــتٔه تحریر 

در آورد. در ســپتامبر ۱۵۰۶، یعنــی زمانــی که ماکیاولی در 

پروجا مســکون شــده بود و شــاهد پیشــروی های حیرت آور 

]پاپ[ یولیوس دوم در جنگ بود، در مرقومه ای به جووانی 

ســودرینی، بــه اندیشــه ورزی در خصــوص دالیــل تفــّوق و 

شکســت در امــور کشــوری و لشــکری پرداخــت و نوشــت: 

»مهــار هــر یــک از ما به دســت اســتعداد خاّصی اســت که 

طبیعــت بــه هرکســی ارزانــی مــی دارد«؛ اّمــا »زمانه تغییر 

می کند و زمینٔه دگرگونی های بســیار اســت« و کسانی که 

تغییــر و تبّدلــی را در طریقــٔه رفتــار و کــردار خویش اعمال 

نمی ســازند تغییر نمی دهد، ناگزیر »گاهی با بخت نیک و 

گاهــی با بخت نحس« مواجه می گردند. نتیجه و معنایی 

بنابراین مفاد و 
مضمون دقیق ویرتو، 
انعطاف پذیری اخالقی 
در شهریار است. به گفتٔه 
ماکیاولی، شهریار »باید 
ذهنی داشته باشد آمادٔه 
چرخیدن به هر سویی 
که نسیم بخت و تلّون 
امور اقتضا کند. ماکیاولی 
خود با لحنی گزنده که 
توأمان آمیخته به تمسخر 
و تعریض است، اعالم 
می کند که ماحصل گفتار 
وی شکاف بزرگ و گسستی 
میان او و سراسر سّنت 
اومانیستی در اندیشٔه 
سیاسی بوجود می آورد
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که از فحوای این حکایت گرفته می شود مشّخص و محّقق 

است: آن که قصد دارد همواره دولْت یار و خوشبخت باشد 

بایــد هوشــمندی نشــان دهد و خــود را هم گام و هم ســاز با 

زمانه کند«. اگر کسی بدین شیوه »بر طبع و طینت خویش 

حاکم شود« و »طریقٔه کردار خود را سازگار با زمانه کند«، 

آن گاه »به راستی این امر محّقق خواهد شد که مرد خردمند 

بر ستارگان و بر تقدیر فرمان براند.«

هفــت ســال بعد ماکیاولی کم و بیش همیــن افکار را که 

از ســرفروتنی، »هوس ها« نامیده بود، در فصلی از شــهریار  

نقــل کــرد کــه به اهمّیــت بخــت در امور بشــری اختصاص 

داشت. او در آنجا بیان می دارد که همه کس می خواهد از 

تمایل خاص خویش پیروی کند: یکی »محتاطانه و دیگری 

بــی پــروا؛ یکی با زور و دیگری با مهــارت.« اّما در خال این 

»زمانه و امور دیگرگون می گردند« و اگر حکمران »به تغییر 

روش کردار خود نپردازد، ناچاراً دیر یا زود با بخت بد روبرو 

خواهد شد. ولیکن اگر قادر به تغییر طبیعت خویش همگام 

با روزگار و امور شود، بخت دگرگون نخواهد شد. بنابراین، 

شهریار بختیار و کامکار آن کسی است که همواره »طریقٔه 

کردار خویش را با سرشت زمانه سازگار کند.« بدین  ترتیب، 

آشکار گردید که پایٔه انقاب ماکیاولی در اندرزنامه نویسی 

برای شهریاران، تعریف جدید او از مفهوم کانونی »ویرتو« 

بود. ماکیاولی تصریح می کند که »ویرتو« نام آن دسته از 

صفاتی اســت که شــهریار را توانا به اّتحاد با بخت و کسب 

شرف و افتخار و نام بلند می سازد. اّما معنای این اصطاح 

را از معنــای هرگونــه فضیلــت اصلــی و شــاهانه ]پیشــین[ 

متمایز می کند و، در عوض، عنوان می دارد که صفت ویژٔه 

شهریاراِن به راستی »ویرتوئوزو«، آمادگی ایشان برای دست 

زدن بــه هر اقدامی که ضــرورت ایجاب کند -چه آن اقدام 

منطبق با فضیلت باشد یا رذیلت- به قصد نیل به بلندترین 

اهداف خویش می باشد.

بنابرایــن مفــاد و مضمــون دقيــق ويرتــو، انعطاف پذیــری 

اخاقی در شهریار است. به گفتٔه ماکیاولی، شهریار »باید 

ذهنی داشــته باشــد آمادٔه چرخیدن به هر سویی که نسیم 

بخت و تلّون امور اقتضا کند. ماکیاولی خود با لحنی گزنده 

که توأمان آمیخته به تمسخر و تعریض است، اعام می کند 

کــه ماحصل گفتار وی شــکاف بزرگ و گسســتی میــان او و 

سراسر سّنت اومانیستی در اندیشٔه سیاسی بوجود می آورد. 

اندرزگران و مصلحان روم باســتان و پیروان و تابعین فراوان 

ایشــان، فضیلت اخاقی را وجه تمایز »ویر«، یعنی انســان 

به راســتی مردانه، تلّقی می کردنــد. بنابراین، ترک فضیلت 

نه تنها به معنای انحراف از مسیر خرد، بلکه همچنین معادل 

و همتای با ددمنشی و وداع با مقام انسانّیت و تنزر به رتبٔه 

حیوانی بود. سیسرون در دفتر اّول تكاليف اخاقی چنین 

گفته بود که برای بدی کردن دو راه وجود دارد: با زور یا با 

نیرنگ، و افزوده بود که این هر دو، خوی »حیوانی« بوده و 

»شایستٔه شأن آدمی« نمی باشد، زیرا زور خصلت شیر است 

و نیرنگ »به نظر می رسد که متعّلق به روباه مّکار باشد.«

اّمــا بــه نظــر ماکیاولی این نکتــه بدیهی و روشــن بود که 

برای کامکاری، مردانگی به تنهایی بسنده و راهگشا نیست. 

در آغــاز فصل هجدهم شــهریار بیان می شــود که بی تردید 

می توان به دو شیوه عمل کرد که »نخستین شایستٔه آدمی 

اســت و دومیــن در خــور حیوانات.«. اّما »بدان ســبب که 

مورد نخســت در اغلــب اوقات کفایت نمی کند، شــهریار 

باید به دومی چنگ زند و بدان درآویزد.« بدین ترتیب، یکی 

از مواردی که شــهریار باید بداند این اســت که به تقلید از 

کدام جانور بپردازد. پند مشهور و شایع ماکیاولی این است 

که »شهریاری به بهترین وجه به موفقّیت خواهدرسید که 

از میان جانوران، روباه و شیر را انتخاب کند« و اصول واالی 

نیک مــردی را بــا فنون ضــروری زور و نیرنــگ تکمیل نماید. 

این برداشت در فصل بعد نیز، هنگام سخن دربارٔه یکی از 

شخصّیت های تاریخی مورد عاقٔه ماکیاولی، یعنی امپراتور 

رومی ســپتیموس ســه وروس۷، مــورد تأکید قــرار می گیرد. 

ماکیاولــی ابتــدا مــا را خاطر جمــع می کند کــه آن امپراتور 

»مردی صاحب ویرتوی فراوان« بود. ســپس در تشریح این 

ســخن اضافــه می کند که صفــات بزرگ ســپتیموس همان 

صفات »شــیر بســیار درنده و روباه به غایــت حیله گر« بود 

و، در نتیجــه، »همــه هــم از او ترس و واهمه داشــتند و هم 

می ترسیدند و هم به او احترام می نهادند« ماکیاولی برای 

اتمــام تبییــن خــود، نوع رفتــار و عملــی را که از شــهریاران 

به راســتی »ویرتوئوزو« انتظار مــی رود را معّین می گرداند. 

در فصل نوزدهم، به بیان سلبی این نکته پرداخته و با اصرار 

خاّصــی بیــان می کنــد که »چنیــن حکمرانی هرگــز به هیچ 

کار ســزاواِر تحقیر و رسواشــدنی دســت نمی زند و همواره 

نهایت مراقبت را به خرج می دهد تا از هر چیزی که منجر 

به منفور شــدن وی می گردد، بپرهیزد« در فصل بیســت و 

یکــم، نتایــج مثبت این امر ذکر می شــود. چنین شــهریاری 

همیشه »بی تردید« با وفاداران و دشمنان خود رفتار کرده و 

قاطعانــه »به حمایت یکی از دو طرف« بر می خیزد. اّما در 

عین حال مراقب است تا در نظر اتباع خود، هر چه بیشتر 

مفخــم و شــاهانه جلــوه کنــد: »به امــور فوق العاده دســت 

می زنــد« و همــواره آنــان را »در بیــم و اميد و منتظر نتیجه 

نگاه می دارد.«
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با عطف نظر به آنچه رفت، می توان به ســهولت پی برد 

که چرا ماکیاولی بدان شــکل زبان به ســتایش چزاره بورجا 

می گشــود و در مدحش قلم فرســایی می کرد و می کوشید 

تــا او را -بــا وجــود تمامی محدودّیت هــا و محرومّیت های 

آشــکارش- تمثــال و مصــداق ويرتــو بــه دیگــر شــهریاران 

تازه برخاســته معرفی کند. دلیــل آن، این بود که بورجا در 

یک مورد رعب آور نشان داده بود که اهمّیت یگانٔه پرهیز 

از کینه و تنفر مردم و در عین حال حفظ احساس هیبت و 

اعجــاب در دل آنــان را کاماً درک می کند. در آن زمان او 

متوّجه شــد که حکومتش در رومانیا که در کفالت مردی 

بــا کفایــت ولیکن جّبار همچون ریمیرو ده اورکو اســت، با 

بیشــترین میزان خطر روبرو اســت و به زودی مورد كينه و 

نفــرت مــردم آن ناحیه واقع می گردد. ماکیاولی به چشــم 

خود شــاهد راه حل بی رحمانٔه بورجــا بود و دید که چگونه 

در دم ریمیرو کشته شد و جسدش به عنوان قربانِی خشم 

مــردم در میــدان شــهر به نمایــش در آمد. بــاور ماکیاولی 

بــه بایســتگی مســّلِم اجتنــاب از نفــرت مــردم و بــی ارج 

گشــتن در نظــر آنان، به احتمــال زیاد از همــان تاریخ آغاز 

شــد. حّتی اگر کردار بورجا تنها به تقویت احســاس قبلی 

او دربارٔه واقعّیت های سیاســی شــده باشــد، باز هم جای 

تردیــدی باقــی نمی ماند که آن رخداد تأثیر عمیقی بر وی 

نهــاد. هنگامی که ماکیاولی در شــهریار به بحــث دربارٔه 

مســئلٔه منفــور و بــی ارج گشــتن می رســد، بــرای مصداق 

سخن خویش، دقیقاً همان واقعه را به یاد می آورد و آشکارا 

بیــان مــی دارد کــه پــس از تعّمــق و تدقیــق، به ایــن نتیجه 

رهنمون شــده که اقدام بورجا به نحو قابل تأّملی درســت 

بوده است. عملی قاطع و دلیرانه که به تام تمام به نتیجٔه 

دلخواه ختم گردیده است. زیرا از طرفی باعث برانگیختن 

احســاس رضایــت و بهــت در دل مــردم شــده، و از طرفــی 

دیگــر، دلیــل تنفر و کینٔه آن ها را از میان برداشــته اســت. 

ماکیاولــی بــا ســردترین و بی احســاس ترین لحــن ممكــن، 

نتیجــه و ثمــرٔه فکــر خود را بدیــن نحو اظهــار می کند که، 

بــه نظــر وی، رفتــار بورجا مطابق معمــول »در خور توّجه و 

شایستٔه تقلید دیگران است.«

پینوشتها:
۱. پولوبیوس )Polybius(: موّرخ شهیر یونانی ساکن روم بود که در 
ســدٔه ســوم و دوم قبل از میاد می زیســت. او از رجال برجســتۀ 
اّتحادیــۀ آخایایــی علیه رومیان بود و، پس از شکســت ســپاهیان  
مقدونــی  در پودنــا در ۱۶۸ قبــل از میــاد به همراه دیگر اشــراف 

آخایایی به عنوان گروگان سیاسی به روم برده شد.
۲. لئونــاردو برونی )Leonardo Bruni(: موّرخ و دولتمرد ایتالیایی 
که یکی از مهم ترین اومانیست های اوایل دورٔه رنسانس شناخته 
می شود. از وی به عنوان نخستین شخصی یاد شده که در مورد 
سه دوران باستان، قرون وسطا و مدرن مطلب به رشته تحریر در 

آورده است.
3. A Provision for Infantry
۴. بارتلومئــو ســاچی )Bartolomeo Sacchi(: موّرخ و اومانیســت 

ایتالیایی سدٔه پانزدهم میادی.
۵. فرانچسکو پاتریتسی )Francesco Patrizi( فیلسوف و اندیشمند 

نوافاطونی اهل ونیز.
۶. صفتی است برساخته از لفظ ایتالیایی ویرتو که به دارندٔه ویرتو 

اطاق می گردد.
 :) Lucius Septimius Severus( ۷. لویسوس سپتیموس سه وروس
از ژنرال هــای عالی رتبــٔه رومی که به مّدت ۱۸ ســال امپراتور روم 

بود.
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»در زمانٔه صلح هرگز امور را سهل مگیر!«
رنسانس: در باب جنگ و صلح جاودان

یحیی شعبانی
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انگاره هــای عصر رنســانس دربارٔه جنــگ و صلح، غالباً به 

چالش کشــیدن اومانیســتِی سّنت مدرســِی جنگ مشروع 

اســت. رنسانس ایده های ایجابی، بســنده و فراگیر درباب 

توجیــه جنگ و اِعمــال محدودّیت اخاقی بر آن ندارد. اگر 

رنسانس را دوران گذار از قرون وسطا به دورٔه مدرن بدانیم، 

تقریبــاً نمی تــوان نظریــه ای فراگیــر در آن یافت کــه توازنی 

بین مفاهیم جنگ و صلح ترســیم کرده باشــد. در این دوره، 

اساســاً یا جنگ دســت باال را دارد یــا صلح در معنای مطلق 

کلمه. می توان با کمی ساده سازی نظریه پردازی برای صلح 

مطلق یا مفهوم سازی برای جنگ مطلق را به ترتیب متعّلق به 

اومانیســت های شمالی )مثاً اراسموس( یا اومانیست های 

جنوبــی )مثــاً ماکیاولــی( دانســت. اراســموس )علی رغــم 

زبان بازی هــای مبهــم( اساســاً فــردی طرفــدار صلح اســت. 

ماکیاولی اگرچه وضعّیت جنگ را وضعّیتی هستی شناختی 

و فراگیــر می دانــد اّمــا آنچه بــرای او اهمّیت دارد، نســبت 

کلیدی بین جنگ و سیاست و مقّید ساختن اّولی به دومی 

است. ماکیاولی علی رغم روا دانستن استفاده از زور، تأکید 

زیــادی بــر کنترل و مهــار آن دارد و از خشــونت نامحدود و 

نامقّیــد دفــاع نمی کنــد. با وجود این، اشــتیاق کمــی برای 

صلح در آثار او مشــاهده می کنیم. اراســموس و ماکیاولی، 

مواضعی متضاد درباب جنگ و صلح دارند اّما در چارچوب 

یک ســّنت می نویســند و بــا نظر بــه دو ایــدٔه متمایز: صلح 

جــاودان و جنــگ جاودان. بــا این حال، می تــوان این دو فرد 

را در جهت یک هدف مشترک نیز همگرا دانست: محدود 

کردن ظلمات جنگ.  انگاره های جنگ و صلح در رنســانس 

و نســبت آن ها با سّنت جنگ مشــروع در قرون وسطا جای 

بررسی بسیار دارد.

ونوس و مارس
رنســانس دورٔه خوشــبینی عظیــم بــه صلــح اســت. پایان 

جنگ هــای ۱۰۰ ســاله، عهدنامــه و صلــح لــودی )۱۴۵۴( و 

بســیاری اّتفاقات دیگر، نویدبخــش دورانی مطبوع تر بود. 

اّما مانند هر صلحی و در فقدان قیود اخاقی ـ سیاسی برای 

آن جوانه هــای جنــگ به تدریــج ســر از خــاک صلــح روییدن 

گرفتند و این تراژدی و پارادوکس صلح محســوب می شــد. 

اگرچه جنگ های قرون وسطایی بی خشونت و ظلم نبودند، 

اّما سرشــت و دامنٔه آن ها شــّدت کمتری داشت. اساساً در 

انتهــای قرن پانزدهــم جنگ های اروپایی دامنه و خشــونت 

گســترده تری یافتند. برای محدودســازی آثــار وخیم جنگ 

طبیعتــاً رویکردهایــی وجــود داشــته اســت اّمــا درخصوص 

بیهودگی یا اثربخشــی آن ها نمی توان نظــری نهایی و قاطع 

صادر کرد.

در فرهنــگ و هنر رنســانس، بیش از همه جــا و به تناوب، 

شاهد پارادوکس های جنگ و صلحیم. در هنرهای تجّسمی 

رنسانس معموالً موضوع صلح و جنگ را با همجواری ونوس 

)ایزدبانوی عشــق و زیبایی در اســاطیر رومی( و مارس )ایزد 

جنگ در اساطیر رومی( به تصویر می کشند. بهترین جایی 

که می توان این رویکردها را ماحظه کرد هنر نّقاشی است. 

در نّقاشی »ونوس و مارس« اثر بوتیچللی ونوِس درخشان و 

پیروزمند به مارس که در خوابی عمیق و آرام فرو رفته است 

می نگــرد. نکتٔه جالب در این اثر، خلع ســاح مارس توســط 

ســاتیرهای جنگلی است. در نّقاشی دراماتیِک »پیامدهای 

جنــگ« اثــر روبنس نیز ونوس در عین ناامیدی و پریشــانی 

نمی تواند مارس وحشی و مخّرب را کنترل و مقّید کند. این 

نّقاشی ها، بی تردید منطبق با بافت تاریخی شان باید فهمیده 

شوند. ونوس و مارس )بوتیچللی( در سال ۱۴۸۳ و در میانٔه 

صلح ایتالیایِی لودی ترســیم شــده است و پیامدهای جنگ 

)روبنس( بین سال های ۱۶۳۸ و ۱۶۳۹ که در میانٔه جنگ های 

ســی ســاله اســت. به طور کّلی، دورٔه رنســانس، دورٔه گذار 

از نظریٔه کامی و قرون وســطایِی جنِگ مشــروع به آســتانٔه 

دوران مــدرن اســت و از حیــث نظریات مربــوط به جنگ و 

صلح تقریباً می توان آن را دورانی فقیر در نظر گرفت. قرون 

وســطا بــا نظریــات مربــوط به جنگ مشــروع، قوانین شــرع 

درباب جنگ و کدهای شوالیه گری به طور کّلی، حرف های 

زیــادی دربــارٔه جنــگ و هدایــت آن در اختیــار داشــت. اّما 

از انتهــای ایــن دوره تا شــیوع ایده هــای اّولّیه و نو ـ مدرســِی 

مــدرن در بــاب جنــگ و صلح و پیدایــش قوانین بین المللی 

)گروتیــوس( در خصوص جنــگ، تقریباً دچار فقر نظریه ایم. 

در اینجا شــاهد ســیان، هم پوشــانی و تعامل و بعضاً تزاحم 

ایده هــا و گفتارهای مختلفیم. از این حیث، می توان گفت 

که سّنت جنگ مشروع که سابقه در نظرات آگوستین دارد 

و به واســطٔه آکویناس در قرن ســیزدهم بسط یافته است، با 

وقفه ای کوتاه در رنســانس، به شــکلی کاســیک در انتهای 

قرن شانزدهم ادامه یافت. در این میان می توان به طور کّلی 

دو رویکرد متفاوت تشــخیص داد. از یک ســو، شــاهد انکار 

تاّم جنگ به عنوان ابزاری عقانی و سیاســی هســتیم )مثًا 

در نمونــٔه اراســموس( و از ســوی دیگر، کســانی نیز مبتنی 

بر جامعٔه سیاســی و نه دالیل کامی ـ الهّیاتی شــرایط جنگی 

را می پذیرنــد )ماکیاولــی(. نکتٔه جالب در این میان، نســب 

و تبار مشــترک این دو جریان اســت. هر دوی این جریانات 

شجره نامه ای اومانیستی دارند و از این حیث می توان هر دو 

را چالشی اومانیستی با سّنت مدرسی و در تحلیل نهایی، 

ع،  نظریٔه جنگ مشرو
خ شده به  امری منسو
حساب می آمد و در بهترین 
حالت از آن تعبیر به »حق 
جنگ« می شد؛ در حالی 
گوستین قدیس  که نزد آ
این نظریه اساسًا برای 
کنترل و مقّیدسازی جنگ 
و خشونت مراد می گشت. 
آباء کلیسا که با شرایط 
جنگی تام و تمام عهد 
باستان مواجه بودند، 
تالش کردند در چارچوب 
ع بدان  نظریٔه جنگ مشرو
مهار و قید بزنند
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متعّلق به دورٔه گذار، بین سّنت مدرسی و مدرنیتٔه متقّدم 

دانست. 

رنسانس: بحران نظریه و خشونت عریان جنگ 
بــا ضعیــف شــدن اقتدار اخاقی کلیســا و دســتگاه پاپ 

در دورٔه رنســانس، آموزه هــای قــرون وســطایی بــرای کنترل 

و محدودســازی جنگ نیز رو به ضعف گذاشــت. آنچه در 

ایــن چارچــوب، اهمّیــت فــراوان دارد افول نظریٔه کلیســای 

مّتحد اســت که روزبه روز از اقتدار نظریات قرون وسطایی 

دربــارٔه جنــگ و صلح کاســت. نظریٔه جنگ مشــروع، امری 

منسوخ شــده به حســاب می آمــد و در بهترین حالــت از آن 

تعبیر به »حق جنگ« می شــد؛ در حالی که نزد آگوســتین 

قدیس این نظریه اساســاً برای کنترل و مقّیدســازی جنگ و 

خشونت مراد می گشت. آباء کلیسا که با شرایط جنگی تام 

و تمام عهد باستان مواجه بودند، تاش کردند در چارچوب 

نظریٔه جنگ مشــروع بدان مهــار و قید بزنند. نظریٔه جنگ 

مشــروع که در آگوســتین قدیس سرراســت ترین بیان خود 

را یافته بود در طی قرون وســطا شــکلی سیستماتیک یافت 

و حّتــی پــس از وقفه ای در دورٔه رنســانس نزد نظریه پردازان 

توماســی انتهــای قرن شــانزدهم به صورتی کاســیک ادامه 

یافت. 

عصــر رنســانس، عصــر تغییر نظامــی و فرهنگی اســت و 

موّرخــان، عمومــاً بــر خشــونت بی رحمانــٔه رنســانس تأکید 

کرده اند. شوالیه گری و سلحشوری تأثیری کلیدی بر جریان 

جنگ در قرون وسطی داشت اّما با افول ارزش های فئودالی 

قدرتــش را از دســت داد. قانون شــریعت نیــز وجه کّلی اش 

را از دســت داد. هرچند، تا طلوع قرن هفدهم که صحبت 

از کدهــای نظامــی و قوانین ارتش های مّلی به میان می آید 

تقریبــاً نمی توان قواعدی برای رفتــار در جنگ یافت. عصر 

رنســانس عصر از دســت رفتن هنجارهای قدیمی است در 

عین حال که هنوز هنجارهای جدیدی جایگزین آن ها نشده 

است. از این حیث، عصر رنسانس عصر بحران است و کمتر 

می توان نظریه هایی هنجاری درباب جنگ و صلح یافت که 

بر روی آن ها اجماع وجود داشته باشد. 

به طــور کّلــی، در شــمال اروپــا، برعکــس جنــوب اروپــا، 

خوشــبینی بیشــتری نســبت به صلح وجود داشــت ولو در 

دوره ای کوتاه مّدت. می توان اراسموس را نماد رنسانس در 

شــمال اروپا دانســت. خوشــبینی اّولّیٔه اراسموس به صلح، 

پیامــد انسان شناســی و الهّیــات اوســت. انســان در حالتی 

بی دفاع، زاده و اساساً برای دوستی آفریده می شود نه نزاع. 

جنگ از حیث انسان شــناختی و الهّیاتی فساد است. برای 

اعــادٔه صلح، انســان نیازمنــد آموزش )لطف الهــی( و تحّقق 

آرمان های اومانیستی )صلح طلبِی مسیحّیت اّولّیه( است. 

اراســموس پس از خواندن شهریار ماکیاولی بسیار برآشفته 

شد و با نگارش کتاب »تربیت یک شهریار مسیحی« واکنش 

ســختی نشــان داد. از نظر اراســموس سیاســت باید پیگیر 

صلــح و آرامش باشــد نه بســط قــدرت و پیــروزی در جنگ. 

اراسموس اندکی پس از نگارش جوابیه به ماکیاولی و در پی 

تقّاهای کارل پنجم و فرانسیس اّول برای جنگ رساله ای با 

عنوان »شــکواییٔه صلح« نوشت که شاید بیشترین ناسزاها 

در تاریــخ رنســانس را به خــود اختصاص داده باشــد، هم از 

جانب کاتولیک ها، هم از جانب پروتستان ها و هم از جانب 

ســکوالرها! اراســموس در این رســاله، هر جنگی را ناشــی از 

بوالهوســی شــهریارانی می دانــد که به نــام مــردم، رودی از 

خون به راه می اندازند در حالی که آن مردم بیچاره اساســاً 

دغدغه ای به نام جنگ ندارند.   

ماکیاولی: کیهان شناسِی جنگ 
ماکیاولــی یکــی از پرکارتریــن نویســندگان در موضــوع 

تاریــخ نظامــی و »هنــر« جنــگ اســت و یکــی از مهم تریــن 

فیلســوفان سیاســی جنگ به شــمار مــی رود. با وجــود این، 

مشــهور اســت کــه او توّجــه اندکــی به جنبه هــای هنجاری 

جنــگ و صلح داشــت و جنگ را بر حســب ضــرورت )و یا به 

فضیلِت ضرورت( »موّجه« می دانست که این به خودی خود 

به معنای انهداِم مفهوم جنگ مشروع است. حّتی به نظر 

می رسد او معتقد بود وقتی امنّیت یک کشور کاماً وابسته 

به یک تصمیم اســت اصاً نباید توّجهی به این مســئله کرد 

کــه آیــا ایــن تصمیــم عادالنه اســت یا خیــر. علی رغــم همٔه 

ایــن مشــهورات، در چنین ساده ســازی هایی غالباً نمی توان 

سیمای حقیقی یک اندیشمند را ماحظه نمود. باید پرسید 

کــه ماکیاولــی چــه فهمــی از مفاهیم جنــگ و صلــح دارد و 

چگونه آن ها را توجیه می کند. آیا اساساً باید منتظر مباحث 

اخاقی در خصوص جنگ باشــیم؟ ماکیاولی به عنوان یکی 

از مهم ترین اندیشمندان سیاسی، تصّور منسجم و روشنی 

دربــارٔه سرشــت جنــگ و صلــح دارد. وقتــی از چشــم انداز 

سیاست به نظرات او درباب جنگ و صلح می نگریم ماحظه 

می کنیم که او قید و بندهای بسیار مهّمی )مهم تر از همٔه 

قیــد و بندهــای سیاســی( را بــرای رفتار جنگی وضــع کرده 

اســت. جنگ بــرای ماکیاولی به هیچ وجه منازعــه ای بدون 

محدودّیت نیست. شاید مهم ترین دلیل سوءتفاهم درباب 

او را بتوان تأکید زیاد بر دو کتاب مهم او )شهریار و گفتارها( 

دانست. با این حال، اگر به دیگر آثار او بنگریم )مثاً تاریخ 

شوالیه گری و سلحشوری 
تأثیری کلیدی بر جریان 

جنگ در قرون وسطی 
داشت اّما با افول 

ارزش های فئودالی 
قدرتش را از دست داد
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فلورانس، هنر جنگ یا نوشته های سیاسی کوچک( ایده های 

هنجاری دربارٔه جنگ خواهیم یافت چنان که گویی در این 

نوشته ها او در پی توجیه جنگ های خاص است. 

بــا کمی دّقت، می تــوان دریافت کــه ماکیاولی وقتی از 

جنــگ و صلــح حرف می زنــد از زبــان دین یا اخترشــناختی 

بهــره می بــرد و چنیــن زبانــی بی تردیــد، بخشــی از آگاهــِی 

دینی ـ دانشــِی فلورانــس در زمانــٔه وی بوده اســت. در بنیاد 

نظریٔه سیاســی او به ســادگی می توان یک کیهان شناســی و 

یک انسان شناسِی پیشا ـ مدرن را ماحظه نمود که برحسب 

آن ها حرکت افاک و اجرام سماوی تاثیری عّلی بر انسان ها 

و دیگــر نهادهــای اجتماعی ـ سیاســی می گذارنــد. چرخــٔه 

ناگزیر صلح و جنگ ظاهراً به همین کیهان شناســی مربوط 

است، گرچه نمی توان از حرص و طمع انسان در این چرخه 

گذشــت. بی قــراری و تلــّون افــاک و طبیعت ریشــٔه جنگ 

 The Golden( اســت. ماکیاولــی در رســالٔه االغ طایــی

Ass(۱ مّدعــی اســت کــه  ســیارات و ســتارگان، بــدون هیچ 

قــراری ســرگردان اند و هیچ چیزی نیز بــر روی زمین، همواره 

در شرایط یکسان نمی ماند. جنگ و صلح و نفرت وابسته به 

همین جنبش سماوی است. بدیهی است که چنین نگاهی 

به ســّنت یونانی ـ هراکلیتوســی تعّلــق دارد. روابط دولت ها، 

بی شــباهت به روابط اجرام ســماوی نیســت. ساکن ماندن 

دولت ها ناممکن است، شاید به همین دلیل است که مثًا 

ماکیاولی به پاپ توصیه می کند در جنگ فرانسه ـ انگلستان 

با اســپانیا به هیچ وجــه بی طرف نماند. بی طرفــی دولت در 

تضــاد با طبیعت آن قــرار دارد و بی تردید منجر به تضعیف 

آن می شــود. ایــن الگوی چرخــه ای و ادواری، به عنوان مثال 

در رسالٔه تاریخ فلورانس این گونه وصف می شود: »دلیری، 

صلح ایجاد می کند؛ صلح، آســودگی؛ آســودگی، بی نظمی؛ 

بی نظمــی، خرابــی؛ بدیــن  ترتیــب از بی نظمــی نظم فــوران 

می کنــد؛ از نظــم ویرتو، و از ایْن شــکوه و سرنوشــت نیک.« 

و مجــدداً: »ارتش هــا پیــروزی را تضمین می کنند و پیروزی 

صلح را...« سرشت موّقتِی صلِح زمینی و ضرورت خشونت، 

پیامد همین چرخٔه کیهان شناختی است. 

پیش تــر گفتیم که نظریٔه جنگ مشــروع اساســاً گفتاری 

در کنتــرل جنــگ بــود و شــاید چنیــن اّدعایــی را در مــورد 

ماکیاولــی هم بتــوان طرح نمود. علی رغم تفاســیر عجیب 

و غریــب و متنافــر از آثــار ماکیاولــی شــواهدی در دســت 

داریــم که ماکیاولی را این گونه بخوانیم. به عنوان مثال در 

گفتارها ماکیاولی تأکید می کند که وقتی مردان سیاســِی 

نیک )شهریاران نیک( فرمان می رانند جهان سرشار از صلح 

و عدالت می شــود. البته نمی توان فراموش کرد که صحنٔه 

سیاســی ایتالیا، در زمانٔه ماکیاولی به هیچ وجه شــباهتی با 

»جهانی سرشــار از صلح و عدالت« نداشــت. با وجود این، 

چنان کــه از مفهــوم ویرتو می توان فهمیــد ماکیاولی، تماماً 

فردی سرنوشــت گرا نبود. ویرتو، اساساً به معنی توانستن و 

مقاومت در مقابل اثرات سرنوشــت نیز اســت. سرنوشــت، 

حاکم بر نیمی از چیزهایی است که انجام می دهیم و نیِم 

دیگر در کنترل خودمان اســت. البته میدان عمل کوچکی 

برای بهبود شرایط در اختیار داریم تا از ظهور جنگ جلوگیری 

کنیم، اّما شرط امکان برای محدود کردن دامنه و آثار جنگ، 

پذیرفتن و عمل کردن در درون همین شرایط است. به نظر 

می رســد ماکیاولــی در این فقرات مشــغول توصیف صرف 

صحنٔه سیاست است اّما به هر حال، نمی توان فراموش کرد 

که انسان ها همان گونه که جهان را می فهمند عمل می کنند 

و اجتناب ناپذیر دانســتِن جنگ، دعوت انســان ها به جنگ 

نیز به نظر می رسد. تحلیل امر سیاسی، صرفاً شفاف کردن 

صحنٔه سیاســت نیســت بلکه طرحی اســت برای برساختن 

آن است. در تحلیل نهایی، نمی توان این واقعّیت را نادیده 

ت، می توان 
ّ

با کمی دق
دریافت که ماکیاولی 
وقتی از جنگ و صلح 
حرف می زند از زبان 
دین یا اخترشناختی بهره 
می برد و چنین زبانی 
گاهِی  بی تردید، بخشی از آ
دینی ـ دانشِی فلورانس در 
زمانٔه وی بوده است
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گرفــت که در آثــار ماکیاولی، نه تنها شــرایط جنگ پذیرفته 

می شود بلکه ظاهراً اشتیاقی هم برای صلح وجود ندارد! 

ماکیاولــی »شــرایط جنگــی« را امــری دائمــی می دانــد 

اّمــا به وضــوح تمایزی بین جنگ و صلح نیــز برقرار می کند. 

وقتــی دولت ها دائمــاً با ارتش به یکدیگــر می تازند طبیعتاً 

نمی توان چنین وضعّیتی را صلح نامید و وقتی هیچ انسانی 

کشته نمی شود، هیچ شهری غارت نمی شود و هیچ امارتی 

سرنگون نمی شود نیز نمی توان آن را جنگ دانست. جنگ، 

اســتفادٔه بالفعل از خشــونت مخــّرب اســت و صلح، غیاب 

ایــن نوع خشــونت. پس صلح، همواره لطیــف و خوش خیم 

نیست و چنان که می دانیم بیشترِ صلح ها جنگ ـ مانند و در 

حاشیٔه جنگ تعریف می شوند. چنان که ماکیاولی در تاریخ 

فلورانس مّدعی است، صلح موجب رخوت و فساد می شود 

و حّتی صلح ممتد، جوهره و انرژی قدرت نظامی را می مکد 

و آمادگــی بــرای چرخــٔه بعدی جنگ را تخریــب می کند. تا 

همین جا می توان به راحتی ماحظه کرد که تصّور ماکیاولی 

از صلــح و جنــگ اساســاً تصّوری اســت که ریشــه در جهان 

کاسیک دارد و در تحلیل نهایی می توان آن را مدرن سازی 

و تکمیل این ایدٔه کاســیک دانســت. بدین  ترتیــب، دوران 

صلح، دوران آماده سازی برای جنگ بعدی است و چنان که 

می دانیــم اینجــا یکی از سرچشــمه های تشــکیل ارتش های 

حرفــه ای اســت. ارتش های مــزدوری چندان دل خوشــی از 

دوران صلــح ندارنــد و این به نوبٔه خود مســائل زیادی ایجاد 

کرده اســت. پیشــنهاد ماکیاولی برای این مســئله تشــکیل 

میلیشــیایی دائمی اســت که در زمان صلح هم دوام دارد. 

میلیشــیا مفهومــی جدیــد در آثــار ماکیاولــی نیســت و در 

فلورانس مسبوق به سابق است؛ با این حال، چنین مفهومی 

سرشــت موّقتــی داشــت و بیشــتر در زمــان بحــران معنــی 

می یافت.

وند جنگ و سیاست، این همانی سرباز و شهر
جنگ از نظر ماکیاولی همبستٔه سیاست است و این دو 

حّتی نوعی وحدت کارکردی را تقویم می کنند. این وحدت 

کارکردی را در این عبارت به خوبی می توان دید که »جنگ 

ابزار سیاست است«. ماکیاولی را به دو نحو می توان خواند: 

چونان اندیشــمندی نظامی یا چونان اندیشمندی سیاسی؛ 

اّمــا بــه نظر می رســد این دو نوع قرائــت در یک زمین اّتفاق 

می افتنــد و ایــن زمیــن چیــزی نیســت مگر مفهوم شــهر با 

همــٔه داللت هــای آن. شــهروند و ســرباز )بخوانیــد ارتــش و 

قانون( ارتباطی درونی در چارچوب دیوارهای شــهر دارند. 

به گمــان ماکیاولــی هر جا ارتش خوبی وجود داشــته باشــد 

ضرورتــاً قوانیــن خوبی نیز وجود خواهد داشــت. ماکیاولی 

تأکید فراوان می کند که فعالّیت سیاسی، بدون محافظت 

نظامی »قصری پر از جواهر اّما بدون سقف است« که دیر 

یــا زود بــه مخروبه تبدیل خواهد شــد. البتــه نیروی نظامی 

نباید مستقل از سیاست باشد و باید تحت کنترل شهریار یا 

جمهوری باقی بماند. پس، غایت ارتش امری سیاسی است 

نه نظامی و این امر را می توان در نســبت نزدیک شــهروند و 

سرباز یا به تعبیری، همان مفهوم ارتش شهروندی دید. ارتش 

حرفه ای و منظّمی که از حمایت مّلی برخوردار باشد ایده ای 

بود که به واســطٔه مشــکات دســته های مزدور در کل اروپا 

شیوع یافت. ماکیاولی در رسالٔه هنر جنگ مّدعی است که 

اگرچه زندگی شــهروندی و زندگی نظامی ناهمســاز به نظر 

می رسند اّما باید در نسبتی نزدیک با هم باشند. شهروند، 

بهترین سرباز است و برای خانه و خانوادٔه خود می جنگد و 

ذاتاً با ســاختار سیاسی شــهر مّتحد است. ارتش شهروندی 

برخــاف ارتــش مزدوری میهــن دارد. ســرباز خوب بهترین 

شــهروند اســت و شهروند خوب بهترین سرباز و فقط سرباز 

می تواند شهروندی خوب باشد! شهروند بدون ویژگی های 

یک ســرباز اساساً نمی تواند در خدمت خیر عمومی باشد. 

البته، منظور ماکیاولی از ارتش شهروندی جامعه ای مسّلح 

نیســت. شــهروندی فــرع و پیامد فضیلت ســربازی اســت 

و در چارچــوب کّلــی سیاســی، اساســاً ایــن دو، این همان به 

حســاب می آیند. طبیعتاً ماکیاولی خطرات چنین اّتحادی 

را می داند؛ ارتش ممکن اســت در خدمت حاکمی مســتبد 

قرار گیرد یا حّتی به نفع »امر نظامی صرف« کودتا کند. به 

همین دلیل، ارتش، نیازمند »قیودی سیاســی« است؛ برای 

ماکیاولی امر سیاسی، همواره در اولوّیت قرار دارد. 

ماکیاولــی علی رغم آنکه حرص و طمع )و جنبه های پلید 

انســانی( را محــرّک و عّلــت جنگ می داند، اّمــا به خوبی به 

جنبه هــای تاریک جنگ التفات دارد. قضاوت های عاطفی 

و انســانی ماکیاولی در باب قساوت جنگ در آثار ادبی اش 

به خوبی پرده از این التفات برمی دارد. شاید به همین دلیل، 

در گفتارهــا خشــونت را آخریــن پناهــگاه در نظــر می گیرد، 

وقتی دیگر وســایل، ناکافی از آب در می آیند. چنان که در 

تاریــخ فلورانس می نویســد »حاکمی کــه از کمترین درجٔه 

انســانّیت برخوردار باشــد نمی توانــد در فتحی که اتباعش 

رنجور و آزرده می شوند خوشی کند.« 

۱. رساله ای که به تقلید از کتابی التین با همین عنوان از لوسیوس آپولیوس )قرن دوم( نوشته شده است. عنوان اصلی رساله یازده کتاب 
تناسخ است و به نقل داستان مردی می پردازد که به االغ تبدیل می شود... 

ماکیاولی را به دو نحو 
می توان خواند: چونان 

اندیشمندی نظامی 
یا چونان اندیشمندی 

سیاسی؛ اّما به نظر می رسد 
ع قرائت در  این دو نو

یک زمین اّتفاق می افتند 
و این زمین چیزی نیست 
مگر مفهوم شهر با همٔه 

داللت های آن
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کیاولی و تاریخ پرودنس* ما
ور یوجین گار

ترجمٔه سیما موحدی
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مقّدمه
منزلــت ماکیاولــی در تاریخ »پرودنــس« و تاریخ عقل 

عملــی، بــه جایــگاه دکارت در تاریــخ عقل نظــری و تأّمل 

در بــاب علــوم طبیعی شــباهت دارد. همچــون دکارت 

کــه بــه مخاطب خــود می آمــوزد؛ بــرای تأیید یــک ایده، 

تنهــا می تــوان به آن دســت از ایده هایی اعتمــاد کرد که 

مســتقل از ســّنت و مرجعّیت، به ذهن شخص پردازنده، 

خطــور کــرده باشــند ]و همچنیــن ایــن ایده ها بایــد قادر 

باشــند[، روشــی را برای دســتیابی به چنین خودبنیادی 

و شــالودٔه مطمئنــی از دانش بنیــان نهند. ماکیاولی نیز 

بــه خوانندٔه خود می آمــوزد؛ تنها دفاعیاتی ایمن و موثّق 

اســت که بر قدرت و ویرتوی شــخص مّتکی باشــد. این 

استحکامات، طریقت دستیابی به آن نوع خودبنیادی و 

شکل دهِی شالوده هاِی استوار برای حکمرانی سیاسی را، 

عرضه می کند. درســت به همان گونه ای که کســانی در 

ســال های اخیر، فرِض رویکردهاِی دیگــر را برای پژوهش 

دکارت در بــاب یقیــن و تمایــز بخشــیدن میــان دانش و 

مرجعّیــت ســنّتی و ترغیب او به عقــل خودبنیاد را مؤثر 

و ســودمند یافته انــد؛ ماکیاولــی نیــز فرصــت مشــابهی 

را به منظــور فهــم چالــش حقیقی مــدرن ارائــه  می دهد. 

به طوری  که ما می توانیم رویکردهای پژوهشی وی را در 

 )virtù( زمینٔه امنّیت، روابط متقابل پیچیده میان ویرتو

و فضیلت های ســّنتی )traditional virtues( و ترغیب 

او را در خاطرنشــان  ســاختن خودبنیــادی خــرد عملــی 

)practical reason( متصّور شویم. 

دستاوردهای ماکیاولی و دکارت آنقدر موفقّیت آمیز 

بــود کــه ارج کار پیشــینیان خود را به دســت فراموشــی 

ســپرد. اخیــراً افــرادی این احتمال را جــدی گرفته اند که 

ممکن است مفاهیم پیشا-دکارتی و غیر-دکارتی در باب 

دانش، و مفاهیم اخاقی و سیاســی پیشا-ماکیاولیستی 

و غیر-ماکیاولیســتی، ارزش پژوهــش و واکاوی داشــته 

باشــد. بــا این  حــال، میــان تاریخ نظریــه و تاریــخ عملی، 

دست کم به دلیل عدِم خودبنیادِی تاریخ عملی از بسط 

نظــری، تمایــز پراهمّیتــی وجــود دارد- اّمــا ایــن تمایزها، 

مجموعــه ای از مضامین را ایجاد می کند که باید در هر 

بحثی با محورّیت جایگاه ماکیاولی در تاریخ »پرودنس« 

مطرح شــوند. آنچــه از دکارت انتظار می رفــت، این بود 

که سرآغازگر روایت پیشرفت بشر از جهل به سوی دانش 

باشد؛ ]روایتی[ که اخیراً نتیجه و ارزش آن مورد تردید و 

مباحثه قرار گرفته است؛ جایگاه ماکیاولی نیز در آستانٔه 

تاریخ می تواند به روایتی مشابه با دکارت نزدیک باشد؛ 

در حالــی  کــه پیامــد گذار از اخاق و سیاســت همیشــه 

متأثر از تناقض و چندگانگی است۱. به نظر می رسد جایی 

که اعان خودبنیادِی عقل نظری از سوی دکارت، آن را از 

قیود سّنتی نهادینه شده در عرف و باور رها می ساخت، 

خودبنیــادی عقل عملــی نزد ماکیاولی، قیود مقّررشــده 

بــر رفتــار غیراخاقــی، متفرعــن و فاســد را از میــان بــر 

می داشــت. در حالی که ظاهراً خودبنیادی عقل نظری، 

دست کم در بدایت امر، بی هیچ عوارض جانبی پنهان یا 

نامطلوبی، به منزلٔه پیشروی از بربرّیت به سوی روشنگری 

است؛ خودبنیادی عقل عملی با مفهوم ارائه شده از سوی 

ماکیاولی، همواره تیغی دو َدم، در نظر گرفته می شود. 

بــا توّجه  به شــرایط دخیل در ســاختار تاریخ عقل عملی، 

نفی فن خطابه از منظر دکارت، آشکارا رهایی بخش جلوه 

می کنــد. به میزانــی که ماکیاولی خــود را از قیود نهفته 

در نگرش هــاِی باغِی معطوف به خرد و اخاِق متعارِف 

مخاطبانــش می رهانــد، گویــا آزادی را به بهای از دســت 

رفتــن تمــام موانع اخاقی به دســت مــی آورد. ما بعدتر 

بایــد بپرســیم که چــه ماکیاولــی و چه در حالــت کّلی تر 

»پرودنــس«، آیــا می توانند قیودی کــه محدودّیت هایی 

را در بــر می گیرنــد، جایگزیــن رســوم و قیــد و بندهــای 

ســّنت ســازند۲. روایاتــی کــه دکارت و ماکیاولــی در آن 

ظاهر می شوند، متفاوت اند زیرا دانش و خودآگاهی در 

سیر عقل نظری، خیر مطلق تلّقی می گردد. ضمن اینکه 

می توان به این مباحثه پرداخت که دانش چه تفاوتی در 

عمل ایجاد می کند و آیا این تفاوت مفید واقع می شود؟

ماکیاولــی و دکارت جایگاه هــای مشــابهی را در تاریخ 

عملــی و نظــری تصاحــب کرده انــد، زیــرا هر یــک، تغییر 

رویکــرد بــه خودبنیــادی را مطرح ســاخته اند؛ اّمــا تاریخ 

خودبنیادی عملی و نظری به دلیل برداشت های متفاوتی 

که از وجود رابطه میان دو مفهوم آزادی و تاریخ داشتند، 

با یکدیگر متفاوت است. از منظر دکارت، تاریخ به منزلٔه 

قلمرویی از واقعّیات ناپایدار است که بهتر است به سود 

واقعّیاِت قابل اّتکا و استواِر علوم طبیعی، از اعتبار ساقط 

شود. در حالی که، تاریخ برای ماکیاولی به منزلٔه اصولی 

است که شهریار نوخاسته می تواند از آن بیاموزد چگونه 

خودبنیاد باشد. هرچند ماکیاولی، سّنت نانوشته و تاریخ 

مکتوب را موثّق تر از دکارت نمی شمارد؛ اّما ناگزیر است 

که به هر دو توّسل جوید؛ زیرا برداشت او از شالوده افکنی 

و امنّیــت با یکدیگر متفاوت اســت، همچنین ماکیاولی 

منابعــی را در اختیــار دارد کــه به طور موشــکافانه ای در 

شیوه های باغی دکارت، به دلیل ساختن چیزی بیرون از 

دستاوردهای ماکیاولی و 
دکارت آنقدر موفقّیت آمیز 

بود که ارج کار پیشینیان 
خود را به دست فراموشی 

سپرد. اخیرًا افرادی این 
احتمال را جدی گرفته اند 

که ممکن است مفاهیم 
- پیشا-دکارتی و غیر

دکارتی در باب دانش، و 
مفاهیم اخالقی و سیاسی 

پیشا-ماکیاولیستی و 
-ماکیاولیستی، ارزش  غیر
پژوهش و واکاوی داشته 

باشد
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تاریــخ، مردود اعام می شــود. برخی از انواع نظریه های 

سیاسی – نظریٔه الک از جمله نمونه های آشکار آن است 

- می توانــد بنیــان دولــت را در چیزی خــارج از تاریخ بنا 

نهد، اّما این شیؤه ماکیاولی نیست. بنابراین روابط میان 

تاریخ و آزادی، برای شــخص ماکیاولی پیچیده تر خواهد 

بــود )در صورتــی  کــه برای دکارت کاماً ســاده اســت( و 

مســتلزم پرداخت و پژوهشی جداگانه و گسترده  است، 

پژوهشــی کــه بایــد بــر کاربــرد ماکیاولــی از شــیوه های 

باغی در برساختن خودبنیادی عملی، مؤّکد باشد. هم 

دکارت و هم ماکیاولی یکی از برجسته ترین متون خود – 

دکارت: گفتار در روش؛ و ماکیاولی: شهریار - را به مثابٔه 

الگویــی بــرای تقلیــد عرضه کرده انــد و هــر دو از تناقِض 

اساســِی موجــود، در نیل به خودبنیــادی از طریق تقلید، 

آگاه اند. در هر دو مورد، تقلید روشــی اســت که در آن، 

یــک متِن جریان ســاز در تاریخ مداخلــه می کند و دنبالٔه 

روایی جدید یا وارونه ای را در متِن موجود بنیان می نهد؛ 

بنابرایــن راهکارهــاِی متفــاوِت آن هــا در جهت پاســخ به 

ایــن تناقــض، مجموعــه ای از تبیین هــای درونــی را برای 

تمایزهــاِی موجود در تواریِخ بعدِی نظری و عملی فراهم 

می آورد. نتایج تقلیدهای دکارتی و ماکیاولی باید متمایز 

باشد. زیرا ماکیاولی نمی تواند به این امید که هرکسی با 

پیروی از روش های وی به نتایج یکســانی دســت خواهد 

یافت، با دکارت همســو شــود و متعاقباً می تواند بگوید 

این اختاف نظر نشــان از آن دارد که دست کم تنها ایدٔه 

یکــی از طرفیــن، بر عقل مّتکی نشــده اســت: »هرگاه دو 

نفــر در بــاب یک موضــوع به یافته های متفاوتی دســت 

یابند، الاقل یکی از آن ها قطعاً در اشــتباه اســت و از قرار 

معلوم هیچ یک از آن ها نمی دانند؛ زیرا اگر استدالل یکی 

از آن دو صحیح و روشــن باشــد؛ وی قادر اســت آن را در 

مقابــل دیگــری مطرح کــرده و در نهایــت توفیق می یابد 

او را با اســتدالل خود متقاعد ســازد )قوانین جهت دهی 

ذهــن، ص ۱۱(«. مــوادی کــه دکارت، شــیؤه خــود را بــر 

شــالودٔه آن پایه گذاری می کند - تنها مبنای عمل شــک 

کــردن - تــا  حــد زیــادی سســت اســت و پایبندی بــه این 

روش، نتایجی را به دســت می دهد که به طرز اســتواری 

یکســان اند. تفاوت های میان تاریخ عقل نظری و عملی، 

بافاصله هنگامی آشــکار می گردد که تاشــی به منظور 

صــورت دادن قیــاس در بــاب ایــن نکتــه صــورت پذیرد: 

دنباله روی تمامی شهریاران ایتالیایی از توصیٔه ماکیاولی 

چــه پیامــدی بــه همــراه داشــت؟ هــدف از طــرح چنین 

پرسشی اشاره به این نکته است که آموزه های ماکیاولی 

می تواند به ویرتوی بیشتری منتهی شود؛ اّما لزوماً منجر 

به کاهــش تعارض نمی گردد. تــوازن خودبنیادانه، میان 

عقــل عملــی ماکیاولــی و )عقــل نظــری( دکارت تنها در 

رابطه  با ایتالیای یکپارچه در فصل آخر کتاب شهریار و یا 

جمهــوری روم، در گفتارهای لی ویوس ]موّرخ رومی[ به 

چشم می خورد. کیفّیاِت به نسبت ویژه ای که در آن باید 

بــرای سیاســت مداراِن باغی، اصولی به منظور تمّســک 

بدان موجود باشد؛ نیز، عقاید و اصولی )معیارهایی( که 

متعّلق به رعیت و شــهروندان است، این بار هیچ مانعی 

بر ســر راه نتیجه گیــری متوازن ایجــاد نمی کند. فرضیٔه 

خودبنیــادی عقل نظری، بــه دور از اینکــه تهدیدی برای 

اّتفاق نظر دانشمندان باشد در حقیقت تضمین آن است، 

در حالی  که خودبنیادی عملی، اجماع را تضعیف کرده 

و به نظر می رسد در عوض منجر شدن به صلح، به جنگ 

منتهی شود. به بیانی دیگر، دانش دکارتی به مثابٔه یک 

کل، همگانی سازی ساده ای است از کنش های فردی؛ در 

حالی  که سیاست ماکیاولی نمی تواند جهانی متشّکل از 

کنشــگران فردی ماکیاولیستی باشــد، بی اینکه به نحؤه 
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تجمیــع چنیــن افــرادی در جامعــه، اندک توّجهی نشــان 

بدهــد. اگرچــه تاریــخ پرودنــس، در پــی ماهّیتــی به نــام 

عقل عملی اســت؛ با این  حال، عقــل عملی، به نوبٔه خود 

در شخصّیت های متعّددی نمود می یابد که قادر است 

روابط گوناگونی با یکدیگر برقرار سازند؛ به شکلی که تقابل 

تاریــخ عقل عملی با تاریخ اندیشــٔه عقــل عملی، روایتی 

است با اندکی پیچیدگی. آن تاریخ )اندیشٔه عقل عملی( 

مســتلزم بررســی روابــط بیــن جامعــه و انعطاف پذیــری، 

خودبنیادی، اجتماع،  و تاریخ و ]نیز بررســی روابط[ میان 

تقلید یا به طور کّلی تر، آموزش و شیوه های عقانی است. 

در حالــی  که تاریــخ عقل عملی، تاریــخ کاربرد عملی از 

آگاهــی اســت. این مقوله، اغلب شــکل قابــل توّجهی از 

روایت کارکردهای عملی هوشمندانه را به خود می گیرد 

کــه بــه ایفای وظایــف خاّصــی می پــردازد. ماکیاولی در 

چنین تاریخی، از منزلتی حائز اهمّیت برخوردار اســت. 

زیرا او با پشتکاری فراوان، جایگاه ویژه ای را در استدالل، 

گفتمان و نزد افرادی که در تفّکر و گفتار چیره دست اند، 

خلق نموده است۳.

ودنس« به مثابٔه یک مسئلٔه همیشگی »پر
ماکیاولــی می توانــد نکتــٔه مفیــدی بــرای پژوهــش در 

زمینــٔه پرودنــس عرضه کند. این نــکات مفید؛ نه تنها به  

این دلیل اســت که جایگاه وی به عنوان نقطٔه عطفی در 

تاریخ که گامی حیاتی در جهت بسط مفروضات کنونی 

مــا در بــاب اخاق و سیاســت برمــی دارد حائــز اهمّیت 

اســت؛ بلکــه به این جهت که او در همــان ابتدا، برای ما 

مجاز می داند تا با رویکردی توأم با شــک و ترید به جای 

شورمندی و تعّصب،  به عقل و خودبنیادی عملی توّجه 

کنیم. هر شکلی که تاریخ پرودنس به خود بگیرد نباید از 

چیرگی مســّلط عقل بر موهومات و خرافه که معموالً در 

تواریخ اندیشٔه علمی جریان دارند؛ تقلید کند. پژوهش، 

پیرامون خودبنیادی، چیســتی و چگونگی بسط آن باید، 

بــاِب ایــن پرســش را مفتوح بگذارد که آیــا آنچه به عنوان 

خودبنیادی برما می سازیم را باید امری  مطلوب تلّقی 

کنیم یا خیر.

 حقیقتاً یکی از دالیلی که ابتکار عمل را به این کتاب 

نسبت داده اند این نیست که ماهّیت تاریخ »پرودنس« 

را مورد بررسی قرار داده؛ بلکه مسئله این است که آشکار 

نیست آیا اصاً پرودنس پیشینه ای داشته یا خیر. به واقع، 

این حقیقت که  ترِم »فرونســیِس« ارســطو، در انگلیسی 

معاصــر، متناوبــاً »حکمت عملــی« و »پرودنس« ترجمه  

می شود به حد کافی اسباب شگفتی را فراهم می آورد که 

آیا پرودنس اصاً پیشینه ای دارد، شگفتی نه به این دلیل 

کــه چنین امری شــدنی باشــد، که به عکس، اندیشــه ای 

اســت ابــدی و تماماً خارج از بســط زمانــی و به این دلیل 

که پدیده ای با عینّیت کافی برای برخورداری از پیشینه 

نیســت. در حالــی  که برخــی از دشــواری های مربوط به 

معرفت »پرودنس« به طرز اعجاب انگیزی مدرن هستند، 

دفاع سقراط در رسالٔه آپولوژی را می توان به مثابٔه الگویی 

از مسائل عمیق تر در نظر گرفت که مسّبب ایجاد شک و 

تردید در عینّیت »پرودنس« می شود. زمانی که سقراط 

از خــود در برابــر اّتهامــات پرســتش خدایــاِن جدید دفاع 

می کند؛ موضوعات ضعیف را قوی تر جلوه می دهد و به 

نسل بعدی می آموزد همین رویه را پیش بگیرند. سقراط 

شرح دیگری از حرفه و شهرت خود ارائه می دهد و تأکید 

خود را بر روی هوّیتش در طول دوران زندگی و عنوان این 

مطلب که او همواره بر همین منوال بوده است، می گذارد 

)آپولوژی ۳۳ الف(. این استحکام شخصّیت، وی را مجاز 

یــا حّتــی ناگزیر می ســاخته تــا در برابر کرنش نســبت به 

تغییر اسلوب های عقانی و سیاسی روز مقاومت کند. 
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از سوی دیگر اینکه: آن هوّیت چه چیزی را شامل می شد 

و یا اینکه ســقراط چه کســی بود، برای همیشه یک معّما 

باقی خواهد ماند، سقراط را نمی توان با هیچ یک از تعابیر 

معمولی شناســایی کرد: او هیچ شــغل خاص و یا دارایی 

شــخصی ای نداشــت و حّتی زن و فرزندانش را از جلســٔه 

دادگاه خــارج کــرد تا مبادا حکــم دادگاه تحت  تأثیر قرار 

گیرد و خدشه دار شود. سقراط این گونه انعطاِف سیاسِی 

خود را در مقابل خشــم دموکرات ها و الیگارش ها نشــان 

می دهد. ثبات و اســتحکام شخصّیت سقراط و در واقع 

تداوم وجودی وی را در طول زمان، نمی توان با استفاده 

از منابــع متداول شناســایی کرد؛ آیا تاریخچــٔه هویت او 

از زمــان تولّــدش معّین شــده و یا از زمانــی که او به مقام 

دانشــمند نائل گشــت، مشّخص گردیده اســت؟ یا اصًا 

هوّیت او از زمان تولّد تا به هنگام مرگش، اعان و تقریری 

اســت بر مقام دانشــمندی اش؟ یا رویــدادی در این بین 

موجبــات انتســابش را به مقام دانشــمندی فراهم آورده 
است؟ آیا تأثیر او با فرا رسیدن مرگش پایان می یابد؟۴

ارســطو اذعــان می کند ابتکار ســقراط در ایــن بود که 

توانست فلسفه را از آسمان ها به شهر انسان ها بکشاند. 

شــرح مختصر من از آپولوژی نشــان می دهد که ســقراط 

دستاوردی بیش از معرفی این موضوع برای استدالل، با 

افزودن سوژه ای جدید و نیاز به معرفی شیوه ای نوین در 

تفّکر دارد، و عقل عملی، روشــی است مربوط به تفّکر با 

معیارهای خاص خود، که لزوماً با آنچه دربارٔه آســمان ها 

می دانیم یکسان نیست. مسئله ای که رفتار عملی خوب، 

به ویــژه در تقابل عملکــرد هنری و فهم نظرِی خوب دارد 

این است که ببینیم چگونه ثبات شخصّیت می تواند با 

توانایی سازگاری در شرایط الزم، انطباق یابد. مسئلٔه عقل 

عملی - که امیدوارم ]بتوانم[ نشان دهم که این مسئله، 

درســت به همــان اندازه ای که مســئلٔه ماکیاولی اســت، 

مســئلٔه ســقراط نیــز می باشــد – به معنــای خودبنیادی، 

استحکام و شخصّیت، در استعداد فکری ای نهفته است 

که قدرت بنیادین آن به پاسخگویی و حساسّیت نسبت 

بــه شــرایط و پیرامــون مّتکی اســت: چنین »پرودنســی« 
به سهولت از زیرکی تمییز داده نمی شود.۵

مخالفــان باغــی ســقراط بایــد به شــیؤه خــود بــا ایــن 

مســئله و پرســش مواجه و روبرومی شدند که چگونه یک 

خطیــب می توانــد ارائٔه خود را بر ذهنّیت و باور پیشــین 

مخاطبانش اســتوار ســازد و در عین  حال آن ها را متقاعد 

کنــد که بــه ازای آنچه از قبل قصد انجامش را داشــتند، 

بــه آنچــه او می خواهــد عمــل نماینــد. به تعبیری بســیار 

مهم، با توّجه به بســط ماکیاولی از مســئله: هنگامی که 

منبــع قــدرت در میــان مــردم اســت؛ یک حاکــم چگونه 

حکمفرمانــی می کنــد؟ چگونــه می توانــد مــردم را بــی 

تضعیف آن ها مهار نماید و چگونه امنّیت خود را به آن ها 

بسپارد بی اینکه به وابستگی بینجامد؟... همان گونه که 

در مبحث پیِش رو نشــان خواهم داد قیاس ارتباط میان 

فرمانروا و فرمان پذیر، با ارتباط بین ســخنور و شــنونده، 

تنها مســئله ای باغی نیســت که ماکیاولی با آن مواجه 

می شــود؛ بلکه مســئلٔه اخاقی بنیادینی اســت در باب 

چگونگــی حفظ اســتحکام خــود در مواجهه بــا تغییرات 

تصادفی که در آن، شخصّیت  ها و استعدادهای متفاوت 

بــدان روی می آورنــد؛ ماننــد کلبی مســلکان افاطونــی 

کــه تهنیــت را نثــار دوســتان نمــوده و بــا دشــمنان تنــد 

می نشستند. ظاهراً در اثربخشِی باغی وعملی، کامیابی 

به بهــای از دســت رفتــن خویش حاصل می گــردد. )برای 

پیش بینــی موضوعــی که مــن در ادامــه آن را به تفصیل 

بســط خواهم داد، در بدترین حالت، برای شــهریاری که 

ویژگی هــای اعمالــش همــواره بــا زمانه هماهنگ اســت، 

بــه هیچ  روی شــخصّیتی وجــود نخواهد داشــت(. بدین 

مفهوم که خطیب و کنشگرِ کامیاب، به هیئت ابژٔه خود 

در می آید تا الیگارش ها را با استدالل الیگارشی متقاعد 

ســازد و دموکرات هــا را با مخالف خوانی و نقیضه گویی. 

)در مقابل،  ظاهراً ســقراط، از شــخصّیتی برخوردار است 

کــه هرگــز به ســازگاری بــا زمانٔه خــود تن نمی دهــد(. در 

پروتاگــوراس، بقراط می خواهد از سوفیســت ها بیاموزد، 

بی اینکه مبّدل به یکی از آن ها شود؛ و ماکیاولی چگونه 

می تواند به شهریار بیاموزد بی اینکه به چاپلوسی گرفتار 

نیاید؟۶ بنابراین یکی از مسائل همیشگی »پرودنس«  فهم 

چگونگی تمیز دادن آن از سفسطه گرایی است، در عین 

اینکــه بتــوان فضیلت ناشــی از تطابق با مقتضیــات را از 

سازش و تطبیق سفسطه آمیز تفکیک کرد.

 )... نیمی از مشــکل آپولوژی، هوّیت ســقراط در عدم 

ســازش اســت. نیمی دیگــر، کــه بی درنگ، طــرف توّجه 

مّدعیان او قرار گرفته، مســئلٔه جهان شــمولی آن اســت: 

آیــا جامعه ای متشــّکل از انســان ها وجــود دارد که مانند 

ســقراط زندگی کنند؟ به موازات این مســئلٔه اخاقی که 

چگونه فردی می تواند بی اینکه در برابر مقتضیات ســر 

تعظیــم فــرود آورد بــه کامیابی دســت یابد، این مســئلٔه 

سیاسی نیز وجود دارد که جایگاه خرد عملی در جامعه 

کجاســت: چگونه یک متخّصص، اعم از وکیل، ســرباز یا 

کشیش می تواند به مردم خدمت کند بدون اینکه آن ها 

به نظر می رسد جایی 
که اعالن خودبنیادِی 
عقل نظری از سوی 
دکارت، آن را از قیود سّنتی 
نهادینه شده در عرف 
و باور رها می ساخت، 
خودبنیادی عقل عملی نزد 
ماکیاولی، قیود مقّررشده 
بر رفتار غیراخالقی، 
متفرعن و فاسد را از میان 
بر می داشت
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را به بردگی خود بکشاند؟ پیش تر به این نکته اشاره کردم 

کــه دلیل علمــی دکارت در جامعّیت بخشــی، مفهومی 

بدون چالش بود: چنان که هر کســی از روش وی پیروی 

کنــد پس همگــی به اجمــاع نظــر خواهند رســید. اینکه 

جامعه ای متشّکل از پیروان ماکیاولی قابل تحّقق باشد به 

همان اندازه ای قابل شبهه است که زندگی پژوهشگرانه 

و تهی دســتانٔه سقراط به  ســان مبنایی برای جامعه. برای 

اندیشمند جدید دکارتی فقدان شخصّیتی ورای اسلوب 

تعیین شده، برابر است با فضیلت؛ اّما این فضیلتی است 

کــه هیچ یک از پیروان ماکیاولی یا طالبان »پرودنس« از 

عهدٔه آن برنمی آیند.(

بــا توّجه بــه ابهــام و عــدِم داللِت مفهومــِی بافصلی 

کــه »پرودنــس« و عقــل عملی به گــوش مخاطب مدرن 

می رســاند، ماکیاولــی نقطٔه شــروع بهتری را نســبت به 

ارســطو، ســقراطیون یــا سوفســطاییان به منظــور پژوهش 

معاصــر در بــاب پرودنس فراهــم می آورد. این دســتاورد 

نه تنها به سبب جایگاه تاریخی اش به مثابٔه نقطه عطفی در 

بسط عقل عملی است؛ که به دلیل مفهوم پرمایه ای است 

که ماکیاولی از پرودنس در موقعّیت عدم تعّین عملی، 

به مــوازات حداکثر عــدم تعّین عقانی ارائــه می دهد و 

ما در راســتای تاش برای فهــم پرودنس با آن مواجه ایم. 

)و رابطــٔه نظریه و عمل یکی از جنبه های مسئله ســاز هر 

پژوهشی در باب پرودنس است(. ماحظات تأّمل برانگیز 

او پیرامون چگونگی عملکرد، در جهانی با این عدم تعّین، 

الگویی را به دست می دهد تا کیفّیت دستیابی به درک 

مطمئــن از عقل عملــی و پرودنس، در جهانی حاصل آید 

که فهم ما را از این مســائل به همان اندازه ابهام برانگیز 
می سازد.۷

 هم راســتایی میان مســائل برهانی ماکیاولی و مسائل 

عملی و مواجهٔه مخاطبانش با آن ها، به ما نشان می دهند 

که ماکیاولی قادر اســت تعریف درخوری از پرودنس به 

مــا ارائــه دهــد، خاّصه اینکــه او آن را از فراســت محضی 

می آغازد که غالباً ماکیاولیســت ها را با آن می شناســند، 

ایــن دســتاورد تنهــا در صورتــی امکان پذیــر اســت که او 

بتوانــد مســیری را صورت بنــدی کنــد تا در آن، شــهریار 

نوخاسته قادر باشد به ثبات دست یابد؛ ثباتی که به نحو 

مشّخصی با توفیِق زودگذِر محض، تمایز دارد. اقدام توأم 

بــا پرودنس )prudent action( در صورتی قابل تشــریح 

اســت که به شــرط و تنها به شــرط ابتنا بر ســوژٔه خود در 

نظر گرفته شود – و معیاری غیر از بازٔه زمانی گذرا برای 

حصول توفیق داشته باشد. اگر مفهوِم متجاهرِ ماکیاولی 

از ویرتــو را بتــوان تنها به مثابٔه چیــزی تعریف کرد که به 

کامیابی رهنمون می گردد، بنابراین هیچ کس تا هنگامی 

که برای کاربرد عملی از آن بســیار دیر شــده باشد، قادر 

به فهمش نیســت )و بــرای معادل نظری ایــن ناکارآمدی 

عملــی، در راســتای هــر آنچه به کامیابی ختم می شــود، 

ویرتــو چیــزی جــز یــک نــام نخواهــد بــود.(؛ اگــر ثبــات، 

نقطٔه مقابل بی ثباتی و زورســتانی اســت، پس در دنیای 

ماکیاولی، ثبات، هدِف عملی نیست: ماکیاولی، ثبات را 

به توانایی مقابله با احتمال دائمی بی ثباتی، به جای گریز 

از آن مبّدل می سازد.۸ مسئلٔه پرودنس از منظر ماکیاولی 

عیناً آن را به چیزی بیش از فراست و فرصت طلبی تبدیل 

می کند: ظاهراً او و کنشــگران عصــر او، میان ایدئولوژی 

اخاق شریعت )مذهب همیشه و همه جا، نهادی نیست 

که احکامش، پرودنس را نادیده بگیرد، با این حال در نظر 

ماکیاولــی چنین اســت( و بدیل فاســدی کــه تنها در پی 

کسب منفعت شخصی است، ناچار به انتخاب هستند. 

در هر دو مورد، اقداِم صورت گرفته، صرفاً ابزاری اســت 

در راستای تحّقِق اهداِف از پیش تعیین شده؛ و تنها تمایز 

آن ها در این است که آیا آن اهداف به صورت علنی مجاز 

هستند یا خیر. یکی از نشانه های پرودنس این است که 

دست کم برخی از اقدامات، غایت خود آن ها است. 

ماکیاولــی نیــز ماننــد مــن، در تکاپــوی ارائــٔه طرحــی 

بــرای تعریــف پرودنــس نیســت: در عوض، بــدون اینکه 

مشــّخصاً ماهّیت عملی را که در حال تدریس آن اســت 

مشــّخص کنــد، ســعی می کند، مســتقیماً در شــهریار و 

از منظر دکارت، تاریخ 
به منزلٔه قلمرویی از 

واقعّیات ناپایدار است که 
بهتر است به سود واقعّیاِت 

قابل اّتکا و استواِر علوم 
طبیعی، از اعتبار ساقط 

شود. در حالی که، تاریخ 
برای ماکیاولی به منزلٔه 
اصولی است که شهریار 

نوخاسته می تواند از آن 
بیاموزد چگونه خودبنیاد 

باشد
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به طــور غیر مســتقیم با عرضٔه منابعی بــرای فهم آن و به 

خدمت گرفتن سایر اقدامات گفتمانی که در گفتارهای 

مرتبط با لیوی به بررســی خواهم گذاشــت،  آن را آموزش 

دهــد. او نه تنها به تعلیم پرودنس می پردازد؛  یا چنان که 

در ایــن مرحلــه قدری بیشــتر تأّمل کنیــم، نه تنها متونی 

را می آفرینــد کــه به نوعــی مبّدل بــه اقدامات آموزشــی 

می شود؛ که همچنین قصد دارد برای القای عملکردهای 

برخــوردار از پرودنــس )prudent activities(، اقدامات 

واجــد پرودنــس )prudent acts( را با نوشــتن و خواندن 

بــه نمایــش بگــذارد. ماکیاولــی، کنش هــای آموزشــی را 

به گونــه ای بــه مخاطــب تحمیــل می کنــد کــه پرودنــس 

محصــول آن باشــد: از آن رو کــه هیــچ اقــدام بزرگــی در 

گذشته را نمی توان به منزلٔه یک مورد مبرهن از پرودنس 

در نظــر گرفت، برهان شــخص ماکیاولــی باید به الگویی 

بــرای پرودنــس تبدیــل شــود، بنابراین پرودنــس، به مثابٔه 

مقوله ای تعریف می شــود که کنش استداللی ماکیاولی 

به آن منتهی می گردد.۹ 

اگرچــه مقصــود من این نیســت کــه ضرورتــاً پرودنس 

نتیجه ای است برآمده از مطالعٔه شهریار و یا گفتارهایی 

دربارٔه لیوی: ماکیاولی می تواند عمل کنش های آموزشی 

خود را به گونه ای با ایجاد محدودّیت به مخاطب تحمیل 

کنــد کــه به پرودنس منتهــی گردد؛ اّما قادر نیســت بی 

در هر دو مورد، تقلید 
روشی است که در آن، 
یک متِن جریان ساز در 
تاریخ مداخله می کند و 
دنبالٔه روایی جدید یا 
وارونه ای را در متِن موجود 
بنیان می نهد؛ بنابراین 
راهکارهاِی متفاوِت آن ها 
در جهت پاسخ به این 
تناقض، مجموعه ای از 
تبیین های درونی را برای 
تمایزهاِی موجود در 
تواریِخ بعدِی نظری و 
عملی فراهم می آورد
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از میــان برداشــتن امــکان پرودنــس، تعیین نمایــد متون 

او چگونــه مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد: تنهــا تأثیراتی که 

می توان از خواندن متون او تضمین کرد، تأثیراتی اســت 

کــه ماکیاولــی نمی خواهــد آن هــا را مــورد ارزیابــی قــرار 

دهــد، زیــرا آن ها می توانند تخطّــی از نوعی خودبنیادی 

باشــد که وی قصــد ترویج آن ها را دارد. بنابراین مســئلٔه 

راهبردی او در نوشــتن، مسئله ای عملی و کنکاش گرانه 

خواهــد بــود تــا بداند چه مقدار از ســهم ترویــج پرودنس 

را در یــد قــدرت خــود داشــته باشــد و تدبیر آن مســئله، 

اقدامــی تــوأم بــا پرودنس، قابــل تقلید خواهد بــود. )در 

صورتی که ســخن من در باب خواندن و نوشتن پیرامون 

کنش هایی برخوردار از پرودنس، بیش از اندازه استعاری 

به نظر می رســد، این دســته بندی قدرت میــان مؤلف و 

مخاطبان می تواند نخستین مصداق تحت اللفظی باشد. 

من به واکاوی ارتباط میان خواندن و نوشتِن برخوردار از 

پرودنس و سایر کنش های غیرکامِی پرودنس، با جزئیات 

فراوان باز خواهم گشــت.( در نتیجه، مشــکل ما در فهم 

پرودنس به طریقی اســت که در آن ماکیاولی ما را وادار 

می کنــد، متــون وی را نه تنهــا به مثابــٔه خبرهــای خوبــی 

در ارتبــاط بــا حقایــق عملی جدیــد بخوانیم کــه به مثابٔه 

کنش هایی حول تبادل عمومی تلّقی نماییم.

 در صورتــی کــه همــٔه ایــن مســائل در زمینــٔه فهــم 

پرودنــس با مطالعٔه آثــار ماکیاولی کافی نباشــد، ناچارم 

به دشــواری های بیشــتری اشــاره کنم. تبییــن پرودنس، 

مســائل خاّصی را در پــی دارد که در تاش برای تعریف 

سایر مفاهیم دیگر، حّتی مفاهیمی مانند سایر فضایل یا 

استعدادهای سیاســی نیز با آن ها مواجه نمی شویم. هر 

زمــان کــه مردم با یقین بیشــتری دربارٔه پرودنس ســخن 

می گویند، بارزترین ویژگی آن واکنش به مقتضیات متغّیر 

بوده است؛ تغییر در محدودٔه مقتضیاتی که به پرودنس 

مربوط است باید در مفهوم خود پرودنس، دگرگونی هایی 

را اعمال کند: انواع قابلّیت ها، مستلزم توانایی در تفّکر 

و عمــل به شــیوه هایی اســت کــه ضمــن پاســخگویی بــه 

مقتضیات، می باید با تغییرات همگام باشند. این واکنش 

و تأثر، دو مســئله ایجاد می کند. نخســت، ما باید از این 

احتمال آگاه باشیم که امروزه پرودنس، غیرقابل تبیین و 

غیرممکن است؛ زیرا چنین انعطافی میّسر نیست. حّتی 

بدتر؛ اینکه شــاید واکنش و تأثر میّســر باشد اّما به مثابٔه 

فضیلت و یا ویژگِی یک شخصّیت قلمداد نمی شود،  بلکه 

شاید بتوان آن را در زمرٔه مهارت یا کاربرد آگاهی علمی 

تلّقی نمود.۱۰ با این حال تناسب با تغییر مفاهیم پرودنس، 

به ازای دگرگونی مقتضیات، نمی تواند به این معنا باشد 

کــه پرودنس با هر تغییری در شــرایط، دســتخوش تحّول 

می شود، چه در غیر این صورت در پاسخ به مقتضیات، 

بــه حالتــی کاماً منفعانه مبّدل خواهد شــد. )بار دیگر 

برای پیش بینی تقابل یکی از محدودّیت هایی که برهان 

ماکیاولی را تحت الشعاع قرار می دهد، آن تفسیر افراطی 

از قابلّیت پاسخگویی ]را می آوریم که[ شبیه چیزی است 

که ماکیاولی در فصل ۲۵ خاطرنشان می کند، جایی که 

می گوید، کســی که در شــرایط غیرممکن نیز، همگام با 

هر تغییری در بخت، شیؤه عمل خود را دستخوش تغییر 

قــرار می دهد، هرگز بازنــده نخواهد بود. اگر هر تغییری 

در مســاعدت با بخت، ویژگی های شــخصّیتی انسان را 

دگرگون می ســاخت، او دیگر هیچ شــخصّیتی نداشــت. 

اَعمال او با دســت کشــیدن از عمل و تبدیل شــدنش به 

واکنــش صــرف، موفقّیت آمیــز خواهد بــود. این نــوع از 

انفعال را نباید با مفهوم مجاور آن، یکی در نظر گرفت. 

]کــه در واقع[ نوعی فرصت طلبی غیراخاقی نســبت به 

اهداف و زیرکی ]است[ که اغلب به ماکیاولی نسبت داده 

می شود.( با این وجود؛ پرودنس باید برای پاسخگویی در 

محدودٔه شــرایط متغّیر، منعطف باشد. بنابراین مفهوم 

پرودنس ارســطو باید متفاوت از مفهوم ماکیاولی باشــد 

و هــر دو مفهوم باید از معنای پرودنس در قرن هجدهم 

و امروزه متمایز گردد. دستیابی به تبیین پرودنس عاوه 

 prudential( بر اینکه خود یک مسئلٔه پرودنس  اندیشانه

نیــز  و مبالغه آمیــز  پرســش برانگیز  اســت،   )problems

می باشد؛ اّما ابهامات مرتبط با انعطاف پذیرِی کارآمد در 

پرتِو مقتضیاِت متغّیر، هم راســتا با دشــواری هایی است 

 )prudent action( که متوّجٔه خود عمل واجد پرودنس

می شود. ما باید دست کم این پرسش را پیش بکشیم که 

هــر آنچه ماکیاولی می تواند در ارتباط با پرودنس نشــان 

دهــد تا چه اندازه می تواند با مشــکات مــا در ارتباط با 

درک و دریافت مفهوم پرودنس مرتبط باشد؟

ودنس ماکیاولیایی پر
مسئلٔه پرودنس همواره مسئلٔه انعطاف پذیری و تداوم 

آن بــوده اســت. اگــر پرودنــس پیشــینه ای دارد پس باید 

قادر به طرح چگونگی تمایز مسئلٔه پرودنس ماکیاولی از 

ســایر احتماالت باشیم. دو جنبٔه مهم وجود دارد که در 

آن دگرگونــی خاّصی نســبت به مضمون تداوم و ســازش 

مطــرح می گردد. نخســت، زمینٔه عملــی مربوط به یکی 

از بی ثباتی هایی اســت که در ظاهر به چشــم می خورد؛ 

به میزانی که ماکیاولی 
خود را از قیود نهفته 

در نگرش هاِی بالغِی 
معطوف به خرد و اخالِق 

متعارِف مخاطبانش 
می رهاند، گویا آزادی را 

به بهای از دست رفتن 
تمام موانع اخالقی 
به دست می آورد. ما 

بعدتر باید بپرسیم که 
چه ماکیاولی و چه در 

حالت کّلی تر »پرودنس«، 
آیا می توانند قیودی که 

محدودّیت هایی را در بر 
می گیرند، جایگزین رسوم و 
قید و بندهای سّنت سازند
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بنیانی که در آن به سختی می توان محّلی از ثبات یافت. 

جایــی کــه متعّصبان بی فکــرِ ثباِت ســّنتی، تنهــا اوضاع 

را بــرای خودشــان بدتــر می کننــد و این جایی اســت که 

یحتمل، تنها فرصت طلبی موفقّیت آمیز خواهد بود. )هر 

چیزی که انسان به آن می اندیشد مربوط به نّیت عملی 

»اخاق نیکوماخوس« ارســطو است، عدم تفّکر پیرامون 

آن مطمئناً به معنای عدم برانگیختگی از سوی قضاوتی 

اســت که اخاق معاصر را بی نتیجه کرده است.( جنبٔه 

دوم، ُبعــد عقانــی آن اســت. اگرچــه هیــچ سنجشــی 

بــا معیــاری جدیــد در ارزش هــا وجــود نــدارد، در همین 

راســتا، ما اهداف را به ابزار رجحان نمی بخشــیم. -مثًا 

نمی گوییــم برخــی فکر می کنند ،  این چیز خوبی اســت 

اّما ، در واقع بد است- پرسش هایی وجود دارد که به طور 

هم زمان به دو مفهوم سازگاری ارزش های نهایی و ارتباط 

آن ها با موفقّیت عملی اشاره دارد. در حالی که هرگونه 

کاربــرد پرودنس اندیشــانه )prudential use( از دانــش 

در عمل، آن چنان که خواهیم دید  باید تا حدودی شامل 

باغت باشد، انواع مسائل عملی و عقانی، که ماکیاولی 

بــا آن ها مواجه اســت، باغت را با اجبار به ســوی جایگاه 

برتری سوق می دهد که تا کنون در آن قرار نداشته است. 

مسئلٔه ماکیاولی که بی درنگ رخ می نماید، ثبات عملی 

عاری از استحکامْی بی اثر و مقّرر ساختن انعطاف پذیری 

عقانی اســت که بــه بی اخاقی ختم نمی شــود. ویرتو، 

فرونسیسی ارسطویی یا هیچ فضیلت ارسطویی دیگری 

نیســت و ثباتــی کــه ماکیاولــی در پــی آن اســت تــداوم 

ویژگی کنش هایی نیســت که به خاطر خودشان صورت 

می پذیرند. تداومی است که ارسطو آن را به کنش هایی 

نسبت می دهد که محدود به زمان و مکان نمی باشند. 

)و به این معنا نیســت که آن ها کنش هایی ازلی و خارج 

از زمان اند که تعریف نشده اند بلکه همان طور که ارسطو 

 » whither و » مکان » whence اّدعــا می کند با »زمــان

مطــرح می گردند(. آن مضامین، مفهوم ویرتو نیســتند. 

این هــا نمــودی از ابعاد بســط پرودنس اســت کــه به طور 

کّلــی راهبردهای مفیدی در متون ماکیاولی، به ویژه در 

راستای آموزش پرودنس ارائه می دهند. 

ارســطو، پرودنــس را در کتــاب اخــاق ۶ در تقابــل بــا 

علــم و فهــم هنری قــرار می دهــد؛ دو نــوع عقانّیت که 

قابــل آموزش انــد. زوج متضادی که مبــدع دوگونه جدل 

می شوند که او باید در سرتاسر کتاب اخاق و سایر آثار 

مکتــوب عملی خود؛ همان طور کــه در مقابل افاطون و 

سوفســطائیان اســتدالل می کنــد، به انجامــش مبادرت 

ورزد. او بایــد در مقابــل حکمتــی که افاطــون جایگزین 

پرودنــس کــرد، دســت بــه مقاومــت بزنــد. در نتیجه آن 

عمــل را بــه نظریه ای تقلیل دهد که مــا را مجاز می کند 

بــه شــیوه ای درســت عمــل کنیــم تــا از اغــوای زمــان و 

بی ثباتی های بخت، پیشی بگیریم و فراتر رویم. با توّجه 

بــه شــرایطی کــه در تحلیــل مــا اهمّیــت دارد، افاطــون 

به دنبــال جایگزیــن کــردن جنبه ای از شــخصّیت تــوأم با 

فضیلتی عقانی است.۱۱ در عین حال، ارسطو در مقابل 

سوفســطائیان این گونه اســتدالل می کند که پرودنس را 

به فراســت و جنبهٔ  اخاقی شــخصّیت را به یک اســلوب 

تقلیــل می دهــد، تقلیلی که خــود ماکیاولی نیــز همواره 

در معــرض خطر شــکل دهی بــه آن قــرار دارد، و تهدیدی 

بســیار شــدیدتر از خطر افاطون محســوب می شود که 

ثبــات را مشــروط به بیرون ماندن از کنشــوری به شــمار 

مــی آورد. رویــٔه ارســطو در تفکیــک پرودنس بــا تقابل آن 

در برابر فن و علم و اضافه بر آن دشــواری های حادتر که 

امــروزه تحت هر شــرایطی در درک پرودنس وجود دارد، 

نشــان می دهــد پرودنس مســتلزم تلّقــی قاعده مندتری 

اســت، ایــن به مــا کمک می کند که شــرح دقیق تــری از 

مسئلٔه پرودنس ماکیاولی در تقابل با شکل کّلی تر مسئله 

داشته باشیم. بنابراین، به صورت موجز پیشنهاد می کنم 

در حالی  که برخی از 
دشواری های مربوط به 
معرفت »پرودنس« به طرز 
اعجاب انگیزی مدرن 
هستند، دفاع سقراط در 
رسالٔه آپولوژی را می توان 
به مثابٔه الگویی از مسائل 
عمیق تر در نظر گرفت که 
مسّبب ایجاد شک و تردید 
در عینّیت »پرودنس« 
می شود
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پرودنــس را به مثابــٔه رابطه ای اســتنتاجی میــان قواعد و 

موارد، احکام و مصادیق تبیین کنیم. باغت برای ارسطو 

به ماننــد دیالکتیک اســت و همچنان هــر دو بخش هایی 

از سیاســت اند؛ به همین منوال، شــرح من از پرودنس–

کــه در یکی از مضامین من بــا باغت پیوند خورده - در 

بدایت امر، به مثابٔه پدیده ای منطقی یا دیالکتیکی تلّقی 

می گردد که با رابطه ای خاص میان قوانین و موارد، مورد 

شناسایی قرار نمی گیرد، و به این ترتیب، اخاق نتیجه گرا 

و سیاسی منبعث از چنین رابطه ای را در خطابه و قانون 

نشان می دهد. 

قواعد سه گانه
پرودنس اندکی به اصول اخاقی شباهت دارد که در 

آن، این اصول اخاقی به صورت یکجانبه به عمل تحمیل 

می شــوند - Fiat justitia , ruat coelum – )عدالت را 

بر پا کنید، هرچند که آسمان ها سقوط کند( و به اخاق 

نتیجه گــرا کــه در آن دســتاورد موفقّیت آمیز یعنی همه 

چیز.۱۲ گفتن اینکه پرودنس در میانٔه راِه اخاق اصولی و 

یکی از نتایج قرار گرفته است؛ به هر جهت باعث می شود 

که مصالحه ای پریشان و بی اسلوب به نظر برسد که در 

آن هر یک، گاهی دیگری را به مهار می کشد، مصالحه ای 

که بر هیچ اصل و قاعده یا نظامی بنا نشده است. برآیند 

اینکه پرودنس اغلب در تحلیل های نه چندان موشکافانه 

از بین می رود: از آن رو اســت که چیزهای نیک بســیارند 

اّمــا نمی تــوان همــٔه آن هــا را تصاحــب کــرد، بهترین نوع 

سیاست آن است که برای انجام وظیفه،  لّذتی را قربانی 

کنیــم. ایــن به معنــای مرتــاض یا فریســی بودن نیســت؛ 

بلکــه بایــد بدانیــم وظایــف عمومــاً هرچنــد نــه در همــٔه 

حــاالت، مــورد ماحظه قــرار گیرند. فکر کــردن به اینکه 

هیــچ فرانظریــٔه جامعی وجود نــدارد که توأمــان اصول و 

ماهّیت را در برگیرد، می تواند اغواکننده باشد؛ بنابراین 

یک نظریه یا حّتی تبیینی پیرامون پرودنس، ذاتاً طرحی 
نامنسجم است.۱۳

اخــاق  و  اصولــی  اخــاق  زمینــٔه  بحــث مفصــل در 

نتیجه گــرا، به هیچ وجــه کار دشــواری نیســت، هرچنــد 

محتمل اســت زیسِت مدام بر اساس آن ها چندان سهل 

نباشد. لیکن حّتی در صورتی که شخصی بتواند عملی 

واجد پرودنس پیشه کند، آشکار نیست که بتواند اصولی 

دیرهنگام را با تفصیِل اصولی پیرامون پرودنس ارائه و یا 

توضیحی نظام مند از ماهّیت و چیستی پرودنس عرضه 

نمایــد. مســئلٔه ایــن جســتار این نیســت کــه آیا افــرادی 

می توانند تصمیم بگیرنــد که در حالی که میان اصول و 

نتایج سازش برقرار می کنند به زندگی ادامه دهند؛ بلکه 

مسئله این است که آیا کسی می تواند اصول را در میانٔه 

)ســازگاری( اصــول و نتایج بیابــد. در حالی که این چنین 

بــه نظر می رســد که دســتیابی بــه بســیاری از طرح های 

ماکیاولی در گفتار بســیار ســهل تر از دســتیابی به آن ها 

در ســایر زمینه هــای عملی می نماید؛ گمــان می رود که 

پرودنــس به خــودی خــود ســاده تر از شــرح آن باشــد. از 

همین رو اجرای آن بســیار ســهل تر از ارزیابی و شــرح آن 

است. پرودنس به مانند توده ای انباشته از عرف و تجربٔه 

ناپایدار است، زیرا وضعّیت تصریح نشدٔه آن، پرودنس را 

در برابر اســتدالل آسیب پذیر می ســازد. بنابراین حرکت 

به ســوی روش هایــی بــرای عقــل عملــی، اجتناب ناپذیــر 

می نمایــد. اگر قواعــد و روش های پرودنس اندیشــانه ای 

داشــته  وجــود   )prudential rules and methods(

باشد، چنان که پرودنس بتواند روشمند عمل کند و صرفاً 

مبتنی بر اقبال و تجربه نباشد،  دست کم تشخیص چنین 

قواعدی دشوار خواهد بود؛ چرا که فارغ از قواعد آشنای 

به کار رفته در تفّکر علمی و بازنمایی مرسوم نخستین، 

عقانّیت و روش به کار گرفته می شود. 

در مباحــث کنونی حول روش، غالبــاً میان روش های 

)خوداندریافتــی=  به نفــس  اکتشــاف  و  الگوریتمــی 

heuristics( تمایــز وجــود دارد؛ تمایــزی بیــن اخاق که 

بــا تفــاوت بین اخــاق اصولــی )ethics of principle( و 

یکی از نتایج، مطابق است: در صورتی که با دّقت فراوان 

الگوریتم هــا را دنبــال کنیم آن ها نتایجــی، موثّق، دائمی 

و مطمئنــاً صحیح ایجــاد می کنند. روش های اکتشــاف 

به نفس )خوداندریافتی=heuristics( نتایجی با کیفیات 

گوناگونی تولید می کند که گاه در شمار هیچ اند؛ گاهی 

نیز پاسخ هایی به دست می دهد که صّحت آن ها را باید 

بــا روش های دیگری مورد بررســی قــرار داد.۱۴ ارزش یک 

 heuristic=روش اکتشاف به نفس )روش خوداندریافتی

method( ، به طــور کامل در موفقّیت آن نهفته اســت- 

اگر مؤثر واقع شود، جزئیات نحؤه کارایی را مورد پرسش 

قــرار نمی دهــد. در غیــر این صورت؛ فرد این مســئله در 

نمی یابــد کــه ســوزان ســونتگ )Susan Sontag( آن را 

»گمانه زنی هــای امیدبخــش در بــاب ارزِش روبه بهبــوِد 

تدابیــر« می نامــد.- در حالی که یــک روش الگوریتمی، 

خود موفقّیت نتایج خود را به اثبات می رساند. )استنتاج 

معتبر، شامل انتقال حقیقت از مقّدمه به نتیجه است: 

اگر r به درســتی پیرو p و q باشــد، و p و q محرز و مسّلم 

قیاس ارتباط میان فرمانروا 
، با ارتباط  و فرمان پذیر

بین سخنور و شنونده، تنها 
مسئله ای بالغی نیست 

که ماکیاولی با آن مواجه 
می شود؛ بلکه مسئلٔه 

اخالقی بنیادینی است 
در باب چگونگی حفظ 

استحکام خود در مواجهه 
با تغییرات تصادفی که 

در آن، شخصّیت  ها و 
استعدادهای متفاوت بدان 

روی می آورند
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باشد،  پس r قطعاً درست است. مسلماً الزم نیست ما با 

روش های دیگری بررسی کنیم که ببینیم r واقعاً درست 

اســت یــا خیــر(. قیــاس عملــی یــک قاعــدٔه الگوریتمی، 

به منزلٔه یک اصل اخاقی است که به عنوان رویه ای فاقد 

اســتثنا تلّقی می شــود: یک کنش یا فعل، درســت است 

زیرا از قاعده ای نیک و صحیح پیروی می کند و بنابراین 

قاعده، کنش را از صّحت عمل برخوردار می سازد. هم در 

قواعد الگوریتمی علمی و هم در ضوابط اخاقی، صّحت 

و درســتی نتیجه، میــراث دار اصول صحیح اســت.۱۵ در 

زمینه های علمی، زمانی که افرادی تشــخیص می دهند 

نمی توان با چنین روشــی به همٔه مسائل پرداخت؛ غالباً 

به مفهومی جایگزیــن در روش، روی می آورند که چنین 

تضمینــی را در قبــال صّحــت نتایج عهده دار نمی شــود، 

اّما ممکن است منجر به کشف یا اختراع چیزهایی شود 

که در صورت لزوم، ممکن اســت در آینده با شــیوه های 

رویه هــای  در  گــردد.  مســّجل  آن  اثبــات  الگوریتمــی 

 heuristic=اکتشــاف به نفس )رویه های خوداندریافتی

procedures(، چــه در علــم و چــه در اخــاق، نتیجــه 

به جــای اینکــه شــیوه های مربوط دیگــری را تأییــد  کند، 

همیــن رویــه را معتبــر می داند. نتایج اکتشــاف به نفس 

)نتایــج خوداندریافتــی=heuristic results(  به ازای به 

میراث بردن صّحتشان، به خودی خود پابرجا می مانند و 

یا از درجٔه اعتبار ساقط می شوند: مرداِن خودساخته در 

تقابل با کسانی قرار می گیرند که جایگاه آن ها را به ارث 

می برند.

مــن بــا ایــن اّدعا آغــاز کردم کــه منزلــت ماکیاولی در 

تاریخ پردونس، به مــوازات جایگاه دکارت در تاریخ عقل 

نظری است، که هریک نماد روش متفاوتی از روی آوردن 

به خودبنیادی اند. دکارت نوع جدیدی از عقل را ترویج 

می کند – وی به حدی در ترویج آن موفق بوده است که 

اغلــب عناوین عقــل و روش را به کّلی از آِن خود ســاخته 

است – که یک روش الگوریتمی است: با توّجه به نقاط 

آغازین قابل اّتکا و اطمینان بخش، باید به نتیجه ای رسید 

 )Bruns( که قطعی و ورای مجادله و بحث اســت. برونز

روش های الگوریتمی دکارت را با اشــاره به متن دکارت 

این گونه توصیف می کند:

می دهــد...  محاســبه  بــه  را  خــود  جــای  »مباحثــه 

نظام مندی ها با هر گونه خودبنیادی، حّتی خودبنیادی 

خدا نیز سازش می پذیرند. به دشواری می توان نکتٔه بعدی 

را از قلم انداخت و آن این اســت که در تعبیر دکارت از 

خداوند در خلقت جهان، خداوند موظّف به سخن گفتن 

 »Let there be light« »نیست؛ او نمی گوید »نور باشد

حّتــی در صورتــی کــه آن را به زبــان جاری ســازد، الجرم 

هیچ نوری نخواهد تابید. نظام  مندی ها، محاســبه محور 

هستند تا کام محور... هر چه باشد، خدای دکارت تنها 

یــک اصطاح مورد نیــاز در نظام مندی اســت؛ به همین 

دلیل اســت که اثبات وجود آن بســیار ســهل می نماید و 
به آسانی به دست فراموشی سپرده می شود«.۱۶

)با فرض اینکه ماکیاولی، روش های پرودنس اندیشانه 

الگوریتمــی  روش هــای  و   )prudential methods(

دکارت را در جهت کمال، به کار می بندد؛ می توان آن را 

نمایندٔه قیاس با روش های اکتشــاف به نفس )روش های 

نمــود.  قلمــداد  رامــوس   )heuristics=خوداندریافتــی
روش  راموس جانشین دانش در مضامین خاص است(.۱۷

در مقولٔه پرودنس قواعد قابل اِعمالی وجود دارد؛ اّما 

آن هــا، نــه در مجموعــه قواعد الگوریتمی و نه اکتشــاف 

به نفس )خوداندریافتی=heuristic(۱۸  جای نمی گیرند. 

قواعد و راهبردهای پرودنس هیچ تضمین قابل مقایسه ای 

بــا آنچــه به طریــق روش الگوریتمی عرضه می گــردد، به 

یکی از مسائل همیشگی 
»پرودنس«  فهم 
چگونگی تمیز دادن آن 
از سفسطه گرایی است، 
در عین اینکه بتوان 
فضیلت ناشی از تطابق 
با مقتضیات را از سازش و 
تطبیق سفسطه آمیز تفکیک 
کرد
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مــا نمی دهــد. من می توانم آن ها را به قطع و متناســب با 

برخی مسائل )پیش آمده( به کار ببندم و به این ماحصل 

دســت یابم که آن ها منتج به نتیجــه ای مأیوس کننده و 

یا غیرقابل قبول  می شوند. ممکن است پیروی از توصیٔه 

ماکیاولــی و »اّتکا بر نیروهای خود به جای تکیه دادن بر 

ســربازان مــزدور« از قوانین پرودنس باشــد؛ علی ایحال، 

هیچ کــس از جمله ماکیاولی اذعــان نمی کند که اّتکا بر 

نیروی خودی، پیروزی قطعی را تضمین می نماید. با این 

حال در این مورد، قاعدٔه پرودنس، نتیجه ای طبقه بندی 

شــده و الگوریتمی در پی دارد: اّتکا به سربازاِن شخصی 

دیگر، شکســت را تضمین می کند؛ اگرچه نمی توان نوع 

شکســت را نیــز از پیش معّیــن نمود. چنین هم پوشــانی 

متقابلی در میان انواع قواعد، مرسوم است و اغلب چنین 

سفســطه هایی در الگوریتــم، قواعــد مفیــدی را در تفّکر 

 prudential or heuristic( پرودنس اندیشانه یا یافتاری

thinking( رقــم می زنــد: تصدیق نتیجــه را باید یکی از 

روش های مرســوم در عّلت یابی قلمداد نمود. »هر آنکه 

شــیؤه نومــا )Numa( را پــی بگیــرد به اقتضــای شــانس و 

شــرایط ، ممکن اســت تاج و تخت خود را از دست بدهد 

و یا حفظ کند؛ اّما کســی که از مصداق رومولوس تقلید 

می کنــد و بی باکی و تهّور را با پرودنس می آمیزد، به هر 

طریقی تاج و تخت خود را محفوظ نگاه خواهد داشــت؛ 

مگر اینکه تاج و تختش با نیرویی سرسخت و گران، به زور 

از او ســتانده شــود )گفتارهــا، ۱.۱۹(. کاربــرد روش هــای 

هیــچ   )prudential methods( پرودنس اندیشــانه 

تضمینــی با خود به همــراه ندارند که نتایج صحیحی در 

پی داشته باشند؛ درست به همان نحوی که فن خطابه، 

به طــور ســّنتی هر دو طرِف هر چالشــی را مــورد مباحثه 

قرار می دهد، عقل عملی )حکمت عملی( همیشــه قادر 

اســت اســتنتاج های متناقضی را به بار بیاورد. اگر عقل 

عملی بتواند به نتایج متناقضی منتهی شــود؛ پس قادر 

نیســت نتایــج را نیز تضمین نمایــد.۱۹ الگوریتم می تواند 

بــا مقّید ســاختن شــدید مقوله هــای مبتنی بــر روش که 

بــر اســاس همــان روش هــا اعمــال می گردنــد، مباحثه را 

منتفــی ســازد:  دکارت، در نهایــت، داده های پذیرفتنی 

را بــه رویــدادی منفــک از شــبهه، مقّید می کنــد؛ با این 

حــال جــدای از این مــوارد، روش الگوریتم در مقایســه با 

روش های باغی و دیالکتیکی شــروط بسیار محدود تری 

را بــر دادٔه معتبر، تحمیل می نمایــد.۲۰ جایی که دکارت 

شــیوه های الگوریتمی را با ایــن جمله توصیف می کند: 

چنان که دو نفر ]در مباحثه ای[ با یکدیگر اختاف دیدگاه 

دارنــد، یکــی از آن دو فرد بایــد از قواعِد جهت دهنده به 

فهم خود سرپیچی کند )و دیگری حقیقت را به اندازه ای 

کــه در حــاِل تصحیــِح خطــاِی فــرِد مقابــل اســت، درک 

نمی کند(، دو فرد می توانند با محورّیت پرودنس اندیشی 

)prudentially( اســتدالل کننــد بــی اینکــه در نتایج با 
یکدیگر اّتفاق نظر داشته باشند.۲۱

 prudential( پرودنس اندیشــانه  قواعــد  و  روش هــا 

به نفــس  اکتشــاف  نیــز   )methods and rules

دلیــل  نیســتند؛   )heuristic=خوداندریافتــی(

ایــن اســت کــه  اصلــی اندیشــیدن بــه آن هــا،  احتمــاالً 

)روش هــای  به نفــس  اکتشــاف  روش هــای  غالبــاً  افــراد 

خوداندریافتــی=heuristics( را، تنهــا بدیــل روش هــای 

الگوریتمــی می داننــد. به همین ســان، پرودنــس زمانی 

بــه اخــاق نتیجه گرا فرو می کاهد که به نظر برســد تنها 

بدیــل اصــول اخاقــی اســت.۲۲ مادامــی کــه آن هــا تنهــا 

گزینــٔه جایگزیــن در نظر گرفته شــوند، »پرودنس« دیگر 

یک فضیلت نیســت؛ از منظر اصولی، پذیرش اســتدالل، 

بــه جهانــی تعّلــق دارد کــه در آن مطالبــات اخاقــی، 

ملتزم کننــده نیســتند و از نقطه نظــر اخــاق نتیجه گرا، 

پرودنس نوعی راهبرد محافظه کارانه است که به منظور 

شانه خالی کردن به کار می رود. مانند راهبردی که رالز 

اّدعا می کند شالوده ای برای خود عقانّیت است. »اصل 

رهنمون کننده برای یک فرد منطقی، این است که همواره 

باید به گونه ای عمل کند که هرگز در مقام سرزنش خود 

برنیایــد و اینکــه در نهایــت اوضــاع چگونه پیــش خواهد 

رفت، عاری از اهمّیت باشــد.«۲۳ در روش های اکتشاف 

 ،)heuristics=خوداندریافتــی )روش هــای  به نفــس 

تنهــا توجیــه یک فرایند و طرز عمل اســت کــه مؤثر واقع 

می شــود: در مقایســه بــا الگوریتــم کــه در آن، روش هــا 

نتیجــه را بــه تأییــد می رســانند، در روش های اکتشــاف 

به نفس )روش های خوداندریافتی=heuristics(، نتیجه، 

روش را اعتبــار می بخشــد. برنــارد ویلیامز از شــخصّیت 

گوگــن )Gauguin( بــرای طرح ریــزی چنیــن شــیؤه قابل 

اِعمالی بهره می برد: »در شــرایطی از این دســت، چیزی 

کــه انتخــاب او را موّجه می ســازد خود موفقّیت اســت. 

چنان کــه به شکســت گرفتــار آید... بدین معناســت که 

کاری را در آن شــرایط اشــتباه انجــام داده، یعنــی نه تنها 

شیوه و اقدامی پیش پا افتاده را دنبال نموده بلکه حّتی 

شــیؤه عملــش عــاری از هرگونــه مبنایــی برای اســتدالل 

اســت و توجیهی برای اقدام صورت پذیرفتٔه خود ندارد. 

چنان کــه کامیــاب گردد؛ پــس برخــوردار از مبنایی برای 

با توّجه به ابهام و عدِم 
داللِت مفهومِی بالفصلی 

که »پرودنس« و عقل 
عملی به گوش مخاطب 

مدرن می رساند، ماکیاولی 
ع بهتری  نقطٔه شرو
را نسبت به ارسطو، 

سقراطیون یا سوفسطاییان 
به منظور پژوهش معاصر 

در باب پرودنس فراهم 
می آورد
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استدالل و اندیشه است«.۲۴ 

در پــی مصداقــی موجز بــرای یکی از قواعــد پرودنس 

که در زمینٔه غیر سیاســی رخ می دهد، روش استنتاجی 

زیــر را در نظــر بگیریــد، بــر مبنــای آنچــه هیــوم »قاعدٔه 

قیاس« نامیده، بیان می  کند »اثرات مشابه، علل مشابه 

دارند« : از آنجا که جهان یک ماشین است، و از آنجا که 

انســان ها ســازندٔه ماشــین ها هســتند، پــس به موجب آن 

قاعــدٔه فضیلــت، نتیجه این می شــود که ســازندٔه جهان 

الجرم مشــابه انســان اســت. این قاعده نمی تواند واجد 

شرایط روش الگوریتمی باشد، زیرا نتایج خود را تضمین 

نمی کند:  انقاب آلمان، محصول شکســت نظامی بود. 

اگــر تأثیرات مشــابه، دالیل مشــابهی داشــته باشــند؛ آیا 

می توانیم به طور موثّق استنباط کنیم که انقاب آمریکا 

نیز ناشــی از شکســت نظامی بود؟ گرچه این قاعده نیز، 

 )heuristic=قاعــدٔه اکتشــاف به نفــس )خوداندریافتــی

بــه  مربــوط  اســتدالل  مــورد  نمی گــردد: در  محســوب 

طــرح جهــان، فرض بر این قــرار می گیرد که اســتدالل از 

نتیجه گیری پشتیبانی می کند، نه اینکه فقط نتیجه ای 

را آشکار سازد که می توانیم بر اساس دالیل دیگر آن را به 

تأیید برسانیم. تماِم هدِف به کار گیری چنین قواعدی در 

الهّیات، همین است.

بدیهی است که نسخه های منحصر به پژوهش هیوم 

مبنــی بــر اینکــه علل مشــابه، اثرات مشــابهی دارنــد را، 

می توان به شکلی کارآمد به عنوان قوانین الگوریتمی در 

حوزه هــای علــوم طبیعی که بــا دّقت معّین شــده اند به 

خدمت گرفت. به همین منوال، بررسی سقراط در رسالٔه 

آپولوژی که بیان می کند »زندگی ناآزموده، ارزش زیستن 

نــدارد«، هرچند این عبــارت را غالباً به مثابٔه شــالوده ای 

برای اخاق اصولی در نظر می گیرند، مستلزم کیفّیات 

و تطابــق بــا مقتضیــات اســت، زیــرا تأّمــل خودبنیادانه، 

رهایی بخــش نیســت و تدبیــر مبتنی بــر اســتدالل لزوماً 

قدرت دهنــده نمی شــود. )از این رو ســقراط در آپولوژی، 

آن بــه اصطــاح پیروان خــود را می راند؛ زیــرا آن ها گمان 

می بردنــد کــه معنــای قواعــد، روشــن اســت و بنابرایــن 

زندگی پژوهشــی ســقراط، به ســادگی قابل تقلید است.( 

آنــگاه که )اصل ســقراط( به منزلٔه قاعدٔه پرودنس تفســیر 

گــردد، ثبات و انعطاف ســقراط به دســتاوردهای بســیار 

متزلزل و نامطمئن تبدیل می شود. 

شــیؤه عمل منطبق بــر اصول، صّحت آن اعمــال را در 

اخــاق اصولــی تضمیــن می کنــد. کامیابــی در کســب 

برخــی از نتایــج، صّحــت اعمــال را در اخــاق نتیجه گــرا 

توجیــه می نماید. اّما چه چیزی می تواند ما را از صّحت 

 )prudential action( پرودنس اندیشــانه  عمــل  یــک 

مطمئــن ســازد؟ مادامــی کــه هیچ یــک از اصــول و نتایج 

پاســخگو نباشــد، چه چیزی می تواند کارآمد واقع شود؟  

پاســخ ها مجاب کننــده نیســت کــه عمــل  از  هیچ یــک 

پرودنس اندیشانه )prudential action( صحیح خواهد 

بــود یــا خیــر، صّحــت و موفقّیت آمیــز بــودن اســتدالل 

همــواره   )prudential reasoning( پرودنس اندیشــانه 

بــاب مباحثــه را می گشــاید و با شکســت عملــی، ابطال 

می گردد. اســتدالل هایی که از پردونس منتج می شوند، 

نتایجی را به دست می دهند که همیشه پذیرای مباحثه 

بیشتر هستند؛ زیرا به نتایجی ختم می شوند که پذیرای 

اعمــال آینده انــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه اســتدالل 

پرودنس اندیشــانه )prudential reasoning( همیشــه 

به مثابٔه نوعی استدالل ضعیف تلّقی می شود که بر خاف 

معیارهای عقل نظری اند و  اتاف وقت مأیوس کننده ای 

را برای سیاستمداران سرسخت و تکنوکرات های علمی۲۵ 

پرودنس به مانند توده ای 
انباشته از عرف و تجربٔه 
ناپایدار است، زیرا 
وضعّیت تصریح نشدٔه 
آن، پرودنس را در برابر 
استدالل آسیب پذیر 
می سازد. بنابراین حرکت 
به سوی روش هایی برای 
عقل عملی، اجتناب ناپذیر 
می نماید
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)scientific -minded technocrats( بــه همــراه دارد. 

پرودنس در جایگاه روش استداللی، تعبیر جدید ماکیاولی 

از امنّیت را همانند ســازی می کند. اســتفادٔه صحیح از 

 )prudential methods( روش هــای پرودنس اندیشــانٔه

نتایجــی آســیب ناپذیر و بطان ناپذیــر ایجــاد نمی کنند. 

بلکه اســتدالل کننده را در معرض اســتدالل بیشــتر قرار 

می دهنــد. در صورتــی کــه تفّکر الگوریتمی و اکتشــاف 

 algorithmic=به نفــس )الگوریتمــی و خوداندریافتــی

and heuristic thiking(،  هــر دو تصمیمات اخاقی و 

سیاسی را بسیار ساده تر از استدالل کنندٔه پرودنس اندیش 

)prudential reasoner( بررســی می کننــد؛ خــواه ایــن 

ساده ســازی کارآمــد باشــد یــا افراطــی، و یــا ساده ســازی 

ایدئولــوژی قلمــداد گردد یا از ســر فرصت طلبــی، در هر 

حال، از بکار بندی مقّدمات یا ابزار پنهان در اِعمال قواعد 

موجود در آن ها حاصل نمی آید که مشّخصه هایی از این 

قیاس را در بر می گیرند؛ و اینکه چه کســی از اســتدالل 
عملی استفاده می کند همواره موضوع قضاوت است.۲۶

در مقابل پرودنس، دو روش دیگر )الگوریتمی و اکتشاف 

 algorithmic=به نفــس )الگوریتمــی و خوداندریافتــی

and heuristic methods(( اشــتراکات زیــادی دارند. 

بــه همیــن دلیل اســت کــه آن هــا قادرنــد با چنیــن بدیل 

بی نقصــی، بــه خدمــت روش هــای اســتداللی در علــوم 

طبیعــی در آینــد. )بدیــل بی نقص آن هــا در عقل عملی، 

ُبعــد عمیق تری دارد که در ادامه بررســی می شــود.( در 

هر دو روش الگوریتمی و اکتشــاف به نفس )الگوریتمی 

 algorithmic and heuristic=خوداندریافتــی و 

نتایــج  و  اصولــی  اخــاق  جهــت  در  هــم   ،)methods

اصولــی، شــکافی عمیــق میــان درک قاعــده و اِعمــال آن 

وجــود دارد. و ایــن برآینــد، احتمــال ســیری قهقهرایی را 

به همــراه مقادیــری اســتعداد و مهــارت غیرروشــمند، از 

قواعدی برای اِعمال قواعد، لبریز ســاخته اســت. قواعد 

در جایی حضور دارند که ممکن اســت مناســب باشــند 

یا خیر، ممکن اســت به خوبی اعمال شــوند یا مورد ســوء 

اســتفاده قرار گیرند، اّما هیچیک از ایــن عوامل، بر خوِد 

قواعد تأثیری نخواهند داشت. بررسی اینکه یک قاعده 

به چه معنا است و چه چیزی در ارتباط با آن به کار گرفته 

می شــود، از یکدیگر متمایزاند. بنابراین خود این قواعد، 

در بحث پیرامون کاربردشان، بدون تغییر باقی خواهند 

ماند. از همین رو قوانین طبقه بندی شده باید الگوریتمی 

باشــند. دســتور منِع قتل، هیچ اســتثنائی را نمی پذیرد. 

بــرای اینکــه چنین قاعده ای همیشــه معتبر واقع شــود، 

بایــد راه هایــی وجود داشــته باشــد کــه هر چالشــی را از 

طریــق ایجاد پرسشــی در مــورد کاربرِی قانــون و نه خود 

آن از میــان بــردارد. از آنجــا کــه قواعد اکتشــاف به نفس 

زمانــی   ،)heuristic rules=خوداندریافتــی )قواعــد 

بیشــترین کاربرد را دارند که ما با موضوع ناشــناخته ای 

رو برو باشیم، این قواعد، فضیلتی را برای ضرورتی از این 

قبیــل مهیــا می ســازد که متعاقباً از شــکافی میــان درک 

یــک قاعــده و اینکــه آن قاعــده در چــه زمینــه ای کاربرد 

دارنــد، ناشــی می شــوند. نــه در شــیوه های الگوریتمــی 

)روش هــای  به نفــس  اکتشــاف  روش هــای  در  نــه  و 

خوداندریافتــی=heuristics(، هیچ گونه قضاوتی وجود 

نــدارد: دلیــل حــادث شــدن چنین امــری در یــک قضیٔه 

الگوریتمی این اســت که تماِم داللــِت روش، در معدوم 

ســاختِن وجــوِب قضاوت اســت کــه در آن نتایــج به طور 

قاعده منــد تضمیــن می شــوند. )به قــول بیکــن، زحمت 

 in Bacon’s words,( فراوان برای ترازســازی عقل انسان

to do much to level men’s wits (؛ در مورد اکتشاف 

به نفس )خوداندریافتی=heuristic(، دلیل این است که 

اگرچــه قضاوت الزم اســت اّما از چهارچــوب روش خود 

خارج و به چیزی غیرعقانی تبدیل می شود که به همین 

جهت، آن را با نام هایی سطحی مانند شهود، استعداد یا 

حدس و گمان می خوانند. چنان چه قواعد عملی، مانند 

نهــی از قتل باشــند؛ پس فضایــی برای پرودنــس متصّور 

نیست: اگر بتوان تمام اخاق را در وظایف کامل کانت 

خاصه کرد، دیگر نیازی به پرودنس نخواهد بود. 

بــه دلیل وجود شــکاف در میــان یک قاعــده و کاربرد 

آن در هــر دو تفّکر الگوریتمی و اکتشــاف به نفس )تفّکر 

 algorithmic and=خوداندریافتــی و  الگوریتمــی 

heuristic thinking(، تمایــزی میــان فهــم آن قواعــد و 

برخورداری از آگاهی در برخی از زمینه ها موجود است. 

در بهره جویانه ترین حالت ممکن آن، هر روشی می تواند 

مّدعــی هرگونــه بی نیــازی از دانــش دقیــق باشــد. هم از 

نظــر عقل نظــری و هم از نظر عقل عملی، گاهی افرادی، 

فاصلــٔه میان قواعد و کاربــرد آن ها را مبّدل به منبعی از 

قــدرت می ســازند: منطــق، صّحــت را مورد بررســی قرار 

می دهد نه بی نقصی را، و عدالت هیچ چیز را نمی بیند 

جز گنــاه و بی گناهی؛ عدالت به خصوص در قبال اینکه 

چــه کســی در برابر کــه و با کدام شــرایط و چه انگیزه ای 

بــه کــدام عمل دســت زده، کور اســت. قوانیــن منطق و 

عدالــت بــا حادث شــدن هرگونــه بی قید و مــرزی، میان 

شــکل و ماده، و قاعده و کاربرد، مخدوش خواهند شــد. 

در مواجهه با جهانی که 
اساسًا سیال و نامتعّین 

است، نباید از تالش برای 
هر آنچه ممکن است 

به موفقّیت منتهی شود، 
فروگذار کرد. وضعّیت 

طبیعی، اغلب وضعّیتی 
است که به اخالق 

نتیجه گرا نیاز دارد؛ زیرا 
چیزی جز نتایج یک کنش، 

برای تصدیق یک کنش 
معّین در دسترس نیست
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بــه دیگر عبــارت، متخّصصاِن موّفِق روش های اکتشــاف 

به نفس )روش های خوداندریافتی=heuristics(، بیش از 

اینکه به قواعد کّلی مّتکی باشند، به مجموعه ای سرشار 

از اســلوب های ویــژه اســتناد می کننــد؛ با وجــود خاص 

بودنشــان، اســلوب هایی هســتند کــه هــم از چهارچوب 

نظری کّلی منفصل اند و هم از دانش هر موضوع خاّصی 

تفکیک می شوند. زیرا دقیقاً روش های اکتشاف به نفس 

)روش های خوداندریافتی=heuristics(، زمانی ارزش و 

اهمّیــت می یابند که چارچوب ها و فهرســت  حقایقی از 

این قبیل، ناکافی و ناچیز باشند. از همین رو، هم افاطون 

و هم ارســطو، سوفیست ها را مورد استهزا قرار می دهند 

زیــرا در ایــن اندیشــه اند کــه می تواننــد اســتعداد های 

سیاسی خود را، بی اینکه از شرایط خاص آن شهر آگاهی 

داشــته باشــند، در هر شــهری به کار ببندند.۲۷ بنابراین، 

جایی که اســتدالل الگوریتمی )موردی( به دلیل نقصان 

 prudential( دائمــی روش های متفّکر پرودنس اندیــش

thinker( کــه بــر اســتدالل باغــی و مباحــث الیتناهی 

تکیــه دارد، عقیم می ماند؛ از دیدگاه پرودنس اندیشــانه 

)prudential point of view(، یک ســویه و انتزاعــی به 

نظر می رســد؛ زیرا یــک روش الگوریتمی، دقیقاً به مثابٔه 

یــک خط اســتداللی اســت که انتظــار مــی رود به تنهایی 

مسئله ای را حل کند. 

در یــک مقایســٔه نهایی بــرای این ســه روش )از قواعد 

اســتدالل( می تــوان بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد که هر 

کدام چند جنبه دارند که عمدتاً برای استدالل مناسب 

اســت. برخی حــاالت، روش هایی را ایجــاب می کند که 

کارکــرد خــود را از  داوری و قضــاوت جــدا می ســازد. در 

حالــی کــه جداســازی یکــی از شــروط مــورد نیــاز در این 

حــاالت اســت، ســایر حــاالت ایجــاب می کند کــه روش 

و قضــاوت از یکدیگــر منفصــل نشــوند. )به منظــور پیش 

بردن بحث،  در ابتدا ارزش گذاری هر نوعی از قاعده در 

ارتباط با قواعد چندگانه، اسلوب استداللی ماکیاولی را 

انتقادی تــر و ســؤال برانگیز تر می  نماید؛ به ویژه زمانی که 

او از شــهریار به ســوی گفتارهــا عزیمت می کنــد. وی از 

ت 
ّ

در صورتی که با دق
فراوان الگوریتم ها را دنبال 
کنیم آن ها نتایجی، موّثق، 
دائمی و مطمئنًا صحیح 
ایجاد می کنند. روش های 
 )heuristics( یافتاری
نتایجی با کیفیات 
گوناگونی تولید می کند 
که گاه در شمار هیچ اند؛ 
گاهی نیز پاسخ هایی به 
دست می دهد که صّحت 
آن ها را باید با روش های 
دیگری مورد بررسی قرار 
داد
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پرودنس که دامنٔه محدودی دارد آغاز کرده و به دنیایی 

مــی رود کــه در آن هیــچ جایگزین قانونی بــرای پرودنس 

وجــود نــدارد(. روش هــای اکتشــاف به نفــس )روش های 

خوداندریافتی=heuristics(، شــیوه ای از عمل است، و 

خاّصه متناسب با حاالتی است که در آن احتمال اشتباه، 

بســیار اندک و ظرفّیت بهره وری به حّدی زیاد اســت که 

نیازی به نگرانی در باب احتماالت وجود ندارد: حاالتی 

کــه اســتفاده از روش های اکتشــاف به نفــس )روش های 

خوداندریافتی=heuristics( را مطالبه می کند، حاالتی 

هستند که از همبستگی عینی در نگرشی عاطفی »چه 

چیزی برای از دســت دادن دارم؟« برخوردار می باشند. 

به خصوص، مسائل علمی اغلب حاالتی بی خطر و بدون 

هزینه هستند که در آن ها می توان مسیری را آزمود و در 

صورت پیش آمدن ناکامی در مسیر نخست، به سادگی 

مســیری دیگــر را در پیــش گرفت. علم غالباً بــا به وجود 

بیــن  و  اثبــات،  و  بیــن کشــف  فاصلــه ای ژرف،  آوردن 

زایــش ایده، و آزمون و خطای آن، به روش های اکتشــاف 

به نفــس )روش های خوداندریافتــی=heuristics( ارزش 

و اعتبــار می بخشــد؛ چراکــه تنهــا در این صورت اســت 

 thought( کــه اکتشــاف تا حد امکان با » تجارب فکــری

experiments(« بــدون ایجــاد تهدیــدی بــرای »عالــم 

واقــع« تحت عنــوان انفصالی قاطعانه از گفتمان و عمل 

پیش می رود.

متشابهاً اخاق نتیجه گرا، مختص به موقعّیتی است 

که بر همه چیز غلبه پیدا کند، مانند دنیای فرااخاقی 

 extreme( بــا فقدان مفــرط )extramoral فــرا معنــوی(

scarcity( هیــوم کــه در آن همــٔه روش هــای رقابت آمیز 

را توجیــه می کنــد؛ از جملــه فرصت طلبــی و غلبه به هر 

قیمتــی که بیشــتر بــه روش هــای ماکیاولیســتی تعمیم 

داده می شــوند. در مواجهــه با جهانی که اساســاً ســیال 

و نامتعّیــن اســت، نبایــد از تــاش بــرای هــر آنچه ممکن 

اســت به موفقّیت منتهی شــود، فروگذار کرد. وضعّیت 

طبیعــی، اغلب وضعّیتی اســت که بــه اخاق نتیجه گرا 

نیــاز دارد؛ زیرا چیــزی جز نتایج یک کنش، برای تصدیق 

یک کنش معّین در دســترس نیســت. وضعّیت طبیعی، 

اغلــب تعریفــی موشــکافانه و مبتنــی بر موقعّیتــی دارد 

کــه هیچ ماحظاتــی جز موفقّیت را به خــود نمی پذیرد. 

بــه همیــن جهــت، افــرادی کــه روابــط بین المللــی را بــه 

چشــم یک وضعّیت طبیعی نگاه می کننــد، ماکیاولی را 

اطمینان بخش می یابند. 

از سوی دیگر، روش های الگوریتمی و اخاق نتیجه گرا، 

خــود را به ســادگی در معــرض شــدیدترین مخالــف قرار 

می دهند که در آن فرد می خواهد به هر قیمتی از اشتباه 

بپرهیزد. موقعّیتی که فرد حاضر است سرعت پیشروی 

خود و احتمال دستیابی به حقایقی جدید را قربانی کند 

تا از آلوده شدن افکارش به خطا ممانعت ورزد. جایی که 

نمی توانم مرتکب خطا شــوم، نیازمند روشــی هستم که 

خود آن روش، قادر به مرســوم ساختن اشتباهات نباشد 

بلکه بتواند حقیقت را به درستی و دّقت از مقّدمات به 

نتیجه منتقل کند. روش های اکتشاف به نفس )روش های 

خوداندریافتــی=heuristics( متعّلــق به موقعّیت هایی 

هستند که مِن )نوعی( چیزی برای از دست دادن ندارم. 

روش هــای الگوریتمــی از آِن موقعّیت هایی هســتند که 

چیز های زیادی اهمّیت می یابد؛ جایی که تمام دنیا در 

قیاس با از دست رفتن روح خودمان رنگ می بازد. یکبار 

دیگر بدیل های هیوم مؤثر واقع می شوند؛ چرا در دنیایی 

غنــی، از اخــاق اصولــی پیــروی نکنیــم، جایــی که هیچ 

انگیزه ای برای فریب دادن کســی یا شــناخت چیز بهتر، 

جز انتخابــی بدتر وجود ندارد. اگر خدای من بی نهایت 

بخشــنده و عادل اســت و به من فرموده که برای نجات 

خود چه کنم و اگر بهشت مقّید به مکان نیست؛ بنابراین 

من احمق خواهم بود که مطلقاً از قوانین او پیروی نکنم. 

یحتمل، فرشتگان کانت در بهشتی زندگی می کنند که 

در آن همیشه با موفقّیت می توان کار درست را به پایان 

رســاند و همین طــور در آنجا همیشــه به وضــوح می توان 
تشخیص داد که کار درست چیست.۲۸

 ُبعــد دیگــری برای )تعیین( تناســب این نــوع روش ها 

وجــود دارد. روش هــای اکتشــاف به نفــس )روش هــای 

خوداندریافتی=heuristics( متعّلق به فردگرایان رادیکال 

اســت. چنان که من با دیگران به رقابت می پردازم و این 

همــاوردی را در برابــر آن هــا انجــام می دهم تا نخســتین 

فردی باشــم که موّفق می شــود، به روشــی نیاز دارم که 

شــانس پیشــروی و موفقّیــت ســریع مــن را بــه حداکثــر 

برساند، اگرچه حّتی ممکن است به قیمت شکست تمام 

شود؛ زیرا احتماالت نشان می دهد که من در هر صورت 

شکست خواهم خورد.۲۹ »در کتاب شهریار،  غاصب باید 

نگــران احتمال ســرنگونی خود از ســوی ســایر شــهریاران 

جدید باشــد و ظاهراً انقابیونی موّفق به نظر می رســند 

کــه عاجز از نگرانی در باب هر چیز دیگرند. الگوریتم ها 

 )cooperative enterprises( بــرای اقدامــات هم یارانــه

که تعمداً مشــارکت فردی در آن بی اثر می شــود، بســیار 

مناســب اســت: هــدف مــن، کامیابــی من نیســت بلکه 

از نظر ارسطو پرودنس 
علم نیست، زیرا علم 

ضرورت نتایج را اثبات 
می کند؛ جایی که اثبات 

عبارت است از انتقال 
حقیقت تأیید شده که 

محصول اصول است و 
به نتیجه تبدیل می شود. 

درست مانند روش تفّکر 
الگوریتمی ما، در حالی که 

پرودنس به امور محتمل 
مربوط است؛ اموری که 
می توانند غیر از چیزی 

باشند که هستند بنابراین 
ع اثبات  مشمول این نو

نمی شوند
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پیشــرفت  طوالنی مــّدت علــم و یا نســل بشــر اســت؛ در 

نهایت همٔه حقایق از پس پرده بیرون می زند. اّما ضرورت 

ایجاب می کند که با دّقت بسیار در برابر باب کردن هر 

گونه خطایی حّتی به قیمت کاهش ســرعت پیشــرفت، 

مراقب باشــیم. پادشــاه ســّنتی، نه تنها بایــد از حکومت 

فــردی خــود در برابر توطئه گران و چاپلوســان دفاع کند؛ 

بلکــه او ناگزیر اســت ماهّیــت حکومت موروثــی خود را 

نیــز حفــظ نمایــد. بنابرایــن برخــی از روش هــای دفاعــی 

وجود دارند که وی نمی تواند بدون متوّقف ساختن یک 

حکمرانــی موروثی از آن اســتفاده کنــد. دولت افاطون 

کــه فردّیــت را به این روش ســرکوب می ســازد )از این رو 

معّمای گاوکون دربارٔه نگهبانانی اســت که سعادتمند 

هســتند( اســلوب های الگوریتمی و اخــاق اصولی را به 

خدمــت می گیــرد، در نتیجــه حکمت باطنــی جایگزین 

پرودنــس می شــود. به لحاظ علمــی، اصاح نــژادی مورد 

وثوق و طرح آزمایشــی- آموزشــی، جایگزین شــدن دروغ 

مصلحت آمیز را به جای توّســل بر رضایت مّلت ها موّجه 

نشــان می دهــد. )این ازالٔه معنــا در پرودنس انتقام خود 

را در تاریــخ، از دولت هــای روبــه انحطــاط  می گیــرد که 

هریــک از آن هــا اخــاق اصولــی و نتایج  را به شــیوه های 

ناپایداری در هم می آمیزند. این تاریخ که به آن بازخواهم 

گشت، یادآوری مهّمی برای این  نکته است که پرودنس 

صرفاً حد وســِط دو روِش افراطی نیســت، میانه ای است 

کــه هــر فرد منطقــی باید صرفــاً به دلیل نکوهیــده بودن 

افــراط،  آن را اّتخــاذ کنــد(. زیــرا نــه هــواداِر فرصت طلِب 

اخاقــی نتیجه گــرا و نــه سیاســت مدار اصولگــرا چیــزی 

شــبیه به جامعه نیســت. تفّکر اکتشــاف به نفــس )تفّکر 

خوداندریافتــی=heurisctic thinking( برای افراد، در 

وضعّیِت جنِگ همه، علیه همه به کار گرفته می شود، در 

حالی که اندیشــٔه الگوریتمی در مــورد آن دولتی به کار 

می رود که ارســطو با آن، افاطون آفرینشــگر را در مظان 

اّتهام قرار می داد و این امر  به یکپارچگی زیادی وابسته 

اســت و جامعــه را بــه خانــواده مبّدل می ســازد. مادامی 

کــه دکارت ثابــت می کنــد نتایــج روش او بــا ماهّیــت 

چیزها »هم راســتا« اســت؛ دیگر نیازی به نمایش اجماع 

متخّصصان نیست. )مجّدداً، ممنوعّیت قتلی که پیش تر 

به عنوان یک نمونه برای اخاق اصولی بدان اشــاره شــد 

را در نظــر آوریــد. احتمــاالً با توّجه به ایــن اصل اخاقی، 

هر اجتماعی یک خانواده اســت بی اینکه هیچ اختافی 

در منافــع و عقایــد داشــته باشــند، و بی اینکــه نیازی به 

فــن خطابــه و پرودنس احســاس شــود.( اگر خودپرســتی 

و نوع دوســتی، خودخواهــی و از خودگذشــتگی، حــاوی 

مجموعه ای از تمایزات باشند، پس وضعّیت طبیعی که 

غاصب ماکیاولی )تعریف غاصب از زبان ماکیاولی( در 

آن زندگــی می کنــد و خانــواده ای که پادشــاهِی موروثِی 

ماکیاولــی در آن جریــان دارد، تنهــا جایگزیــن هســتند و 

پرودنــس به هیچ وجــه در آن جایــی نــدارد. اّمــا اگــر یــک 

جامعــٔه مملــو از افراد متفاوت، بــا ناســازگاری بالقّوه در 

تمایــات و ادراک موجــود باشــد، آنــگاه هیچ یــک از آن 

تفّکرات نمی تواند به جامعه خدمت کند.

قــراردادی و  ایــن نتیجــه رســیده ام تفســیر  بــه  مــن 

اّولّیــه ای از ایــن قبیــل کــه در بــاب پرودنــس صــورت 

ارائــه  روش  و  قاعــده  نوعــی  قالــب  در  و  می پذیــرد، 

می گــردد، از روش هــای الگوریتمــی و اکتشــاف به نفس 

تــا از  )خوداندریافتــی=heuricthcs( متمایــز می شــود 
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تداعی های آشفته ای احتراز کند که یحتمل باب مباحثه 

را دربارٔه آن با شیوه های سّنتی تر می گشاید. این تّکلفی 

که من بدان پایبندم؛ شناسایی مصادیق و ردیابی پیشینٔه 

این امر متغّیر را فراهم می سازد که آن را با نام عقل عملی 

می خوانند. قواعد سه گانه، ناشی از روش ماکیاولی برای 

سخن راندن در ارتباط با پرودنس نیست؛ در حقیقت، او 

مطلقاً در ارتباط با پرودنس چیزی نمی گوید. در عوض، 

او مفهومی از پرودنس را به اجرا می گذارد و به مخاطب 

خــود ابــزاری بــرای کســب آن می دهــد. ارســطو بســیار 

نظام مندتر از ماکیاولی است و پرودنس را به امری بسیار 

 )orthos logos( شبیه به یک قاعده؛ یعنی هنر خردورزی

نسبت می دهد. اّما مفهوم پرودنس را با قراردادن آن در 

 )logoi( مقابــل انواع دیگر قواعد، روش هــا و یا خردورزی

تأویل نمی کند. )با تعبیر ارســطو، تا به حال پردازش من، 

دیالکتیکــی بوده تا باغی؛ در نتیجه با توّجه به خصلت 

دیالکتیکی آن،  تا به حال هیچ  نکتٔه تاریخی ای در ارتباط 

با تفسیر پرودنس وجود نداشته است(. در حالی که من 

به این می اندیشــم که ماحظات مربوط به روابط قاعده 

و دعــوی، ارزش کّلــی و کنــش خــاص، نقــش چهارچوب 

مفیــدی را بــازی می کند تا ســهم ماکیاولــی را در تاریخ 

عقل عملی آشــکار سازد؛ شــایان ذکر است، قبل از اینکه 

مســتقیماً وارد متــون ماکیاولــی شــویم بایــد بدانیــم که 

همسانی ارسطویی )Aristotelian parallel(  چیست. 

ارسطو در عوض اینکه پرودنس را با روش های الگوریتمی 

 )heuricthcs=خوداندریافتــی( به نفــس  اکتشــاف  و 

مطابقــت دهــد، ابتــدا آن را در مقابله با علم و اپیســتمه 

و ســپس فن و تخنه قرار داده و از آن ها جدا می کند. از 

نظر ارسطو پرودنس علم نیست، زیرا علم ضرورت نتایج 

را اثبات می کند؛ جایی که اثبات عبارت است از انتقال 

حقیقت تأیید شــده که محصول اصول است و به نتیجه 

تبدیل می شــود. درســت ماننــد روش تفّکــر الگوریتمی 

ما، در حالی که پرودنس به امور محتمل مربوط اســت؛ 

امــوری کــه می تواننــد غیر از چیزی باشــند که هســتند 

بنابراین مشــمول این نوع اثبات نمی شــوند: »هیچ کس 

دربــارٔه چیزهایــی که نمی تواند تغییر کند و یــا در مورد 

چیزهایی که در اختیار او نیست، نمی اندیشد. بنابراین 

از آن رو که دانِش وابسته به علم، مستلزم اثبات )برهان( 

اســت و با نظر به اینکه چیزهایی که اصول اساسی آن ها 

متغّیــر اســت، قابــل اثبات نمی باشــد؛ زیــرا همه چیز در 

ارتباط با آن ها متغّیر اســت و از آنجایی که نمی توان در 

مــورد چیزهایــی که ضــرورت نــدارد به تعّمــق پرداخت؛ 

نتیجــه این می شــود که پرودنس علم نیســت.« )رســالٔه 

 )techne( پرودنس، تخنه
نیز نمی باشد. چرا که فن 

قابلّیتی است معقول، برای 
پدید آوردن –یعنی تولید- 

چیزهایی که وجود و ارزش 
خاص خود را دارند؛ این 

در حالی است که پرودنس 
خارج از خود، هیچ غایتی 

ندارد
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 .)ba – ۶.۵.۱۱۴۰a۳۲ اخاق

پرودنــس، تخنــه )techne( نیز نمی باشــد. چرا که فن 

قابلّیتی اســت معقول، برای پدیــد آوردن –یعنی تولید- 

چیزهایــی کــه وجــود و ارزش خــاص خــود را دارنــد؛ این 

در حالــی اســت کــه پرودنس خارج از خــود، هیچ غایتی 

نــدارد. در اینجــا تضــاد بین اخاق نتیجه گــرا و پرودنس 

قابل مشــاهده اســت: در حالی که در فن می توان از یک 

محصــول، توانایی تولید آن را اســتنباط کــرد و ارزش یک 

مهارت فّنی از محصول آن ناشــی می شود؛ در پرودنس، 

اســتنتاِج معتبــر از ســوی شــخصّیت، بــه فعــل متمایــل 

می گردد.ـ  انسان خوب، آن گونه  که قابل اطمینان است 

اهل فن نیست- ارزش عمل تا حّدی از عامل آن سرچشمه 

می گیــرد )از این رو، ارســطو بین یک عمل فضیلت محور 

)virtuous act( و عملی که به وسیلٔه مردی فضیلت مند 

)virtuous man( انجــام می گیــرد تمایز قائل می شــود( 

بــا  هم راســتا  ســه گانه،  قواعــد  از  مــن  طــرح  بنابرایــن، 

کناره گیری پرودنس ارسطو از علم و فن است.

 ارســطو بین پرودنس و تخنه تمایز قائل می شــود؛ زیرا 

از آن رو کــه پرودنس، غایتــی خارج از عمل ندارد، تابعی 

از شخصّیت محسوب می شود؛ در حالی که توانایی های 

فّنــی از شــخصّیت متمایزنــد. بنابرایــن، تخنــه برخاف 

پرودنس، می تواند به دســت فراموشــی ســپرده شــود. و 

ایدٔه یک خطای فّنی خودآگاهانه، منطقی است )اخاق، 

۶.۵.۱۱۴۰b۲۲(. با توّجه به انواع روش ها می توان گفت که 

 ،)prudential reasoning( استدالل پرودنس اندیشــانه

خــرد فــردی را به گونه ای درگیر می کند کــه در دو روش 

دیگــر بــه نظــر می آیــد الزم و مطلــوب نیســت. )یکی از 

نشــانه های آن انتخاب و اســتفاده از مصادیق در عرضٔه 

روشــمند اســت؛ زیــرا در روش هــای پرودنس اندیشــانه 

کاربــرد  و  انتخــاب  عمــِل   )prudential methods(

مصادیق، خود امری سلیقه ای و قضاوتی است.(۳۰ درگیر 

کردن عقل، به معنای وجود مخاطراتی است که دو 

روش دیگــر قادرنــد به طرق مختلــف از آن ها 

الگوریتمــی  اجتنــاب کننــد، روش هــای 

روش هــای  و  قطعّیــت،  بــر  تکیــه  بــا 

)روش هــای  به نفــس  اکتشــاف 

بــا   )heuristics=خوداندریافتــی

تفکیک و آزمایش های بدون هزینه 

می توانــد از خطراتــی کــه آن هــا را 

تهدید می کند، جلوگیــری نماید. 

مشــغله ای  چنیــن  بــا  هماهنگــی 

بیــن  متفــاوت  رابطــه ای  از عقــل، 

موضــوع  و  روش  قاعــده،  و  مــورد 

و  ایدئولــوژی  می دهــد.  نشــان  را 

روش های اکتشــاف به نفــس )روش های 

خوداندریافتــی=heuristics(، روش هایــی 

جهان شــمول هســتند که پرودنس به این گونه 

نیســت. جهان شــمولی از بی تفاوتــی نســبت بــه 

جزئیاتــی ناشــی می شــود کــه بــا فرآینــد تجــّرد توجیــه 

می گــردد. در حالــی که پرودنس هیــچ یک از این معانی 

جهان شــمول را نــدارد،  اّمــا پیوند آن با شــخصّیت به این 

معنــا اســت که تنها یــک پرودنــس وجــود دارد؛ و غایت 

آن، خیــر انســان اســت در حالــی که تنــّوع فن به شــمار 

ســوژه های آن وابسته است. از همین رو، یکی از وظایف 

استدالل در پرودنس این است که نشان دهد شخصّیت 

فرد در عملّیات فکری او، خواه یا ناخواه و یا به این دلیل 

که بهتر اســت درگیر باشــد، دخیل است. از طرف دیگر 

یکی از معیارهای گفتماِن بی اثر، این است که شخصّیت 
گوینده را تحت تأثیر قرار نمی دهد.۳۱
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 وابســتگی ایــن دو در تأکید مشــترک آنــان بر اصالت 

آن هــا اســت. اساســاً، وجــود فــن خطابه در عقــل عملی، 

ضروری است؛ زیرا هر دو به انتخاب  مرتبط اند. از منظر 

بحث قاعده مند پرودنس که پیش تر ارائه کردم؛ پرودنس 

و باغــت بــه ایــن دلیل کــه باغت روشــی بــرای درک و 

پرداختن به نکات دقیق است، با یکدیگر گره خورده اند. 

درست به همان شکل که باغت با جاذبه در برابر تقلیل 

بــه روش منطقی، مخالفت می کند،  دشــمن همیشــگی 

پرودنــس نیــز، حرکــت به ســوی نوعی کلّیت اســت. در 

حالــی که ارســطو علــم اجتماعی یا حکمــت افاطونی را 

تهدیدی عملی نمی داند، در چشم او چنین حکمتی یک 

خطای نظری اســت که باید مکّرراً به آن بازگشت؛ مانند 

حماتی که ارســطو در رســالٔه سیاســت ۲ با دستیابی به 

وحدت بســیار در دولت، در مقابل افاطون انجام داده 

است. در جایی که جاذبٔه اصلی پرودنس، به سنخّیت آن 

با مقتضیات برمی گردد، ارزش اصلی کنش های رقابتی 

در بی تفاوتــی نســبت بــه مقتضیات اســت –بی تفاوتی 

نه به معنای بی اعتنایی و ســهل انگارِی عاری از احساس 

بلکــه به عنــوان توانایی پیشــرفت کــردن و درگذشــتن از 

شرایط موّقتی زودگذر و ماحظات نه چندان بااهمّیت و 

حفظ خلوص عمل نیک -. اّما تهدید عملی برای ارســطو 

از سوفیســت ها و انگیــزٔه کامــاً متفــاوت آن هــا نشــئت 

می گیــرد کــه کلّیــت را و قابلّیــت اســتداللی را نشــانه 

می گیــرد که ضرورت آگاهی از شــرایط خــاص را از میان 

برمــی دارد و در عــوض، انــواع دیگــری از ویژگی هــای را 

جایگزین آن می ســازد، کفش های فــراوان، جایگزین هنر 

کفاشی می شود:

»آموزشــی کــه آن هــا در اختیــار شــاگردان خــود قــرار 

می دادند ســرعت باالیی داشــت اّما بی قاعــده بود. چرا 

کــه آن هــا تصّور می کردند که قادرند شــاگردان خود را با 

انتقال دادن نتایج یک فن به آن ها و نه آموزش خود فن به 

ایشان تربیت کنند. درست مانند این است کسی اّدعا 

کند که در شرف انتقال دانشی برای جلوگیری از درد پا 

اســت و بنابرایــن آموزش فن پینه دوزی و لوازم مناســب 

برای پاپوش مناسب را در اختیار کسی قرار ندهد؛ بلکه 

تنها گلچینی از انواع کفش ها را در اختیار آنان بگذارد. 

بر اســاس ایــن روایت او )مّدعی تدریــس( تنها در تأمین 

نیاز، یاری رســانده لیکن فّنی را به کســی آموزش نداده 

 .»)۶-۱۸۴a۱ )De sophisticis elenchis(( است

پینوشتها:

*دانش در عمل یا prudence بحثی مهم در تاریخ اندیشٔه سیاسی 
اســت. ارسطو با پیش کشیدن این مفهوم می گوید فیلسوف آن 
کسی است که می تواند دانش خود را به دیگران منتقل کند اّما 
کســی که دارای prudence اســت به یونانی )( اســت، او علم را 
دارد و در عمــل بــه کار می بــرد ولی نمی توانــد به دیگری منتقل 
کنــد و بــرای این مفهــوم مثال پریکلس ســردار بــزرگ جنگ های 
پلوپونــز را می آورد و می گوید او فرمانروا و ســردار بزرگی بود که 
هیچ خدشــه ای به کارش وارد نیســت و مرد بزرگی بود اّما دانش 
وی، دانــش در عمــل بــود و می دانســت که در هر زمــان چه باید 
بکند ولی نظریه اش را نداشــت. پرودنس به نوعی به دارندٔه علم 

عملی اطاق می شود. ]ت.م[

۱. فقــدان پیشــینٔه دالیــل عملــی به مــوازات تاریخــی اســتاندارد از 
اســتدالل نظــری از ســوی J. B. Schneewind در صفحــه ۱۷۳ 
اثر وی موسوم به شرکت الهی بدین گونه پیشنهاد گشته است: 
عمدتاً تصّور بر این است که فلسفٔه نوین با دکارت آغاز می شود 
و ضرورتــاً بــر مبنای دغدغه هــای معرفتی مربوط بــه آن، تعریف 
می گردد.... لذا، در هنگام تدریس درســی تحت عنوان »تاریخ 
فلســفٔه نوین«، ما معموالً به تدریس پیشــینٔه معرفت شناســی و 
متافیزیک مبادرت می نماییم و از ارائٔه دروس قابل قیاس در این 
زمینه با اهمّیت مشــابه در خصوص اخاقّیــات نوین، خودداری 
می ورزیــم. معهــذا، جایــگاه ماکیاولــی در زمینٔه تاریخ نانوشــته 
حــوزٔه مزبــور، مــورد تأیید و تصدیق همــگان قــرار دارد. به عنوان 
نمونه رجوع شــود به Felix Raab، صورت انگلیســی ماکیاولی، 
ص ۱: »ماکیاولــی مختــرع سیاســت در دنیــای امروز محســوب 
می شود. در هیچ کجای تفّکر قرون وسطایی، آگاهی از فعالّیت 

ارسطو بین پرودنس و 
تخنه تمایز قائل می شود؛ 
زیرا از آن رو که پرودنس، 

غایتی خارج از عمل 
ندارد، تابعی از شخصّیت 

محسوب می شود؛ در 
حالی که توانایی های فّنی 

از شخصّیت متمایزند. 
بنابراین، تخنه برخالف 

پرودنس، می تواند به 
دست فراموشی سپرده شود
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 سیاسی به منزلٔه یک فضای خودمختار و خودتوجیه کننده در نظر گرفته نمی شود.«
با این وجود، هیچ اســتدالل الزامی ای در زمینٔه دلیل نوشــته شــدن تاریخ استدالل 
نظری به شکل و سیاق فعلی )یا در پی گرفتن مسیر طی شدٔه آن( مطرح نمی گردد. 
پیشــینه ای کامل تر از پرودنس، می توانســت تعارض میان نوع روایت پیشــنهادی 
مؤلف، که ماکیاولی در کانون آن قرار می گرفت، و روایات رقیب، که هابز جایگزین 
وی می شد یا فاقد هرگونه نقطه عطف یا قهرمان یا شخصّیت های منفی بود را لحاظ 
نماید. حّداقل چنین می توان استدالل نمود که در صورت تبعّیت بیکن از دکارت 
همانند رابطه میان ماکیاولی و هابز، پیشینٔه موازی استدالل نظری نیز می توانست 
قهرمانان رقیب و به تبع آن، روایات متعارض را در خود جای دهد و بر این اساس، 
نفر نخست هریک از این زوج ها، موجب ایجاد پیشینه ای از نوعی استدالل مبتنی 
 ،)self-grounding( و دیگــری، خودزمینه ســازی )self assertion( بــر ابراز وجــود
گردد. در این صورت، روابط موجود میان استدالل نظری و عملی نیز ناگزیر دچار 
تغییر و تحّول شــده و حّتی احتمال از میان رفتن آن وجود داشــت. ریچارد روتری 
احتمال چند پیشینٔه جایگزین برای استدالل علمی را به شرح ذیل مطرح می کند: 
در صــورت جــّدی انگاشــته شــدن تقابل میــان بیکن به عنــوان معبود ابــراز وجود و 
خود زمینه سازی دکارت، احتماالّ ما با جمعی گسترده از فاسفٔه بزرگ امروزی که 
فردّیت را به عنوان موضوع اصلی فعالّیت خود در نظر گرفته بودند مواجه نبودیم. 
در آن صورت، طبق نظر جی بی اشنیویند، کمتر احتمال داشت که معرفت شناسی 
)یا همان انعکاس بر طبیعت و وضعّیت علوم طبیعی( را به عنوان متغّیر مستقل، و 
تفّکر فلسفی و فلسفٔه اخاقی و اجتماعی را متغّیر وابسته فرض کنیم. بدین طریق، 
می توان موردی را که بلومنبرگ از آن تحت عنوان ابراز وجود یاد می کند به صورت 
تمایــل بــرای تمرکز امیدهای خود بر آیندٔه رقابــت در زمینٔه موفقّیت های غیرقابل 
 Rorty,( پیش بینــی اســاف خود- به عنــوان اصل دنیای امــروزی- در نظر بگیریــم

 .)۱۷۰ Habermmas and Lyotard p
۲.  برای ماحظٔه دیدگاهی در خصوص اختاف موجود میان تواریخ اســتدالل نظری 
و عملی، رجوع شود به )Alasdair MacIntyre. »Objectivity« p. ۲۱(: »فلسفٔه 
علوم در حال حاضر به تکرار اجمالی تاریخ اخاق و سیاست مشغول است.« برای 
مطالعٔه بیشتر زمینٔه تکرار اجمالی، رجوع شود به همان منبع، ص ۳۳: »اخاقّیات، 
گرایــش قابــل توّجهی به پیش بینی فلســفٔه علــم در ارتکاب خطا از خود بــروز داده 
اســت. بر این اســاس، آنچه فاســفٔه معاصــر در زمینٔه علم مطــرح می کنند اغلب 
اوقات یادآور اخاق گرایان قرن نوزدهمی است. به عنوان نمونه، می توان به تناسخ 
)reincarnation( کیرکگارد )Kierkegaard( در کوهن و تجدید حیات امرسون از 
طریق فیربند )Feyerband( اشاره نمود که در این زمینه، قرن هیجدهم به مراتب 
نسبت به قرن نوزدهم از توفیق باالتری برخوردار بوده است.« )همان، ص ۲۷(: آیا این 
 subjectivism( امر اشتباه است؟ پرسش آن است که ذهنّیت گرایی و نسبی گرایی
and relativism( به چنین موفقّیت هایی بدواً در حوزٔه اخاقّیات و فلسفٔه مذهب 
و متعاقباً، فلسفٔه علم، دست یافته اند؟ قواعد دیگر بر مبنای استدالل عینی و فاقد 
شــخصّیت توجیه نمی شــود و به دلیل آنکه دیگر به نظر نمی رســد تجربه متضمن 
قضاوتــی بــدون تبعیــض باشــد، صرفــاً دو رابطه میان فــرد و قواعــد محتمل به نظر 
می رســد. یــا مــن قواعــد را بر مبنای انتخــاب آزادانه، بی قید و شــرط و فاقد معیار 
)criterionless( خود می پذیرم یا رد می کنم، یا آنکه قواعد ار طریق نوعی نیروی 
مؤثــر خارجــی بر من تحمیل گــردد.« مک انتیر نشــان می دهد در اوایــل طرح این 
موضوع مشّخص گردید خودبنیادی عملی به چه صورت می تواند به مثابٔه تیغی دو 
دم تلّقی شود. از سویی، صّحت این امر در حوزٔه فیزیک در همین اواخر به اثبات 
رســیده اســت. به همین دلیل، دیرزمانی نیســت که شــاهد کاوش هایی در زمینٔه 
روش های ناپیدای محدودسازی خودبنیادی مزبور، نه از طریق قاعدٔه استدالل، که 
بر مبنای ســّنت، الگوها، بعد ضمنی )tacit dimension( و تمامی انواع نیروها و 

فریبی که فیربند مشتاقانه به ما نشان می دهد، می باشیم. 
بــه دلیلی ســاده می توان تفاوت میان خودبنیــادی نظری و عملی را پیش بینی نمود. 
 Bernard Williams, Ethics and the Limits of( در ایــن زمینه رجوع شــود بــه
Philosophy, p. ۱۱۱(: درک علمی از جهان نه تنها کاماً همگام با قبول اینکه فاقد 
جایگاه خاّصی در آن هستیم است، بلکه در حال حاضر شامل این امر نیز می باشد. 
معهذا، هدف از تفّکر اخاقی کمک به ما در ایجاد جهانی برای خود است که در 

آن از زندگی اجتماعی، فرهنگی و شخصی برخوردار باشیم. 
 :)۲۷۶  .esp  ,۹۵-۲۶۵  .I.G.A. Pocock, »The Onely Politician,« pp(  .۳
آثــار ماکیاولی مشــتمل بــر مجموعه ای از پرســش ها در زمینٔه بهترین شــیؤه تاش 
هوشــمندی سیاســی در حوزه های مختلف مقّنــن )legislagtor(، شــهریار قانونی 
)legitimate prince(، شهریار جدید قانونی نشده، جمهوری و حّتی فرماندٔه نبرد 

برای درک رخدادها و بازگرداندن ثبات است.
 ۴. طبــق توضیح ســقراط در زمینــٔه این مفهوم از هوّیت در اعتــذار، جایگزین هوّیت، 
به طور اعم تغییرپذیری نمی باشــد، زیرا با هر تغییر، کســی تبدیل به شخص دیگر 
نمی شــود و صرفــاً انفعــال در این زمینٔه خاص، موجب ناعدالتی نســبت به هرکس 
 )۵۴۱e lon( خواهد بود. در همین راســتا، وی شــخصاً با شــاعر دچار تغییر و تحّول
دوره گرد آوازه خوان که همچون پروتئوس همواره در خصوص موارد گوناگون تغییر 
 )۳۲۰c .Prot( صوفی ای که فاقد توانایی ثبات اســت ،)۵۴۱e lon( موضع می دهد
و کشیشی که واژگانش همچون قوانین ددالوس )Daedalus(  تثبیت نشده است 
)۱۱b-c .Euth( به مخالفت برمی خیزد. )در خصوص بسیاری از منابع مزبور، رجوع 
شود به )Gerald Bruns, Inventions, p. ۹۸(. عاوه بر جنبه های »تغییرپذیری« 
مزبور، رجوع شــود به شــرح آلســیبیادس )Alcibiades( از ســقراط در سمپوزیوم، 
به عنوان فردی که می تواند از آب و غذا دســت بشــوید و از این امر حظ وافر ببرد. 
در زمینٔه تعبیر و تفسیر سقراط از خودبنیادی عملی به عنوان تغییرناپذیری، رجوع 
شــود به )Bernard Williams, Moral Luck, p. ۲۰(: »رشــتۀ تفّکری فلســفی بر 
تشخیص پایان حیات به عنوان خوشبختی مطرح است که به موجب آن، خوشبختی 
به منزلــٔه آرامــش انعکاســی و آرامــش، حاصــل اســتغناء )self-sufficiency( تلّقــی 
می شود که حوزٔه خویشتن تحت کنترل آن قرار ندارد و همین موضوع در خصوص 
اقبــال و دشــمنان احتمالــی آرامش مطرح اســت. بارزترین نمونه های ایــن دیدگاه، 
برخی اصول نظری مربوط به عهد عتیق است. هرچند نکتٔه قابل توّجه در خصوص 
آن ها، این اســت که علی رغم انســان نیک، در برابر تأثیرات ناشــی از اقبال اّتفاقی 
مصون است، اّما چیزی که تحت عنوان اقبال سازنده خوانده می شود می تواند بر 
او تأثیرگذار باشد: بنا به بسیاری دالیل این امر از حوصلٔه این بحث خارج است.« 

Pocock, »The Onely Politician,« p( .۵. ۲۷۶(: »در صورت عدم طرح و پذیرش 
اســتدالل دقیــق، ســّنت نهادینه شــده )institutionalized( یا موضــع آخرالزمانی 
پیامبرگونه ساوناروال، که به نظر می رسد از امکان تطابق با جریان رخداد برخوردار 
اســت، بخت و سرنوشــت، مطرح می شــود: بخت، که بیش از پیش برای ما نمایان 
می گــردد، ســمبل دقیقــی از جریــان رخدادهای هوشــمندانه، قابل توجیــه یا قابل 
کنترل نیســت. زن وحشــی، رودخانٔه ســیابی، ســخاوت بدون قانون یا ذکر دلیل 
)pietà, senza legge o ragione( خواهد بود. بر مبنای نوع دوستی، هوشمندی 
اعمال شده بر داده های مرتبط، تنها امید نجات است.« لذا طبق سرگذشت سقراط، 
این امر همواره مشــکل پرودنس اســت: ســقراط از تبعّیت از عرف )یا هوی و هوس( 
آتن یا خرد )nous( جاودان مطرح شده توسط آناکساگوراس )Anaxagoras( سر باز 
زد و بر وسوســٔه تعبیر و تفســیر اّتهام دانشــمندان علیه وی مبنی بر آنکه مداخله 
موجب خروج وی از قضاوت بشــری شــده اســت، غلبه نمود. برای مشاهدٔه مثالی 
در خصــوص ارزیابــی متضاد انعطاف پذیری برگرفته از حوزه ای دیگر، رجوع شــود 
بــه نظــر بویــل در خصوص جایگاه ســمبل پروتئــوس در اختاف موجــود میان لوتر 
اراسموس. طبق گفتٔه بویل، از نظر اراسموس، »دائرةالمعارف دین شناسی حقیقی، 
مســیح اســت. برای تحّقق این امــر، اســتقرار )accommodation(، امری ضروری 
اســت. منظور لوتر از پروتئوس خواندن اراســموس به دلیل تغییرپذیری اش، تحقیر 
وی بوده است. اراسموس این مفهوم را رد کرد و لوتر را شایستٔه آن دانست. لیکن 
وی پیش تــر به گونــه ای مثبت اندیشــانه )affirmatively( الهّیات خود را پروتئوس 
خوانــده بــود، زیرا اســتقرار را نه تنها به عنوان الزام آن خطیب عهد کاســیک مورد 
تقلیــد خود، بلکه به عنوان رســالت شــخص مســیح در نظــر می گرفت. بنــا به باور 
اراســموس، مســیح به لحاظ تنّوع در آموزه ها و حیات خود همان پروتئوس بود که 
حال به ماهّیت الهی خود و نوع دوستی خود بشارت می دهد، برخی انسان را قبول 
و برخی را رد می کند؛ معجزات را ارائه یا رد می نماید؛ بر سکوت می ماند و تقاضای 
گواه می کند؛ از میان جمعّیت پر می کشد و آن را در آغوش می گیرد... حواریون 
عیســی از اســتاد خود از چنین ویرتویی )virtue( تقلید کردند. به خصوص حواری 
پل در این میان همانند یک مخلوق دریایی که می توانست برای فریب صیادان، به 
 Marjorie O’Rourke Boyle,( .دلخواه تغییر رنگ دهد ملّون و هشت پاصفت بود
See also P .۶-۱۰۵ .Rhetoric and Reform. pp. ۷۹(: »لقب )epithet( پروتئی 
نه تنهــا از مبحــث کاســیک تغییرپذیــری، کــه از کاربرد آن توســط مســیحّیت در 
مجادالت )polemics( ضد تشکیک برگرفته شده است. از نظر آگوستین )از بزرگان 
دیانــت مســیحّیت(، پروتئــوس تبلور بشــری حقیقت شناســی اســت. وی در مقام 
مقابلــه با تشــکیک، تصریح می کند کــه در حوزٔه شــعر، پروتئوس نمایندٔه حقیقت 
است که اگر با تصّورات نادرست دچار فریب شود قابل اّتکا نخواهد بود و اّتکای آن 
 .)۳.۶.۱۳ ,Contra academicus( »بــر درک و فهم کاهش یافته یا از میان مــی رود
در جای جــای کتــاب بویــل، بحث موجود میــان لوتر و اراســموس، نمایندٔه تعبیر و 
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تفسیرهای متفاوت از فعالّیت برای سازگاری با شرایط است. 
۶. در صورت رقیب انگاری فلسفه و لفاظی، یکی از ابعاد تقابل مزبور، به شیؤه کنش 
آگاهــی مــورد نظــر و همگام با موضوع خــود )به گونه ای که شــیؤه مطلوب حصول 
دانــش تأثیــری بــر رنگ و بوی آن نداشــته باشــد(، علی رغم بی اعتبــاری در صورت 
شــباهت گفتمــان بــا مخاطبــان برمی گــردد که همانــا تعریفــی منصفانــه از تمّلق 

محسوب می شود. 
 :)۲۳۰  .Richard Bernstein, Beyond Objectivism and Relativism, p(  .۷
 phronesisand زمانــی که ارســطو به تاش بــرای توجیه منظور و مقصود خــود از
the phronimos )حکمــت عملــی و حکیم( مبادرت نمود نیز می توانســت نمونٔه 
 )faculty( زنــدٔه پریکلــس را به عنــوان نمونه ای اســتوار از فــردی واجد توان ذهنــی
بــرای تمییــز میــان مطلوبیات خود و شــهر مطرح ســازد. لیکن امــروزه، حین تاش 
برای یافتن نمونه هایی از انواع جوامع گفتمانی محل شکوفایی منطق گرایی عملی، 
 JG.A. Pocock, Machiavellian Moment,( .کمتــر توفیقــی حاصــل می شــود
pp. ۱۶۶-۶۷:(: »ماکیاولی به صرف تعریف ویرتو به عنوان یک نیروی ابتکاری، وارد 
حوزٔه ابهام اخاقی می شــود. بر این مبنا، ویرتو صرفاً ابزاری برای انســان ها جهت 
کنترل سرنوشــت خود در دنیای بی قانون نیســت، بلکه ابزاری اســت که به وسیلٔه 
آن انســان ها بــه نــوآوری و قانون زدایی دنیای خود می پردازند و حّتی ممکن اســت 
قانون را بر دنیایی تحمیل کند که هرگز پیش از آن شناخته شده نبوده است. تنها 
ارتباط ثابت حسی در حال حاضر میان ویرتو و نوآوری وجود دارد که نوآوری بیشتر 
به عنوان یک کنش در نظر گرفته می شود تا یک حقیقت از قبل محّقق شده، و ویرتو 
نیز امری برجسته در نظر گرفته می شود که از طریق آن فرد عملکردی خارق العاده 
در زمینٔه نوآوری و ایفای نقش فرد نوآور ایفا می نماید. نظر به روند ادامه دار ایجاد 
مشــکات اخاقــی بــر اثر نوآوری، ایــن کاربــرد واژٔه ویرتو منکر ارتبــاط آن با اخاق 
نبوده، بلکه از این واژه برای تعریف وضعّیت هایی مربوط به طرح مشکات اخاقی 
استفاده می شود.« بدین گونه که منظور از »ارتباط حسی ثابت« نیز، عدم امکان 
 )word prudence( رهگیری تاریخ پرودنس از طریق پیگیری پیشینٔه واژٔه پرودنس
و تعابیر آن است، لیکن ما ناگزیر از بررسی کاربری های مختلف هوشمندی سیاسی 
و ارتباط آن با شخصّیت از نظر ماکیاولی می باشیم. برای ترمیم مطلوب روابط ویرتو 
 Paul Renucci, :و پرودنــس و اصطاحات مرتبط از نظر ماکیاولی رجوع شــود بــه

 .»Machiavel
۸. در این زمینه، به موازات ارسطو، امکان ایجاد ابهام بیش از روشنگری است. ارسطو 
نیــز بــدواً از تعریف ویرتو شــانه خالی کرده بود و به جــای آن، از ابتدای کتاب دوم 
اخاق نیکوماخوسی به پرسش در خصوص نحؤه حصول آن پرداخته بود. لیکن دلیل 
انجام این امر توسط وی آن است که ویرتو ماهیتاً و تا حّدی بر مبنای نحؤه حصول 
آن تعریــف می شــود. به عبارت دقیق تر، در اینجا منظــور از جنس ویرتو، عادات یا 
»تمایــات )dispositions(« توانایی های کنشــی از طریق انجام اقدامات مشــابه 

می باشد. 
Alasdair Macintyre, »How Virtues Become Vices,« pp( .۹. ۹۷-۱۱۱(: مکاینتر 
فهرستی از چهار شرط برای تبدیل ویرتو به شرارت )vice( مطرح می کند که دو تای 
آن متضاد هم هستند: زمانی که یک تمایل ماهیتاً معتبر است و بنابر ماهّیت خود 
ارزش گذاری می شود. بسته به میزان الزام به اصالت ویرتو )که البته امکان تعیین 
ارزش آن بــر مبنــای هدف و غایت نهایی آن نیز وجــود دارد(، ارزش گذاری صرفاً یا 
بدواً بر مبنای بهره گیری از آن به عنوان بخشی از ترفند مورد نظر انجام می شود و 
»زمانی که ارزش گذاری کیفی ماهیتاً و برای فروش صورت گیرد« )صص ۶-۱۰۵(. 
 )antiprudential( ۱۰. در اینجا من همگام با ارسطو از یکی از حرکات ضد پرودنسی
مهــم افاطون، یعنــی جایگزینی احتمال واجد پرودنس )prudential( در راســتای 
خــردی مطلوب تــر با موضوعاتی پایــدار و ضروری، تبعّیت می کند. بدیهی اســت 
چنین اســتدالل هایی را می توان در آثار افاطون نیز مشــاهده نمود، اّما نباید آن ها 
را در خــارج از ایــن حــوزه به منزلۀ دلیلی کافی بر درک افاطون از پرودنس مد نظر 
قرار داد. یکی از شــواهد ضروری ارائه شــده توسط افاطون در برخورد با احتماالت 
انتخاب انسان، مکالمه میان سقراط و گاوکون در جمهوری ۲ است. سقراط موارد 
را شرح می دهد و گاوکون آن را به شهر خوک ها تشبیه می کند. با این همه، سقراط 
وی را شــخصی صلح دوســت و باثبــات می بیند که به ســادگی می تــوان وی را برای 
صرف نظر از ایدٔه ایجاد شهری ملتهب تحت حکمرانی هوی و هوس متقاعد نمود. 
حالت ایده آل ایجاد برای حل مشکات دولت ملتهب و محدودسازی نفسانّیت آن، 
در ارتباط با شهر خوک ها است که پیچیدگی آن، علی رغم موضع متضاد افاطون در 
زمینٔه احتماالت ناشی از ابزار یادشده برای حذف مالکّیت نگهبانان و عدم وجود 
قوانین اجباری، موجب احیای جایگاهی برای پرودنس می شود. بدون تردید، چنین 

وضعّیت ایده آلی صرفاً به دلیل عدم امکان حذف دائمی احتماالت و با عنایت به 
آنکه رد حالت ایده آل حاصل خطای ایجادشده در محاسبٔه شمارگان نکاح است، رد 
می شود. با این همه، یک نگاهبان باید در تمیز دوستان و دشمنان، واجد پرودنس 
 ,۲۹a۷-۴۲۸a۱۱ ,۱۳-b۸ ,۷-۴۱۲a۴( باشــد. بــر این اســاس، نگاهبانــان در جمهــوری

۴۴۱b۱-۴۴۰e۸( پرونوموی )phronomoi( خوانده شده اند. 
 Alan( ۱۱. اصــول اخاقــی در فرموالســون باتلر در اثر ۱۵ خطابــٔه ۳-۴ وی، نقل قول در
Donagan, Theory of Morality, pp. ۱۸-۱۹( چنین مطرح می شود: »بگذارید 
هر فرد صادق و ساده قبل از اقدام از خود بپرسد: آیا کاری که می خواهم به انجام 
آن مبــادرت نمایــم، درســت اســت یا نادرســت؟ خیر اســت یا شــر؟ حداقــل تردید 
ندارم، اّما این ســؤال تقریباً تحت هر شــرایطی بر مبنای حقیقت و تقوا توســط هر 
مرد منصفی پاسخ داده خواهد شد.« اصول اخاقی را می توان به منزلٔه سیاست بر 
 Rich and J. Burke, »Politics as( مبنــای کاربــرد اصول اخاقی در نظر گرفــت

.)۴۶ :)۱۹۸۲( ۹۳ Rhetoric,« Ethics
۱۲. به دلیــل اّتحادهــای مــورد کاوش مؤلــف میــان پرودنــس و لفاظــی، تعّجبــی ندارد 
همان گونه که به نظر می رســد پرودنس فاقد روش اســت، از دیرباز این اّتهام عدم 
داشــتن روش علیــه لفاظــی نیز مطــرح بوده اســت. به عنوان نمونه رجوع شــود به 
)Sextus Em piricus, Against the Professors ۱.۱۸۷-۹۶(: بــه دلیــل آنکــه هــر 
هنری همانند فلســفه و دســتورزبان، پایانی ثابت و پایدار دارد، لفاظی نیز چنانچه 
هنر انگاشــته شــود ناگزیر بر همین منوال خواهد بود. لیکن پایان آن همواره پایدار 
 See also Cicero,( نبوده و بر این اســاس، هنر محسوب نمی شود. رجوع شــود به

 .)۱.۳.۱۲ De oratore
۱۳. رجوع شود به نقطه نظرات برنارد ویلیام در زمینٔه این تعارض، که به عنوان تعارض 
اســاس عدالت مطرح شــده اســت: »آیا صرف نتیجٔه قابل درک و قابل حصول فرد 
از طریق یک روش یا اساســاً صرف یک روش، منجر به حصول نتیجه می شــود؟ در 
ابتدا به نظر می رسد برخی نمونه ها راه دیگری را پیشنهاد می دهند. در نمونه های 
مد نظر ارسطو، خصیصه های مرتبط یا عدم وجود بیابان گیرندگان )حداقل توسط 
توزیع کننده( از قبل قابل درک است، به گونه ای که ایدٔه پایه، صرفاً یک نتیجه است 
که در آن هر گیرنده، به نســبت بیابان خود منتفع می شــود و بر این اساس، روشی 
در خصــوص نتیجــٔه مزبــور ارائــه می نماید. از یک ســو، در حالــت اختصاص برخی 
ویژگی های مطلوب غیر قابل تقسیم میان اشخاصی با مطالبات یکسان، وضعّیت 
متفاوتی خواهیم داشت و آن ها با قرعه کشی موافقت خواهند کرد. در اینجا، طبق 
نظــر رابینســون، عدالت بر اســاس نتیجــه و این واقعّیت که نتیجــٔه روش را توجیه 
 Williams, Moral Luck,( ».می کند تبیین نشده و بیشتر خاف آن مصداق دارد
p. ۸۸.( مؤلــف در اینجــا قصــد دارد پیچیدگــی تمایز موجود را بــا یافتن یک مورد 
سومی )tertium quid( تشدید کند، بر این اساس، ویلیامز نیز متوّجه شده است 
که »این تمایز بیش از آنچه به نظر می رسد شکننده است. لذا در صورتی که روش 
مزبور ماهیتاً به عنوان اختصاصی مواردی اعم از غذا به گرســنگان توصیف شــود، 
صحرا می تواند خود تعیین کنندٔه خصوصیات روش مزبور و نه صرفاً نتیجه، باشد... 
معهذا، در برخی از موارد عدالت بیشتر با محورّیت روش مطرح است تا نتیجه... 
در این نظریه، فرآیند حصول نتیجه توسط شخص اساساً عدالت دیدگاه وی را در بر 

داشته و هیچ گونه ارزیابی مستقلی از عدالت نتیجه وجود ندارد.«
۱۴. برای مشــاهدٔه نمونٔه متضاد یک روش اکتشــاف به نفس )heuristic( که صرفاً بر 
مبنای حصول موفقّیت توجیه می شــود، رجوع شــود به اســتدالل ویلیامیز نقل از 
گائوگین، نقل قول شده در صفحه ۱۵ متن. تمایز مشخص شده توسط مؤلف میان 
روش هــای الگوریتمی و اکتشــاف به نفس، امری رایج اســت، هرچند اغلب اوقات 
به صورت متفاوتی بیان می شــود. به همین دلیل، تلفیقی کوتاه از ســایر روش های 
بیــان ایــن تمایز، نمایندٔه دیــدگاه مؤلف در زمینه های مختلف امروزی اســت. در 
 Imre Lakatos,( خصوص استدالل مربوط به روش های الگوریتمی، رجوع شود به
Infinite Regress. p«. ۴(: خصوصّیــت تعریف کننــده و پایــه )نــه لزومــاً رســمی( 
یــک نظــام کاهنده، اصل انتقــال مجــّدد دروغ از انتها به ابتــدا، و از جمع بندی به 
مقّدمات را تشکیل می دهد: یک مثال نقض برای جمع بندی می تواند مثال نقض 
بــرای حّداقــل یکی از مقّدمات باشــد. در صــورت به کارگیری اصــل انتقال مجّدد 
دروغ، اصل انتقال حقیقت از مقّدمات به جمع بندی نیز اعمال می شــود. معهذا 
مــا از نظــام کاهنده، انتظار انتقــال کذب یا انتقال مجّدد حقیقــت را نداریم.« در 
صفحٔه ۷، الکاتوس )Lakatos( خاف این اقدام ابتکاری که آن را اکتشاف به نفس 
می خوانــم اظهارنظــر می کند: »برخی متحّجرین ســعی در نجات دانش از شــک و 
تردید ناشی از روش های غیر اقلیدسی داشته اند که در همان ابتدا به دلیل تاش 
برای اّتکا به انتهای کار، با شکســت مواجه شــده اســت. لیکن حقیقت در انتها از 
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قدرت خود در ابتدای کار برخوردار نمی باشد. انتظار می رفت القاء موجب احیای 
تقــارن شــود. برنامٔه القایی تاشــی مذبوحانه برای ایجــاد مجرایی به منظور جریان 
حقیقت از اظهارات پایه به سمت باال بود، و به همین دلیل، ایجاد یک اصل منطقی 
اضافــی، یــا اصل انتقال مجّدد حقیقت بی نتیجه بود. چنیــن اصلی القاگرایان را از 
امکان اشباع کل نظام با حقیقت حاصل از پایین برخوردار می ساخت.« تقابل میان 
روش های الگوریتمی و اکتشاف  به نفس همگام با تمایز هیرش میان تفسیر و تعبیر 
عمومی و موضعی می باشد: »تعبیر و تفسیر موضعی می تواند الگوها و روش هایی 
عمدتاً تکی بر زمان ارائه نماید. از سویی، تعبیر و تفسیر عمومی اّدعا دارد اصولی 
پابرجا در تمامی اعصار در اختیار دارد... به همین دلیل، تعبیر و تفســیر عمومی 
 E. D. Hirsch,( ».به مراتب تنها جنبٔه تعبیر و تفسیر است که می تواند نظریه باشد
Aims of Interpretation, p. ۱۸.( بدیهی است هیرش قصد جامعّیت بخشی به 
تمایز خود را دارد. منظور مؤلف از روش های الگوریتمی نیز همان مقصود هاید گر 
)Heidegger( از معنی عمومی روش است: »روش به عنوان نوعی رویه، یک طرح 
 Martin Hei( ».پایه و ثابت را الزامی می کند که اساس فن آوری را شکل می دهد

).۱۱۸ .degger, »Age of the World Picture,« p
15. Bruns, Inventions, p. (17 .94
۱۶. اســتفاده مؤلــف از موضــوع ســه نــوع قاعــده، متضمن برائــت از اکثــر ترفندهای 
ماکیاولی است. با این همه، اینکه ماکیاولی از برخی جهات به روابط میان اصول و 
تبعات اهمّیت می دهد نیز اغلب مد نظر قرار گرفته است. در اینجا برخی تاش ها 
برای رجوع به ماکیاولی با نظر داشــتن این مســئله مطرح شــده اســت. تاش های 
مزبــور می بایســت واکاوی مؤلــف از پرودنــس ماکیاولیایــی در مباحث امــروزی را 
 Mark Hulliung, Citizen( .لحــاظ نمــوده و برخــی تفاوت هــا را مشــّخص ســازد
Machiavelli, p. ۲۰۳(: محّققیــن امــروزی ارزش هــای یونانــی را با مفهوم فرهنگ 
نتایج طبقه بندی می کنند. از نظر یونانیان، اندیشٔه نیک، هرگز نه در سیاست که 
در هیچ کجا کافی نبوده اســت زیرا در رقابت بی پایان تقوااندیشــانه انســان برای 
رســیدن بــه غــرور و افتخار هیچ گزینــٔه دیگری بــرای موفقّیت متصّور نمی باشــد. 
بــه بــاور یونانیان، شــجاعت، صداقت، یا ســایر ارزش ها صرفاً تــا زمانی معتبرند که 
منجــر بــه موفقّیت شــوند. در فرهنگ یونانــی، نیازی به یک ماکیاولی نمی باشــد. 
در قدرت لفاظی وی در آتن یا اســپارت هیچ بود و ســخنان شــوک آور و گســتاخانٔه 
 For a dif Mazzeo, Renaissance( می شــد.«  انگاشــته  معمولــی  کامــاً  وی 
and Seventeenth-Century Studies, p. ۱۴۳(. »شــاید باالتریــن نقطــٔه قــّوت 
ماکیاولــی آن اســت کــه علی رغــم آگاهــی کامــل وی از محدودّیت هــای ماهّیــت 
اخاقــی اندیشــه های  نیک یا غایت مطلــق، وی از محدودّیت های ماهّیت اخاقی 
نتایج یا مسئولّیت نیز آگاهی داشت. ماهّیت اخاقی نتایج در نوع خود معّمایی 
محســوب شــده و متضمن ابعادی از زمان در اقدامات بر مبنای قضاوت اخاقی 
است به گونه ای که قضاوت صرفاً به دلیل عدم توانایی در تعیین تبعات بعدی هر 

نتیجٔه خاص، دچار ابهام می شود. 
۱۷. رجــوع شــود بــه )R. N. Berki, Machiavellianism.« p. ۱۱۱(: « به جــای گفتن 
 )expediency( اینکه ماکیاولی از محدودّیت اخاقّیات بر مبنای مصلحت اندیشی
آگاه بود، مؤلف قصد دارد چنین استدالل نماید که وی از تصّوری مضحک از خود 
محدودســازی اخاقی یا به عبارت دقیق تر، تمایلی کنجکاوانه و غیرقابل اجتناب 
بــرای تعــارض بــا قواعــد اخاقی یا احــراز آن هــا از طریق اســتفاده از آن هــا در عمل 
برخوردار بود. آموزه های ماکیاولی و شیؤه عملی وی در سیاست و غیره چیزی جز 
شناخت آگاهانٔه ارتباط اغراق شدٔه تمایل مزبور با برخی حوزه ها و متعاقباً باال بردن 
وضعّیت یک اصل ضروری تعیین خط مشی سیاسی نبود. ماکیاولیسم، نوک قلٔه کوه 

یخی است که دامنٔه آن عمیقاً در آب های زندگی روزمره قرار دارد. 
 Cicero’s( ۱۸. سه نوع اخاقیات، به همراه سه نوع قاعده، ساختار استدالل ده افیسیس
De officiis( سیســرون را تشــکیل می دهــد. اصــول اخاقــی ســه گانه الگوریتمی، 
اکتشاف به نفس و واجد پرودنس ناظر بر سه کتاب اویند که نمایندٔه اصول اخاقی 
متضمن عناوین هونستوم )honestum(، اصول اخاقی تبعات و اجماع این دو در 
ماحظات واجد پرودنس کتاب سوم می باشد. در خصوص روش های مورد استفادٔه 
ماکیاولی و تفاوت آن ها با توجیهات واجد پرودنس سیسرون از هونستوم و یوتیل 
 Marcia L. Colish, »Cicero’s De officiis and Machia( رجوع شود به ،)utile(
velli’s Prince,« pp. ۸۱-۹۳(. طبق نظر کولیچ، سیسرون تأکیدی بر اینکه هونسوم 
به دلیــل ماهّیت ذاتی نیک و داشــتن غایت باید معیــاری باتغییر به منظور امکان 
قضاوت در خصوص قابلّیت پذیرش یوتیل باشد ندارد )ص ۸۶(. »لذا مجّدداً، گام 
نخست مزبور در راستای سازگاری هونستوم و یوتیل، فرموالسیون مجّدد هونستوم 
به عنــوان یــک الگوی یوتیل می باشــد )ص ۸۸(«. همچنین، رجوع شــود به ص ۸۹: 

»وی از طریــق بازســازی معنــی ســّنتی اصطاحــات مربوطه، هونســتوم را با یوتیل 
امتــزاج کرده اســت. با این همــه، ده افیس را نمی توان به عنــوان تمرینی در زمینٔه 
الگوگرایی بدون تبعیض در نظر گرفت. از نظر سیسرون، هونستوم یا خیر عمومی و 
یوتیل یا منافع فردی، به دلیل آنکه انسان بخشی از یک اجتماع و اخاقّیات جامع تر 
اســت تعارضــی بــا هم ندارد و این موضــوع که وی تعارض میان ایــن دو را با منافع 
فردی تلّقی هر دو از میان برده است، مقرون به صّحت است... لیکن از سویی این 
امــر نیز حقیقت دارد که هماهنگــی موجود میان خیر عمومی و فردی مدنظر وی 
به نوبٔه خود در حاالت ایده آل سیاسی و اخاقی مد نظر وی، یعنی یک جامعٔه نیک 
که در آن صاح فردی و جمعی دارای تأثیر متقابل یا همسان می باشند وجود دارد. 
)ص ۹۰(. سه نوع قاعده نیز متناظر با سه منبع قیاس در ارگانون )organon( ارسطو 
می باشــد: قیاس هــای نماینده، تنظیمــی در واکاوی های بیرون گــرا متضمن نوعی 
شباهت الزامی روش های الگوریتمی امروزی علی رغم دیگر تفاوت مهم می باشد 
در حالی که روش های مشابه اکتشاف به نفس وی در وضعّیت هایی پیچیده ارائه 
می شــود. موضوعات و لفاظی ها فضای موجود میان اســتنباط الزم و نادرســت را 
اشــغال کرده و قیاس های دیالکتیک و لفاظانه نیز بیانگر روش های واجد پرودنس 

وی است. 
۱۹. دیویــد پرکینــس در »اســتدالل به عنوان تصّور« در مخالفت با اســتدالل رســمی و 
غیررســمی بــا روش هایــی مــوازی با تمایــز اینجانب میــان روش هــای الگوریتمی و 
واجد پرودنس طرح مطلب می کند. از میان تفاوت های مدنظر وی، استدالل های 
غیررســمی مطلــوب تقریباً همــواره باید به طرح هر دو جنبه موضــوع بپردازد؛ یک 
اســتدالل رســمی مطلوب هرگــز از چنین وضعّیتی با فرض وجــود بدیهیات پایدار، 
برخوردار نیســت زیرا اســتدالل های رسمی از هر دو جنبه متضمن بی ثباتی کامل 

می شود )ص ۲۱(. 
۲۰. لذا پرکینز به طرح ســایر تعارضات می پردازد: »اســتدالل های غیررسمی می تواند 
مشــتمل بر تمامی انواع داده ها از منابع پیش بینی نشــده و ممنوع برای اســتدالل 
رسمی  باشد که صرفاً می بایست به همراه داشته ها کارایی داشته باشد... عموماً 
احراز اســتدالل های مطلوب غیررســمی ضروری اســت. کاهش اساســی اســتدالل 
رسمی این امر را غیر ضروری می سازد. نوعاً یک استدالل غیررسمی نیازمند خطوط 
استداللی بسیاری است زیرا هیچ خط استداللی به تنهایی از پایایی کافی برخوردار 
نمی باشد؛ یک استدالل رسمی صرفاً به یک خط استدالل برای حل و فصل موضوع 
 Newman, نیــاز دارد« )همــان(. در خصــوص مشــاهدات مشــابه رجوع شــود بــه
Grammar of Assent, p. ۲۲۳: هرکسی قیمتی دارد؛ فابریسیوس یک مرد است 
و قیمــت خــودش را دارد، اّمــا قیمتــی نداشــت؟ خوب چطور چنیــن چیزی ممکن 
است؟ چون او بیش از یک ماهّیت جامع است؛ چون او مشمول سایر ماهّیت های 
جامع قرار دارد؛ چون ماهّیت جامع در تقابل علیه یکدیگر هستند؛ چون چیزی که 
دارای ماهّیت جامع خوانده می شــود صرفاً یک امر عمومی اســت.« برای بررســی 
جهــان به لحــاظ ریاضی در تلّقی مشکل ســاز بودن آن به عنــوان یک ماهّیت جامع و 
مقاومت کننده در برابر امتزاج نظام مند غیرقابل تصّور و حّتی شاید مرموز یا آکنده 
از رمــز و راز و فریب اســت. لیکــن روش مزبور موجب کاهش یا حل و فصل عوامل 
الینحــل و رد ماهّیــت جهان شــمول تردیدهای در خصوص آن می شــود. نظامی که 
بنا به تعریف، تقریباً حاوی هیچ گونه اســراری نیســت زیرا اجازه تجزیه را در خود 

نداده است.
۲۱. تفّکر همچنان تا زمانی به صورت تک ذهنی و بر اساس رخدادها قابل انجام باشد 
امری مناقشه برانگیز باقی مانده و کانون اصلی ارائٔه ایده ها به نظام ها خواهد بود. 
اصــوالً یــک نظــام از امکان وجود از انواع مختلف برخوردار نبوده و این امر، تفاوت 
کّلــی موجــود میــان نظام و روایت اســت که صرفاً در ســخن گفتــن در خصوص آن 
موجودّیــت پیــدا می کنــد و هرگز به یک صــورت بازگو نمی شــود. نظام ها متضمن 
بهره برداری از روش هستند که بنا به تعریف، قدرت تکثیر انواع مختلف هرچیزی 

.)۸۵ .Bruns, Inven tions, p( در رخداد یا خطا نهفته است
»در   :)۵۱  .Victoria Kahn, Rhetoric, Prudence, and Skepticism, p(  .۲۲
حالــی کــه قصــد، اســتعدادی بــوده کــه انســان را از واکنــش آزادانه بــه احتماالت 
زندگی روزمره برخوردار ســاخته اســت، اّما همچنین اثبات شــده که این امر خود 
منبعی از احتماالت است... همانند استدالالت تشکیک دانشگاهی و پیرونیستی 
)Pyrronist(، مشــّخص شــده اســت کــه مفهوم قصــد به چند الگــوی کارکردی بر 
مبنای ســّنت انسان دوســتی تقسیم بندی می شــود.« دلیل تقسیم بندی تشکیک، 
فقدان اطمینان پذیری الگوریتمی است که موجب ایجاد فضا برای کنش و فرصت 
برای پرودنس، یا حذف تمامی معیارهای خوب و بد قطع نظر از موفقّیت و نهایتاً 
هرگونه ابزار تعیین موفقّیت می شود. فرض اینکه گزینه های انحصاری و جامع برای 
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اصول و تبعات نیز موجب طرح مباحثات لفظی در خصوص اینکه آیا یک خطیب 
خوب کسی است که حقیقت یا می گوید یا در پرونده ها برنده می شود. به عنوان 

.)۲.۱۷.۲۳ ,۲.۱۵.۳۸ ۲-۵-۲.۱۴ ,Quintilian, Institutes( نمونه رجوع شود به
23. John Rawls, Theory of Justice, pp. 23-422
Williams, Moral Luck, p( -۲۴. ۲۳( بســیاری از فنــون حــل مســئلٔه ریاضــی پولیــا 
)Polya( ترفندهایی بدون شایستگی قطع نظر از سودمندی آن ها می باشد. دلیلی 
بــرای جوابدهــی آن هــا وجود نــدارد، اّما اغلــب اوقــات کارایی دارند. ایــن ایده که 
پرودنس بیشتر به قواعد منعطف بستگی دارد تا اکتشاف صرفاً بر مبنای موفقّیت 
 Cicero,( توجیه شــده و ریشــه در متون لفظی دارد. به عنوان نمونه رجوع شود به

 .)۲.۱۳.۸ ,۱۲.۱۰.۲ and Quin tilian, Institutes ,۳۵.۱۲ .۲۱.۷۱ De oratore
مؤلــف اّتحــاد موجــود میــان جمع بندی ها را مشــّخص ســاخته و همــواره از اختاف و 
لفاظی کاســیک در اســتدالل های لفظی و مناقشه آمیز ۲۵-الف استقبال می کند 
 Henry Johnstone, Philosophy and Argument,( همچنین رجوع شود به .
۳o .p(: تکذیب در صورتی مطلق است که نشان داده شود فراتر از هر سؤالی بوده 
و پیشنهادات مورد سؤال مربوطه نیز کذب باشد. ماهّیت عمیق یک پیشنهاد کامًا 
تکذیب شــده را نمی توان همچنان صحیح انگاشــت. طبق نظر پاســمور، هیچ گونه 
گریزی از این امر ممکن نیست. در حال حاضر، تنها حوزه ای که پیشنهادات مربوط 
به آن اساســاً نادرســت انگاشته شده و فراری از آن ممکن نیست، استدالل کاهندٔه 

رسمی است. در این زمینه، گریز به دلیل عدم موضوعّیت امکان پذیر نمی باشد. 
لیکــن همــواره امــکان گریــز از جمع بندی هــا در اســتدالل غیررســمی وجــود داشــته 
و اجازه هــای غیــر رســمی را همــواره می تــوان مــورد ســؤال قــرار دارد. »الکاتــوس 
تکنیک هایــی اعــم از منع هیوال )monster-barring( را نشــان داده اســت، شــاید 
روشــن ترین نمونه هــای راهبردهــای گریــز حّتــی در برتریــن حوزه هــای ریاضیات و 

استدالل رسمی نیز کارایی داشته باشد«. 
۲۶- پــس از تاش هــای پیــرس )Peirce( برای تبدیل اســتدالل علمــی از الگوریتمی به 
استانداردهای  واجد پرودنس، وی بیشتر به انتقاد از نظام های اخاقی مبتنی بر 
روش های الگوریتمی نســبت به روش های واجد پرودنس مبادرت نمود. به عنوان 
نمونــه رجــوع شــود بــه p( ۱.۶۱ ,C. S. Peirce, Collected Papers. ۲۶(: »یکــی از 
بدتریــن اثرات نفوذ اســتدالل های اخاقــی و مذهبی بر علوم در این زمینه نهفته 
است، و بر این اساس، تمایزات بنیادین مورد اصرار، ماهّیتی دوگانه داشته و تمایل 
بــه چشم پوشــی از تمامی تمایزات غیــر دوگانه و به ویژه تمایزات تصّور پیوســتگی 
دارنــد. مذهب، مقّدســین و منفورین را به رســمّیت می شناســد و ایمــان به امری 
ثالث را برنمی تابد. اخاقّیات بر این امر ابرام دارد که انگیزه، یا خیر اســت یا شــر. 
اینکه رفت و آمد میان این دو ممکن اســت و اکثر انگیزه ها برخاف آموزه های هر 
نظام اخاقی موجود در قلب و اذهان مردم حدوداً در میانٔه راه قرار دارند..... برای 
درک بی دفاعی اذهان مزبور در تاش برای برخورد با پیوســتگی نیازی به مطالعٔه 
عمیق تمامی آثار فلسفی برای آموزش الهیات نیست. لیکن چیز زیادی برای گفتن 
در مورد پیوســتگی وجود ندارد جز این که درکی برتر از علم اســت.« در خصوص 
 see John O’Neill, Sociology as a Skin کاربردهای ماکیاولی، رجوع شــود به
Trade. p. ۱۰۹:: ماکیاولی از متفّکرین دشوار محسوب می شود زیرا وی ابهام ویرتو 
را که انسان شناسان صاحب سبک اغلب آن ها را محدود می کنند در برابر ما قرار 
می دهد و پیشینٔه اصول را به تاریخ انسان ترجیح می دهد. از سوی دیگر، ماکیاولی 
و مارکس در دو سوی این بحث قرار داشته و توأماً تاشی برای لحاظ نمودن ماهّیت 
تاریخ و سیاســت در حدود تعیین شــده از ســوی نوع بشــر صورت داده اند. یعنی 
آنکه اقدامات بشــری همواره دســتاوردهایی باالتر و پایین تر از پیش بینی ها داشته 
و با این همه سیاســیون ناگزیر از فرض کردن تبعات می باشــند. این ابهام ضروری 
بــا فاصلــٔه زیــاد از عیب و نقص فاحــش در ماهّیت اقدام عملــی، موجب اقدامات 
کورکورانه یا مؤثر و مقّدس نمی شــود. از ســویی، ابهام اقدام یأســی توجیهی برای 
فقدان محکومّیت یا وفاداری سیاسی نیست. زیرا ابهامات طرح شده در اقدامات 
سیاســی دقیقاً اســتعاره ای از حقیقت و عدالت تجربه شــده در عملی کردن آن ها 
بدون هرگونه تضمین مطلق مبنی بر عدم هدف حمله، خرابکاری قرار گرفتن و حّتی 
بی توّجهــی داخلــی به این پروژه می باشــد. به طور کّلی، انکار معصومّیت سیاســی 
حّتی در بدو تولّد آزادی نیز مد نظر قرار دارد.« طبق نظر ریچارد بورک، در سیاست 
لفظی، »تکثرگرایی )pluralism( امری طبیعی و پذیرفته شــده اســت در حالی که 
در دو الگوی دیگر گرایشــی در راســتای ساختار یک محور به لحاظ ارزشی و قدرت 
دیده می شود. « ))»Politics as Rhetoric,« p. ۴۸؛ نمونه های مطرح شده توسط 

وی عبارتند از افاطون و هابز. 
۲۷. برخاف درک پیچیدٔه عدم ارتباط دانش جامع مزبور از جزییات مربوط به موضوع 

جلد ۱ کتاب ارسطو که در آن برخاف نسخه ای رسمی تر، ارگانون اختراع نخست، 
آگاهی از حقایق مربوط به مســئله مورد پرســش اســت مطرح می شود. در صورت 
تعــارض میان فلســفه و لفاظــی، بعد دیگری از نبــرد مزبور، تلّقی امتیازات شــرایط 
به عنوان یک مانع فلسفی و در عین حال احترام خاص برای یک ویرتو لفظی است. 
 See Kant, Fundamental Principles of the Metaphysics( :رجوع شــود بــه
of Morals, p. ۵:( »تمامــی تجارت هــا، هنرهــا و صنایــع دســتی از طریق تقســیم 
نیروی کار بدســت آمده اســت .... آیا ماهّیت علم الزامی برای ما مبنی بر نیاز به 
تفکیک دقیق و دائمی موارد تجربی از منطقی ایجاد می کند؟« مجّددا )صص ۱۲ 
و ۱۳(. حّتــی در صــورت رخــداد ایــن امر به دلیل بخت و اقبال نامســاعد، یا شــرایط 
طبیعی نامطلوب، خیرخواهی مزبور می بایســت تماماً از قدرت تحّقق هدف خود 
تهی باشــد. در صورتی که نهایت تاش مربوطه به نتیجه ای ختم نشــود، همانند 
یک جواهر هنوز هم باید از خود درخشندگی داشته و ماهّیتاً ارزشمند باشد. مفید 
بــودن آن نیــز نباید چیــزی از ارزش آن کم یا به آن اضافه کند. این امر می بایســت 
صرفــاً زمینــه ای برای قادر ســاختن ما جهت مدیریت هرچه مطلوب تــر  این امر در 
حوزٔه تجاری یا جلب توّجه کسانی که هنوز خبره نشده اند ایجاد کند، که نباید آنت 

را به خبرگان واقعی توصیه کرده یا ارزش آن را تعیین نمایند.
 Bernard Williams, Descartes, p .۲۸. ۴۶: »یــک وضعّیــت معمــول آن اســت که 
در آن نسبت حقیقت بدون از دست رفتن هیچ گونه طبقه بندی باورها حاصل شود 
لیکن هزینٔه انجام این امر در قیاس با ســایر فعالّیت ها )شــامل ســایر فعالّیت های 
پرسشــگری( بســیار باال خواهد بود. ممکن است فعالّیت های مربوط به طرح سؤال 
در زمینۀ پایایی یک روش مشّخص یا مناسب بودن آن برای کاربرد در یک موقعّیت 
خاص مفید به نظر برسد اّما چنین فعالّیت های زمانبر و هزینه بر بوده و ممکن است 
در هر موردی مقرون به صرفه نباشد. در زندگی واقعی، تاش در زمینٔه یک پرسش 
بر اســاس اهمّیت آن ســنجیده می شــود: ما  قبل از عبور از صحرا بیشــتر بنزین را 
چک می کنیم تا رانندگی در شهر. همچنین، نکتۀ مهم مربوط به سؤاالت عملی و 
نظری، آن است که هرکدام از ما یک پرسشگر هستیم و تقسیم بندی نیروی کاری 
نیــز مطرح اســت به گونــه ای که تحقیق دقیق در مورد چیزی که بــرای y در زمینٔه 
 y منطقی است که گفته z اقتصادی یا تصمیم گیری نظر حائز اهمیت است برای

را در آن خصوص بپذیرد.«
»تمامــی مــوارد مزبــور، دالیلی مبنی بر آن هســتند که چــرا a در زندگــی روزمره خود 
نمی تواند نسبت حقیقت خود را افزایش دهد یا نباید تاش در این زمینه را منطقی 
تلّقی نماید. لیکن به لحاظ پرسش دکارت، هیچ یک از این شروط کاربرد ندارد.« )۲۰. 
Francesco Guicciardini, Ricordi, p. ۵۷:( »ستاره شناسان چقدر از بقیٔه مردم 
خوش شــانس تر هســتند! با گفتن یک حقیقت در میان یکصد دروغ، آن ها اعتماد 
افراد را کسب می کنند و به دروغگویی ایشان باور می آورند. سایرین با گفتن یک 
دروغ در میان راستگویی های بسیار، اعتماد سایرین را از دست می دهند و کسی 
دیگر حّتی به سخنان راست ایشان نیز باور نخواهد داشت که دلیل آن به کنجکاوی 
نوع بشر بر می گردد. تمایل به آگاهی از آینده و عدم وجود راهی دیگر برای اطّاع 
از آن موجب می شود آدمیان به جستجوی هرکسی که قول دهد آینده را برای آن ها 

آشکار می کند بروند. 
 Onora O’Neill,( ۳۰. برای ماحظٔه یک روش درمانی مطلوب جدید، رجوع شود به

)»The Power of Example
۳۱. برای مشاهدٔه تعبیر و تفسیر ضد اسمی )antinomian( بر اساس خصوصّیات و در 
 ):Thoreau, Civil Disobedience( نظر داشتن شخصّیت سخنگو، رجوع شود به
»تمامــی رأی گیری هــا هماننــد نوعــی بازی اعــم از تخته نــرد با رعایت یــک اصول 
اخاقی محدود در آن، یعنی درست یا نادرست بازی کردن در خصوص پرسش های 
اخاقی اســت؛ همچنین، ماهیتاً شــرط بندی نیز توأم با آن وجود دارد. شــخصّیت 
رأی دهندگان اهمّیتی ندارد.  من رأی خود را بر اساس اقبال و تفّکر خود می دهم، 
اّمــا حقیقتــاً اهمّیتی به درســت بودن آن نمی دهــم و قصد دارم ایــن موضوع را به 
عهــدٔه اکثریــت بگــذارم. لــذا تعّهــد ایــن امــر هرگــز از تشــخیص مصلحــت تجاوز 
نمی کند. حّتی رأی گیری برای کار درست نیز کاری در این زمینه انجام نمی دهد 
و صرفاً متضمن بیان آزادانٔه تمایات شــما می باشــد. یک انســان خردمند حق را به 
سخاوتمندی سایرین در ارتباط با ویرتو های اخاقی و معنوی وا نمی گذارد و بر این 
اساس رابطٔه اّتفاقی یا آرزوهای خود را از طریق خواستٔه اکثریت مطرح می کند«. 
در خصوص پیچیدگی های پرودنس در زمینۀ کردار نیک، رجوع شود به ویرتو های 
معنوی کوچک در پایان اخاقّیات ۶، که به نظر می رسد مرتبط با امور عملی و در 

عین حال فاقد شخصّیت می باشد. 
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هنرورزی گفتمانی
و ویرتوی عملی

ور یوجین گار
مترجم: آتوسا امانت
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فصل نخست ]مقالٔه من[ نشان می دهد که ماکیاولی 

چگونــه فصاحــت و باغــت را برای بیــاِن امــکاِن ابداع و 

پرودنــس پایــدار بــه کار می گیــرد، و نشــان می دهــد که 

چگونــه جنبه هــای پراهمّیــت اســتدالل او، هنگامــی که 

اســلوب های باغــی خــود را نادیــده می گیــرد غیرقابــل 

تشــخیص می شــود. بــرای مثــال، پــوکاک، مازئــو و مــک 

کانلــز بــر اســلوب مندی ویرتــو تأکیــد ورزیده انــد؛ اّمــا 

منتســب  شــهریار  کتــاب  بــه  کــه  اســلوب مندی ای 

ســاخته اند، آن گونــه که من آن را به طــور کامل تصریح و 

ایضاح نموده ام قاعده مند نمی باشد، و از آنجایی که به 

کنٔه آنچه مدنظر ماکیاولی بود نمی پردازد، ســهل تر این 

اســت صرفاً به لحاظ ســبکی مردود شــمرده شــود. آثار و 

تصنیفات مربوط به  تقلید و بکارگیری مصادیق در دورٔه 

رنسانس پرشمار و متعّددند؛ اّما دسترسی به شیوه های 

تصدیــق تقلیــد، بــا ناچیــز شــمردن مســئلٔه پرودنــس و 

خودبنیــادی، یحتمل آن ها را آمادٔه پذیرش راه حّلی صرفاً 

برهانی و حّتی سبک گرایانه می سازد. 

هریــک از ایــن دو بینش نســبت به تقلیــد متفّکرانه و 

اســلوب مند کتاب شــهریار، مســتلزم واکاوی بیشــتر و 

در نظــر آوردن فصاحت و باغت به مثابٔه مقوله ای فراتر 

از مجموعــه اســلوب هایی اســت کــه به منظــور دخــل و 

تصّرف بیانی و اســتداللی ِاعمال می شــود. در حالی که 

تعریــف مــن از اســتدالل ماکیاولی باید به طور بیشــتری 

کیفّیــات اســلوب مند آن - ]از جملــه[  کمــال، ظرافــت و 

ریــزه کاری و اســتحکام ســاختاری – را مــورد تردید قرار 

دهد، ]به همان نحو[ ارزش عملِی وراِی زیبایی شــناختی 

را ضمیمــٔه کیفّیاتــی می ســازد که نباید بدون اســتدالل 

بیشتر مورد تأیید قرار بگیرد... به شکل یکسانی، تجزیه و 

تحلیل فصل نخست، استدالل می کند که شهریار جدید 

باید از شــیوه های گفتمانی ماکیاولی تقلید کند، و باید 

پرودنس مولّد و تشــریح گر استداللی را در بطن پردونس 

به اَعمالی ورای کام مبّدل سازد و به طرح هوشمندانٔه 

پوکاک انتقال دهد که در آن »تعبیری روشن و فهم پذیر 

برای نوآوری شهریار در باب یک دولت جدید را تصریح 

می نماید که در طی زمان به اقدامات سیاسی باثبات و 

ســاختارهای سیاسی پایدار«۱ منتقل می شود. اّما چنین 

تبدیــل و تبّدلــی به طور اساســی به تقلیب اســلوب های 

باغــی ماکیاولــی بســتگی دارد کــه شــکل ادبــی را بــر 

محتواِی دروِن روش هاِی اعمال شــده بر ویرتو و فورتونا، 

تحمیل می نماید و این گسستی است که شّدت و فزونی 

آن نباید دست کم گرفته شود. 

اینکه تقلید یک اصل آموزشی است که هم در تحصیل 

سبک کامی و هم در یادگیری نحؤه عمل موجود است، 

امــری متعارف در دورٔه رنســانس می باشــد۲. اّما صرف 

نظــر از اینکــه این امر در رنســانس چقدر رایــج بود، باید 

مانع از اســتنتاج بســیار آسان در باب فصاحت کامی و 

نیز هوش عملی شد: نه تنها به طور ذاتی، غیرقابل قبول 

اســت کــه مســئله ای به دشــوارِی تصّرف یــک دولت، یا، 

ســخت تر از آن، ایجاد حکومتی پایدار بر مردمی مقتدر 

و مقاوم را بتوان به سادگی با اکتساب سبکی از گفتمان 

بــه دســت آورد، بلکه مخالفت هــای اخاقی و فکری نیز 

عمیق تر می شود۳. ایدٔه تقلید از نمونه های پراهمّیت، با 

استراتژی های ماکیاولی در ارائٔه مثال های ضد و نقیض 

و نمونه هــای متضــاد، کاهش می یابد، اّما مفهوم نســبتاً 

ســاده ای از تقلیــد را می تــوان با تحلیل دقیق تــر در باب 

آنچــه  از بــزرگان بایــد تقلید کــرد محفوظ نگاه داشــت: 

به نــدرت مــردم بر ایــن باور بودنــد که تقلید از مســیح، 

مســتلزم تــاش به منظــور راه رفتن بر روی آب اســت، و 

مجموعه تناقضات ماکیاولی را می توان به مثابٔه محرّکی 

برای دریافتن اصول و مبادی پایدار بزرگی و عظمت در 

زیر آن ظاهر متناقض در نظر گرفت.

اّمــا در مــورد ماکیاولــی، تناقضــات در میــان و درون 

مصادیــق، هنگامــی کــه هــدِف تقلیــد، ویرتــو باشــد بــه 

مســئله ای ژرف تــر اشــاره دارد: تقلیــد از اعمــال بــزرگان 

و قهرمانــان به معنــای شــبیه شــدن بــه آن هاســت؛ اّمــا 

روش های ضد و نقیض برای موّفقیت و شکست، چیزی 

برای شهریار باقی نمی گذارد تا شبیه آن شود.

مصادیــق ویرتو با تقلید پیــش نمی رفتند، پس چگونه 

مخاطــب ماکیاولــی توانســت آن را از طریــق تقلیــد بــه 

دســت آورد؟ بار نخســت نیست که پاســخ ماکیاولی به 

این مسئله، اوضاع را به نظر بدتر می کند:

»به طــور کّلــی نــه می توانــد در مســیر دیگــران باقــی 

بمانــد و نــه می تواند اصالت ]ویرتــوی[ افرادی که تقلید 

می کننــد را بدســت آورد. انســان برخــوردار از پرودنــس 

باید همیشــه راهــی را که بزرگان پیموده انــد طی نموده 

و از برجســته ترین ها تقلیــد کنــد، تا حّتی اگــر مهارت و 

استعدادش با آن ها برابری نکرد دست کم تأثیری از آن ها 

برگیــرد. و بایــد مانند آن تیرانــدازان بهره مند از پرودنس 

عمل کند که وقتی هدفشان بسیار دور به نظر می رسد، 

با آگاهی از ظرفّیت کمان خود، دید خود را بسیار باالتر 

از هدف مورد نظر قرار  دهند، نه اینکه تیر خود را به آن 

ارتفاع برســانند بلکه به یاری هدف گیری مرتفع بتوانند 

همان طور که ماکیاولی 
در بخش فوق عنوان کرد 

اشکال و نارسایی دستیابی 
به نشانه ای اندک و خفیف 

از بزرگی و سطوت این 
است که نتیجه، بسیار 

متفاوت با مصداق اصلی 
آن باشد
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هدف خود را نشانه بگیرند« )فصل ۶(.

 اســتعارٔه تیراندازی که برگرفته از امری بســیار رایج و 

قدیمی اســت، با ایدٔه تقلید، ناسازگار است و در نتیجه 

بایــد انســان را بــه ایــن فکــر وا دارد که چگونــه کوروش، 

رومولوس، تسئوس و موسی را مورد تقلید یا هدف قرار 

داد )در واقع، به نظر می رسد که استعاره به جای تقلید، 

از خودفریبی ممانعت می ورزد(. همان طور که ماکیاولی 

در بخش فوق عنوان کرد اشکال و نارسایی دستیابی به 

نشــانه ای اندک و خفیف از بزرگی و ســطوت این اســت 

کــه نتیجه، بســیار متفاوت بــا مصداق اصلی آن باشــد؛ 

هنگامــی کــه ماکیاولی تقلید از اســتدالل خــود را بدیل 

نمونه هــای فــردی می ســازد، نتیجــٔه تقلید را از »شــبیه 

بــودن« بــه امــر تقلید بــاز مــی دارد، اّما بــه ازای پیدایش 

مســائل جدید تقلید، مســائل در آغاز رسالٔه پروتاگوراس 

نمادین می شــود، در حالی که بقراط مشــتاقانه خواهان 

یادگیــری علــم فصاحــت و در نتیجــه قدرت سیاســی از 

سوفیست ها بود، در عین حال، از پیشنهاد سقراط مبنی 

بر اینکه از آن ها بیاموزد خجالت زده می شد، ]زیرا در این 

صورت[ او خودش نیز سوفیســت خواهد شــد. شــهریار 

باید در خواندن و تفســیر کتاب شــهریار تا حّدی قدرتی 

کــه از پرودنــس برخوردار اســت را اعمال کنــد، اّما برای 

بــه دســت آوردن و حفــظ یــک دولت بــه نوع دیگــری از 

پرودنس نیاز دارد۴. 

افزایــش گســترٔه علــم در فصاحــت و باغــت، فراتر از 

ابزارهــای کامــی و تأثیــرات آن، ناچیز شــمردن مســئلٔه 

پرودنس را به واسطٔه نفوذناپذیری آن با راه حل های صرفاً 

فکری یا گفتمانی محتمل می سازد. با ادامٔه بحث، خطر 

ناچیــز شــمردن، شــکل های مختلفــی به خــود می گیرد، 

اّمــا در اینجــا یکی از ویژگی های تمایز پرمعنای ارســطو 

کــه میان فصاحت و باغت و علوم قائل می شــود، هیچ 

ارزشی ندارد.

بــا ایــن حال، در قیاس منطقی از آنجایی که هر فردی 

ســعی بلیغــی در تولیــد دیالکتیک یا فصاحــت و باغت 

داشــته باشــد، نــه  آنچنــان کــه در بضاعــت و تــوان ایــن 

دو مــورد باشــد بلکــه در گســترٔه علوم تــا بدان جایی که 

ارادٔه شــخص قرار بگیرد، بدون آنکه نســبت به آن علوم 

شناختی داشته باشد به تباه ساختن ماهّیت واقعی آن ها 

می پــردازد، بدین ترتیب، کیفّیات آن ها با عبور از قلمرو 

چیزها تغییر می یابد نه با علومی که سوژه هایش صرفاً با 

واژگانی معّین تعریف می شود.

تمایز ارسطو میان کلمات و اشیا، منعی ابدی در برابر 

دخــل و تصّرِف باغِی »تعریــف چیزها« در فنون باغی 

نیســت اّمــا یکی از تفاوت های آشــکار بیــن هنر کلمات 

و روش هــای دســتاورد عملی را نشــان می دهد: کلمات 

از طریــق فصاحت و باغت دخل و تصّرف می شــود، در 

حالی که حقایق معموالً فقط به آن چیزهایی مرتبط است 

که سوژٔه چندان آسانی برای مخدوش ساختن نیستند؛ 

اّما نســبت به آن هــا نیز تا حّدی سر ســخت تر می نماید. 

واقعّیت هــا  در  تصــّرف  و  دخــل  بــه  دقیقــاً  ماکیاولــی 

عاقه منــد اســت، اّمــا ما باید نســبت بــه جّدیت چنین 

ایده ای توّجه داشته باشیم.

 تمایز ارسطو بین اعراض از زبان در قبال زیبایی سبک 

هنرورزی )virtuosity( و اعراض از دیگر انواع محتوای 

قابــل دخــل و تصّرف و پایدار در برابر احساســات و عمل 

دیگــران، و شــخصّیت و پرســونای فــرد، حّتــی در دنیای 

بیرونــی که ماکیاولــی آن را به مثابٔه فورتونا برای ویرتوی 

مجاب کننده در نظر می گیرد؛ نیاز به بررســی بیشــتری 

را نشــان می دهــد. )برای یــادآوری وجه تشــابهی که در 

ابتــدا بین ماکیاولی و دکارت عنوان کردم، ســهولت در 

دخل و تصّرف در زبان دکارت بستری فراهم می آورد تا با 

ساختن روشی حساب شده و دقیق که بر خاف بسیاری 

از روش های اخیر، شیوه ای نمادین نیست، هنر کلمات را 

با روشی از علوم متمایز  سازد، و تا حد امکان موضوعاتی 

را کــه ایــن روش می توانــد بر آن ها مؤثر باشــد را محدود 

نماید(. ماکیاولی باید گذار از تقلید کامی به  عملی را 

به مثابٔه رســالتی باشکوه جلوه دهد و دشواری های آن را 

به حّداقل نرساند، اّما نمی تواند موفقّیت خود و شهریار 

را به تأّمل گستردٔه فلسفی وابسته سازد.

در جایــی کــه ماکیاولی مســتقیماً توأمان دشــواری و 

امکان پذیــری شــکوه را ارائــه می کند، وظیفــٔه من فراهم 

آوردن چشــم اندازی کامــل از پیش فرض ها و داللت های 

ایده اش می باشــد، تا با قــرار دادن آن در تاریخ پرودنس، 

ضرورت اســتدالل تأّمل برانگیزتری را مطرح ســازم. تمام 

اظهــارات مهــم مــن در مــورد تقلیــد، و منع تقلیــد او از 

اســتدالل، به جای تقلید از نمونٔه فردی و ]نیز[ پیشــنهاد 

بررســی  به منظــور  مصادیــق  به کارگیــری  بــر  مبنــی  او 

 )judgment تأّمل گرایانه و قضاوت برخوردار از پرودنس

prudential( می باشــد کــه به ســهولت، وارونــه بیــان 

می گــردد: نبایــد از مصادیــق کورکورانــه تقلیــد کــرد، و 

نبایــد تصــّور کــرد کــه چــون ماهّیت انســان دســتخوش 

تغییــر نمی شــود، آنچــه زمانــی کارگــر می افتــاد، دوباره 

صــورت عملی به خود خواهد گرفــت. اّما توضیح جنبٔه 

ماکیاولی باید گذار از 
تقلید کالمی به  عملی را 
به مثابٔه رسالتی باشکوه 
جلوه دهد و دشواری های 
آن را به حّداقل نرساند، 
اّما نمی تواند موفقّیت 
خود و شهریار را به تأّمل 
گستردٔه فلسفی وابسته 
سازد
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مثبــت رهنمودهای مبتنی بر اجتناب و پرهیز، دشــوار 

می نمایــد، و بنابرایــن مضمون روابط بین اصــول و موارد 

با ادامٔه بحث حائز اهمّیت می شــود. بی اینکه از بحث 

دور شویم، بسط ماکیاولیایی در باب پرودنس، به تضاد 

معمول میان مصادیق ساده انگارانه و تأّمل برانگیز تقلید 

برمی گــردد، کــه تأّمــل را وارونــه و ناقــص می نمایانــد، 

و اظهــار می کنــد کــه بدیل ها، یا قواعدی هســتند که با 

مــوارد عینّیــت می یابنــد و یــا مواردی اند کــه به تنهایی 

ذکــر می گردنــد، و مرتبه ای دیگر شــیوه های الگوریتمی 

و اکتشــاف به نفــس )خوداندردریافتــی=heuristics( را 

به مثابــٔه تمایزی جامع به یــاد می آورند. حّتی بیکن- که 

تعریفــش از روش اثباتــی را پیــش از این ذکــر کردم؛ زیرا 

طبق تعریفی که ارائه نموده اســت، برداشــت ماکیاولی 

از یــک برهــان را به عنــوان ابــژه ای بــرای تقلیــد نشــان 

می دهــد- تمایــز میــان دو رابطٔه محتمل بیــن مصداق و 

برهــان را کامــل و جامع در نظر می گیــرد: »هنگامی که 

گفتمــان روی به ســوی مصــداق دارد، عملکــرد از دواِم 

بسیار بیشتری نسبت به زمانی برخوردار است که نمونه 

متوّجٔه گفتمان می شود۵.« اّما این بدیل دوم، متعّلق به 

ماکیاولی نیســت؛ و بنابراین تقلیدی که او بدان توصیه 

می ورزد تشــابهی به ژرف اندیشی مهارناشدنی در قبال 

تمثیل هــا نــدارد. این فرض که موارد یا قواعد باید حاکم 

باشــند، به همــان انــدازه کــه مرســوم اســت، ناخواســته 

به نفع حاکمان ســّنتی و مدافعان فکری آن ها است، زیرا 

نه کتاب شهریار آموزه ای 
پنهان است که تنها برای 
شهریار سودمند باشد و 

 ، برای رعایای او زیان بار
و نه آنچه شهریار از کتاب 
می آموزد به سادگی با تأثیر 

مورد نظر کتاب بر طیف 
وسیع مخاطبان برابری 

می کند
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معموالً مشــاهده می شــود کــه تنها بدیل بــرای عملکرد 

به عنــوان مصــداِق اصــوِل تأییدشــده، عملکــردی اســت 

کــه منطق آن ناشــی از پیامدهــای موفقّیت آمیز به جای 

اصول ارزشمند آن است. هیچ چیز قابل توّجهی در مورد 

اجتنــاب از این دوگانگی موجود نیســت، اّما مســئله ای 

غیرعــاّدی در مــورد اســتراتژی های ماکیاولــی به منظور 

صــورت پذیرفتــن این کار وجــود دارد. ماکیاولی به جای 

توّجــه مســتقیم به اصل یا نتیجه، بــر روابط بین قاعده و 

مــورد، و بــر عمل گفتمانی یا عدم تلفیق قواعد و موارد، 

در کنــار هم متمرکز می شــود. ایجاد ارتبــاط بین قوانین 

و مــوارد، اقدامــات تــوأم بــا پرودنس  )prudent( اســت 

که برای تقلید در کتاب شهریار عرضه شده است؛ و به 

همین دلیل خود استدالل به تنهایی، هم برای ماکیاولی 

و هم برای شــهریار نوخاســته، تمثیلی ازپرودنس است. 

با این وجود، درک بسیار دقیق تر ارتباط میان کنش هاِی 

گفتمانــِی توأم با پرودنــس و و خوِد پرودنس به طور کّلی 

دشوار است.

توّجــه و بررســی آثــار و ایده هــای ماکیاولــی، درک مــا 

را از رابطــه میــان فضیلت گرایــی کامــی و هوش عملی 

انســجام  کــه  می گــردد  موجــب  و  می ســازد  عمیق تــر 

بیــن فضیلت گرایــی ســبک گرایانه و اقتضــای عملی، به 

موضوعــی بــرای نــوآوری تبدیل شــود، زیرا از یک ســو از 

تفســیر ســادٔه تقلیــد کامی و فصاحــت جایگزیــن برای 

وابســتگی و اثربخشــی ممانعــت می کنــد۶ و از ســویی 

دیگــر، به طور جّدی افزایش احتمــال اینکه در این مورد، 

ابژٔه کامی وجود دارد را ایجاد می نماید که تقلید را به 

راهنما و دســتورالعملی به منظور اکتســاب قابلّیت های 

عملــی مبّدل می ســازد. این نمونه در کتاب شــهریار به 

مــا این اجــازه را می دهد کــه از مباحث کّلی تــر در باب 

 discursive( وجــود رابطــه میــان هنــرورزی گفتمانــی

virtuosity( و ویرتــوی عملی، فضیلت گرایی اخاقی و 

ادبی چشم پوشی کنیم تا مسائل و پرسش های دقیق تری 

کــه ذهــن ما را به خود مشــغول مــی دارد، در فصول آتی 

بررســی نماییم : کــدام امر موجبــات ایجاد ابــژٔه کامی 

را فراهــم مــی آورد که تقلیــد از آن باعث پرودنس عملی 

می شــود و نــه صرفــاً فضیلت گرایــی کامی؟ اســتراتژی 

فصل اّول نشــان می دهد کاربرد ســاختار صوری ســبک 

ادبی کتاب شــهریار، گواهی اســت بر ابعاد کاربردی تر 

فصاحــت و باغــت و پرودنــس؛ ادامــٔه ایــن اســتراتژی 

در اينجا پرســش من را وارونه می ســازد که چرا ســاختار 

صــوری کــه ماکیاولــی صــورت داده اســت با ادغــام در 

درون و میــان مصادیــق بــروز پیــدا می کنــد؟ ارتبــاط آن 

ســاختار صــوری بــه هدفی که من بــه او نســبت دادم - 

آموزش پرودنس- چیست؟

رابطــه ای  از  اســت  عبــارت  پرودنــس  کــه  آنجــا  از 

تأّمل  گرایانه و مسئله ساز میان قوانین و موارد،  ماکیاولی 

نبایــد فقط به شــهریار بگوید: خردمند باش، نســبت به 

تقلیــد بدون فکــر و اراده و به شــکلی احمقانــه، اجتناب 

پیشــه کن، بلکه باید چنین توصیه ای را بدیل توصیه ای 

ســازد کــه خــود، عملــی مبتنــی بــر پرودنــس محســوب 

می گردد و بی شــک دیگر یک اندرز به حســاب نمی آید. 

ممکن است سایر نویسندگان در زمان های دیگر، بر این 

باور بوده باشــند تا خود را محق بدانند که نشــان دهند 

پرودنــس چیســت و حّتــی آن را بــا شــیوه های گفتمانی 

مســتقیم تر و قابــل فهم تر آمــوزش دهند، اّمــا ماکیاولی 

شرایطی را که این امر مهم را مّیسر می سازد، پیچیده تر 

می نمایــد. )او بــاز خواهد گشــت تــا امــکان بازگرداندن 

چنیــن شــرایطی را در گفتارهــا بررســی کنــد(. شــهریار 

نوخاســته باید نــوآوری، اســتقال و برقراری ثبــات را در 

بی ثباتــی پی در پــی هــدف قــرار دهــد. او نمی توانســت 

بــی اینکه همانند حاکمان قدیمی محافظه کاری پیشــه 

نماید، درون مصادیق یا اصول فردی، آرامش و آســودگی 

را بیابد، و متعاقباً نقش او - غیر از یک پادشاه موروثی - 

در انتقال بی دردسر امور و راه و رسوم دیرینه و مستقر 

متناقــض باشــد. در عوض او باید از اســتدالل ماکیاولی 

تقلیــد کنــد، زیــرا بــا ایجاد ســاختار اســتداللی پایــدار و 

قابل فهم در جزئیات متغیر، الگویی از برقراری ثبات در 

بطن بی ثباتی دائمی به دســت می دهد. کتاب شهریار 

پرودنس را با ارائٔه استدالل خود به مثابٔه نمونه ای از عمل 

برخــوردار از پرودنــس )prudent action( می آموزاند تا 

خواننــده را وادار بــه انجــام یک فعالّیــت واجد پرودنس 

)prudential( ســازد: اســتدالل شــهریار خــود نمونه ای 

گویا و قابل دسترس از ترکیب انعطاف پذیری و تداوم، با 

منظور ایجاد واکنش هوش عملی در قبال شرایط است. 

و بــرای انجــام این کار، ماکیاولی نیز باید پیرامون روابط 

میــان تقلیــد گفتمانی و عملی - نویســنده و خواننده، و 

روابــط میان خواننــده در جایگاه خواننده به همراه کنش 

غیرکامــی خــود، و خواننــده در مقــام حاکــم به همــراه 

تأثرات مجاب کنندٔه این آثار، به مسئله سازی بپردازد- تا 

مبادا تقلید از یک اســتدالل، همسانی بسیار آسانی بین 

گفتمان و عمل ایجاد کند. ماکیاولی به جای ارائٔه قواعد 

یــا مــواردی به منظور بــرآورده کردن انتظــارات یا تقلید، 

، نقد بالغی  بار دیگر
ماکیاولی از سیاست قدیم، 
برخالف مانیفست های 
انقالبی ایدئولوژیکی 
، اذعان نمی دارد  متأّخرتر
گاهیم صداقت  که اکنون آ
و حفظ شرایط پیشین 
مقوله های شومی هستند 
و باید جایگزین شیوه هاِی 
به روزتِر عمل، گردند، بلکه 
در عوض تالش خواهد 
کرد تا ارتباط ظاهرًا آشکار 
میان اندیشه و عمل، 
ارزش ها و عرف را تضعیف 
نماید
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فقــط رابطــٔه میــان قاعــده و مــورد، و روابط  برخــوردار از 

پرودنس )prudential relations( را پیشــنهاد می دهد 

که در عملی مانند قرائت تاریخ پیشینیان و به کار بردن 

دانش برای عملکردهایی مانند قضاوت، درایت، رعایت 

آداب و آزمودن یافت می شود.

برقــراری ارتباط بیــن قاعده و مورد بــا موضوع تقلید، 

نوعــی اســلوب مندی را کــه در سبک ســازی ها و اهداف 

ابتکاری متن مشــهود می باشد به نمایش می گذارد. به 

یاد بیاورید که مفهوم اسلوب مند ویرتو به مثابٔه یک مورد 

در میان سایر موارد آغاز می شود، یک رابطٔه اسلوب مند 

بیــن اکتســاب و صیانــت. ســپس بــه نظــر می رســد کــه 

ماکیاولــی ویرتــو را نــه یک مورد بلکه یــک اصل می داند 

کــه تقریبــاً دلیل اصلی موفقّیــت در هر موقعّیت عملی 

می باشد. با این حال، این نتیجه به وضوح رضایت بخش 

نبــود، چراکــه ماکیاولــی نشــان می دهد که هیچ شــیؤه 

واحــدی در بــاب کنش منــدی وجود نــدارد کــه همواره 

مشــّخصٔه ویرتو باشــد. در نتیجه ماکیاولی اســتدالل را 

یــک گام جلوتر می برد و به تحلیل ویرتو به منزلٔه توانایی 

برای ســازماندهی مصالح مناســب – با اسلوب مندترین 

مفهــوم ممکن – روی می آورد. این مفهوم که ویرتو یک 

روش در میان سایر روش ها محسوب می شود یا خیر، به 

مسئلٔه عمیق تری اشاره می کند که نیاز به بررسی بیشتر 

در فصل آتی دارد، و در نهایت تابعی از تناقض، در کنٔه 

طــرح و ایدٔه ماکیاولی اســت؛ تناقض هنــر پرودنس، که 

تاش می کند ایجاد ویرتو و در نتیجه، عملکرِد سیاسِی 

قدرتمند منوط به توانایی یا اسلوب باشد. 

فکــر می کنم روش ارائٔه بحــث و افزایش درک بهتر از 

پرودنس و به ویژه عمل فراگفتمانی که می تواند نتیجهٔ 

تقلیــد برخوردار از پرودنــس )prudent imitation( در 

کتاب شهریار باشد، متوّجٔه این نکته گردد که تحلیل من 

تــا به اینجا در مفهومی اساســی،غیرباغی بوده اســت: 

ضمــن تأکیــد بر بــه کارگیــری ماکیاولی از فنــون باغی 

و هــدف باغی به قصــد ایجاد ابتکاری پایــدار، موّقتاً به 

ایــن واقعّیــت اشــاره کردم کــه این متن یک نویســنده و 

تعدادی خواننده ، هدف و تأثیری معّين دارد. به همین 

ترتیــب، توضیــح مقّدماتی من در باب ســه نــوع قاعده، 

دیالکتیکی بود، نه باغی؛ زیرا روابط میان قاعده و مورد 

را از کارکردهــای سیاســی و راهبردهــای عملی مرتبط با 

گزینــِش انــواع روش، مجــزا می ســاخت. می توانیــم از 

نوشتن و خواندن در ظرف کنشوری های واجد پرودنس 

)prudent activities( که اســلوبی بســیار ســاده دارند 

بــا طــرح پرســش هایی پیرامون آنچــه گفته شــده و آنچه 

در مورد آن صحبت می شــود؛ و میان آنچه گفته شــد و 

حقیقتی که بر زبان جاری می شود اجتناب بورزیم.  

مــن نمی گویــم که این پرســش ها باید بــه دلیل برخی 

نظریه هــای کّلــی در بــاب ماهّیــت فصاحــت و باغــت 

مطــرح شــود بلکه ماکیاولی با ایجاد تنافــر میان اهداف 

و مخاطبان جایگزین، این پرسش ها را به خواننده تحمیل 

می ســازد. هیــچ راه آســانی بــرای تطبیــق انگیــزٔه صریح، 

مقصــود معّیــن و هــر آنچــه بتــوان آن را به طــور منطقــی 

به منزلٔه تأثیر مورد نظر توصیف کرد موجود نمی باشــد. 

او هدفی را به عنوان محرّک انگیزه پیشنهاد می دهد که 

برای من، جّدی تلّقی کردن آن دشــوار اســت: بازگشــت 

بــه شــغلش. پیشــگفتار این گونــه به پایــان می رســد: »و 

اگــر روزی از آن اوِج عــّزت، نظــری بــر ایــن فرودســت 

افکنید می بینید که این بنده چه ناســزاوار دیری اســت 

گرفتــار چنــگال بخت ناســازگار اســت«. مقصــود معّین 

او عرضــٔه مصادیــق برجســته از پیشــینیان اســت؛ نحؤه 

تدبیر دســتیابی بــه چنین مقصــودی، در آن هنگام باید 

مسئله سازتر از چیزی باشد که در آغاز به نظر می رسید. 

و در نهایــت، نوعــی تأثیــر پیش بینی شــده  - چیــزی که 

هســت، چیزی اســت که ما باید آن را بررســی کنیم - بر 

روی عموم مردم نامشّخصی که می توان متوّقع بود این 

سیاست سّنتی ای که او 
با آن مخالفت می کند، 
غیر بالغی است بدین 

معنا که این سیاست تحت 
تأثیر استدالل و برهان 

قرار نمی گیرد، در واقع با 
استدالل تعریف نمی شود 

377

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



کتاب را خوانده باشند؛ وجود دارد.

راه های متعّددی برای پاســخ به چنین تنافری موجود 

اســت. همان گونه که پیش تر مطرح ســاختم، شماری از 

مفّســران با شــتاب زیادی دست به انتخاب مسیر آسان 

می زنند و همان ها را به مثابٔه شــبهات و آشــفتگی ها در 

ذهن نویســنده بر جای می گذارند. پاســخی پرمایه تر و 

ملموس تر و مبتنی بر شیوه ها و رویه های عصر رنسانس 

غیرمســتقیم،  به شــیوه ای  معنــا  شــکل دهی  به منظــور 

آموزه های عمومی و مکنون را از یکدیگر مجزا می سازد. 

اّمــا ماکیاولی، هرچند از تفکیک اســتنباط شــهریار -که 

تصنیف این متن را رقم زده-، و ]نیز[ نحؤه تفســیر آن از 

سوی عموم مخاطبان نامشّخص، سر باز می زند؛ از مجاز 

دانستن تفسیری که دو معنا را درون خود حمل می کند 

و از منتسب ساختن همان تفاسیر که برحسب پیشامد 

به آنچه بیانی مجزا به »شــهریار« می بخشــد نیز امتناع 

مــی ورزد، تــو گویــی، ماکیاولــی می توانســت دو کتاب 

بــرای بیان هــر دو پیامش به رشــتٔه تحریــر درآورد اّما بر 

حســب اّتفاق، تنها یکی از آن دو رســالت را به ســرانجام 

رســانده اســت. نه کتاب شــهریار آموزه ای پنهان اســت 

که تنها برای شــهریار ســودمند باشــد و بــرای رعایای او 

زیان بار، و نه آنچه شــهریار از کتاب می آموزد به سادگی 

بــا تأثیــر مــورد نظــر کتــاب بــر طیــف وســیع مخاطبــان 

برابری می کند. ارســطو خاطرنشــان می ســازد ابزارهایی 

کــه یک گوینده بــرای ارائٔه یک شــخصّیت خاص به کار 

می گیرد، همانی است که او برای درک و دخل و تصّرف 

 Rhetoric ( شــخصّیت مخاطب خود از آن بهره می بــرد

۲.۱.۱۳۷۸a۱۵f (؛ در این راستا، تضاد میان فن باغت یک 

سخن ورِی متقاعدکننده، و تفسیر و سخن سنجی ای که 

ریاکاری مخالفان را آشــکار می ســازد، تمایزِ اثر/دریافت 

را ناپایدار می کند، زیرا ماکیاولی باید هم زمان با آموزش 

مخاطــب برای خواندن، به شــهریار ســخن گفتــن را نیز 

بیامــوزد و خوانندگانــش را وادار ســازد تــا در یــک عمــل 

مشارکتی با آثارش، ارتباط برقرار کنند.

 به طور دقیق تر، نگرش ماکیاولی نسبت به پیوندهای 

عاطفی میان فرمانروا و فرمان پذیر، منابعی را که به طرق 

مختلف در اختیار فرمانــروا و فرمان پذیر قرار می دهد، 

عرضــه می نمایــد۷. در نتیجه قــادر خواهیم بود بفهمیم 

چگونــه این متــن می تواند هــدف از کارآیی فراگفتمانی 

را با بررســی دقیق تر در باب کیفّیات باغی آن به مثابٔه 

یــک متــن، مورد تأّمل قــرار دهد و با پیونــد به آنچه متن 

می گویــد، نه تنهــا با چگونگــی بیان آن، بلکــه با حقیقت 

آنچــه گفتــه می شــود، متــن را بــه مؤلفــان و مخاطبــان 

احتمالی اش مرتبط  سازد۸.

شــایع ترین نشــانٔه بدخوانی ماکیاولی که بدان اشــاره 

خواهــد شــد نفــِی معنــاِی قرائــِت مبتنــی بــر پرودنــس 

)prudetly( ماکیاولــی اســت و قرائتــی اســت که ضمن 

تأییــد مجموعه ارزش های نوین ماکیاولی به بررســی آن 

می پــردازد نــه اینکه تنها بر ارتباط میــان ارزش ها و عمل 

متمرکــز گــردد. همان طور کــه دیدیم، هرچــه فرد به طور 

جّدی تــر ســعی نماید خود را به چنین ســطحی از عقاید 

نظــری محــدود ســازد، آن ســطح کمتــر قابــل اطمینــان 

است؛ اّما نه به دلیل آشفتگی یا تردید نسبت به توانایی 

ماکیاولــی و نــه بــه ایــن دلیــل کــه او بــه شــهریار چیزی 

می گوید و به رعایای بالقوه چیز دیگری؛ بلکه به این دلیل 

که ماکیاولی می خواهد مطمئن شود که سیاست نوین 

او بــا طیفی از قهرمانــان جدید برای تقلید، مجموعه ای 

از وظایــف تــازٔه شــهریار و رعیــت، گزیــده ای جدیــد از 

ارزش هــا، الگویــی نوین برای سیاســِت به هنجار که پس 

از انقاب مقطعی و دوران فترْت جایگزین نســخٔه سابق 

آن می گردد، به عنوان یک ایدئولوژی نوین تلّقی نشــود. 

»در واقع، ماکیاولی با افشای ارتباط میان سیاست کهن 

و شکســت عملی، برانداختن تعّلقات و تعّهدات مربوط 

بــه سیاســت قدیــم را ســهل تر خواهــد یافت، تــا اینکه با 

ماحظه و بررســی گفتمان ها، بدون توّجه به مقتضیاتی 

که در آن، این گفتمان ها تولید و ادراک می شود، به فهم 

تغییر در پایبندی های فکری کهن به جای ارزش هایی از 

قبیل تفســیر و نوشــتن بی نام و نشــان نائل آید. اّما اگر 

ماکیاولــی فقــط تــا انــدازه ای موّفق شــود و بــه تضعیف 

ســلطٔه عــادات سیاســی قدیمــی برخیــزد و در عین حال 

نتواند شــیوه های جدید خوانش را آموزش دهد، آموزش 

او در تقابل با سیاست کهن قطعی و الگوریتمی به مثابٔه 

تقلیل عملکرد هوشــمندانه به زیرکــی قلمداد می گردد؛ 

در اینجا باید آموزش او جایگزین آن سیاست شود تا خود 

آمــوزش قطعّیــت بیابد، در این صــورت ارزش های آن به 

اصول اســتدالل الگوریتمی جدید تبدیل خواهد شد«۹. 

ماکیاولــی، بــر خــاف ایدئولوگ، اعــم از محافظــه کار یا 

انقابی، نمی گوید: »مناســبات آشــکاری که شما میان 

شــخصّیت و عمــل، سیاســت و نتایــج برقرار می ســازید، 

اشــتباه است؛ من مناسباتی جدید اّما نه چندان بدیهی 

را عرضــه خواهــم کــرد«، تــا جایگزیــن طیف جدیــدی از 

اصولی  شــود که  تفّکــر الگوریتمی را اســتوار می نماید. 

در عــوض، او بــا تحمیــل بازنویســی گفتمــان سیاســی، 

ق تا حد 
ّ

عمل اخالقِی موف
زیادی به یادگیری نحؤه 
عملی ساختن این اصول 
در ارتباط با عمل بستگی 
دارد نه به تصدیق اصول 
درست
۶- هدف از سیاست جدید 
ماکیاولی فراموش کردن 
سیاست پیشین نیست 
بلکه دخیل کردن آن در 
استدالل است
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اظهارات فرمانروایان و متن کتاب شهریار خود، به عنوان 

مجموعه ای از اَعمال، به جای بیان مرام و اصول سیاسی 

یا امور مربوط به  حقیقت آشــکار، توّجه خود را به رابطه 

بین قوانین و موارد، ارزش ها و اَعمال معطوف می سازد.

 ماکیاولــی روش جدیــدی بــرای موفقّیــت عملــی که 

مبتنی بر مجموعٔه جدیدی از ارزش های سیاسی باشد؛ 

ارائه نمی کند. نخست اینکه آن استراتژی نمی توانست 

به کار گرفته شود؛ اگر پارادایم قدیمی، آن چیزی بود که 

افــراد از سیاســت و اخــاق اراده می کردند، آنگاه الگوی 

جدید به هیچ وجه به منزلٔه برداشتی از اخاق و سیاست 

مــد نظــر قرار نمی گرفــت، بلکه به مثابٔه چیــز دیگری در 

نظر آورده می شد: جایگزینی اخاق با منفعت شخصی 

حســابگرانه، سیاســت بــا قهــر و فریــب، اقنــاع باغی از 

طریق پروپاگاندا، یعنی خوانشــی که بیشــترین شــهرت 

عمومــی ماکیاولــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

)بعداً در تاریخ پرودنس شــخصّیت هایی ظاهر می شوند 

که نوآوری هایشــان دقیقاً به همین شکل می باشد... در 

اینجا، »پیشرفت« همان گونه که اغلب مسئلٔه مورد نظر 

است، در تاریخ اندیشه عبارت است از انجام کاری که 

طبــق معیارهای قدیمی تــر غیرممکن بود. بــه کارگیری 

ماکیاولی از علم فصاحت و باغت به این معناست که او 

نمی تواند و نیازی هم ندارد و نخواهد داشت  که مانند 

ماندویــل و هابز انقابی باشــد(. همان طــور که در فصل 

۲۴ می بینیم، شــهریار نوخاســتٔه ماکیاولی به جای اینکه 

ماننــد فرمانروایان پیشــین باشــد، محکوم بــه غاصب و 

آسیب پذیر بودن در برابر غاصبان جدیدتر است، او تنها 

در صورتی می تواند قدرت را تصّرف کند که از سیاسی 

بــودن دســت بکشــد. و دوم، حّتــی اگــر ایــن اســتراتژی 

بتواند کارســاز باشــد، در رژیم پیشــین گشایشی حاصل 

نخواهد کرد؛ بار دیگر، نقد باغی ماکیاولی از سیاست 

قدیــم، برخــاف مانیفســت های انقابــی ایدئولوژیکــی 

متأّخرتــر، اذعــان نمــی دارد که اکنــون آگاهیم صداقت 

و حفظ شــرایط پیشین مقوله های شــومی هستند و باید 

جایگزین شیوه هاِی به روزترِ عمل، گردند، بلکه در عوض 

تاش خواهد کرد تا ارتباط ظاهراً آشــکار میان اندیشــه و 

عمل، ارزش ها و عرف را تضعیف نماید.

ماکیاولــی ارزش هایــی را کــه فّعــاالن سیاســی بــه آن 

اعتقــاد دارند، به چالش می کشــاند؛ زیــرا خلوص نّیات، 

نشــانه ای دال بــر فضیلت یا موفقّیت نیســت؛ از ســوی 

دیگــر، بخــت، کامیابــی را بیــش از حــد لــزوم غیرقابــل 

اعتمــاد جلــوه می دهــد به گونــه ای کــه نمی تــوان آن را 

به مثابــٔه یــک اصل اقامه نمود؛ بنابرایــن ماکیاولی تاش 

می کند توّجه مخاطب را به ارتباط میان ارزش ها و عمل، 

اصــول و پیامدهــا، قوانین و موارد معطوف ســازد. عمل 

اخاقــِی موّفــق تــا حد زیــادی بــه یادگیری نحــؤه عملی 

ســاختن این اصول در ارتباط با عمل بســتگی دارد نه به 

تصدیق اصول درست - این قابلّیت دشوار نیست-. این 

اصول ثمربخش، یک مورد را به ســوژه ای برای استدالل، 

ماکیاولی معتقد است که 
سیاست پیشین، با غیرممکن 

ساختن گفتمان دربارٔه 
سیاست، خود سیاست را 

نیز غیرممکن کرده است؛ 
او می خواهد سیاست را با 
برانگیختن تأّمل، گفتمان، 
و از طریق آن ها، تعّمق و 

قضاوت مبتنی بر پرودنس 
را مجّددًا پایه گذاری کند
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مبــّدل  جدلــی  و  ژرف اندیشــانه  باغــت  و  فصاحــت 

می نمایــد، و دســتاورد مهم ماکیاولی در مقــام آموزگار، 

ایــن اســت که مجّدداً کانــون توّجهات را به ســوی رابطٔه 

اصول و موارد –همان گونه که من درصدد صورت دادن 

آن بــودم- معطــوف می ســازد. روش هــای الگوریتمــی و 

اکتشاف به نفس )خوداندریافتی= heuristic( می توانند 

به عنوان اصول نظری بیان  گردند، و آنچه گفته می شود 

را از اینکه به که گفته شــود و نیز معنا را از قدرِت بیان 

متمایــز  نماید. )از ایــن رو، متن فاقِد خودبنیــادی که در 

متــن یــک متفّکــر الگوریتمــی دکارت وجــود دارد، آن 

نوع خودبنیادی نیســت که شــخصّیت ویرتــو در کتاب 

ماکیاولی می تواند داشته باشد(. هنر فصاحت و باغت 

بــا پژوهش هایی پیرامــون زبان که بر انواع قواعد مبتنی 

اســت، جنبه هایــی از کاربرد زبــان را به مثابٔه عملگرایی 

فرازبانی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. پس سیاست 

لزوماً استداللی و باغی است؛ موضوع سیاست و عمل 

اساســاً بحث برانگیــز اســت و هــدف از سیاســت جدیــد 

ماکیاولی فراموش کردن سیاســت پیشــین نیســت بلکه 

دخیل کردن آن در استدالل است۱۰.

پس کتاب شهریار و گفتارها دربارٔه لیوی لزوماً آثاری 

باغی انــد، اّمــا نــه به این دلیــل که »دیدگاهــی« باغی 

از سیاســت را ارائه می دهند یا از روش باغی یا شــکل 

باغــی ظاهــری اســتفاده می کننــد. شــهریار و گفتارها 

دربــارٔه لیــوی به این دلیل باغی هســتند که هدفشــان 

آغــاز گفتمان سیاســی اســت، نه فقط گفتمــان در مورد 

سیاســت، بلکه گفتار و متونی کــه دربرگیرندٔه تعّهدات 

گوینــده و متمرکــز بــر  نتایــج عملــی اســت. ماکیاولــی 

معتقد اســت که سیاســت پیشین، با غیرممکن ساختن 

گفتمان دربارٔه سیاست، خود سیاست را نیز غیرممکن 

کرده است؛ او می خواهد سیاست را با برانگیختن تأّمل، 

گفتمــان، و از طریــق آن هــا، تعّمــق و قضــاوت مبتنی بر 

پرودنــس را )judgment prudent( مجّدداً پایه گذاری 

کنــد. پــس به جــای اینکــه متــون ماکیاولــی را به عنــوان 

بیانیٔه اصول نظری بررســی نماییــم، باید آن ها را به مثابٔه 

شاهکاری ادبی  بخوانیم۱۱.

به جــای  سیاســت  نمــودن  باغــی  و  اســتداللی 

ایدئولوژیکی و تشــریفاتی ساختن آن نمی تواند با بیانیه 

صــورت پذیــرد؛ اگرچــه تدویــن سیاســت باغــی یــک 

دستاورد همگانی و همچنین یک شاهکار ادبی است، اّما 

از آن سخنوری های نمایشی نیست که نائل شدن به آن با 

ایفای نقش مقتضی، نظیر ادای این جمله که »شرط شما 

را قبــول دارم« به حصول برســد. باغی کردن سیاســت 

بــا درگیر کردن طرف مخالف در گفتمان و با مشــارکت 

دادن خواننــدگان در قضــاوت و شــیؤه عمــل می توانــد 

اینکه فردی در گفتمانی 
ناکارآمد شرکت می جوید 
که حول سیاست شکل 
گرفته و با ظرافت تمام در 
پی متقاعد کردن است، 
و در عین حال، به لحاظ 
عملی، مجزا از گفتمان 
قرار می گیرد، یک خطای 
کارکردی به حساب می آید
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صــورت پذیــرد. ایــن کار آســانی نیســت، زیــرا مخالفان 

ماکیاولی دالیل خوبی برای اجتناب از حضور در گفتمان  

دارند؛ سیاســت سّنتی ای که او با آن مخالفت می کند، 

غیر باغی است بدین معنا که این سیاست تحت تأثیر 

اســتدالل و برهــان قــرار نمی گیــرد، در واقــع با اســتدالل 

تعریــف نمی شــود . بنابراین، تبدیل سیاســت به باغت 

مستلزم آن است که ماکیاولی تقسیم صحیح بخش های 

آن اثر را در میان متون خود، طیف خوانندگان مورد نظر 

و حّتی مخالفانش، و حامیان سرسخت سیاست قدیم را 

مشّخص نماید، و ایجاب می کند که در تفسیر شاهکار  

ماکیاولی، چنین تقسیمی را در نظر بگیریم۱۲. از این رو، 

متون ماکیاولی نه صرفاً در مقام آثار برجستٔه ادبی، بلکه 

بایــد به منزلٔه شــاهکارهای ادبی اجتماعی تلّقی شــوند. 

ایدٔه شــاهکار اجتماعی شهریار به مثابٔه نمونه ای )یا، در 

نظریٔه کاســیک، به مثابــٔه تقلید( از یک عمل آموزشــی، 

ابزار ارتباط میان دو ]طیف از[ مخاطبان کتاب شــهریار 

را فراهم می کند: مخاطبان معّین داخلی لورنزو و عموم 

مــردم نامعّینــی که می تواننــد عمل آمــوزش و یادگیری 

ارائه شــده  را مــورد توّجــه قــرار دهنــد. )هــر زمــان که به 

کتاب گفتارهای ماکیاولی مراجعه کردیم باید روابط بین 

مخاطبان داخلی و خارجی را مورد بازنگری قرار دهیم(.

از آنجایــی کــه متــون ماکیاولیســتی به عنــوان اصول 

نظری یا به عنوان مقوله ای که موجب بی ثباتی می گردد، 

در نظر آورده می شوند، پس نمونه های موجود در این آثار 

به هیچ وجه به صورت مســتقیم و صریح مورد تقلید قرار 

نمی گیرند و در مواقعی که آموزه ها صریح و آشکار بودند 

ماکیاولی بافاصله آن ها را  کم اهمّیت جلوه می دهد – ]به 

همین دلیل[ من پیشنهاد کردم که به جای توّجه به ابعاد 

عملگرایانٔه کتاب شهریار در مقام یک عمل آموزشی به 

شهریار، به منازعات علیه سیاسات قدیمی توّجه کنیم. 

اّما سیاســت باغــی ماکیاولی نه تنها از طریــق مبارزه با 

سیاســات قدیمی، بلکه به معنای بســیار دقیق کلمه، از 

طریق مبارزه با سیاسات قدیمی در پیشگاه خوانندگانش 

شــکل می گیــرد.  شــهریار و گفتارهــای ماکیاولــی بــرای 

ناخواسته شنیده شدن و شنیده شدن، طرح پردازی شده 

است که مورد نظر و طرف توّجه مخاطب نیز قرار بگیرد. 

اگــر ماکیاولــی می توانســت اســتدالل های خــود را در 

موقعّیِت باغِی از قبل  تعیین شده مطرح نماید، پس یک 

خوانش عملکردگرایانه به منظور به انجام رساندن عدالت 

در باب سیاســت های باغی او کافی بود. اّما ماکیاولی 

باید در عین حال، هم به صورت باغی به سیاست عمل 

کند و هم مخاطبی بیافریند که به سیاست عمل نماید؛ 

]بنابراین[ خواننده باید استدالل ماکیاولی را مورد تقلید 

قــرار دهــد. در نهایــت، مخاطــب بایــد از اســتدالل های 

ماکیاولــی نه تنهــا به لحــاظ برهانــی کــه به لحــاظ اینکــه 

استدالل متعّلق به ماکیاولی است تقلید نماید؛ شهریار 

نوخاســته نه تنهــا بایــد از توصیه هــای ماکیاولی تبعّیت 

کنــد، بلکــه باید تبعّیــت از توصیه های ماکیاولــی را نیز 

ارزیابی نماید. ماکیاولی و شــهریار نوخاســته نباید فقط 

علیــه سیاســات قدیــم وارد گفتمــان شــوند، بلکــه بایــد 

بــا هــم همــکاری کنند تا بــه مردم نشــان دهند کــه این 

گفتمان باغی اســت و سیاســت شامل چنین گفتمانی 

می شــود، هــر چند نقش شــهریار در چنیــن گفتمانی به 

دور از برابــری با رعایا باشــد: اینکــه ماکیاولی همه چیز 

را موضــوع گفتمــان قــرار می دهــد، حّداقــل نه آشــکارا، 

سیاســت را دموکراتیک تر نمی کنــد. ماکیاولی می تواند 

 prudential( نمونــه ای از اســتدالل مبتنی بر پرودنــس

argument(  را در  کتاب شهریار ارائه دهد و همچنین 

بــه  را  آن  پرودنــس  بنویســد کــه در  می توانــد متنــی 

خوانندگان خود بیاموزد و نیز از آن ها پرودنس را بطلبد. 

اّما هر خواننده ای نمی تواند پرودنس را در هر زمینه ای 

بیاموزد؛ آموزش موّفق پرودنس باید شرایطی را به صورت 

پیش فــرض فراهــم آورد یــا ایجــاد کنــد کــه در آن امــکاِن 

عمِل برخوردار از پرودنس )prudential action( وجود 

داشته باشد، شرایطی که قطعاً دربرگیرنده اّما نه محدود 

به عمــل واجد پرودنســی )prudential action( اســت 

کــه ناشــی از خواندن و نوشــتن باشــد۱۳. پیش تــر عنوان 

کردم ماکیاولی نشــان می دهد چگونه سیاسات قدیم با 

غیرممکن ســاختن گفتمان در مــورد عمل، موجب غیر 

ممکن شدن عمل می شود. متأسفانه برعکس این قضیه 

نتیجٔه درســتی بــه همراه ندارد و حّتی صحیح نیســت. 

مشــارکت در اســتدالل ماکیاولی به خودی خود کسی را 

بــه یک مشــارکت کنندٔه فّعال سیاســی تبدیل نمی کند. 

اگــر تمــام پرودنس های مورد نیاز، ارائه  یا مورد ماحظه 

قــرار گیرنــد، موضــوع بــرای هــر دو طــرف یــک مســئله، 

آســان خواهد شد، و با تکیه بر روش های سّنتی محصور 

در کاس درس  باغــی می تــوان بــه آمــوزش پرودنــس 

رایزنــی خــوب  ارائــه و دریافــت مشــاوره و  پرداخــت. 

یکــی دیگــر از فعالّیت هــای اصلی فکری واجــد پرودنس 

)prudential action( اســت ، اّمــا به شــرطی که فردی 

بتواند با نتیجٔه اخاقی گرفتن، پرودنس را آموزش دهد. 

ســخنان حکیمانٔه ماکیاولی از قبیل »حّتی دقیق ترین و 

اّما سیاست بالغی 
ماکیاولی نه تنها از طریق 

مبارزه با سیاسات قدیمی، 
بلکه به معنای بسیار 

دقیق کلمه، از طریق 
مبارزه با سیاسات قدیمی 
در پیشگاه خوانندگانش 
شکل می گیرد.  شهریار و 

گفتارهای ماکیاولی برای 
ناخواسته شنیده شدن و 

ح پردازی  شنیده شدن، طر
شده است که مورد نظر و 

طرف توّجه مخاطب نیز 
قرار بگیرد
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بهتریــن طرح ها و نقشــه ها هــم می توانند اشــتباه از آب 

دربیاید« و جماتی مشابه »با بخت مانند یک زن رفتار 

کن«، »به چیزهایی که تحت کنترل خودت است تکیه 

کــن«، »بــه هــر کجــا بروی آســمان همیــن رنگ اســت«، 

»هیــچ چیز مانند قبل نیســت« و دیگــر اندرزهای او که 

آن هــا را بیــان می کند، باعث می شــود اعمال و یادگیری 

پرودنس آسان تر شود. ماکیاولی باید نشان دهد مقصود 

 percepts(  از آموزه هایی از این قبیل که واجد پرودنس

prudetly( می باشــد چیست. اگر خواندن  یا یادگیری، 

منجر به فعالّیتی واجد پرودنس در کتاب شهریار شود،  

دســتیابی بــه ایــن موفقّیت چشــم گیر به آســانی مّیســر 

نخواهد بود. امکان پذیر ســاختن عمــل، بازیابی آزادی و 

ویرتــوی کهن صرفاً امری مربوط به کشــف اصول نظری 

حقیقی نیست، و نمی تواند مانند آن چیزی که در گفتار 

کاماً صورت پذیرفته است، عملی غیرکامی باشد و در 

نهایت نیز صرفاً موضوعی متقاعدکننده نیست، حداقل 

نه در معنای آشکار و بدیهی متقاعد نمودن، به این دلیل 

که موضوع تصمیم گیری و اراده نمی باشــند، پرودنس و 

فصاحت و باغت هر دو مربوط به موضوعی هستند که 

تحــت امر و اختیار ماســت. برعکس، جلوه های گفتاری 

تضعیف شــده کــه بــا چارچوب نمایشــی کتاب شــهریار 

ارائه شــده اند –نویســنده ای که تاش می کند تا در کار 

خود کامیاب شود، مخاطبی که  ظاهراً قصد دارد ایتالیا 

را مّتحــد ســازد- ما را قبل از پذیــرش این ایده که کتاب 

شــهریار مایــٔه دلگرمی اندیشــمندان بی اثر اّما شایســته 

است، مرّدد می کند، استراتژی ای که جّذابیت آن از این 

واقعّیت ناشی می شود که این گونه فعالّیت و تجربه های 

ادبی، نوشته ها و خوانش ها، تقریباً به خودی خود- بدون 

توّجــه بــه زمینه - در اختیــار ما قرار می گیرنــد. )ویژگی 

ابزارهــای  از  یکــی  متــون ماکیاولــی  ناقــص  و  ناپایــدار 

جلوگیــری از این نــوع »اقناع« و انفعال ادبی اســت .(۱۴. 

بازیابی آزادی کهن و مثمرثمر ســاختن عمل اندیشگرانه 

نــه بــا اصول نظری صحیح و نه با عملکرد مناســب، قابل 

انجام نیست. 

بنابرایــن شــخص وسوســه می شــود کــه بگویــد، پس، 

بازیابــی امکانــات عمــل، به هیچ وجه یک مســئلٔه باغی 

نیســت که مورد بررســی اســتداللی قرار گیرد، بلکه یک 

مسئلٔه نظامی یا شاید قانونی باشد. گفتمان دربارٔه عمل 

چیزی اســت که نویســنده می تواند آن را مهار کند، اّما 

اینکــه آیا خود عمل امکان پذیر اســت یا خیــر )و اینکه آیا 

چنیــن گفتمانی مصداقی از عمل سیاســی خواهد بود( 

بســتگی به شــرایط خــارج از کنتــرل او دارد. اگر یکی از 

اهداف ماکیاولی تعیین دقیق مرزها و اموری اســت که 

ممکن اســت بر عهدٔه او یا حکمران جدید باشــد، و آنچه 

باید برای خواننده، یا رعایا یا همشهریان بر جای بماند تا 

به سرانجامش برسانند، ممکن است معقول به نظر برسد 

کــه ایــن مرز را باید بین شــرایط و اثرات گفتمانی و برون 

گفتمانی، و میان اعمال غیرکامی و هر اثر گفتاری قائل 

شد.  اگر نمونه هایی از فصاحت و باغت سیاسی - برای 

مثال، مقاالت فدرالیســتی یا مانیفســت کمونیست - را 

بتــوان امــروزه به مثابٔه »نظریه های« بســیار جالب توّجه 

خوانــد، و اثــری به ظاهر منّزه مانند تاریــخ لیوی را بتوان 

جزو آثاری به حســاب آورد که در گفتمان های سیاســی 

آن را به کار می گیرند، پس وسوســه انگیز اســت بگوییم 

عملی بودن یا نبودن برخی از متون به زمینٔه فرااستداللی 

آن بســتگی دارد. گفتارهــا دربــارٔه لیــوی به طــور حتــم 

می توانــد صرفــاً به عنــوان یــک روایت نمایشــی، به مثابٔه 

ارزیابــی اعتبار و مذّمت، تعادل و توازن اســتدالل ها در 

هــر دو طــرف موضــوع، و کامــاً مجــزا از رویکــرد عملی 

خوانده شود. اگر گفتارها - و شهریار- آثاری با دستاورد 

سیاسی باشند، نمی توانند به برخی از ویژگی های ذاتی 

قابل مشاهده بستگی داشته باشند.

اّما ماکیاولی کاهش قدرت گفتمان را با تمایز نهادن 

میــان حرف و عمل نمی پذیــرد؛ در عوض او از روش های 

باغــی بــرای بســط آنچــه تحــت عنــوان گفتمــاِن قابــِل 

وصــول قــرار می گیرد، اســتفاده می کنــد. او می خواهد 

در شــهریار نه تنها با ســخن گفتن دربارٔه سیاســت که با 

گفتمــان سیاســی در میان مخاطبــان خود بیاغــازد، که 

گفتمانی اســت بــا پیامدهای سیاســی، همراه بــا التزام 

ماکیاولی و شهریار 
نوخاسته نباید فقط علیه 
سیاسات قدیم وارد گفتمان 
شوند، بلکه باید با هم 
همکاری کنند تا به مردم 
نشان دهند که این گفتمان 
بالغی است و سیاست 
شامل چنین گفتمانی 
می شود، هر چند نقش 
شهریار در چنین گفتمانی 
به دور از برابری با رعایا 
باشد
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از ســوی گوینــده و چیــزی فراتــر از برداشــت صرف، که 

به مفهــوم ســخنوری باریک بینانــه از ســوی خواننــدگان 

اســت؛ به منظــور ایــن هــدف، ماکیاولــی تبدیل پرســش 

از »رابطــه میــان اســتدالل سیاســی و عمل سیاســی« به 

پرسش پیرامون »رابطه میان استدالل سیاسی و پیشنهاد 

غیراســتداللی و پیامدهــای فرااســتداللی« را می بایــد 

ناکافــی قلمــداد کند. ایــن صورت بندی، باب پرسشــی 

را پیرامــون رابطــه میــان اندیشــه و عمل می گشــاید، اّما 

طــرح پرســش دربــارٔه ایــن موضــوع، چیزی بیــش از یک 

سفسطه محســوب می گردد که باید شناسایی و مردود 

اعــام شــود. به بیان دقیق تر، اینکــه فردی در گفتمانی 

ناکارآمد شرکت می جوید که حول سیاست شکل گرفته 

و با ظرافت تمام در پی متقاعد کردن اســت، و در عین 

حال، به لحاظ عملی، مجزا از گفتمان قرار می گیرد، یک 

خطای کارکردی به حساب می آید. سیاست الگوریتمی 

و غیرباغی، بدین بستگی دارد که تمایز بین ایدئولوژی 

و جبر را جامع و کامل تصّور نموده، و نیز هر چیزی خارج 

از مباحثه را )یا حّتی حالت ایده آل گفتمان، اعم از نوع 

قدرت سیاست بالغی، 
تعالی بخشیدن از طریق 

متعارف نمودن امر عملی 
و تا حد امکان تغییر و 

تبدیل آن از گسترٔه قهر 
و زور به حیطٔه استدالل 
است. چنین تمایز آسانی 
، بین  میان گفتار و کردار
اصول و نتایج، حاکی از 

تقسیم جهان به قلمرو 
محسوس و قابل فهم، و 

قلمرو احتماالت و حدوث 
است
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مذهبی یا علمی( به عنوان جبر نامعقول فراگفتمانی در 

نظــر آوریــم،  و این سیاســت بر این داللــت دارد که تنها 

راه برقــراری ارتباط میــان گفتار و عمل از طریق گفتمان 

صورت می پذیرد که اثرات عینی را برجســته می ســازد، 

ماننــد تمایز ســاده بیــن عمــل غیرکامــی، نویدبخش یا 

هشــداردهنده، دســتوری یــا تهدیدکننــده، بــا تأثیــری 

مجاب کننــده، تــوأم بــا قصــور، اطاعــت و وحشــت. اّما 

سیاســت باغی، فضایی میان کلمــات و تأثیرات عینی 

می یابــد و نوعــی کنــش غیرکامــی را کــه بــا کلمــات 

صــورت می پذیــرد جایگزیــن می کنــد و در نتیجــه در 

کنــش گفتــاری با کنش های غیرکامی که از ســوی یک 

گوینــده بــا همــکاری مخاطــب انجــام می شــود توفیــق 

می یابــد و تأثیــرات عینی را با اثرات متعارف و مرســوم 

جایگزیــن می ســازد. )همان طــور کــه عنصــر غیرکامی، 

متعارف و مرسوم است اّما آثار و تأثیرات، همانند ابعاد 

مجاب کننــدٔه زبان می باشــد(. قدرت سیاســت باغی، 

تعالــی بخشــیدن از طریــق متعارف نمــودن امر عملی و 

تــا حــد امــکان تغییر و تبدیل آن از گســترٔه قهــر و زور به 

حیطٔه اســتدالل اســت. چنین تمایز آســانی میان گفتار 

و کــردار، بیــن اصــول و نتایج، حاکی از تقســیم جهان به 

قلمرو محسوس و قابل فهم، و قلمرو احتماالت و حدوث 

اســت. با پیشــبرد چنین تمایزی، می توان به راحتی یک 

عمل را از نتایج آن تشخیص داد و عمل را چنان با دّقت 

و موشــکافانه تبییــن کرد کــه یک فعِل پایبند بــه اصول، 

هرگز اشتباه و حّتی ناموّفق از آب در نیاید؛ غیر از اینکه 

نیروهای بیرونی اثرگذار به نحوی مانع از موفقّیت آن در 

دنیای مادی می شــود. یا ما نباید نگران چنین شکســت 

محتمل و تسلیم و رضای رواق گونه باشیم و یا می توانیم 

از حربه هــای آن جهــان در همــان جهان اســتفاده کنیم؛ 

در هــر صورت، فرد با بی اثر نگه داشــتن اصــول، آن ها را 

خالص و اصیل نگاه می دارد.  در دنیای بســیار پیچیدٔه 

باغی، همیشــه این مســئله قابل بحث اســت که کدام 

نتایــج از کدام اصول سرچشــمه می گیرنــد، و اینکه مرز 

بیــن اَعمــال و نتایــج را کجــا بایــد در نظــر گرفــت، و این 

پیچیدگی هــا، چنیــن اســتنباط های رواقی گرایانــه ای را 

از احتمال شکســت باز می دارند. )به عنــوان مثال، ایدٔه 

ماکیاولی دربارٔه کمان دارانی که برای رسیدن به هدفی 

دور، از باال نشانه می گیرند را به یاد بیاورید. برای پیروی 

از این قیاس، می توانم تاش  کنم با تقلید از کوروش در 

شــهر کوچکــی ماننــد لوکا قــدرت را در دســت بگیرم و 

امیــدوار باشــم که با نشــانه گیری از باال، بــه هدف بزنم. 

اّمــا چگونه یک فــرد می تواند مّدعی باشــد که علی رغم 

قصور و قامت نارسایی که داشته  با موفقّیت از کوروش 

تقلیــد کــرده ، و آیا موردی کــه از آن تقلید نموده موردی 

موفقّیت آمیز بوده یا شکستی به غایت آشکار؟۱۵( 

بــا ایــن حــال، به اّدعــای مــن باز می گردیم کــه مبتنی 

است بر فصاحت و باغت، و اینکه قلمرو پراکسیس را با 

تبدیل و تغییر آن، از جهان قهر و زور به جهان استداللی 

تأثیرگــذار و قاطــع تعالی می بخشــد. ارســطو بــه تفاوت 

میان جوامع انســانی و حیوانی اشــاره کرد و این تفاوت 

را بــه کاربرد زبان در بســیاری از نظرات منقول خود در 

سیاست مرتبط ساخت:

»در میــان حیوانــات تنهــا انســان دارای قــدرت تّکلم 

می باشــد. درســت اســت که تنها صدا و ابراز می تواند 

نشــان دهندٔه درد و لّذت باشــد و به همین دلیل  ســایر 

حیوانــات نیــز آن را دارنــد. اّمــا گفتار برای نشــان دادن 

سود و زیان و در نتیجه درست و نادرست طراحی شده 

اســت، زیــرا ایــن ویژگی خاص انســان اســت کــه او را از 

سایر حیوانات متمایز ساخته و انسان تنها حیوانی است 
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که دارای ادراک خوب و بد، درســت و نادرســت و سایر 

صفــات اخاقــی می باشــد و تمامــی این ویژگی هاســت 

می شــود«  شــهر-دولت  آمــدن  پدیــد  موجبــات  کــه 

.)۱۸-۱۲۵۳a۶. ۱.۲(

زبــان پراکســیس را بــا تبدیل کشــمکش های مرتبط با 

لــّذت و درد، بــه منازعــات پیرامون عدالــت و منفعت، 

تعالی می بخشــد. پیتکیــن در می یابد کــه ماکیاولی به 

تحّول مشابهی در یک جمهوری رو به رشد اشاره می کند 

و برخــاف ارســطو، خطــر انحطــاط از جهــان انســانی به 

جهان حیوانی لّذت و درد را مد نظر قرار می دهد:

»چنین شهری به هر شهروند، هر طبقه از شهروندان، 

امــکان واقعــی بــرآوردن نیازهــای فــردی، و تــاش بــرای 

دســتیابی بــه عایق مجزا و ابراز شــور و اشــتیاق واقعی 

را عرضــه می کنــد، این مســئله خواه داوطلبانه باشــد یا 

اجباری، وابسته به فداکاری نیست. با این حال، نیازها، 

عایق، و شــور و آماِل خودخواهانه و مغرضانه اســت که 

موجــب فرآینــد سیاســی می شــود؛ دگرگونــی می پذیرد، 

بسط می یابد و به نیازها، عایق، و شور و دلبستگی های 

متضــاد ســایر شــهروندان مرتبــط می شــود و در نهایــت 

به طــور جمعــی در ارتبــاط با خیر همگانــی دوباره تبیین 

می گــردد- ]منظور[  منافع مشــترکی ]اســت[ کــه تنها از 

تعامل سیاسی شهروندان پدید می آید۱۶«.

بــا توّجــه بــه امــکان بهره گیــری از فصاحــت و باغت 

به منظور تعالی بخشیدن و تسّلط بر شور و آمال نفسانی 

و با توّجه به مخاطرات بازگشــت بــه بربریت، ماکیاولی 

دو هدف دارد. او ابتدا باید گفتمانی را دربارٔه سیاست 

آغــاز کنــد، هدفی  کــه می تواند بــا عمل نوشــتن انجام 

دهد. اّما به عنوان هدف دوم، باید گفتمانی را پیرامون 

سیاست در بطن گفتمان سیاسی ایجاد نماید، گفتمانی 

که خود یک عمل سیاسی است. هدف دوم که بدون آن 

اّولی، صرفاً نمایشــی تصّنعی جلوه می کند، کاری است 

دشــوار و اســتراتژی های ماکیاولی در این هدف شــایان 

توّجه اســت. انتقــاد ماکیاولی از سیاســات قدیم، رابطٔه 

میــان اصــول و عمــل مربوط به سیاســات را مســئله مند 

کــرده اســت، اّمــا تاکتیک هــای او نمایانگر چیــزی بیش 

از آن هــدف خــاص می باشــد. او رابطــٔه موجــود بین هر 

گفتمانی – اعم از گفتمان خودش - و عمل را مسئله مند 

نمــوده و بــه همیــن دلیل اســت که نمی تــوان گفت چه 

زمانــی یــک گفتمان عملی اســت و چگونــه یک گفتمان 

عملی می شــود. دســتاورد طرح مســئلٔه او، کانون توّجه 

و شــک و تردیــد را معطــوف به ارتباط میــان متن و عمل 

می سازد و ارتباط بین تقلید فضیلت گرا و واجد پرودنس 

)decorous and prudent(  را از یــک پــل به مانع مبّدل 

می کند.

اخاق و سیاســات سّنتی ایدئولوژیک اند و به سستی 

و وهن می انجامد. این هر دو، با حذف امکان اســتدالل 

پیرامون عمل، عمل را ناممکن ساخته اند: در سیاسات و 

اخاِق ایدئولوژیک مسئله ای برای مباحثه وجود ندارد. 

مسئله این است که چگونه می توان با آغاز دوبارٔه عمل، 

امکانــات آن عمــل را افزایــش داد. اگــر بحــث در مــورد 

عمل خودبه خود منتهی به اقدام نمی شود، پس چگونه 

می توانــد منجــر بــه عمــل گــردد. می تــوان از ماکیاولی 

انتظار داشت که نشان دهد وقتی آگاهی کاذب با نقد 

ایدئولــوژی از میــان رفــت و موانع واهی از ســر راِه عمِل 

موّفق برداشــته شــد، آنگاه حوزٔه عمل گسترش بیابد؛ از 

آنجایی که امکان پذیری بیشتر می شود، افراد می توانند 

به طور مؤثرتری دست به اقدام بزنند. اّما آنچه ما به جای 

آن خــط فکــری امیدوارکننــده، هــم در شــهریار و هم در 

گفتارهــای ماکیاولــی مشــاهده می کنیــم، محدودّیتی 

اســت چشــمگیر و اساســی در گســترٔه مــوارد عملــی و 

کاهــش اظهارنظــر پیرامــون اینکه ایــن محدودّیت تا چه 

اندازه با سیاست و به طور کّلی تا چه حد با عمل انسانی 

ِاعمال می شــود. اگرچه ماکیاولــی اّدعا می کند مطالعٔه 

کتاب شهریار باعث کامیابی روزافزون شهریار نوخاسته 

می گردد، و حّتی با صراحت بیشتری در مقّدمٔه گفتارها 

می گوید که هدف او این است تا عمل را با تبدیل رابطٔه 

مردم به تاریخ از حالت بذل و اعطای نمایشــی تحســین 

و شــماتت به مشــارکتی فّعال، میّسر سازد، با این وجود، 

متــون او برداشــت بســیار محــدودی از اثربخشــی عمل 

انســان ارائه می دهد. برای تلخیِص موضوِع محدودّیت 

در کارایِی محدوِد عمِل خردمندانه، در کتاب شــهریار، 

در می یابیم که: 

-ماکیاولــی بــا تقلیــد از قهرمانان برجســتٔه گذشــته، 

هم از ایدٔه موفقّیت دفاع می کند و هم آن را زیر ســؤال 

می برد.

-او بــه شــهریار اختیاراتی اعطا می کنــد که موقعّیت 

بی مــورد  و  غیرضــروری  مشــاور،  مقــام  در  را  او  خــود 

می سازد.

-در حالــی کــه به شــهریار می گوید کــه توّجهش باید 

بیش از هر امر دیگری معطوف به استراتژی نظامی باشد 

و تسلیحات قدرتمند و تهّور نظامی را مبنای دولت امن 

قرار دهد، یکسان ســازی  سیاست با اســتراتژی را مردود 

اخالق و سیاسات سّنتی 
ایدئولوژیک اند و به سستی 

و وهن می انجامد. این 
هر دو، با حذف امکان 
استدالل پیرامون عمل، 

عمل را ناممکن ساخته اند: 
در سیاسات و اخالِق 

ایدئولوژیک مسئله ای برای 
مباحثه وجود ندارد
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می شــمارد. در نتیجــه، موضوعــی که از درجٔه نخســت 

اهمّیــت به منظــور موفقّیــت سیاســی برخوردار اســت، 

خارج از محدودٔه سیاست قرار می گیرد.

-او رابطٔه بی ثباتی بین گفتمان و عمل را بیان می کند: 

حکایــت شــیر و روبــاه در ابتــدا نشــان می دهــد عمــل 

انســان به  احتمــال و امکان یــا تهدید و مخاطره وابســته 

اســت که صرفاً به ســبعّیت حیوانی ملّبس شــده است. 

اّمــا تمثیل روباه... در نهایت به روشــی معکوس اشــاره 

دارد. این حکایت با نســبت دادن خصیصه های انسانی 

بــه گونه هــای حیوانــی، 

پیشــروی  و  جهت گیــری 

عمل انســان را به خارج از مرزهــای خود، احترازناپذیر و 

مسئله مند می سازد.

-در حالی که به نظر می رسد نگرش او نسبت به بخت، 

باب امکان ســروری و چیرگی بر بخت را می گشــاید، در 

نهایــت بخــت را در کانــون عمــل انســان می یابــد: نــوع 

شــخصّیت و خصیصه ای که یک فــرد دارد جوهرٔه بخت 

را تشکیل می دهد. 

به منظور پیش بینی تأثیر مشابه محدودّیت در کتاب 

گفتارها:

-ماکیاولــی نشــان می دهــد کــه راه حل هــای مســائل 

عملی به مقتضیات نامحتمل و غیرعملی بستگی دارد، 

)برای مثال، لیکورگوس برای ایجاد قوانین از تابلوی رازا 

استفاده کرد( یا »در جایی که فساد در میان مردم رخنه 

کــرده اســت، اجرای بهترین قوانین ســودمند نیســتند، 

مگر اینکه از سوی فردی با اختیارات فوق العاده، اعمال 

و اجرایی شود تا بتواند افراد را وادار به رعایت و اطاعت 

از قوانین کند، تا زمانی که تودٔه مردم به شرایط مساعد 

بازگردنــد. و من نمی دانم که آیا چنین موردی تا به حال 

رخ داده یــا اینکــه ممکــن اســت رخ دهد؟« )بــه ۱.۱۷ و 

مشــابه  اســتداللی  بــرای  همچنیــن 

بــه ۱.۱۸رجــوع  بیشــتر  و 

کنید(.

تأثیــر  اهمّیــت  بــه  -او 

بخت اشــاره می کند  )۲،۲۹: »ممکن 

اســت مــردان از بخــت ثانویــه برخــوردار باشــند، اّمــا 

نمی تواننــد در برابر او قد علم کنند؛ شــاید در راســتای 

نقشــه های بخــت به پیشــرفت برســند، اّمــا نمی توانند 

نقشه هایش را نقش بر آب کنند«(. 

-او تأثیــر ضــرورت تاریخــی را خارج از اراده و ســلطٔه 

انسان نشان می دهد.  )برای مثال، ۱.۲.۱۱۴ »محدوده ای 

کــه قــرار اســت تمــام جمهوری هــا از آن گذر کننــد« را 

عنوان می کند(.

-او نــه تنها نشــان می دهد که هــر یک از این دو عمل 

متناقــض می توانــد راهــی بــه موفقّیت باز کنــد - فصل 

۲۲ در جلــد ۳ ایــن عنــوان را دارد: »چگونــه مانلیــوس 
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تورکواتــوس با دشــواری، و والریوس کوروینوس با رأفت 

و ماطفت، به شــکوهمندی هم شــأنی دســت یافتند«- 

بلکــه به طور ویــژه ای، او گاهی توصیــه می کند که باید 

روی به ســوی اعتدال داشــته باشــند. )»ما می بینیم که 

فردی در اعمال خود با شور و اشتیاق و بی پروایی پیش 

می رود؛ و از آنجایی که هم در یک مورد و هم در ســایر 

موارد، مردان مهیای تخطّی از تمامی قیود می باشند، و 

همــواره نمی توانند روشــی عادالنه را پیش بگیرند ]پس[ 

در هر دو مورد مستعد خطا و اشتباه اند«، ۳.۹( و گاهی 

خاطرنشــان می ســازد که چگونه اعتدال منجر به فاجعه 

می شــود )یا… از ]شــهریار[ دور شــو، یا … خودت را به 

آن ها نزدیک کن، ۳.۲ .(

-او امکان ناپذیــری عمل مؤثر را آشــکار می ســازد زیرا 

شــرایط و نتایج آن در دوری باطل و چرخه ای معیوب به 

هم مرتبط است )برای مثال، ۱.۱۸:  »همان گونه که خوی 

و عادات خوب... مستلزم قوانینی خوب برای حمایت 

از آن ها اســت، قوانین ... نیز مســتلزم  عاداتی خوب از 

جانب مردم است«(.

-او نشــان می دهــد چگونــه ممکــن اســت عمــل مؤثر 

نیازمند دو اســتعداد اخاقاً ناســازگار با یک عامل واحد 

باشــد )برای مثال، ۱.۱۸: »اصاحات شرایط سیاسی یک 

دولت، مســتلزم حضور انســانی شریف است، در حالی 

که توفیق شــهریار در یک جمهوری، به شــّدت مســتلزم 

انسانی بد است«(.

-او بــا ممانعــت از این تصّور که آن عامِل واحد ممکن 

اســت بــرای مّدتی یــک مهارت یــا ویژگی شــخصّیتی را 

دارا باشــد یــا از آن اســتفاده کنــد، و ســپس از مهارت و 

ویژگــی دیگری اســتفاده کند، خاطرنشــان می ســازد که 

آخریــن دیــدگاه بــرای احتمــاالت و امکانــات یــک عمــل 

موفقّیت آمیــز حّتــی بســیار زیان بارتر اســت: »اینکه ما 

نمی توانیــم ]شــخصّیت یــا شــیؤه عمــل خــود را[ به میل 

خود تغییر دهیم به دو دلیل است؛ یکی امکان ناپذیری 

مقاومــت در برابــر ذات طبیعی شــخصّیت  ما اســت؛ و 

دیگــری دشــواری در متقاعــد کردن خود مــا، پس از خو 

گرفتــن بــه موفقّیت با شــیوه ای خاص اســت که هر فرد 

دیگــری نیــز می تواند بدان نائل شــود« )۳.۹(. ما نه تنها 

نمی توانیم موفق شــویم، حّتی نمی توانیم شکســت های 

خود را بر حسب خصیصٔه ذاتی به باد سرزنش بگیریم.

بــه  مؤثــر  عمــل  چگونــه  کــه  می ســازد  روشــن  -او 

توانایی هایی بســتگی دارد که اکثر افراد از آن برخوردار 

نیســتند )بــرای مثــال، ۱ .۲۶: )»افــراد عمومــاً در مــورد 

میانه روی پیشه  کردن تصمیم می گیرند که امری بسیار 

پرمخاطــره ای اســت؛ زیــرا آن هــا نمی داننــد کــه چگونه 

کاماً خوب یا کاماً بد باشند«(

آن هــا غیرممکــن  انجــام  کــه  توصیه هایــی دارد  -او 

می نماید: »او کمترین خطا را مرتکب می شود و بیشتر 

از همــه مورد عنایــت بختی قرار می گیــرد که مطابق با 

زمانــه باشــد... و همواره از امیــال طبیعت خود تبعّیت 

می کنــد« )۳.۹(. ماکیاولــی در جــای دیگری نشــان می 

دهد که نیمٔه اّول این حکم را نمی توان پی گرفت و نیمٔه 

دوم را نمی توان رعایت نکرد۱۷.

مثال تیراندازی که از باال هدف را نشانه می رود، ایدٔه 

تقلید از پیشینیان را تضعیف می نماید؛ به طور مشابهی، 

قیاس هایــی که ماکیاولی به منظــور بهره مندی از هوش 

در عمل به کار می برد، شیؤه مؤثر را غیرممکن می سازد. 

)جنبٔه مقابل این احتمال، که در ادامه با جزئیات بیشتر 

مورد بررســی قرار می گیرد، این اســت که دقیقاً ناتوانی 

فرد در عملی اســت که تأّمــل عمیق را ممکن می کند(. 

در حالــی کــه گســترٔه امــور عملی کــه قابــل بحث اند را 

بســط می دهــد، در عین حــال، محــدودٔه کارهایی را که 

می تــوان پیرامــون آن ها صورت داد، محــدود می نماید. 

در باال، به روشی اشاره کردم که ماکیاولی، با مسئله مند 

کردن رابطه میان گفتمان سیاسی و عمل، هرگونه رابطٔه 

آشکار بین دانش گذشته و عمل کنونی و در نتیجه، بین 

گذشــته و حال را از بین می برد: به همان اندازه اشــتباه 

اســت کــه فکر کنیــم گذشــته بی هیــچ واســطه ای قابل 

اســتناد و اســتفاده و به راحتی قابل تقلید اســت و تصّور 

کنیم که تمامی کارهای بزرگ قباً صورت پذیرفته اند. 

در اینجــا مــن بــه کلّیــت این مســئله اشــاره می کنم که 

حّداقل تفاوت آشــکار میاِن هدِف عملِی توانمندســازِی 

کتاب شــهریار و استراتژی های ترسیم شــدٔه محدودّیت 

وجــود دارد. در ابتــدای ایــن بخــش، مــن به تفــاوت در 

قابلّیت دخل و تصّرف در حوزٔه  زبان و حوزٔه برون زبانی 

اشاره کردم، و اینکه اعراض در حوزٔه غیرکامی موجب 

شــد تــا مســئلٔه ماکیاولــی در ایــن مرحله بــروز نماید. با 

ایــن حــال، با توّجه به این نکته، جبر و تحمیل در مواد و 

اصولی یافت می شــود که شهریار و ماکیاولی بر مبنای 

آن دســت بــه اقــدام می زننــد، و در نتیجــه در دورنما و 

چشم اندازشــان نســبت بــه موفقّیــت وجــود دارد نه در 

روش های آن ها. این واپســین هدفی است که ماکیاولی 

باید به آن بپردازد و نشانٔه آن تنافر میان ابزار و شیوه های 

معّینــی اســت که در دســترس او قــرار دارد و هدفی که 

در حالی که به نظر 
می رسد نگرش او نسبت 

به بخت، باب امکان 
سروری و چیرگی بر بخت را 
می گشاید، در نهایت بخت 

را در کانون عمل انسان 
ع شخصّیت  می یابد: نو

و خصیصه ای که یک 
فرد دارد جوهرٔه بخت را 

تشکیل می دهد
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ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی
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1. Pocock, “Custom and Grace,” p. (156.) 
اصطاحــات  نمونــه،  به عنــوان   ۵۰۶  .Gray, »Renaissance Humanism, p  .۲
فضیلت گرا )decorum( و تقلید در کانون فلســفٔه لفظی و اخاقی قرار می گیرند 
و اغلــب بــه نظــر می رســد انسان شناســان از معانی آن هــا در هر حوزه ای اســتفاده 
می کنند. بر این اساس، تقلید از الگوهای سبکی و اختافی از ویژگی های همسان 
برخوردار بوده یا ایدٔه سخن گفتن صحیح در هر زمان به تناسب سبک و رفتار طرف 
مقابل، هدف و مخاطب به عنوان قیاسی دقیق در مورد رفتار فضیلت گرا، انتخاب 
کنش ها و واکنش های مطلوب و هماهنگ و متناســب با شــخصّیت فرد و اصول از 

یک سو و ماهّیت شرایط از سوی دیگر محسوب می شود. 
۳. در صورت چشم پوشــی مفّســر از دشــواری تقلید واجد پرودنس، وی کاری کرده تا 
طرح ماکیاولی ســاده و نهایتاً غیرقابل قبول جلوه کند. »اکثر نویســندگان مخالف 
شهریار، همچنان به تأیید این فرضیۀ آشنایی انسانی ادامه می دهند، زیرا آموزش 
 vir( صحیــح از اهمّیتی اساســی برای شــکل دهی شــخصّیت انســان فضیلت منــد
virtutis( برخــوردار بــوده و وجود ارتباطی تنگاتنگ میان تأمین آموزش و مشــاورۀ 
سیاســی بهینه ضروری اســت. ماکیاولی به نوعی یک اســتثنا در زمینۀ این قاعده 
محســوب می شــود زیــرا وی تنها اشــاراتی اجمالی به پرســش در خصــوص آموزش 
معنوی شهریار داشته، شاید به  این دلیل که همان گونه که بعضاً اشاره داشته، وی 
اصالتاً بر این باور بود آموزش برای یک شهریار صرفاً باید به صورت حفظیات باشد. 

.۱۲۲ .Skinner, Machiavelli, p
۴. ایــن امــر بــه باور مؤلف متضمــن تردید اســتروور )Struever( مبنی بــر عدم وجود 
هر امر قابل تقلید در ]نظرگاه[ ماکیاولی بوده اســت. »موارد بســیار ناچیزی وجود 
دارد که یک شهریار می تواند از آن به عنوان یک پذیرنده به صورتی شفاف و عاّدی 
تقلید کند: شهریار، همانند دربار کاستیلیونه )Castiglione’s court( که مستلزم 
هنرورزی فّنی، توانایی غیرکامی و نه نجابت ذهنی اســت، از ســوی مستشــار در 
 Nancy Struever, »Machia velli( ».یک چارچوب مصنوعی به دام افتاده است
and the Available Languages of Morality,« p. ۱۴( تصویــر کمــان دار نیــز 
خاف اظهارنظر بعدی اســترورر است: »صرفاً به دلیل اّدعای ماکیاولی در مقّدمۀ 
گفتارها )Disclosures( در ترجیح تقلید به تحسین به عنوان واکنش، بدان معنی 
نیســت کــه متن مزبور در امر به تقلید نگاشــته شــده اســت: در واقــع، قضاوت با 
فاصله ای بسیار، چیزی است که در متن مزبور نه تنها بدان امر شده بلکه محدود 
 Thomas Greene, The( همچنین رجوع شــود بــه  »)بــه آن شــده اســت. )ص ۱۳
with quotations from Seneca’s Epis tle ,۷۵ .Light in Troy, p ۸۴(: »بــه 
نظر می رسد ترجیح رابطۀ فرزندی به نّقاشی مّتکی بر ماهّیت طبیعی رابطۀ نخست 
اســت که قابل کنترل می باشــد اّما قابل برنامه ریزی نیســت. همچنین طبق متن، 
این موضوع قابل قیاس با رابطۀ فرزندی بوده و یکی از اجزای مشــّخص نامحتمل 
محسوب می شود. نّقاشی می بایست با نهایت امانتداری سوژۀ خود را به تصویر 
بکشــد، اّما پســر می تواند با شــباهتی ناچیز بــه پدر خود صرفــاً برخی خصوصّیات 
خانوادگی را داشــته باشــد. ... به باور مؤلف، برخی اوقات تشــخیص اصل از کپی 
بســیار دشــوار اســت زیرا هر کپی واقعی خصوصّیات مربوط به خود را در ترکیب 

خود دارد. نمونٔه دیگر در این زمینه، قطعات رقص و صدا می باشد.«
۵. پیشــرفت یادگیــری در آثــار. ۳۴۸۳. پــس از ایجــاد تمایز مربوطــه، بیکن به تحقیق 
در مورد ماکیاولی به دلیل اســتفادٔه ثانویه از مثال ها پرداخته اســت: شکل نگارش 
کــه بــرای ایــن اســتدالل متغّیــر مذاکــره مناســب ترین اســت و ماکیاولی مــوارد را 
بــا خردمنــدی و به درســتی بــرای دولت تحت عنوان گفتمان عقبٔه پســر یا مثال ها 
انتخــاب کــرده اســت. شــایان ذکــر اســت بیکــن پیشــینه ها و نمونه هــا را در کنــار 
افسانه ها، تمثیل ها و کلمات قصار قرار داده و پیرو طبقه بندی ارائه شده در کتاب 
خطابــٔه ارســطو متعاقباً باید به بررســی تغییــر و تبدیل نمونه های نظری و پیشــینه 

به ویژه در دستان ماکیاولی مبادرت نماییم. در خصوص دانش حاصل و بر اساس 
دیدگاه ما در زمینٔه خصوصّیات، آگاهی از بهترین روش طرح مجّدد خصوصّیات 
نیز حائز اهمّیت بوده و بر اســاس شــیؤه مطلوب حیات در زمان گفتمان، مد نظر 
قرار می گیرد. بر این اساس بدواً به نظر می رسد این امر از اهمّیت ماهوی برخوردار 
اســت. زیــرا در صورتــی کــه مثال، اســاس کار قرار گیــرد، با عنایت به پیشــینه در 
مقیاس بزرگ تر، تنظیم کار بر اســاس شــرایط خواهد بود که برخی اوقات می تواند 
گفتمان را کنترل و یا ارائه نماید که الگویی عملی برای این امر محسوب می شود. 
نظــر بــه آنکه مثال هــای مطروحه برای گفتمان به اجمال و بــدون خصوصّیات ویژه 
ارائه شــده و جنبه ای ســطح پایین از گفتمان را مد نظر قرار می دهد )همان(. حّتی 
بهترین منتقدین امروزی نیز به راحتی در دام وسوسٔه استفاده از این تعارض ساده 
گرفتار می شــوند. تمایز Stierle میان نمونه های مورد اســتفاده برای تقلید و تأّمل 
و تعــارض مانلــی )Manley( برای تعــارض میان زبان خرد و جایگزین های آن، تاریخ 
سیاســی و لذا کاهش پرودنس در قبال اخاقّیات مورد اجماع بر مبنای مثال ها و 

بدون قواعد مد نظر است )رجوع شود به فصل ۱ یادداشت ۷(

 .GWE Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, p .۶
۸۳: »حقایق اخاقی فراگرفته شده که به صورت شهودی دربارٔه اختیار مطرح شده 
است احتماالً با سرعت و جامعّیت بیشتری نسبت به سایر انواع اظهارات به ابتذال 
می افتنــد. تمایــل ما برای راحتی هدایتگــر ما برای درک آموزه های ســّنت اخاقی 
مــا به عنــوان حقایــق واقعی ، موجــب محدودّیــت آزادی و کاهــش خودبزرگ بینی 

می شود.«
 ۷ .John.I.Richetti, Philosophical Writing, p  .۷

Richetti, Philosophical Writing, p .۱ .John( .۸. ۱۵(: »تغییــر و تبدیــل عمیــق 
چیزی که بتوان به عنوان زمینۀ ادبی غالب فلسفه تلّقی نمود نشان دهندٔه ضرورت 
تفّکر نوین، به عنوان واسط اتوبیوگرافی، تحقیق و مقاله پیرو انواع قدیمی تر اعم از 
تفسیر قرون وسطایی با ساختار تعلیمی و بازخواست کنندۀ آن، که نوعی گفتمان 
است می باشد. فرایند تغییر و تبدیل ویژگی های لفظی و جدلی فلسفه، و همگام 
با ایجاد یک زمینٔه فکری جدید دراماتیک بر اســاس زمینه های مزبور ایجاد شــده 
است. فیلسوف-نویســندۀ امروزی فردی تنها و نوعی روبنسون کروزوئه داوطلب 
و حضرت آدم تنها در حوزٔه فلســفه اســت که تفّکر وی بیشــتر متضمن یک شــروع 
تازه است تا ادامه و اصاح تفّکرات قبلی. این فیلسوف اغلب اوقات صرفاً اّدعای 
متفّکــر بــودن نــدارد بلکه شــرایطی را ایجاد می کند تــا تفّکرات نــاب در نهایت به 
حقیقت بپیوندد. گفتمان، جدل، تفســیر و مناقشــٔه اندیشــٔه باستان و قرون وسطا 
دارای زمینــه ای مشــترک هســتند. آن هــا نیازمنــد اضافه ســازی و تعریــف مــداوم 
فلسفه های موجود می باشند. تفّکراتی از این دست دارای موضع مشهود اجتماعی 
و دغدغه های اخاقی و سیاسی آشکارند. اجتماع و الگو در متن تثبیت شده است 
اّمــا ایــن امر در کاهش فّعاالنٔه ســطح الگوســازی متون مزبور تأثیرگذار می باشــد« 
)LaCaps Rethinking Intellectual History, p bo(. در این خصوص همچنین 
رجوع شود به )Cave Conception Text, pp. ۹۴-۹۵(، در بردارندٔه ترجمٔه فرانسه 
)Em’s Paise of Folly( منتشرشده است که آزمون نسخٔه الگوی نگارش ایجادشده 
بــرای مقاومــت در برابر تعبیر و تفســیر عمومی را در بر دارد. مترجم فرانســٔه قرن 
شانزدهمی، بدون تردید به فشارهای سنن اخاقی سازی موجود در میان محّققین 
فرانســوی قرن پانزدهمی واکنش نشــان داده و به تاش برای حذف این ســادگی از 
طریق برجسته سازی متن حین ترجمٔه نظام مند متن و محدودسازی ایجاد معانی 
و تبدیل اثر به یک تراکت آموزشــی پرداخته اســت. الگوی تعبیر و تفسیر به سمت 
ایجاد یک حس پنهان در حواشی متن اصلی و همچنین در زمینٔه جایگاه اراسموس 
 )leporizers( اوویــد مبادرت نمــوده و ژان ده مئون به صورتی نظام مند آن ها را بــا
جایگزیــن نمــوده و در عیــن حــال، حجمــی از اهمّیت مربوط بــه آن هــا را در نوعی 

آخریــن حــد این تنافر اســت؛ بــا این حال، همیــن تنافر و 

ناهمسازی هایی که میان هدف عملی و استراتژی های او 

وجود دارد، راه حل را نشــان می دهد. من به طور خاصه 

به تخریب عادات فکری قدیمی ماکیاولی به عنوان نقد 

ایدئولوژی اشاره کرده ام و اکنون پیشنهاد می کنم که به 

این مسئله به طور جّدی بپردازیم. تعامل میان مخاطب 

داخلی و خارجی کتاب شهریار، میان فصاحت و باغت 

خوانش و میان تفســیر و تولید و مجاب ســاختن، نشــان 

خواهــد داد کــه نقد واجد پرونس در بــاب ایدئولوژی تا 

چه حد باید پیچیده و بغرنج باشد.

پینوشتها
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گفتمان تک منطقی به دام انداخته است. 
۹. همچنیــن رجــوع شــود بــه )Pitkin, For tune Is a Woman, pp. ۶۸-۶۹(: »در 
ســاختار هنــر جنگ، معمایــی به مراتب بزرگ تر نهفته اســت. با این همه، ســبک و 
ســیاق ارائــٔه آن ها پیام بســیار متفاوتی را مخابره می کند: آن ها به منظــور ارائٔه یک 
معبود رومانتیک و عاری از تمامی تعارضات تعدیل و تلطیف شده اند و مرتباً یادآور 
سلســله مراتب، اختیار، انضباط و ترک نفس )self-denial( می باشند. در خصوص 
شــکل هنــر جنگ می تــوان گفت به طور کّلی ایــن امر همگام با ظواهر شــهودی آن 
است. طبق گفتٔه کتاب، ما باید بیشتر از از یک جنگ افزار باستانی تقلید کنیم تا 
انواع باستانی هنر. با این همه، امر مزبور به نوبٔه خود تقلیدی از سبک ادبی باستان 
در بهترین سّنت انسانی است... علی رغم شکل و سیاق گفتمانی، کتاب به هیچ 
عنــوان گفتمانی واقعی نبوده بلکه از شــیؤه تک کامــی و توازن درباری مبتنی بر 

احترام و فضیلت گرا بهره جسته است.«
Nancy Struever »Historical Rhetoric,« p( .۱۰. ۱۲( به نظر می رسد خودآگاهی 
از تاریخ نگاران رنسانس در مورد تاریخ حین تاریخ نگاری متضمن برخی آگاهی های 
خواننــده و نویســندگان در زمینــٔه تاریخ حین مطالعه در خصــوص گفتمان تاریخ، 
چارچوب هــای مربوطــه )در زمینــه گفتمــان(، قواعــد مباحثــه، محدودّیت هــای 
اعمالــی بــر مؤلف/خواننــده در گفتمان بــوده اســت. ماکیاولی موضــوع مزبور را 
چنــدان تغییــر نداد زیرا نتایــج مربوط به بحث عقبٔه سیاســی ویرتوی گفتمان وی 
نشان دهندٔه افزایش طیف موارد قابل بحث و رهایی از تعّهدات بی ربط برای تمامی 

شرکت کنندگان در بحث بود.«
۱۱. اّدعــای مــن مبنــی بر تغییــر از اّتکای ســلطنت موروثی بر مهارت هــای اپیدکتیک 
آزادی هــا  بــه محدودّیــت  )epideictic( و وابســتگی واجــد پرودنــس ماکیاولــی 
 )۵۹-۲۵۸  .Fumaroli, Rhetoric, Politics, and Society.« pp( به مــوازات 
بــوده اســت: »هماننــد مونتانی، مــوره قصد اعمــال اختیارات خود بــرای رجوع به 
محدودّیت آزادی ها صرفاً از طریق مهارت های نمایشی را داشت. به عبارت دیگر، 
وی می تواند با شــهریار مشــورت کند، بر اســاس صاح دید خود و صرفاً بر مبنای 
چاپلوســی و ســتایش اقدام نماید. هنر معرفتی و شــریک همگام آن، هنر مکالمه، 
تجمیعی از فصاحت در دربار مس  باشد. هر دوی آن ها متضمن هنرهای سرگرمی 
 ،)honnêteté :با ارزش هایی ضروری اعم از شفافّیت، ظرافت، تمّدن گرا )به فرانسه
ادب و خوشایند مؤدبانه و نشاط آور و بذله گویی می باشند. الگوی این فصاحت را 
نه در کتاب Orationes، که در اثر Epistolae سیســرون می توان مشاهده نمود. 
»در قسمت فوق به ایدٔه Lacarpa در زمینٔه کاهش مطالعٔه مطالب متعارف اشاره 
کردم )رجوع به یادداشت ۸(. گزینٔه جایگزین مطرح شده توسط وی، »خوانش های 
 :of his Rethinking Intellectual History ۶۲ .p عملی« است. رجوع شود به
»اینجانب با اشــارٔه خاص به تاریخ معنوی، به بحث در مورد ایدٔه مطالعه و تعبیر 
و تفســیر عملــی پرداختــه ام کــه در آن به تاش برای ارائه متون مطلوب و رســیدن 
به ســطحی از درک و شــاید اســتفاده از زبان جهت اســتفاده از آن ها مبادرت شده 

است«. 
۱۲. ارســطو نیــاز بــه تقســیم بندی نیروهــای کاری دیالکتیــک را بــر می شــمرد، که در 
چارچوب قدرت یک طرف به صرف حصول اطمینان از تحّقق مناسب کار و وظیفٔه 
 IG.A. Pocock,( همچنین رجوع شود به )۸.۱۱.۱۶۱a۲۰ Topics( .مشترک نمی باشد
Politics, Language and Time, p. ۳۳(: »ارتباطــات متضمــن ابهــام اســت. از 
دیدگاه نهادینه سازی زبان، هرگز نمی توانیم یکدیگر )و همین طور خویشتن( را کامًا 
درک کنیــم و همــواره می توانیم به یکدیگر پاســخ دهیــم )و در حالت تک گویی، به 
خود پاسخگو باشیم(. در این میان نوعی انحراف و بازخوانی برای حصول اطمینان 
از این امر که زبان مورد استفادٔه من می تواند در اجرای اقدامات سایرین در قبال 
من بدون ایجاد وقفه در واکنش متقابل من مورد اســتفاده واقع شــود وجود دارد. 
زبان به من قدرت می دهد، اّما من کنترل کاملی بر آن ندارم یا نمی توانم دیگران را 
از به اشتراک گذاشتن آن ممانعت کنم. در اجرای قدرت کامی، من به یک شیؤه 

ادارٔه قدرت مشترک ورود می نمایم.« 
Bernstein, Beyond Objectivism and Relativism, p( .۱۳. ۱۵۷(: »طبق تأکید 
ارسطو و تأیید گادامر، حکمت عملی متضمن وجود قوانین منقح )nomoi( در شهر 
یا جامعه است. این امر حکمت عملی را در برابر تبدیل شدن به هوش یا محاسبات 
صرف نشان دهندٔه افراد هوشمند )deinos( محافظت می کند. در جامعه ای پویا 
با اجماع در مورد اصول و هنجارهای اخاقی حکمت عملی به عنوان واسط اصول 

جامع در وضعّیت های خاص کاماً مصداق دارد. 
Thomas Greene, The End of Discourse,« p( .۱۴. ۵۸(: »شهریار مراتب قرابت 
ارادی خود از فرایندهای فرهنگی مورد واکاوی را از خود نشان می دهد. شهریار از 
راحتی تشریفاتی حاصل از فرهنگ باال، شامل پایان های افسانه ای گفتمان اجماعی، 
موارد غیر واقعی از سخاوتمندی و جمع بندی های مطلوب افسانه وار مشروح لّذتی 

نمی برد.«
۱۵. بــر ایــن اســاس، نظریٔه کنش گفتــار )speech act theory( به همراه تمایز آن میان 
 )illocutionary act and perlocutionary effect( فعل غیرکامی و اثر گفتاری
ما را صرفاً به اینجا رســانده اســت، زیرا از امکان غلبه بر موارد فاقد نام مطرح شده 
توسط ماکیاولی برخوردار نیست. نظریٔه کنش گفتار متضمن تحّقق اهداف ساده 
بوده و به دلیل سهولت مزبور، نویسنده به خصوص در شرایط ماکیاولی، می بایست 
بــرای اســتفاده از آن هــا به عنوان اهداف نگارندگی وسوســه شــود. تحّقق موفقّیت 
غیرکامــی متعاقبــاً موجــب توجیه منطقــی برای عــدم تحّقق و حّتــی عدم تاش 
برای آزمودن اهداف جّدی تر سیاســی می شــود. از ســوی دیگر، تجاوز از موفقّیت 
غیرکامی صرف و سعی در تصریخ اهداف گفتاری در زمینٔه مخاطبان ماکیاولی و 
خودبنیادی ایشان نوعی غصب محسوب می شود. نظریٔه کنش گفتاری، ارزشمند 
اســت زیرا تمایز میان زبان بیانگر حقایق و کنش انجام کارها را با یادآوری کامی 
نحؤه انجام امور توســط مردم به ما از میان برمیدارد. لیکن تمایز زبان شــناختی و 
گفتــاری آن، موجب بازگشــتن تمایزی که بــرای از میان بردن آن طراحی شــده بود 
می گــردد. )بــر همیــن منوال، اوســتین قصد غلبــه بر اولوّیــت زبان مرجــع از میان 
 How To Do Things( اظهارات اخباری موجود دارد تا از این طریق در انتهای اثر
with Words( اظهــارات اخبــاری صرفــاً تبدیل به یکی از انواع ســخن گردد. لیکن 
 )locutionary act( وی  مجدداً به ماهّیت اساســی آن ها به شــکل کنش غیربیانی
موجــود در هر کنش گفتاری کامل اشــاره می نمایــد(. نظریٔه کنش گفتاری بر این 
اساس فاقد هرگونه ماهّیت ابزاری برای تمایز گفتمان سیاسی از صرف صحبت در 
مورد سیاست بوده و میزان بسیار محدود توّسل آن به کنوانسیون ها کمکی در این 

زمینه نمی کند. 
16. Pitkin, Fortune Is a Woman, p. 93
۱۷. این متن با نوعی تسّلی غیرعملی حداکثری ادامه پیدا می کند: »لیکن انسان ها 
هرگــز نبایــد بــر این اســاس دچار نومیــدی گردنــد. زیرا با عــدم آگاهــی از اهداف 
سرنوشــت مورد پیگیری ایشان از طرق تاریک و فریبنده ناگزیر همواره می بایست 
امید خود را حفظ کرده و بدون توّجه به مشــکات یا بیماری های مقّدرشــده برای 

ایشان، هرگز ناامید نشوند«.
 

 Struever, »Machiavelli and the Available Language of Morality,«( -۱۸
p. ۵(: حوزٔه معنایی کامل تلوس )telos(، دستخوش تغییرات ناچیزی بوده است: 
اســتفاده از اســتعاره های اخاقی شیر و روباه موجب تشدید و محدودّیت ظرفّیت 
و عدم گسترش آن و همچنین محدودّیت اهداف می شود. »همچنین رجوع شود 
به Machiavelli’s ‘Principe,« pp. ۱۶-۱۷:« ماکیاولی مشــکات سیاســی آتی را 
همانند نوعی بیماری فعلی که تشــخیص آن دشــوار اســت تلّقی می کند. این امر 
تلویحاً نشان می دهد آینده همواره وجود دارد و به صورتی بالقّوه در موارد موجود 
در حال حاضر مشهود است.... این امر در حقیقت، وضعّیتی است که انکارکنندٔه 

مستثنیات بوده و به همین دلیل، تلویحاً خود را نشان می دهد. 
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پیش درآمد
ویرتــو محــور اصلــی اســتدالل های نظــری در »هنــر 

زمامــداری« ماکیاولــی اســت.۷۴ کیفّیتــی اســت کــه او 

آن را در افــراد و مردمــی یافــت کــه با برخــورداری از آن، 

تضمیــن  را  شــکوهمندی  و  آزادی  قــدرت،  کامیابــی، 

می کننــد. ماکیاولــی در پــی ایــن بــود تا بــه خوانندگان 

خود بیاموزد چگونه ویرتو را در درون خود و میهن خود 

بــا تقلیــد از ممتازترین سرمشــق هایی کــه او پیش روی 

آن هــا قــرار می دهد به ثمر بنشــانند. هر چند بســیار در 

باب مفهوم ویرتوی ماکیاولی قلم فرســایی شــده است، 

هیچ تفســیر کاماً قانع کننــده ای از آن وجود ندارد زیرا 

هیچ تفســیری اســتدالل ماکیاولی را بر مبنــای دوران و 

شــرایط خــودش بازســازی نمی کنــد: ماکیاولــی خــود از 

مصادیــق آموخت و آموزاند. هر چند برخی از تفســیرها 

همان طــور که در پیش گفتــار شــرح دادم نمونه هایی را 

کــه ماکیاولــی به دســت می دهــد واکاوی می نماید اّما 

یــا تنها بر یک یا دو مورد بی آنکه اســتداللی نظام مند از 

کاربرد نمونه های ماکیاولی داشته باشد اکتفا می کنند 

یــا اینکــه تحلیلی نظام منــدی ارائه می نماینــد اّما بدون 

بهره منــدی از واکاوی ژرف در بــاب نمونه هــای خاّصــی 

که آورده است. نخستین رهیافت تفسیر دربارٔه مفهوم 

ویرتــوی ماکیاولــی تنهــا بــه زیرمجموعــٔه کوچکــی از 

یافته هــای موجود می پردازد در حالی که رهیافت دوم، 

ویرتو را با بنیادی ترین تعمیم بخشــی ها در باب یافته ها 

تفســیر می نماید. من بر آنم با ارائٔه تحلیلی از مهم ترین 

نمونه هــای ویرتوی فــردی و جمعی ماکیاولی که توأمان 

هم نظام مند است و هم ژرف، این الگو را از میان بردارم.    

در بســط اصول نظــری ماکیاولی در بــاب زمامداری، 

او از تاریخ های باســتانی آموخت و زدوبندهای سیاسی 

آن روزگار را کــه در آن ســهیم بــود مــورد مطالعــه قــرار 

آثــارش رخ  داد. نمونه هایــی از آن روزگاران مکــّرراً در 

می نمایــد. در بیشــتر آثار نظــری ماکیاولی، کمابیش به 

ازای هــر دو باری که از واژٔه ویرتو اســتفاده می کند یک 

سرمشــق مــی آورد. در اغلب آثــار تاریخــی اش، مثال ها 

به طور قابل توّجهی نسبت بزرگتری را به خود اختصاص 

می دهند۷۵. این مثال ها اغلب ناشی از نمونه های بارزی 

اســت کــه الگوهایــی از منــش و کــردار۷۶ قابــل تقلیــد را 

فراهم می آورد یا مثال هایی از نحؤه خطای رفتار و کردار 

آن ها به دست می دهد که نباید مورد تقلید قرار بگیرند. 

از نــگاه ماکیاولی، افراد چاره ای جز الگوبرداری از منش 

آن هــا طبــق نمونه ها ندارنــد اّما می تواننــد برگزینند که 

بــه کــدام الگو اقتــدا کننــد. بدین نحو گزینــش بهترین 

و شایســته ترین الگــو بــرای تقلیــد از اهمّیــت به ســزایی 

برخوردار اســت، دنبال کردن مســیر صعب العبوری که 

مردان بزرگ از آن گذشــته اند مقتضیاتی فراهم می کند 

که شایستٔه تقلید است. 

نقشــی که نمونه های ویرتو در نوشــته های ماکیاولی 

ایفــا می نماید صرفاً ترســیم چیســتی ویرتو نیســت -هر 

چند همین نقش را بر عهده  دارند- بلکه به مخاطبانش 

نشــان می دهــد کــه ویرتو در عمل چگونه اســت. شــرح 

چگونگــی اقدامــاِت مختــص بــه یــک الگــوی برخــوردار 

از ویرتــو، به وجهــی از پاســخ رهنمــون می گــردد کــه بــه 

مخاطبان ماکیاولی اجازه می دهد تا آن نمونه را به مثابٔه 

هدفی بالقوه برای تقلید در دســترس داشــته باشند. از 

نظر ماکیاولی، ویرتو چنین تشریح شده است۷۷: قابلّیتی 

کــه در حیــن عمل نمود پیدا می کند، بــه ویژه برای فرد 

نقش آفرینــی کــه در شــرایط ســخت سرنوشت ســاز قرار 

دارد. ممکن است تقلید از ویرتوی یک الگو، با تقلید از 

کردارها و شــیؤه اقدامات آن الگو نمایانده شــود. به این 

معنا که با تقلید از کردارهای یک نمونه یا الگو در شرایط 

مشــابه، مقادیری از ویرتویی را کسب کنیم که آن ها به 

انجامش مبادرت می ورزیدند. چرا که از باور ماکیاولی، 

برخی از شــرایط سیاســی همواره به هم مرتبط اند، ویرتو 

اّتــکای بــه خود و توانایــی نظامی در هنگامی اســت که 

اقدامــات سیاســی به منظــور پیش بــرد شــیوه های الزم 

برای دستیابی به موفقّیت و شکوه اّتخاذ می گردد و آن 

کیفّیت بایســته ای اســت برای افرادی که در این مسیر 

گام می نهنــد. بــاری، برخورداری از ویرتو، دســتیابی به 

کامیابی یا شــکوه را تضمین نمی کند؛ در هر حال ویرتو 

به منظــور حصول موفقّیت ضروری )و غالباً هم بســنده( 

نیســت، بــرای ماکیاولــی ویرتو ضروری اســت اّمــا برای 

کسب شکوهمندی کافی نیست۷۸. 

مقولــه  دو  بــه  ویرتــو  دربــارٔه  ماکیاولــی  مثال هــای 

تقســیم می شــود: افــراد و مردمــان. افراد نظیر کســانی 

چــون رمولــوس و آگاتوکلس؛ و موجودّیت های سیاســی 

متشــّکل از افراد پرشــمار )پس: مردمان(، اعم از رومی ها 

و فلورانسی ها که می توان اّدعا کرد از ویرتو برخوردارند. 

از نظر ماکیاولی مفهوم ویرتو چه متعّلق به یک فرد باشد 

یا مّلت تفاوتی ندارد، هرچند برخی از ویژگی های مربوط 

به چگونگی بسط آن متفاوت است. به منظور پیش نمود 

مصادیقــی از مثال هــای ویرتــوی ماکیاولی کــه در حوزٔه 

خــود نظام منــد؛ و در واکاوی، عمیق و ژرف می نمایند، 

برخورداری از ویرتو، 
دستیابی به کامیابی یا 

شکوه را تضمین نمی کند؛ 
در هر حال ویرتو به منظور 

حصول موفقّیت ضروری 
)و غالبًا هم بسنده( نیست، 

برای ماکیاولی ویرتو 
ضروری است اّما برای 

کسب شکوهمندی کافی 
نیست
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مــن هــر یک از نمونه هــا را با جزئیــات در ضمیمٔه کتاب 

تحلیل کرده ام. 

ماکیاولــی در طــول آثــار بااهمّیت سیاســی و تاریخی 

خــود بــه ویرتــوی ۸۶ شــخصّیت ویژه می پــردازد. بخش 

عمــده ای از ایــن نمونه هــای فــردی )چیــزی حــدود ۴۷ 

مــورد( تنهــا با ارجاع بــه ویرتوی آن ها بــا جایگاهی مجزا 

در مجموعه آثار ماکیاولی مورد بحث قرار گرفته است 

و ژرفنــای تحلیــل در بــاب ویرتوی آن ها کامــاً محدودٔه 

اندکی دارد۷۹. برخاف مصادیق جمعی که مکّرراً به طور 

منفی به آن ها استناد می کند تا موجبات آسیب ناشی از 

فقدان ویرتو را گوشــزد نماید، مصادیِق فردِی ماکیاولی، 

اغلب از ویرتوها برخوردارند۸۰. تنها به جز چند استثنای 

انگشت شمار، مصادیقی که ماکیاولی از افراد برخوردار 

از ویرتو می آورد شــامل مردانی می شــود که مجّدانه در 

امر سیاست ورزی مشارکت نموده و عموماً نیز در ارتش 

حضور یا همراهی داشته اند: ماکیاولی به تقریب، همواره 

ویرتوی سیاسی و نظامی را مورد مداّقه قرار می دهد۸۱. 

ایــن بــدان معنا نیســت که ماکیاولــی باور نداشــت که 

ویرتــو در ســایر حیطه هــای زندگــی انســان وجــود ندارد 

بلکه بدین معناست که تعّلق خاطری به سایر جنبه های 

زندگی بشــری نداشــت؛ زیرا به ندرت به افرادی استناد 

می کند که ویرتو را خارج از قلمرو جنگ و امور سیاسی 

از خود بروز دهند۸۲. 

تقلید از مصادیق 
از جمله اهداف ماکیاولی از خلق آثارش این است که 

بــه خوانندگان خــود مصادیقی از ویرتــو را عرضه کند تا 

مخاطبــان بتوانند از این مصداق ها تقلید نمایند. با این 

وجــود، فهم ماکیاولی از ماهّیت مثال و تقلید با کاربرد 

متعارف ما از این واژگان یکســان نیســت. مثال و تقلید 

از واژگان و صناعــات تخّصصی فن باغت کاســیک اند 

و ماکیاولی هر دو را با مهارتی اســتادانه به کار می برد. 

همان طــور کــه پیتر استیســی نشــان می دهــد او دانش 

داشــت،  کوینتی لیــان  اصــول  دربــارٔه  کارشناســانه ای 

چنانکه استیسی اظهار می دارد شهریار مطابق با قواعد 

فصاحــت و باغــت ســخنورانٔه کاســیک کوینتی لیــان 

پیکربندی شده است )پادشاهی روم، ۲۳۰-۲۱۱(۸۳. 

در باغــت کاســیک، مثــال، نوعی اســتدالل اســت. 

گزینش بهترین و 
شایسته ترین الگو برای 
تقلید از اهمّیت به سزایی 
برخوردار است، دنبال 
کردن مسیر صعب العبوری 
که مردان بزرگ از آن 
گذشته اند مقتضیاتی 
فراهم می کند که شایستٔه 
تقلید است
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همان گونه که استیســی اذعان می کند، از انواع براهین 

ابتکارِی مورِد استناد کوینتی لیان و خوانش استیسی از 

او، شکلی از برهان وجود دارد که »استدالل فرد را خارج 

از مادٔه خوِد ســوژه اســتعمال می کند« )پادشــاهی روم، 

۲۴۲(. برای خوانندٔه ماکیاولی، که مصادیق را بدین گونه 

به کار می برد باید مبرهن باشد که: ماکیاولی با استناد 

به گسترٔه وسیعی از مصداق ها، اّدعاهای خود را به مثابهٔ  

حمایت قاطعانه از تفاسیرش در باب سیاست و چگونگی 

بهترین شیؤه زمامداری بیان می نماید. در واقع ماکیاولی 

اّدعای خود را که مبتنی اســت بر برخــورداری از دانش 

سیاســی، با تکیــه بر توانایی خــود، در ارائٔه مصادیقی از 

 P( .تاریخ باســتان و تجارب سیاســی اخیر بنیان می نهد

Letter to Vettori« ؛Dedica«(. فراتر از استدالل، یک 

مثال در قالب مصداق، هم رهنمودی است برای »عمل 

سیاسی«؛ و هم »الگویی برای فضیلت« و تمثالی است 

که پیش روی مخاطب شکل می گیرد. )همپتون، نوشتن 

در بــاب تاریخ، جلد چهاردهــم(۸۴. مثال های موجود در 

آثار، به مثابٔه الگو، مستلزم تقلید هستند. 

در رنســانس، تقلیــد فّنی بود که در نوشــتن پیوســته 

بــه کار می رفت و مورد مباحثه می گرفت. جی. دبلیو. 

پیگمن، ســه گونه عامل تقلید را در رنســانس شناســایی 

می کنــد کــه از متــون کاســیک سرچشــمه می گیرنــد: 

»پیــروی، تقلیــد و شبیه ســازی« )پیگمــن، »تقلیــد در 

رنســانس«، ۳۲(۸۵. پیــروی عمدتــاً مســتلزم گــردآوری و 

رونوشت از الگو بدون دخل و تصّرف در آن هاست، بیش 

از اینکه دســت کم از عهدٔه قرار دادن آن ها درون متنی 

جدیــد برآیــد )۳۲(. تقلید تلویحاً به مرحلــه ای کان تر از 

دگرگونــی اشــاره دارد به قســمی کــه الگــو و متــن تقریباً 

بــه انــدازه ای کــه متفاوت انــد یکســان می نماینــد، ایــن 

دگرگونی اغلب می تواند به معنای مخفی سازی و پنهان 

کردن رابطه میان متن و الگو باشد )۱۰-۱۵(. شبیه سازی 

تا حــدودی کامًا ً دگرگون کننده اســت و به طور ضمنی 

بیانگــر تنقیــد الگــو اســت کــه معمــوالً مبتنی اســت بر 

»آگاهــی از ُبعد تاریخی میان اکنون و گذشــته« )۳۲( و 

اغلب رنگ و بوی َهم آوری با الگو را به خود می گیرد )۱۶-

۲۲(. بــه همین دلیل، دگرگونی در شبیه ســازی به قدری 

کامل رخ می دهد که مؤلف باید تصریح نماید کدام اثر 

را شبیه سازی کرده تا مخاطب بتواند شبیه سازی موّفق 

را درک نمایــد: چنیــن امــری با مخفی ســازی در تناقض 

است )۲۶(.

ماکیاولــی از هــر ســه گونــٔه تقلیــد در آثــار خــود بهره 

می برد. دربارٔه پیروی، دســت کم در دو نوبت فهرســتی 

از بازگویه هــا یــا خطابه هــای تألیف شــدٔه دیگــران را کــه 

منتســب به شــخصّیت های ماکیاولی اســت جمع آوری 

بــاب  در   .۴۶۴۸۶  CC  ,۳۶۳-AG۷:۳۶۲(( اســت  کــرده 

تقلیــد، کمدی هــای ماکیاولــی، ماندراگــوال ]مهرگیاه[ و 

کلیزیا، اساساً کمدی های رومی هستند که به ایتالیایی 

ترجمــه شــده اند، شــهریار تقلیــدی اســت از قالب هــای 

مربوط به نمونه های ادبّیات فرمانروایان و سخن پردازی 

کوینتی لیان؛ گفتارها از قالب مأنوس تفســیر مربوط به 

متن کاسیک تقلید می کند، هنر جنگ تقلیدی است از 

قالب کاســیک دیالوگ، و تاریخ  فلورانس از اســتعارات 

مربوط به تاریخ اومانیست رنسانس الگو می گیرد. اشاره 

به قســمت هایی کــه ماکیاولی مبادرت به شبیه ســازی 

نموده تا اندازه ای دشوار است؛ زیرا به ندرت از شیوه ای 

متعارف در شبیه ســازی اســتفاده می کند تا متونی که 

بــا آن  ها به چالش می پردازد مورد شناســایی قرار بگیرد. 

بــا این حــال، تصــّور می کنم می تــوان بــا اطمینان گفت 

شــهریار نوعــی شبیه ســازی »در باب بخشــش« ســنه کا 

اســت )رجــوع کنید به استیســی، پادشــاهی روم، ۴-۳، 

۲۰۷-۲۰۹( و گفتارها بر مبنای منابع رومی خود، به ویژه 

لیوی شبیه سازی شده است، )مک کورمیک، دموکراسی 

ماکیاولیســتی، ۷۸-۷۹(۸۷. هر چند ماکیاولی از هر ســه 

شکل تقلیِد مطرح شده از سوی پیگمن بهره می برد، من 

از ایــن پــس واژٔه مصطلــح تقلیــد را بــه کار می بــرم؛ زیرا 

ماکیاولــی تا بدان جایی که واقفم میان آن ها تمایز قائل 

نیست.   

بــا این همه، ماکیاولی بر آن نیســت در ازای تقلید از 

مصادیــق، به تقلیــد از نمونه های ادبی در نوشــته هایش 

پایان ببخشد. ماکیاولی آن مصادیق سیاسی را در آثارش 

مطــرح می کنــد که مــورد تقلیــد قــرار گرفته یــا از آن ها 

اجتنــاب شــده اســت. به گفتــٔه همپتون، نیــاز به تقلید 

از الگوهــا در عمل »مســئلٔه تقلید را کــه منتقداِن اخیر 

آن را به مثابٔه شــالودٔه نوشــتن در رنســانس، بسیار مورد 

بحث قرار داده اند، به سطح خوانندگان منتقل می کند« 

)نگارش در باب تاریخ، ۵(. چنین امری به این دلیل است 

که نویسندگان رنسانس )به ویژه ماکیاولی( تمایلی ندارند 

خوانندگانشــان از آن ها یا مصادیق ذکرشــده در آثارشان 

تقلیــد کننــد، بلکه خواهــان تقلیــد به واســطٔه عمل اند. 

بنابراین، »تقلید از یک نمونه، ناشــی از چیزی اســت که 

نظریــٔه هرمونتیک آن را کارویــژه می نامد، کارویژٔه متن 

در خصــوص عمــل کــردن در جهــان« و بــا تخصیــص بــه 

ماکیاولی بر این باور بود 
که معمول سازی فرامین 

مذهبی برای روم به منظور 
عظمت روم ضروری 

می نمود؛ اّما دورٔه طوالنی 
صلحی که نوما به جهت 

به سامان رساندن این 
اصالحات نیاز داشت، 

به ناچار و قریب به اّتفاق 
انحرافی از ویرتوی نظامی 
رهبران نظامی آن محسوب 

می شد
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اعمال گذشته وقوع می یابد، »و با یک جهان شمولی آنی 

فزونی می یابد که می تواند کارساز باشد« »تا به هدایت 

اقدام عملی بپــردازد« )همپتون، نگارش در باب تاریخ، 

۱۰-۱۱(. از این رو، ماکیاولی خود را با تقلید از پیشــینیان 

 Proemio؛:D۱ به شیوه ای بدیع در آثارش فهم می کند

Mansfield, New Modes and Orders, ۲۷((۸۸ کــه 

به مخاطب امکان پذیر بودن تقلید از ویرتوی پیشینیان 

 Proemio, :D۱( را در عمــل سیاســی نشــان می دهــد

 .۸۹)۸۶  ,Strauss, Thoughts on Machiavelli P۶؛ 

ماکیاولی در تمامی آثار سیاسی و تاریخی اش دست کم 

از ایــن حیــث، به طــور مشــهودی، ثابت قــدم اســت: او 

نمونه هایی از افراد و مردمان بهره مند از ویرتو را معرفی 

می نماید که اعمالی قابل تقلید دارند و به معرفی افراد 

و مردمانی می پردازد که آشــکارا فاقد ویرتو هستند و از 

اقداماتشــان بایــد اجتناب ورزید. از آنجــا که ماکیاولی 

بــه آفرینــش اثــری دســت می زنــد کــه به راســتی بــرای 

بازیگران عرصٔه سیاسی سودمند است، در اعتبارسنجی 

اقدامــات مربوط به نمونه های افراد و مردمان برخوردار 

از ویرتو اســت که برداشــت ماکیاولــی از ویرتو دریافت 

می شود. برخاف مفّســران پیشین که کانون توّجه شان 

حــول اســتناد ماکیاولــی پیرامــون مصادیــق در تبییــن 

آموزه هایــش در بــاب ویرتو بود، هرچند یــا با این ادراک، 

کــم کاری نموده انــد و بســیاری از مصادیــق ماکیاولــی 

را بــدون پرداخــت بــه هیــچ جزئیاتــی مــورد بحــث قرار 

داده اند، یا دست به گزینش یکی دو مورد از نمونه های 

ماکیاولــی بــا پرداخــت بــه جزئیــات زده اند؛ اّمــا تحلیل 

روشمندی دربارٔه چگونگی استفادٔه ماکیاولی از مثال ها 

ارائه نداده اند؛ من با اســلوبی معّیــن، به واکاوی تمامی 

مصادیــق فردی و جمعــی ویرتو پرداخته ام... به واســطٔه 

ایــن واکاوی، پیرامــون مصادیــق مــورد نظــر ماکیاولــی، 

تشریح می کنم چگونه باید از آنچه در اندیشٔه ماکیاولی 

وجود دارد به منظور بهبود بخشیدن ویرتو تقلید کرد. 

۱.۲- افراد
ویرتــوی فــردی را می توان با تقلیــد از حاالت و اعمال 

آن هــا الگوبرداری کرد. ماکیاولــی در تمامی آثار متعّدد 

خود، حاالت و اقدامات شماری از افراد را شرح می دهد 

تا هم به دفاع از اّدعاهای نظری خود پیرامون سیاســت 

بپــردازد و هم مصداقی را از باب دسترســی مخاطبانش 

آگاتوکلــس  و  رمولــوس  آورد.  فراهــم  تقلیــد  به منظــور 

سیاســت مدارانی هســتند که ماکیاولی هر دو را دارای 

ویرتو معرفی می کند، اّما رمولوس مصداقی است برای 

تقلید، در حالی که آگاتوکلس مثالی است که از آن باید 

اجتنــاب ورزیــد. مــن رمولوس و آگاتوکلــس را به عنوان 

دو فــردی که مــورد واکاوی قــرار می گیرند برمی گزینم 

زیرا ماکیاولی هر یک را عمیقاً مورد بحث قرار می دهد 

و تحلیلش از آن ها به حّدی متمایز اســت که تا حدودی 

چهارچــوب ویرتــو را کــه در افــراد متجّلــی می گــردد به 

دســت می دهــد. رمولــوس، نمونــٔه عمــدٔه ماکیاولی از 

یک مؤسس است )که قلمرو امیرنشین خود را با اّتکا بر 

ارتش و ویرتوی خود به دست آورده است( در حالی که 

آگاتوکلس نمونٔه اصلی افرادی اســت که با شرارت خود 

به قدرت دست می یابند نه با بخت۹۱ یا ویرتوی خویش. 

پــس از بررســی در باب آنچه ماکیاولــی پیرامون هر یک 

از نگاه ماکیاولی در 
گزینش تقلید از رمولوس 
گاتوکلس، باید از  یا آ
رمولوس تقلید نمود زیرا 
گاه بود که چگونه از هر  آ
دو شیؤه انسانی و حیوانی 
بهره گیرد، در حالی که 
گاتوکلس تنها از شیؤه  آ
گاهی داشت حیوانی آ
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به صــورت مجــّزا می گوید، من به دالیلــی می پردازم که 

او به منظور تأیید رمولوس به آن استناد نموده در حالی 

که آگاتوکلس را خفیف می دارد. 

۱.۲.۱ رمولوس
رمولوس۹۲ نمونه ای است از ویرتو که در مبحث عمدٔه 

ماکیاولــی پیرامون مصادیق بنیان گذار ظاهر می شــود: 

در شــهریار ص ۶، آنجــا کــه او از چگونگــی بــه قــدرت 

رســیدن رمولــوس صحبــت می کنــد، در گفتارهــا ۱:۱۹، 

جایی که آنچه رمولوس با آن به قدرت رسید را به بحث 

می گــذارد. در شــهریار، رمولــوس در زمــرٔه »عالی تریــن 

مصادیقی« است که ماکیاولی در باب »برترین« مردان 

مطــرح می ســازد زیــرا او یکــی از همان هایی بــود »»که 

بــا ویرتــوی خــود و نــه بــا تکیــه به بخــت« به شــهریاری 

رســید«۹۳. و برای تصّرف قــدرت »هیچ بهره ای از بخت 

نبرد مگر بر حسب پیشامد«۹۴ )ص ۶(. این پیشامد برای 

رمولوس، چنین بود که او و برادرش توانستند شهری را 

در مکانــی بنیــان نهند که در کودکی با آن مواجه شــده 

بودنــد. بــا تــرک آلبا، رمولــوس رخصت یافــت در عوض 

اینکــه آلبــا را از جــّدش بــه میــراث بــرد شــهری جدید را 

برای فرمانروایی بنا نهد. چنین است برای افرادی نظیر 

رمولوس، »بی آنکه پیشــامد، ویرتوِی شــریرانٔه آن ها را از 

پای درآورد و بی آنکه ویرتوِی پیشــامد، منتهی به امری 

عبث گردد« )ص ۶(۹۵. با چیرگی بر دشــواری ها با ویرتو 

و ارتــش خود، رمولوس توانســت رم را بنیان نهد و خود 

را در کســوت تنها شــهریار آن تثبیت و قدرت خویش را 

تضمین نماید. 

در گفتارهــا، رمولــوس بــر حســب 

تأثیراتــی کــه بر اخافــش به لحاظ 

قوانیــن و فرامینی۹۶ که در روم 

بنیــان نهــاد، مورد بحــث قرار 

گرفته اســت. رمولوس نظام 

پادشاهی را مستقر ساخت، 

نخســتین  و  ســنا  مجلــس 

قانون گــذاری  هیئــت 

را نیــز: بــا ایــن وجــود، 

یــن  همّیت تر ا پر

مقــّرر  کــه  فرمانــی 

ســاخت لژیون بود. 

ماکیاولــی،  نــگاه  از 

اینکه رومیان، تمامی 

فرامین سیاســی رمولوس را به اســتثنای پادشاهی حفظ 

کردند و کنســول  ها را جایگزینش ســاختند نشــان از این 

دارد کــه »تمامــی فرامیــن نخســتین متعّلق به آن شــهر 

بیــش از آنکــه با زیســتی مطلقــه و بیدادگرانه هم آهنگ 

 :D۱(  »باشــد بــا زندگــی مدنی و آزاد هم داســتان اســت

۹(۹۷. و بدین سان، هنگامی که ماکیاولی مّدعی می شود 

قوانین رمولوس پس از مرگش مورد به روز آوری و اصاح 

قرار گرفتند و با تأســیس منصب تریبون مردم به کمال 

رسید )D۱: ۳( نیز خاطرنشان می سازد فرامین بنیادینی 

که رمولوس سازماندهی نمود پایه های جمهوری روم را 

تشکیل می داد. 

ماکیاولــی اّدعــا می کنــد کــه صدور فرامیــن مذهبی 

روم بــه دســت نومــا، جانشــین بافصل رمولــوس، برای 

 .)D۱:۱۱( روم بســیار پراهمّیت تر از فرامین رمولوس بود

بــا ایــن حــال، نوما صلــح و ثبــات روم را وام دار رمولوس 

بود که تحّقق فرامین مذهبی را اجتباب ناپذیر می نمود. 

بــه این دلیل کــه »ویرتوی رمولوس به اندازه ای شــگرف 

بود که می توانست برای نوما پومپیلیوس سپهری فراهم 

آورد تا قادر باشــد ســال های متمادی با هنر صلح بر روم 

فرمــان برانــد...«۹۸ بــدون آن، نومــا هرگز نمی توانســت 

اصاحات خود را به ســرانجام برساند )D۱:۱۹(. به دیگر 

سخن، حســب نظر ماکیاولی، بی فرمانروایی ستهیندٔه 

رمولوس پیش از نوما، نوما در تکاپوی حکمرانی بر روم 

بــا هنر صلح بود که او را در برابر همســایگان پیکارگرای 

خــود بی حفــاظ قرار می داد و به راســتی از نوما پیامبری 

برای تبیین اینکه چرا 
ماکیاولی مّدعی است 
گاتوکلس در عوض  آ

ویرتویی شایان تحسین، 
با شرارتی سزاوار سرزنش، 

قدرت را تصاحب نمود 
باید نگاهی به یکی از 

اعمالی انداخت که مردان 
به سبب آن »منفور و 

فرومایه« تلّقی می شوند: 
اتالف یک جمهوری
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بی ســاز و برگ بر جای می گذاشــت. با این همه، پس از 

مرگ نوما، »مطلوب و ضروری بود که ســایر پادشــاهان، 

ویرتــوی رمولــوس را بازیابنــد: در غیــر این صــورت آن 

شــهرِ کم توان و نحیف طعمٔه همســایگانش می گردید« 

)D۱: ۱۹(۹۹. ماکیاولــی بــر این باور بود که معمول ســازی 

فرامین مذهبی برای روم به منظور عظمت روم ضروری 

می نمــود؛ اّما دورٔه طوالنی صلحــی که نوما به جهت به 

ســامان رســاندن ایــن اصاحات نیــاز داشــت، به ناچار و 

قریب به اّتفاق انحرافی از ویرتوی نظامی رهبران نظامی 

آن محسوب می شد. 

۱.۲.۲ آگاتوکلس
بااهمّیــت  مثــال  آشــکارا  آگاتوکلــس۱۰۰  شــهریار،  در 

ماکیاولــی از فرمانروایانــی اســت کــه با شــرارت قدرت 

را قبضــه می کننــد )ص ۸(. مّداقــٔه ماکیاولــی دربــارٔه 

آگاتوکلس دست کم به نظر می آید میان منتسب ساختن 

ویرتو به او و انکارش در نوسان است. ماکیاولی برای ما 

شــرح می دهد که اگرچه آگاتوکلس زندگی شرارت باری 

پیشه کرد »با این وجود، شرارتش چنان در معیت ویرتوی 

تــن و جــان بــود«۱۰۱ که به ســرعت از فقــری رّقت انگیز به 

باالتریــن رده های ارتش ســیراکوزان ارتقا یافــت )ص ۸(. 

بعدهــا به ما گفته شــد »پس اگر به اقدامــات و ویرتوی 

او بنگریــم از یــاری بخت با او چیزی یا جز اندکی در کار 

نخواهیــم دیــد...« )ص ۸(۱۰۲. هرچنــد ماکیاولــی ادامــه 

می دهد: 

»ولــی کشــتار همشــهریان و فریــب دادن دوســتان 

و بی وفایــی و ســنگدلی و بی ایمانــی را ویرتــو نمی تــوان 

نامید. با چنین شــیوه هایی به قدرت پادشاهی می توان 

دســت یافــت، هرچند بــه بزرگی نمی توان رســید. با این 

وجــود، چنان چــه ویرتوی آگاتوکلس در فرو شــدن به دل 

خطرهــا و برآمــدن از آن ها و نیز بزرگی جانش در مواجهه 

با ســیه روزی ها و از ســر گذراندن آن ها را در نظر آوریم، 

او را فرودســت تر از هیــچ ســردار بزرگ نمی توان شــمرد، 

اگرچــه ددمنشــی و نامردمــی آگاتوکلس و شــرارت های 

بی انــدازه اش او را از شــمار مردان بــزرگ خارج می کند. 

دســت یافت های او را نه متأثر بخت می توان شمرد و نه 
ویرتو« )ص ۸(. ۱۰۳

آگاتوکلس با اقدامات شــریرانه، بر امیرنشــین خویش 

چیرگــی یافت کــه به طور طبیعی، به هیچ عنوان مرهون 

بخــت و اقداماتی از جنس ویرتو نیســت. بــا این وجود، 

اگرچــه آگاتوکلــس امیرنشــین خــود را با ویرتو به دســت 

نیاورد کماکان ویرتوی جان و تن داشــت که با شــرارتش 

همزیستی پیدا کرده بود. و به جای شرارت، این ویرتوی 

او بود که ســبب شد هنگامی که به ارتش ملحق گشت 

به ســرعت درجــات ارتقــا را بپیمایــد. نیز ویرتــوی او بود 

کــه موجبــات توفیقــش را در لشکرکشــی هایش علیــه 

کارتاژنی ها فراهم آورد، که بر حسب آن، ماکیاولی برای 

ما بیان می دارد عملکردی درخور توّجه از خود بروز داد. 

جایی که آگاتوکلس تنها بر اساس شرارت و بدون ویرتو 

دســت بــه اقــدام  زد، هنگامــی بود کــه قــدرت را قبضه 

نمود و با فریب ســنا و مردم ســیراکوز به مجمع آمد و با 

سربازان تحت امرش دست به کشتار تمامی مجلس سنا 

و تعداد کثیری از شهروندان زد. 

۱.۲.۳ تحسین رمولوس، نکوهش آگاتوکلس
بــر مبنــای شــرح فــوق، اینکــه ماکیاولی تحســینی را 

تحت عنوان »از جمله بزرگ ترین مردان« نثار آگاتوکلس 

نمی نمایــد نبایــد شــگفت زده مان کنــد هرچنــد او را در 

زمرٔه »عالی ترین ســرکردگان«، ســزوار ســتایش می داند. 

بــا ایــن وجــود، لئو اشــتراوس مطرح می ســازد کــه تمایز 

ماکیاولــی میــان ایــن دو مقولــه، مغلطــه ای بی مایــه یــا 

تعمدی اســت )اندیشــه های ماکیاولی، ۳۰۹-۳۱۰(.۱۰۴ در 

اینجا اســاس اّدعای اشــتراوس بر سه مبناست: نخست 

بخشــی از نقد ســّنتی آگاتوکلس مبتنی بر اصل و نسب 

پســت اوســت و اینکه ماکیاولی تمایزی در برابر نســب 

دون پایــه قائــل نمی شــود زیرا خــود او نیز از خانــواده ای 

فروتبار بود. دوم، این تمایز ناپدید می شــود زیرا »جایی 

که ســاح های خوب وجود دارد شایســته اســت قوانین 

خــوب نیــز موجود باشــد...« )ص ۱۲(۱۰۵ و همان گونه که 

اشــتراوس خاطرنشان می سازد، آگاتوکلس بدون شک از 

تسلیحات نظامی خوبی برخوردار بود. و سوم، ماکیاولی 

از سایر مردان شرارت پیشه و اقدامات تبهکارانه از جمله 

آن هایی که رمولوس مرتکب شــان شــد چشم می پوشد. 

در  هســتند،  وزیــن  اشــتراوس  اســتدالل های  اگرچــه 

نهایت متقاعدکننده نیافتم شــان زیرا بــاور دارم در این 
استدالل ها )شاید آگاهانه( اصل سخن مغفول می ماند.۱۰۶

آگاتوکلــس و  قیــاس میــان  اینــک    گمــان می کنــم 

رمولوس ســودمند واقع شــود، کســی که ماکیاولی او را 

در کســوت فــردی ممتاز کــه از او باید الگوبرداری نمود 

ستایشش می کند. اینکه ماکیاولی رمولوس را نسبت به 

آگاتوکلس بیشــتر سزاوار تحســین می داند با امعان نظر 

بــه اینکــه ماکیاولی چگونه بــه مرتبه بندی ســتوده ترین 

من بر این باورم، مفهوم 
خشونِت حساب شده، 
باید فراتر از ُبعد زمانْی 
ح  بسط داده شود و از شر
ماکیاولی در باب ستمگرِی 
به قاعده، در می یابیم 
مشمول یک ُبعد فرازمانی 
نیز می گردد که در آن، تنها 
افرادی به قتل می رسند 
که از میان برداشتنشان 
ضروری است
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دســتاوردهای او می پــردازد جــای شــگفتی نــدارد: قابل 

قرارنــد:[ ۱- ســامان  ایــن  ]از  تحســین ترین دســتاوردها 

بندی مذهب جدید، متعاقب آن ۲- تأســیس پادشــاهی 

یــا جمهوری و بــه دنبال آن ۳- افرادی که با تســلیحات، 

قلمــروی تازه را برای ســرزمین های آبــا و اجدادی خویش 

به اســتیا در می آورند، در نهایت ۴- آن هایی که دارای 

دســتاوردهای ادبی انــد )D۱: ۱۰(. مطلوب ترین قرائت از 

آگاتوکلــس که نقــش او را به عنوان ســرکرده ای پیروز در 

ارتش ســیراکوزان مورد توّجه قرار می دهد این است که 

او در مرتبٔه سوم آن هایی بود که فاتح شدند۱۰۷، در حالی 

که رمولوس بی شک در مرتبٔه دوم بنیان گذاران سیاسی 

قرار داشــت. اینکــه ماکیاولی رمولــوس را به آگاتوکلس 

رجحــان می دهــد جای شــگفتی ندارد و متقن اســت۱۰۸؛ 

ماکیاولی تحســین بیشــتری را نثار رمولوس می ساخت 

حّتی اگر آگاتوکلس تبه کار نبود. 

اســت  مّدعــی  ماکیاولــی  چــرا  اینکــه  تبییــن  بــرای 

آگاتوکلس در عوض ویرتویی شــایان تحسین، با شرارتی 

ســزاوار ســرزنش، قدرت را تصاحب نمود باید نگاهی به 

یکی از اعمالی انداخت که مردان به ســبب آن »منفور 

و فرومایــه«۱۰۹ تلّقــی می شــوند: اتــاف یــک جمهــوری 

)D۱: ۱۰(. آگاتوکلــس بــر امیرنشــین خــود بــا اضمحــال 

بــدان  ایــن  و  یافــت.  چیرگــی  ســیراکوزن  جمهــوری 
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معناســت افــزون بــر هرگونه ستایشــی کــه از او به دلیل 

دســتاوردهای نظامــی اش به عمل می آید بایــد در برابر 

تباهــی نفرت انگیز و ننگینش، درون جمهوری ای که او 
شهروندش محسوب می شد دست به ارزیابی زد.۱۱۰

مــن از اســتدالل ماکیاولــی بهــره می جویــم مبنــی بر 

اینکــه رمولــوس، امیرنشــین خویــش را با تکیه بــر ویرتو 

تســخیر نمود؛ در حالی که آگاتوکلس با اعمالی بســیار 

شــرارت آمیز بــه انجامــش رســاند کــه بــه ارتبــاط میــان 

ضرورت و اقتضا بســتگی دارد. اینک از اّدعای معروف 

شــلدون ولین اســتفاده می کنم که می گفت ماکیاولی 

طرفــدار »خشــونتی حساب شــده« اســت )سیاســت و 

چشــم انداز، ۱۹۸(۱۱۱. مقداری خشونت برای یک شهریار 

به منظــور پاسداشــت قــدرت، اجتناب ناپذیــر بــه نظــر 

می رسد، اّما شهریار باید در خشونتی که اعمال می کند 

حساب شــده عمل نماید: برخاف رمولوس، آگاتوکلس 

بــرای تصــّرف امیرنشــین خویــش بیــش از حــد مجــاز 

خشــونت پیشــه کرد. ولین این اّدعا را عمدتاً بر مبنای 

بحــث ماکیاولــی در بــاب آنچــه اســتفاده از ســتمگرِی 

به قاعــده تلّقــی می گــردد بســط می بخشــد: بهره گیری 

از ســتمگرِی به قاعــده هنگامــی اعمــال می گــردد که با 

ضربتــی ناگهانی به حذف تمامی دشــمنان بیانجامد و 

بنابراین یکسره نیاز به اعمال بیدادگری مداوم احساس 

می شــود و آگاتوکلس مهم ترین مصداق ماکیاولی است 

)ص ۸(. در واقع، یک مفّسر بسیار معتبر نظیر پولیبیوس 

در تواریخ خود خاطرنشــان می سازد آگاتوکلس به جهت 

بیدادگــری ای شــهیر اســت کــه با آن تــاج و تخــت را به 

تصّرف درآورد و به مایمتی شهرت دارد که بعدها با آن 

حکومت کرد )۹: ۲۳(۱۱۲. هرچند، باری دیگر، آگاتوکلس 

در تصاحــب حکمرانــی کامیاب عمل نمود، در تســخیر 

شکوهمندی ناکام ماند. و اگرچه پلیبیوس مّدعی است 

که آگاتوکلس می بایست خصیصه های تحسین برانگیزی 

داشته باشد تا به تمام کارهایی که به سرانجام رسانده 

است نائل گردد )۱۲: ۱۵( کماکان یک خودکامه و مردی 

تبه کار محسوب می شود. 

از ســوی دیگر، رمولوس، امپراتوری و شکوه را توأمان 

بــه دســت آورد. ماکیاولی اذعان می کنــد که رمولوس 

خشــونت بایســته را به صورت محدود علیــه رقبایش به 

کار می انداخت: او برادرش رموس را از میان برمی دارد 

و به قتل فرمانروای مشــترک تیتوس تاتیوس سابینوس 

رضایت می دهد ) D۱: ۹(، اّما آدم کشی های رمولوس در 

مقیاســی بسیار کمتر نسبت به آگاتوکلس قرار داشت، 

زیــرا دو نفــر، عــددی کمتر از شــمار ســنای ســیراکوز و 

بســیاری از شــهروندان برجستٔه شــهر قلمداد می گردد؛ 

و روایــت مرســوم، هیــچ معضــل داخلــی وخیمــی را از 

دوران حکمرانــی رمولــوس گــزارش نمی دهــد کــه برای 

مــا شــبهٔه خطــا و اشــتباه را از ســمت او پیــش آورد۱۱۳. 

بنابرایــن به منظور برخــورداری از قاعدٔه ولین می توانیم 

اّدعا نماییم رمولوس بسیار حساب شده تر از آگاتوکلس 

خشــونت را بــه کار بــرد، هرچنــد هــر دو قــادر بــه حفظ 

فرمانروایی خود بودند. می توان به این دریافت رســید 

که آگاتوکلس تشنٔه خون است؛ قتل عام خشونت آمیز و 

بی رحمانٔه تعداد کثیری از شــهروندان امری نبود که او 

مجبور به انجامش باشد، بلکه او خواهان ارتکابش بود. 

عــاوه بــر این، مطابق بــا دیدگاه ماکیاولــی، رمولوس 

بــرای این آدم کشــی ها »ســزاوار بخشــش«۱۱۴ اســت زیرا 

ماکیاولــی اّدعــا می کنــد کــه »آن هــا در راســتای نفــع 

همگانی بود ه اند نه جاه طلبی شــخصی...« )D۱: ۱۹(۱۱۵؛ 

هیچ کس متّذکر نمی شود هنگامی که آگاتوکلس دولت 

را بــه تصــّرف درآورد نفعــی جــز نفــع شــخصی خــود در 

ذهــن می پرورانــد. مــن بــر این بــاورم، مفهوم خشــونِت 

حساب شــده، بایــد فراتر از بعد زمانْی بســط داده شــود 

و از شــرح ماکیاولــی در بــاب ســتمگرِی به قاعــده در 

می یابیم مشمول یک بعد فرازمانی نیز می گردد که در 

آن تنها افرادی به قتل می رسند که از میان برداشتنشان 

ضروری اســت. به شــرح دیگــر، هنگامی کــه ماکیاولی 

، خشونت  یک شهریار
حساب شده را تنها محدود 
به افرادی می سازد که 
مرگشان ضروری است و 
سنجٔه ضرورت، بیش از هر 
چیزی در جهت پیشبرد نفع 
همگانی کشور است تا نفع 
شخصی شهریار
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توصیــه می کنــد »فاتــح در تصــّرف دولــت بایــد تمامی 

جنایت هــای ضــروری را مرتکــب شــود و بــه یکبــاره بــه 

انجامشــان ارتــکاب ورزد« )ص ۸(۱۱۶، نــه توصیه ای دارد 

مبنی بر اینکه فاتح می باید به جنایاتی دســت بزند که 

برای تحکیم قدرتش ضروری است و نه پیشنهادی دال 

بــر این مطرح می ســازد که اگر فاتــح به ارتکاب جنایتی 

غیرضروری دیگری دســت زد، تنهــا به این دلیل معذور 

اســت کــه همگی آن هــا را به یکبــاره مرتکب شــده. یک 

شــهریار خشونت حساب شده را تنها محدود به افرادی 

می ســازد که مرگشــان ضروری است و ســنجٔه ضرورت، 

بیش از هر چیزی در جهت پیشبرد نفع همگانی کشور 

است تا نفع شخصی شهریار. 

رســاندن  قتــل  بــه  ماکیاولــی  بــرای  تصــّور می کنــم 

همشــهری مطلوب نیســت مگــر اینکه ضــرورت ایجاب 

کند. چنانکه می گوید:

»همــه بداننــد کــه برای رســیدن بــه هــدف دو راه را 

می توان پیمود. یکی از راه قانون و دیگری زور. از این دو 

راه نخســتین شایستٔه انسان و واپســین سزاوار حیوان ها 

اســت. اّمــا از آنجــا کــه شــیؤه اّول، غالباً بی تأثیر اســت 

تشــبث به دومی ضــرورت می یابد پس بر شــهریار الزم 
است تا طریقٔه اعمال هر دو را خوب بداند« )ص ۱۸(.۱۱۷

بــه عبــارت دیگــر، جنگیدن به ســان یک انســان، نبرد 

بــا بــه کار گرفتــن قوانیــن و شــیوه های قانونــی اســت، 

نبــرد به شــیؤه حیوانی اســتفاده از زور و نیرنگ اســت. 

رمولوس در قســمت اعظــم دورٔه حکمرانی اش قادر بود 

از شیؤه انسانی در سیاست داخلی به هنگام مواجهه با 

شهروندان کشورش بهره ببرد و با شیؤه حیوانی به دفاع 

از امیرنشــین خود در برابــر تهدیدهای خارجی بپردازد. 

از دیگر ســو آگاتوکلس، تنها به نبــرد حیوانی توانا بود و 

بنابرایــن ماکیاولــی و تاریخ، او را به مثابٔه وحشــی خویی 

جانــی می نگرنــد زیرا هنگامی که شــیوه های قانونی در 

خور و مناسب وجود داشت با استفاده از زور به نبرد با 

همشــهریان خود پرداخت. رمولوس و آگاتوکلس هر دو 

رهبران و سربازانی ممتاز بودند زیرا هر دو به خوبی آگاه 

بودنــد کــه چگونه همانند یک حیوان بجنگنــد، اّما تنها 

رمولوس دولت مردی عالی قدر محســوب می شود زیرا 

توانســت با همشــهریان خود با شــیوه ای انسانی مواجه 

گــردد. بنابرایــن، از نگاه ماکیاولــی در گزینش تقلید از 

رمولــوس یا آگاتوکلس، باید از رمولوس تقلید نمود زیرا 

آگاه بــود کــه چگونــه از هر دو شــیؤه انســانی و حیوانی 

بهره گیرد، در حالی که آگاتوکلس تنها از شیؤه حیوانی 

آگاهی داشت. 

ایــن مصادیــق نشــان می دهــد کــه مفهــوم ویرتــوی 

ماکیاولــی با توفیق سیاســی ارتبــاط دارد، اّما موفقّیت، 

صرفاً با توانایی یک شــهریار یا یک رژیم در حفظ دولت 

معنــا نمی یابــد. در حالی که ماکیاولی بر اهمّیت ویرتو 

در یــاری به شــهریار به منظور حفــظ دولت تأکید دارد، 

بــر ســایر معیارهــا بــرای بــرآورد ســاختن موفقّیت هــای 

سیاســی نیز مصر اســت. یکی از این معیارها بر ستایش 

و ســرزنش حاصله از بازیگران سیاســی اســتوار اســت: و 

بــرای ماکیاولــی ویرتو همواره باید قابل ســتایش باشــد. 

بنابرایــن، می توانیــم رمولــوس را همچــون بنیان گذاری 

عالی مقــدار و روم را به مثابــٔه سیاســتی ممتاز تحســین 

نماییم. ما اقدامات آگاتوکلس را در کسوت یک سرباز و 

رهبر ارتش سیراکوزا و توانایی هایی که در آن او با ویرتو 

مبادرت به اقدام می نمود شایان تحسین می دانیم، اّما 

او را در هیئــت یــک دولت مــرد، بــا مقامی کــه در آن به 

اعمالی شــریرانه مبــادرت  ورزید ســرزنش می کنیم. به 

حقیقت، همان گونه که ماکیاولی خاطرنشــان می ســازد 

هدف از هنر زمامداری صرفاً تملک امپراطوری نیســت 

بلکه شــکوهمندی نیز هســت. و شــکوهمندی در اصل 

مبتنــی اســت بر ســتایش دیگــران از اقدامــات یک فرد، 

خــواه در طــول زندگانــی اش یــا پــس از مرگــش، کــه در 

معنای غایی خود، احترام و ستایش حّتی دشمنان او را 

به همراه دارد. و اگر شــخصی برای مبادرت به کارهای 

بزرگ بتواند با ویرتو خود را به شکوهمندی ملّبس سازد، 

یــک جمهوری می تواند حّتی شــکوهمندتر باشــد اگر با 

شیوه های مبتنی بر ویرتو اداره گردد. 

 Non si maravigli alcuno se, nel parlare che io farò de’ principati « .۷۳
 al tutto nuovi e di principate e di stato, io addurrò grandissimi
 esempli. Perché, camminando gli uomini quasi sempre per le vie
 battute da altri, e procedendo nelle azioni loro con le imitazioni, né
 si potendo le vie d’altri nè alla virtù di quelli che tu imiti aggiugnere,
 debbe uno uomo prudente entrare sempre per vie battute da uomini
 grandi, e quegli che sono stati eccellentissimi imitare, acciò che, se

 la sua virtù non vi arriva, almeno ne renda qualche odore؛ e fare
 come gli arcieri prudenti, a’ quali, parendo el luoo dove desegnano
 ferire troppo lontano, e conoscendo fino a quanto va la virtù del loro
 arco, pongono la mira assai più alta che il luogo destinato, non per
 aggiugnere con la loco freccia a tanta altezza, ma per potere, con lo

  ».aiuto di sì alta mira pervenire al disegno loro
۷۴. منظــور ماکیاولــی از stato  دولــت بــه مفهــوم امروزی جهان نیســت. در عوض 

در حالی که ماکیاولی بر 
اهمّیت ویرتو در یاری به 
شهریار به منظور حفظ 

کید دارد، بر  دولت تأ
سایر معیارها برای برآورد 

ساختن موفقّیت های 
سیاسی نیز مصر است. 
یکی از این معیارها بر 

ستایش و سرزنش حاصله 
از بازیگران سیاسی استوار 

است: و برای ماکیاولی 
ویرتو همواره باید قابل 

ستایش باشد

پینوشتها

۴۰۱

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



بــه معنــای ۱. باشــندگی وضعّیت موجود )از آنجایی که stato قســمت ســوم فعل 
»شدن« است(، ۲. تسّلط بر حکمرانی و مقام و منصب یا ۳. ساختاری سیاسی که 
فرد می تواند بر آن ها حکومت براند و در آن به مقام و منصب برسد می باشد. من 

از ترجمٔه اسم احتراز می کنم اّما فعل را به انگلیسی بر می گردانم. 
۷۵. در شهریار ۷۵ مورد را ثبت کردم که ۳۵ مورد آن مثال و نمونه بود. در گفتارها 
۱۴۰ از ۲۴۱ مــورد مثــال بــود، در هنــر جنــگ ۳۰ از ۶۰ مــورد، در تاریــخ فلورانس ۷۶ 
مثال به نسبت ۳۶ مرتبه استعمال واژٔه ویرتو، در زندگی نامٔه کاستروچیو کاسترکانی 
۱۲ مــورد یافتم که ده موردش مثال بود. مطمئن نیســتم کــه چرا اعداد و ارقام من 
متفاوت از پرایس )۱۹۷۳( است که شامل ۷۰ مورد در شهریار، ۲۸۴ بار در گفتارها، 
۶۳ مرتبه در هنر جنگ، ۱۰۱ مرتبه در تاریخ فلورانس و ۱۰ بار در زندگی کاستروچیو 
کاســترکانی می شــود: هــم پرایــس )ص ۳۱۶( و هــم مــن صفــت و قیــد ویرتــو را در 
برآوردهای خود لحاظ کردیم. رجوع کنید به راسل پرایس »درون مایه های ویرتو در 

آثار ماکیاولی«. فصلنامٔه تاریخ اروپا. شمارٔه سوم )۱۹۷۳(: صص ۳۴۵-۳۱۵. 
۷۶. منظور ماکیاولی از modo )pl: modi(  به معنای روال، شیؤه رفتاری، تمهیدات 
یا اسلوب انجام کار یا ادارٔه اموری است که می تواند هم مختص به یک فرد باشد 
 Mode و هم روال متعارف یک مّلت. ذیل قواعد مرســوم من آن را در انگلیســی به

برگرداندم. 
۷۷. هرچنــد مفهومــی کــه ویرتو از آن مفاد می شــود بدین معناســت که اجرا روشــی 
است که در آن فردی نشان می دهد اجراکنند ه ای است دارای ویرتو، این به معنای 
نمایشی بودن آن بدان گونه که یک فیلسوف زبان شناس استنباط می کند نیست. 
۷۸. رجــوع کنیــد به راســل پرایــس »بن مایٔه گلوریــا در ماکیاولی« فصلنامٔه رنســانس 
۳۰. )۱۹۹۷: ص ۵۸۸-۱۹۹۷(. همچنیــن بنگریــد به دیوید اون. »شــهریار ماکیاولی 
و سیاست های شکوهمندی« نشریٔه اروپایی اندیشٔه سیاسی. جلد ۱۶، شمارٔه اّول. 

۲۰۱۵. منتشرشده به صورت آناین پیش از چاپ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵. 
۷۹. به جهت ایضاح: من آگاتوکلس را از میان این ۴۷ مورد حذف می کنم زیرا هرچند 
تنهــا جایــی که ماکیاولی بــه ویرتوی آگاتوکلــس می پردازد ص ۸ اســت، کم وبیش 
فضایی را به این موضوع اختصاص می دهد. میشل دی  الندو )مثال ۴۶ در پیوست( 
را جــزو ایــن موارد به شــمار آوردم زیرا ماکیاولی تنها ویرتــوی او را در IF ۳:۱۷ ذکر 
می کنــد و تحلیــل پــر طول و تفصیلی را بــه او اختصاص نمی دهد. مــن در صورتی 
یــک مــورد را بــه  مانند  نمونه ای از ویرتو مقوله بندی می کنم که ماکیاولی در باب 

برخورداری یا عدم برخورداری از ویرتو صحبتی از آن به میان آورده باشد. 
۸۰. شاید به این دلیل که فرد فاقد ویرتو ارزش به یاد آوردن نداشته است.

۸۱. همچنین مراجعه کنید به نیل وود »بازسازی مفهوم ویرتوی ماکیاولی، مطالعات 
سیاسی، جلد پانزدهم، شمارٔه ۲ )۱۹۶۷(: ۱۵۹-۱۷۲. وود مّدعی است ویرتو ماهّیتی 
نظامی دارد. با این وجود، وود در بادی امر مصادیق ماکیاولی را که برخاف اّدعای 

اوست جّدی نمی گیرد. 
۸۲. با همٔه این تفاسیر رجوع کنید به پرایس »درون مایه های ویرتو« صفحات ۳۱۵ تا 
۳۴۵. مقالٔه پرایس که آن را بهترین تلّقی از کاربرد ویرتوی ماکیاولی تا به این تاریخ 
می دانم، کاربردهای ماکیاولی را به سه دسته تقسیم می کند: ۱. ویرتوی مسیحی/

اخاقی ۲. ویرتوی سیاسی/نظامی و ۳. و »سایر درون مایه های« ویرتو. 
۸۳. پیتر استیســی، پادشــاهی روم و شــهریار رنســانس، کمبریج، انتشــارات دانشگاه 

کمبریج، ۲۰۰۷
۸۴. تیموتی همپتون، نوشتن در باب تاریخ: باغت شایان تقلید در ادبّیات رنسانس، 

ایتاکا و لندن، انتشارات دانشگاه کرنل، ۱۹۹۰.
۸۵. جی.دبلیو پیگمن، انواع تقلید در رنســانس »فصلنامٔه رنســانس، جلد ۳۳، شمارٔه 
اّول )بهــار، ۱۹۸۰(: ۱-۳۲. پیگمــن ســطح مطلــق اختافــات را در منابــع کاســیک و 
رنســانس در بــاب اینکــه هر یک از ســه گونٔه تقلید در کدام معنا بــه کار می رود و 
کدام یک ارجح است در کانون توّجه قرار می دهد. ماکیاولی احتماالً از این مباحث 

آگاهی داشته است اّما تا جایی که در خاطر دارم به آن ها ورود نمی کرده است. 
۸۶. او این ها را به ترتیب از Vegetius  و از Diogenes Laertius  می گیرد. )بنگرید به 

 .)AG و وود در باب CC و گیلبرت برای Capata یادداشت ها در نسخٔه
۸۷. جــان مــک کورمیــک، دموکراســی ماکیاولیســتی، کمبریج: انتشــارات دانشــگاه 

کمبریج، ۲۰۱۱. 
۸۹. لئو اشتراوس، اندیشه های ماکیاولی. شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۱۹۸۵. 
 ]Riicordi[ دوســت ماکیاولــی، فرانچســکو گیچاردینی قانع نشــد و در ریکــوردی
نوشت: »آن هایی که با هر واژه رومی  ها را پیش می کشند تا چه حد در اشتباهند. 
الزم اســت شــهری با همان شــرایط آن ها داشته باشــند و مطابق با همان الگو تحت 

حاکمّیت قرار بگیرند؛ برای فردی که ویژگی های غیرمتجانس دارد بسیار نامتناسب 
است. آنقدر که در طلب این باشیم االغی در مسابقه اسب دوانی شرکت کند.« 

/Quatio si ingannono coloro che a ogni parola allegano e’ romani! 
Bisognerebbe avere una cittá condizionata come era loro, e poi 
governarsi secondo quello esemplo; el quale a chi had le qualitá 
disproporsionate è tanto disproporzionato, quanto sarebbe vol-
ere che uno assino facessi el corso di uno cavallo” (Series C 110).  

۹۰. در حالــی کــه مــن تمــام نمونه هــای ویرتــوی ماکیاولــی را در کتاب های شــهریار، 
گفتارها، هنر جنگ، تاریخ فلورانس و زندگی کاســتراچیو کاســتراکانی از لوکا مورد 
تحلیــل قــرار داده ام، در ایــن فصل تنها چند مورد را ارائــه خواهم نمود، نمونه های 
باقی مانده را می توان در ضمیمه ها یافت. این کار را انجام دادم تا عاقه مندان به 
مطالعهٔ  تحلیل دربارٔه مثال های بیشتر، موارد افزون تری را داشته باشند و در عین 

حال روایت مستدل با مصادیق بیش از اندازه دچار آشفتگی نشود. 
۹۱. منظور ماکیاولی از فورتونا چیزی مشابه به کاربرد انگلیسی معاصر از »بخت« به 
مفهوم »شــانس« اســت و گاهی به نظر می رســد که افزون بر این به معنای داللت 
مفهومــی دربــارٔه ثروت باشــد که ممکن اســت در ایتالیایی و همچنین در کلمات 
انگلیسی وجود داشته باشد. با این حال، ماکیاولی فورتونا را با شیوه هایی که یادآور 

الهٔه رومی و شمایل نگاری قرون وسطا است تجّسم می بخشد.
۹۲. رمولوس در پیوســت مثال چهارم است. به منظور بحث کامل تر دربارٔه رمولوس 

در زمینٔه مثال های ماکیاولی از بنیان گذاران، مدخل او را در پیوست ۱ ببینید.
93. “…che per propria virtù, e non per fortuna, sono diventati 

principi...”  
94. “…altro dalla fortuna che la occasione...” By occasione, Ma-

chiavelli means something like the occasion or opportunity 
to accomplish some great thing. Here he invokes the medie-
val notion (expressed in the iconography) that Occasione is the 
daughter of Fortune and as Occasione approaches she is difficult 
to recognize, but she passes she is easy to recognize but impos-
sible to seize.  

95. sanza quella occasione la virtù dello animo loro si sarebbe 
spenta, e sanza quella virtù la occasione sarebbe venuta inva-
no.”  

ماکیاولی با انیمو animo طیفی از معانی را اراده می کند از جمله »جان«، »ذهن«، 
»جوهر« و »خردمندی«. آنیمو در تقابل با  معانی ای نظیر »جسم«، »جسمانّیت«، 

»شهوت« استفاده می شود. 
۹۶. ماکیاولــی بــا Ordine )pl: ordini( معانــی فرمانروایــی و قوانیــن و ســازماندهی 
نهادهایــی چــون جمهوری، پادشــاهی، انجمن یــا لژیــون را اراده می کند. مطابق با 

قاعده، من آن را به انگلیسی »order«  ترجمه می کنم. 
97. “...tutti gli ordini primi di quella città essere stati più conformi 

a uno vivere civile e libero, che a uno assoluto e tirannico.”  
98. “…la virtù di Romolo fu tanta che la potette dare spazio a 

Numa Pompilio di potere molti anni con l’arte della pace reg-
gere Roma…”  

99. “…era ben
e poi necessario che gli altri re ripigliassero la virtù di Romolo; 

altrimenti quella città sarebbe diventata effeminate, e preda 
de’suoi vicini.”

 ۱۰۰. مثال شمارٔه ۸ در پیوست است.
101.  “…nondimanco, accompagnò le sue scelleratezze con tanta 

virtù di animo e di corpo...”  
102. “...considerassi, adqunque, le azioni e virtù di costui, non 

vedrà cose, o poche, le quali possa attribuire all fortuna...”  
103. “Non si può ancora chiamare virtù ammazzare e’ sua cit-

tadini, tradire gli amici, essere sanza fede, sanza piatà, sanza 
religione: e’ quali modi possono fare acquistare imperio, ma 
non gloria. Perché se si considerassi la virtù di Agatocle nello 
entrare e nello uscire de’ pericoli e la grandessa dello animo suo 
nel sopportare e superare le cose avverse, non si vede perché 
egli abbia a essere iudicato inferiore a qualunque eccellentissi-
mo capitano: nondimanco la sua efferata crudeltà e inumanità 
con infinite sceleratezze non consentono ch’e’ sia infra gli ec-
cellentissimi uomini celebrato. Non si può adunque attribuire 
alla fortuna o alla virtù quello che sanza l’una e l’altra fu da lui 
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conseguito.”
۱۰۴.  این اّدعا در یادداشت فصل ۲ آمده است )صص ۳۰۹-۳۱۰(. ویکتوریا کان و جان 
مک کورمیک هر دو با تفسیر اشتراوس دربارٔه آگاتوکلس موافقند. رجوع کنید به 
ویکتوریا کان »ویرتو و مثال آگاتوکلس در شــهریار ماکیاولی« شــمارٔه ۳ )زمســتان 
۱۹۸۶( صــص ۶۳-۸۳، و باغــت ماکیاولــی: از پادجنبــش کاتولیک هــا تــا میلتــون. 
پرینســتون: انتشــارات دانشــگاه پرینســتون. ۱۹۹۴؛ جان پی مک کورمیک، »ابهام 
دیرپــای ویرتــوی ماکیاولــی: بی رحمی، جنایت و مســیحّیت در شــهریار« پژوهش 

اجتماعی: فصلنامٔه بین المللی جلد ۸۱، بهار ۲۰۱۴. صفحات ۱۶۴-۱۳۳. 
105. “...dove sono buone arme conviene sieno buone legge...”  

۱۰۶. بنگرید به مباحث من دربارٔه اشتراوس در پیش گفتار. 
۱۰۷. بــا ایــن وجــود، بــه باور جاســتین و دیودوروس ســیکولوس، آگاتوکلــس آنچه را به 

تصّرف درآورده بود دیرپا نبود.
See Justin, Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus. Trans. 

J. C. Yardley, ed. R. Develin. Atlanta, GA.: Scholar’s Press. 1994. 
and Diodorus Siculus, Library of History. In Volume IX, Books -18
19.65. Trans. Russel M. Geer. (Loeb Classical Library No. .(377 
1947.Diodorus Siculus: Library of History, Volume X, Books -19.66
20. Trans. Russel M Geer. (Loeb Classical Library No. .(390 
1954. Diodorus Siculus: Library of History, Volume XI, Books 32-21. 
Trans. Francis R. Walton. (Loeb Classical Library No. 1957 .(409  

۱۰۸. عــاوه بــر ایــن، ماکیاولــی نوما را به رمولــوس ترجیح می دهد و همچنیــن از این 
صورت بندی نتیجه می گیرد که: نوما در مرتبٔه اّول جزو ستوده ترین مردان بود زیرا 
مطابق با آیین مردم دســتور می داد در حالی که رمولوس صرفاً روم را بنیان نهاد. 
اّما ماکیاولی تمایلی ندارد که هم دوره هایش تنها از مصداق نوما تقلید کنند زیرا 

نوما ارتشی نداشت. 

109. “infami e detestabili”  
۱۱۰. رجوع کنید به استیسی، پادشاهی روم، ص ۲۹۷. 

۱۱۱. شــلدون اس.ولین، »ماکیاولی: سیاســت و خشــونت حساب شده« در سیاست و 
چشم انداز. )پرینستون، نشر دانشگاه پرینستون( ۲۰۰۴ ]۱۹۶۰[ ص ۲۱۴-۱۷۵. 

112. Polybius, Histories Trans. Ian Scott-Kilvert, Ed. and abridged 
by F. W. Walbank. As The Rise of the Roman Empire. Penguin 
Books. 1979.  

در حالــی کــه روایــت جاســتین تا حد زیادی همســو با ایــن ارزیابی اســت، دیودورس 
ســیکولوس گزارشــی از آگاتوکلس مطرح می کند که پس از اینکه برای بار نخست 
شهریار سیراکوز شد بی وقفه ظلم ورزید و مشغول قتل عام های متعّدد شهروندان 

خود و سایر شهرهای مّتحد گردید. 
۱۱۳. ماکیاولی، لیوی و من همگی این واقعّیت را که رمولوس کمابیش افســانه بوده 

است مردود می شماریم. 
114. “...meritasse scusa...”  
115. “fusse per il bene comune, e non per ambizione propria...” 
ماکیاولی می گوید رمولوس این امر را با تشــکیل مجلس ســنا و اعطای مسئولّیت در 

حکومتش بروز داد.
116. “...nel pigliare uno stato, debbe lo occupatore d’esso discor-

rere tutte quelle offense che gli e necessario fare, e tutte farle a 
uno tratto...” 

117. “Dovete adunque sapere come e’ sono dua generazioni di 
combattere: l’uno, con le leggi; l’altro, con la forza. Quel primo 
è proprio dello uomo; quel secondo, delle bestie. Ma perché 
el primo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo: 
pertanto a uno principe è necessario sapere bene usare la bestia 
e lo uomo.” 
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کیاولی از ترتیبات* پیرامون کاربرد ما
جی.اچ. وایتفیلد

ترجمٔه سارینا معتمدزاده

۴۰۴

فصل پنجم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



در قــرن شــانزدهم،  در نشــر آثــار بوکاچیو مشــکاتی 

عارض شد، هنگامی که در رم، تعداد داستان های قابل 

نشــر رو به کاهش گذاشت، تصمیم گرفتند آثار دیگری 

به جــز دکامــرون را به منظــور دســتیابی بــه چهــرٔه مــورد 

تکریِم قرن، به طبع برســانند. اّما فضل فروشی حاکم در 

فلورانــس مانــع از انجام این کار شــد، زیرا باور داشــتند 

کــه تنهــا در دکامــرون عظمت بوکاچیو یافت می شــد و 

دیگــر آثار فرعــی در برابر این توافق بــزرگ فاقد اهمّیت 

گشتند. در مورد آثار ماکیاولی هم بر همین نظر بودند 

زیرا او با ویرتوی کتاب شــهریار در زمرٔه پرخواننده ترین 

نویســندگان ایتالیا قرار می گیرد، هرچند در همان زمان 

نســبت به ]ســایر آثــارش از قبیل[ گفتارهــا، هنر جنگ و 

حّتی تاریخ فلورانس چنین توّجهی ابراز نشــد. هنگامی 

که افــراد پیرامون ماکیاولــی گفت وگو می کنند منظور 

آن هــا تنهــا نویســندٔه آن آثــار نیســت بلکه فقــط یکی از 

آثــار او را مدنظــر قرار می دهنــد و این موضوع ]توّجه به 

سایر آثار ماکیاولی[ با مطالعات کاربردی اخیر پروفسور 

چیاپلی دربارٔه زبان و ادبّیات ماکیاولی صورت پذیرفته 

اســت.۱ با تتّبــع متون او، به فهم روشــن تری از اندیشــه 

و مقاصــد او دســت می یابیم. اّما هنــوز در آغاز راهیم و 

این پژوهش، نیمه تمام و غیرقطعی می باشد. یکی از این 

موارد، ماحظٔه )صفحٔه ۱۵( این مورد است که توفیق در 

»مطالبه« )reclamare( در مفهوم اعتراض و واخواهی 

آمــده، کــه یحتمــل به دلیــل اســتفادٔه ماکیاولــی از ایــن 

مفهوم در فصل ۱۸ است، چراکه پروفسور چیاپلی آن را 

در نمونه های قبلی مشاهده نکرده بود. اّما در صفحات 

نسخه های قدیمی opere، نامه ای از فرانچسکو وتتوری 

بــه تاریــخ ۲۰ آگوســت ۱۵۱۳، قبــل از چــاپ شــهریار بــا 

مضمــون گزارشــی از رم پنهــان شــده بــود: »هــر زمــان 

کــه پــاپ می خواســت از او ســخن بگوید، همــواره همٔه 

کاردینال هــا و تمامــی کشــیش ها بــا اعتــراض مّدعی 

می شــده  اند مادامــی کــه نظــام پادشــاهی عامــل 

تفرقــه باشــد گفتگــو در بــاب چیزی به ســود آن 

واژٔه  از  بی درنــگ  وتتــوری  اســت«.۲  دشــوار 

مطالبه )reclamare( در این معنا و به عنوان 

نوواژه اســتفاده نمی کند اّما اســتعمال این 

واژه در فلورانــس تصدیق شــده اســت و ما 

آن را به صــورت دالــی ســودمند خواهیــم 

یافــت که قرار اســت به خاســتگاه های 

اّمــا  کنــد.  اشــاره  ماکیاولــی  واژگان 

چگونه می شود محّققی کوشا و دقیق 

کــه دربــارٔه زبــان و ادبّیــات ماکیاولــی تحقیــق می کرد 

ایــن نمونــه را در آثار او نادیده بگیرد؟ در اینجاســت که 

ارتباط قابل ماحظٔه من با بوکاچیو شروع می شود: زیرا 

اگرچــه کتــاب چیاپلی عنوانــی کّلی را در بــر می گیرد، 

اّمــا مطلوب تــر اســت گســتره اش بــا عنــوان دقیق تــری 

نشــان داده شــود. این هــا، در واقع، پژوهش هایی اســت 

 studi[ پیرامــون زبــان و ادبّیــات ماکیاولــی در شــهریار

و   ]sul linguaggio del Machiavelli nel Princip

بــا این فرض پیش می روند که شــالوده و خمیرٔه مطالب 

را می تــوان در آن یافــت. هــدف ایــن مقاله نشــان دادن 

فرضیاتی از این قبیل است که حذف شواهد آشکار در 

سایر آثار ماکیاولی منجر به عدم بینش مندی و شناخت 

نســبت به حّتی خود شــهریار و تغافل از اجزای ســازندٔه 

واژگانش می گردد و ماکیاولی با کاربرد ]همان واژه[ در 

جایی دیگر، اهمّیتی دوچندان به آن ها می بخشد. 

طبعاً پژوهشــگری به تجربه و مهارت چیاپلی، جدای 

بدون ماکیاولی، فارغ 
از الزام چنین مقوله ای، 
این ها موارد پراکنده ای 

هستند که در خوِر 
شناسایی اند. ماکیاولی 

است که آنچه منحصرًا در 
تکّررش پراکندگی داشت 
را به کاربردی منسجم و 

پیوسته بدل ساخت
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از خود شهریار به پژوهش پرداخته و سخن گفته، مانند 

این قطعه از گفتارها که در صفحه ۷۵ به بازآفرینی اش 

دست زده است:

 »و ما باید این مقوله را به مثابٔه قاعده ای کّلی در نظر 

بگیریــم: که هرگز پیش نمی آید یا به ندرت پیش می آید 

کــه یــک جمهوری یــا قلمــرو حکمرانــی، از آغــاز، به نحو 

اکمــل، ســامان یافته باشــد؛ و فــارغ از نظــم کهن اصاح 

پذیرفته و از نظم نوین برخوردار گردد مگر به دست یک 

فرد. به واقع بایســته است که تنها یک نفر وجود داشته 

باشد تا داللت گر مسیر باشد، و هر ترتیب و سامانی به 

تدبیر و درایت او وابسته است. باری، حکمراِن برخوردار 

از پرودنــس مســتقر در نظــام جمهــوری، و فــردی که از 

چنیــن خــوی و ســیرتی برخوردار اســت، نفــع را نه برای 

خود که برای مصلحت همگانی و نه در خدمت جانشین 

موروثی خود که در خدمت میهن مشــترک می خواهد، 

و بهره منــدی از اقتــدار به منزلــٔه یــک تکاپو اســت. هیچ 

نابغٔه خردمندی هرگز هیچ فردی را از اقدام خارق العاده 

در جهت نظم بخشــیدن به نظام پادشــاهی یا اســتقرار 

جمهــوری باز نخواهد داشــت. نیکو اســت کــه با مّتهم 

ساختن او در قبال واقعّیت، عمل او را بهانه کند و آنگاه 

که به مانند رومولوس عملش نیک بود، توجیهش نماید: 

زیرا آن کســی که به قصد تباهی خشونت می ورزد، باید 

اصاح پذیرد و نه کسی که قصد اصاح دارد«.  

در این مورد، نظر چیاپلی بسیار جالب است: »اذعان 

می شــود که واژٔه »خاموش ماندن« مورد اســتفاده قرار 

نگرفتــه، اگرچــه بــه »خامــوش مانــدن« در سراســر متن 

اشــاره شــده اســت«. و بــا ایــن واژه بــه مبحــث بعــدی 

می پــردازد. بدیــن ترتیب کســانی که به دنبــال مفاهیم 

در شــهریار هســتند، می توانند به راحتی آن را استنباط 

کنند حّتی در جایی که این مفاهیم صریح نیســتند، یا 

می توانند واژگان شــهریار را در جایی بیابند که کاربرد 

ندارد. از ســوی دیگر اّما رمزگشــایی و دریافت کلماتی 

که ماکیاولی ننوشــته آسان می نماید و به فهم درآوردن 

آن هایی که نوشته دشوار است. آن هایی که مشتاق اند 

ادبّیــات ماکیاولــی را آن چنان که موجود اســت و بدون 

هیچ گونه پیش داوری در باب شهریار )یا آوازه و شهرت 

شــهریار(  مــورد ماحظــه قــرار دهنــد، در می یابنــد در 

اینجــا واژه ای که تلویحاً به آن اشــاره شــده باشــد وجود 

ندارد بلکه واژٔه نوشته شدٔه دیگری مد نظر است که در 

تکــّرر گوناگــون خود بر کل ســطور، ســیطره دارد. »نظم 

مطلوب، ترتیبات کهن، نظم اعمال شــده به دســت یک 

فرد، نظم بخشــی مشابه، فرماندهی مصلحت اندیشانه، 

اقدام تام االختیار، نظم پادشــاهی، اســتقرار جمهوری«: 

 Ordinato bene, ordini vecchi, ordinato(

 da uno, simile ordinazione, uno prudente

 ordinatore, azione straordinaria,  ordinare

uno regno, constituireuna republica؛(  مجموعٔه 

ایــن کلمــات افــراد را بــه فکر فــرو می برد. هفــت بار در 

دوازده ســطر تکیــه بــر روی یک کلمه اســت . آیا معقول 

نیســت فکر کنیم چنان که پروفســور چیاپلی با شــهریار 

افســون شــده باشــد پــس نبایــد واژه ای مناســب بــرای 

پژوهش خود می یافت؟ 

 )reclamare( واژٔه مطالبــه  بــا  مــا  نحــو،  بــه همیــن 

فلورانــس  قلمــرو  در   **)ordini( ترتیبــات  واژٔه  نیــز  و 

قــرار می گیریــم. ایــن درســت اســت که فرهنــگ لغات 

Vocabolario della Crusca  در قرن هجدهم تنها یک 

مدخل برای ترتیبات شهری )ordini della cittá( وارد 

کرده است و آن عرف و سّنت )consuetudini( است. 

اّمــا تنها نمونٔه نقل شــده از ایــن واژه در آثار جیوانی دال 

کاســا اســت. همچنین این واژه در آثــار ویانی و کتاب 

بــه    Croniche Fiorentine کهنــه کار[  ]فلورانســی 

چشــم می خورد. در اینجا ویانــی دربارٔه جیوانی دالبا 

این گونه می نویسد که:

»بــا توصیــٔه ســایر افــراد خردمنــد و قدرتمنــد، و بــا 

دســتور و خودســری بــرای اصاح قوانیــن و مصوبات ما 

در فلورانس، )همان طور که دوران باســتان مرســوم بود( 

آن هــا قوانین و مصوبات بســیار مهّمی را تعیین کردند. 

قوانینــی جــّدی، در برابر افراد بــزرگ و توانا. این قوانین 

را احکام عدلیه نامیدند و آن ها را حفظ کردند و به اجرا 

گذاشتند، همچنین دستور دادند که به جز شش نفر از 

متشــّخصانی که باید بر شــهر حکمرانی می کردند، یک 

نفر نیز باید گونفالیونر یا پرچمدار امر قضاوت می شد. 

و امر کردند که هیچ متشــّخصی )منظور این شــش نفر 

متشــّخص منسوب شــده( نبایــد از خانــوادٔه اشــرافی و 

بــزرگان باشــد. نشــان افــراد منتخــب و پرچمــدار، یــک 

پس زمینــٔه ســفید با صلیبی ســرخابی در میــان آن بود. 

تشــّکل مشــابهی از مردان مســّلح با نشــان مذکــور برای 
مردم در روستاها شکل گرفت«.۳

کامپانــی )Compagni( کوتاه تــر می نویســد اّمــا از 

همــان جمله بنــدی اســتفاده می کند، بی تکــرار و کمی 

 ۴)leggi( و مشــروعّیت )ordini( قبل تر، او واژٔه ترتیبات

را بــا هم مــی آورد. در ســال های اخیر، در ســرفصل های 

کسانی که به دنبال 
مفاهیم در شهریار هستند، 
می توانند به راحتی آن 
را استنباط کنند حّتی در 
جایی که این مفاهیم 
صریح نیستند، یا می توانند 
واژگان شهریار را در 
جایی بیابند که کاربرد 
ندارد. از سوی دیگر 
اّما رمزگشایی و دریافت 
کلماتی که ماکیاولی ننوشته 
آسان می نماید و به فهم 
درآوردن آن هایی که 
نوشته دشوار است
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 Gli Ordinamenti della( ویــاری، نهاد های حقوقــی

Giustizia( نیز آورده شده است که بنا به دالیلی مورد 

پذیــرش قــرار گرفته انــد. ایــن جمله بنــدی را می تــوان با 

 Ricordano( تاریخ قبلی، در آثار ریکاردو مالسپینســی

اّمــا واژٔه ترتیبــات )ordini( در  یافــت.۵   )Malespini

تاریــخ فلورانس بر آن ارجحّیــت زیادی دارد و در کتاب 

تاریخ فلورانس – منبع - یکی از آثار متعّلق به ماکیاولی 

و جیووانی کاوالکانتی عباراتی وجود دارد که این واژه را 

تعریف می کند. هرچند نخست به جهت عاّدی سازی آن 

است. هنگام حمله به لوکا -صاحب منصب فلورانسی- 

لوکا، به ظاهر، اظهاِر تسلیِم سراوتسزیی را پذیرفت و تنها 

از آن ها خواســت که »حکم زنده ماندن آن ها تحت امر 

و قانون ما باشــد«.۶ و ســپس در مورد اقتدار غیرقانونی 

جووانی د مدیچی می گوید: »اّما کسانی که به فرامین 

حبــس سیاســی اکتفا نکردنــد او را بیشــتر در مقام فرد 

تشــریفاتی شهر انتخاب نمودند«.۷ این ها عباراتی گویا 

و مشــهودند، نــه پــرت و مجــزا و بــا آن ها یــک واژه و یک 

نگرش، مقّرر می شود که برقرار می ماند و ممکن است ما 

مّدعی شویم که به نقطٔه پایان پسا-ماکیاولی رسیده ایم 

چنان کــه فیلیپــو د نرلــی یا فرانچســکو وتتــوری در قرن 

شانزدهم رسیدند. نخســتین مورد، بر اساس اصاحات 

سال ۱۴۹۵ روی می دهد که بیان می کند :

بســیار  مطالبــات  و  جدیــد  دولــت  ســردرگمی  »در 

شهروندان، دستور اصاحات و رفرم حکومت شهر صادر 

شــد. و از آنجا که پدران و پیشــینیانی که پس از تبعید 

مدیچی هــا، حکومت را اصاح کــرده بودند دیگر وجود 

نداشــتند، و ایــن دیگران نیز، هیچ فــرم و نوع بهتری از 

حکومت، و قوانین بهتر و متناسب با یک زندگی متمّدن 

و آزاد را فــرا نگرفتــه بودند، بنابرایــن آزادی نوین خود را 

بر شــالوده و اســاس قوانین و نظم کهنه برقرار ســاخته و 

بــر اســاس نظم کهنه دســت بــه ایجاد ســاختار جدیدی 
زدند.«.۸

و تقریظ او را باید کنار توضیح وتتوری قرار دهیم که 

در باب دسایس علیه خاندان مدیچی گفت:

»و در فلورانس پیمان نامه ای کشــف شد که نشان از 

ایــن دارد کــه برخی از جوانانی که بیشــتر طالب آزادی 

بودنــد تــا جانبدار احتیــاط )پرودنس(، گمــان می کردند 

بــا خلع کاردینال د مدیچــی از موقعّیت خود، وضعّیت 

مطلــوب و مدنــی فلورانــس تغییــر می کنــد: زیــرا یــک 

مســتبد و بی اخــاق را خلــع می کننــد، رهبــران عبارت 

بودند از: زانوبی بوند لمونتی، لوئیجی آالمانی و باتیستا 

دال پاال«.۹ 

ایــن مقالــه مــا درجــٔه اهمّیــت و  بدیــن منظــور در 

معادل هــای ایــن واژگان را به محک بررســی می گذاریم 

و در عیــن حــال در مقام هوادار  تماماً پروپا قرص آزادی، 

شــرایط مطلــوب و مدنــی )stato civile e buono( را 

 )zanobi buondelmonti( به مانند زانوبی بوندلمونتی

که ماکیاولی با ستایش و تحسین کتاب گفتارهای خود 

را به او تقدیم کرده است پیش می کشیم. درآمیختگِی 

مــوارِد فوق، تصدیق بیشــتری را بر آنچه در بررســی این 

واژگان بدان دست می یابیم به همراه دارد. 

پس این سّنت همگن است. اّما بدون ماکیاولی، فارغ 

از الزام چنین مقوله ای، این ها موارد پراکنده ای هستند 

کــه در خــوِر شناســایی اند. ماکیاولــی اســت کــه آنچــه 

منحصــراً در تکــّررش پراکندگــی داشــت را بــه کاربردی 

منســجم و پیوســته بدل ســاخت. این استسفاری است 

که تماماً به واکاوی ســخن منثــور ماکیاولی می پردازد؛ 

بــا ایــن حال، بدیهی اســت که یک بخش نانوشــته را در 

معــرض دیــد می گــذارد. دو جلــد هیئت هــا و انجمن ها 

)Legazioni e Commissioni ( بیــش از هــزار صفحــه 

اســت، بــا این حال حاوی بیــش از یک یا دو  مورد مرتبط 

نیســت. نــه واژٔه ترتیبــات )ordini( و نه ســازمند کردن 

)ordinare( اشــتباه  نیســتند اّما اســم مفردند و مفهوم 

هــر دو کلمــه هیــچ ارتباطی بــا مضمون ســاختار قانونی 

ندارد. در اینجا مفهوم متعارف order  دستوری است 

کــه بایــد صــادر شــود، یــا  ordinare ترتیبــی اســت که 

بایــد برقرار گردد، همان گونه که در شــکواییه ماکیاولی 

مبنی بر اینکه او و فرانچســکو دال کاســا ناگزیر شده اند 

 metterci ad ordine ( »سواره نظام را سامان ببخشند«

di cavalli( در صفحــه ای کــه حــاوی تعــدادی مثــال 

از فعــل و اســم بــود، وجــود داشــت، بی اینکه به ســیاق 

معمــول، واژٔه هیئت هــا )legations( مــورد نظر ما بوده 

 Lettere( باشــند.۱۰ همیــن امــر در مــورد نامه های آشــنا

Familiari( به طور کّلی صدق می کند، اگرچه تا اواخر 

ســال ۱۵۲۱ می توان نمونه ای دیگر از سایر مفاهیم را در 

اینجا یافت. اّما این کلمات غیرمرسوم هستند و کاربرد 

 ۱۱)per ordine del Papa( »آن ها با »بنا به دســتور پاپ

مطرح شده است.

بــه عکــس، در آثار سیاســی ماکیاولی تا حــدودی این 

کاربردهــای پیــش پــا افتاده، منســوخ )و از بررســی های 

مــن کنــار گذاشــته( شــده اســت. در اینجا طبق ســّنت 

فلورانســی واژٔه ترتیبــات )ordini(، هنگامــی که حالت 

در اینجا طبق سّنت 
فلورانسی واژٔه ترتیبات 

)ordini(، هنگامی 
که حالت جمع دارد 

حتمًا به معنی ترتیبات 
یا دستگاه های قانونی 

است - که پیوند نزدیکی با 
واژٔه قانون )leggi( پیدا 

می کند، اّما از آن متمایز – 
و بر آن غالب شده است 
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جمع دارد حتماً به معنی ترتیبات یا دستگاه های قانونی 

اســت - کــه پیونــد نزدیکــی بــا واژٔه قانــون )leggi( پیدا 

می کند، اّما از آن متمایز – و بر آن غالب شده است . این 

امر از آن جهت به تمامی آشکارتر می گردد که ماکیاولی 

ســوق  را  ایتالیایــی  منتقــدان  کــه  معادل ســازی ای  از 

مــی داد تا واژگان شــان را از منبع متمایز ســازند، اندکی 

رنجیده خاطــر می گردد. )لئوپــاردی، از برای ما، رکاناتی 

بزرگ، شــاعر درد جهان، شاعر سیلویا و ...(. این رنجش 

خاطــر، ماکیاولــی را قاعده مند یا تنّوع پذیر نمی ســازد. 

زیــرا انــواع متفاوتــی که او بــرای واژگان می آورد شــامل 

 ordini, modi, istituti,:یــک یــا دو متــرادف )ماننــد

statute   ]نهادها، شیوه ها، ترتیبات، اساس نامه[(  و یک 

یــا دو واژٔه التینی می شــود که مترادف انــد اّما اهمّیتی 

 ordini, :بســیار جّدی و کاربــردی نادرتر دارند )ماننــد

civil, politico ؛constituzioni ]ترتیبــات، نظام نامــٔه 

از گفتارهــا  حکومتــی، مدنــی، سیاســی[(. در فصلــی 

مــا نقــل قولی را یافتیم کــه او بدان ارجــاع می دهد، در 

ســه صفحه، ســی و ســه مرتبه به مجموعه ای از واژگان 

ordini )ترتیبــات( و ordinare )ســازمند کردن( ارجاع 

می دهــد، و واژگان مرتبــط از قبیــل leggi )قانون( چهار 

مرتبــه و constituire )تأســیس کــردن(- و واژٔه معتبرتر 

دیگری برای ordinare )ســازمند کــردن( می یابیم )یک 

مرتبــه(؛ و آنچــه به معنــای vivere civil )زندگی مدنی( 

اســت )دو مرتبــه(، کــه در اینجــا ماننــد فیلیپــو د نرلی، 

صفــت پرمعنایی را بدان می افزایــد و متضاد معّینی را 

مــی آورد: »که گواهی می دهد تمام دســتورات آغازین 

آن شــهر بیــش از آنکــه مبتنــی بــر حکومــت مطلقــه و 

مســتبدانه باشــد منطبق بر شــیؤه زندگی  مدنی و آزاد 

بوده است«.۱۲ این واژگان تنها در متون نرلی که یحتمل 

دنباله روی ماکیاولی است موجود نیست بلکه با متون 

جیووانی کاوالکانتی انطباق دارد، درســت جایی که او 

ایــن واژگان را در دهــان رینالدو دلی آلبیزی می گذارد: 

»آیــا نمی دانیــد کــه رســوم دیرینــه، در قوانیــن 

یافــت می شــود؟ و هــر کس از قانون شــروع 

می کنــد زندگی خــوب و آزادی مدنی را 

منکر می شــود«.۱۳  اّما کماکان به طور 

بــا واژگان متــون  قابــل ماحظــه ای 

ماکیاولی، خاّصه، جلد اّول گفتارها 

مطابقت دارد. آمار و ارقام گویای 

مجموعــه  هســتند.  همه چیــز 

واژگان ordini )ترتیبــات( و غیره 

۳۲۶ مرتبه؛ leggi )قانون(  ۱۲۶ بار؛ 

)نظام نامه هــای   constituzioni

حکومتی( شــش مرتبه ذکر شده اند. 

بــدون محاســبٔه واژٔه نســبتاً نامأنــوس 

modi )شــیوه ها( کــه اغلــب هم معنــا بــا 

ordini )ترتیبات( به کار گرفته می شود، در 

مجمــوع ، تمامی این واژگان به ازای ۱۷۴ صفحه، 

۴۶۸ بار بکار رفته اند. دلبستگی عمدٔه ماکیاولی در جلد 

نخســت گفتارها، یافتن یا به بیان دقیق تر، بازیابی واژٔه  

 vivere ترتیبات( اســت که منجر بــه حفظ واژٔه(ordini

civile e libero  )زندگی مدنی و آزادی( می شود. جلد 

دوم مربوط به گســترش امپراتوری روم اســت و بدیهی 

است که کاربرد این واژه ها رو به کاستی می گذارد. اّما با 

این وجود، مجموعشان کم شمار نیست: در ۱۲۶ صفحه، 

واژه هــای ordini )ترتیبــات( ۱۱۶مرتبــه، leggi )قانــون( 

نــه بــار و constituzioni )نظام نامه هــای حکومتی( دو 

مرتبه به کار رفته اند. جلد سوم با موضوعاتی متغّیرتر و 

توّجه به مصادیق مجزا همراه اســت که کثرت استفاده 

از ایــن واژه ها نســبت به دو جلد دیگــر کاهش می یابد؛ 
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هرچنــد در جلــد نخســت رو بــه افزایش می گــذارد. در 

جلــد دوم و اینجــا ارقــاِم قابــِل قیاس چنین انــد: به ازای 

۱۴۸ صفحــه، ۱۳۸، ۲۶ و یــک مرتبه. در کل آثار و تمامی 

مجّلدها، مجموعاً در ۴۴۸ صفحه، ۷۶۱ بار این واژه ها به 

کار رفته انــد. آیــا عنصر مهم دیگری در واژگان سیاســی 

ماکیاولی وجود دارد که بتوان نتیجٔه مشابهی برای آن 

به دست آورد؟

پس از در نظر گرفتن تفّوق این واژه ها باید به بررسی 

برخــی نتایج آن بپردازیم . بــدون واژٔه ordini )ترتیبات( 

در بدیهی ترین حالت، کلمٔه i disordini )اغتشاش ها( و 

در حالت غیرمحتمل Lo straordinario )خارق العاده( 

را داریــم کــه ماکیاولــی به آن هــا معنایــی غیرمنتظره و 

بدیع اّما بسیار منطقی داده است. این مورد در بخشی 

از جلد نخســت گفتارهــا، فصل ۱۸ به خوبی نشــان 

داده شده است که دربارٔه دشواری های بنیان 

نهادن دولتی آزاد در شهری فاسد است:

احــکام در  نــو کــردن  بــا  رابطــه  »در 

یــک قــرارداد، زمانــی  کــه همــگان بــر 

آن اند کــه این احکام خوب نیســت، 

می گویــم کــه ایــن بیهودگی اســت 

و به ســادگی می تــوان دانســت کــه 

به دشــواری قابــل اصاح انــد؛ زیــرا 

بــرای انجــام آن  هــا، کافــی نیســت 

ترم هــای معمــول را بــه  کار گرفت، 

روش هــای معمول بد هســتند، بلکه 

ضــرورت دارد بــه )امــر( خارق العــاده، 

مثل خشــونت و ســاح روی آورد و بیش 

از هر چیز، شهریار )حکمران( شهر شد و به 

روش خویــش عمــل کرد. زیــرا دوباره نظم دهی 

هر شهری بر مبنای زندگی سیاسی، نیاز به یک مرد 

نیک دارد...«.

بــرای واژٔه politico )سیاســی( کــه بخشــی و جزئــی 

از ایــن واژگان اســت، خواننــده را به مقالٔه تکمیلی خود 

ارجــاع می دهــم.۱۴ و فقط در این مــورد نظر می دهم که 

در رابطــه بــا اســتفاده از واژٔه buono )خوبــی( کــه یکی 

از پراهمّیت تریــن و غیرمترّقبه تریــن صفت های تکراری 

است و در صفحات آغازین هنر جنگ به کثرت و تعّدد 

به کار رفته، هیچ کس جز ماکیاولی نحؤه قرار دادن این 

واژه را به اندیشٔه خود راه نداد و فردی که او را در مقام 

پیام آوری ســخت دل می شناسد شــاید انتظار برخورد با 

آن را نداشته باشد. در اینجا نظم یا سامان بخشی مجّدد 

دولت-شــهر به حــق متعّلــق به انســان شایســته اســت. 

آنچــه ordinario )معمــول، متــداول( خوانده می شــود 

همانی اســت که با ordini )ترتیبات( مطابقت دارد؛ و 

آنچه  straordinario )غیرعادی، خارق العاده( خوانده 

می شــود متوّســل شــدن بــه خشــونت و اســلحه اســت. 

انساِن شایسته ممکن است مانند رمولوس هنگامی که 

هیچ گونه ترتیباتی )ordini( موجود نیست با مقادیری 

اقدامــات خشــونت آمیز آغاز کند، اّما گواِه حســن نّیت 

او، بر استقرار و ثبات، مبتنی است، و بدون آن، او تنها 

 sciolti dalle ،در جرگهٔ ٔ خیره ســران محســوب می شــود

leggi یا »رهایی از قانون« مضمونی اســت در گفتارها، 

که ماکیاولی نســبت به آن تمایــل اندکی ابراز می کند. 

 vivere( عیار رمولوس برای شالوده ریزی زندگی مدنی

civile( در ایــن واقعّیــت نهفتــه اســت کــه هیچ یــک از 

ترتیبات )ordini( روم در آن هنگام که  آزادی احیا شد 

و تارکین هــا نیز رانده شــدند و به اســتثنای دو کنســول 

ســالیانه کــه جایگزیــن پادشــاهی مادام العمر گشــتند، 

مستلزم هیچ تغییری نبودند. همان گونه که دیدیم این 
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دلیلی  بود که نشان می داد او مستبد نیست جز اینکه 

 vivere libero( نویســندٔه کتاب آزادی و زندگی مدنی

e civile( اســت. ایــن فرمانروایــِی مبتنــی بــر ترتیبــات 

ماکیاولــی،  تعابیــر  تأثیرگذارتریــن  از  یکــی  )ordini(؛ 

را   )guardia della liberta( آزادی  حافظــان  ]یعنــی[ 

به همراه دارد. 

هیــچ فصلــی به انــدازٔه فصــل دهــم از جلــد نخســت 

گفتارها، گسترٔه یک زندگی مدنی را که بی درنگ فصل 

مربــوط بــه رمولــوس را در پــی دارد تبییــن نمی ســازد، 

و از آنجایــی کــه بــرای ماکیاولــی موضوعی بســیار ویژه 

اســت، دیدگاه هاِی انتقادِی اغلب از ســر وارون سازی و 

اســتهزا، آرزومند انکار آن اند. در سرتاســر این فصل، دو 

مفهــوم متضاد تحســین و نکوهش، به صــورت چند باره 

 lode, biasimo؛ onore, vituperio  تکــرار می شــود؛

)تحســین، نکوهــش، افتخــار، تحقیــر(. بــه افــرادی کــه 

بنیان گذارنــد جفــت واژٔه نخســت تعّلــق می گیــرد و به 

افرادی که در پی تخریب و تباهی اند اسامی دوم. با این 

مضمون ماکیاولی به شرح تاسیتوس در باب امپراتوران 

فاسد متوّسل می شود و به آن شرح، چکامه ای می افزاید 

که مشــابه رنگ بندی های فصل پایانی شهریار است. از 

نظــر ماکیاولــی به مجردی که مخالفان به صورت ســیاه 

و ســفید بیان شوند، هیچ کس در انتخابشان تردیدی به 

خود راه نمی دهند. »در امور انتزاعی نیســت که آن ها 

مرتکــب خبــط می شــوند بلکــه در پیشــبرد واقعــی امور 

است. و هیچ کس هرگز تا این حد دیوانه یا عاقل، آنقدر 

غمگین یا آنقدر خوب نخواهد بود، که پیش از انتخاب 

دو خصلــت مــرد )با بررســی آن ها در کنار هــم(، آن یکی 

را بســتاید که قابل ســتایش اســت و یــا از آن دیگری که 

مایٔه ســرزنش اســت، ســخن بگوید«. در قرن نوزدهم بر 

این باور بودند که رنسانس، انسان را از قیود اخاقّیات 

قرون وســطا رها می ســازد و شــکوه و سرفرازی این جهان 

را بــی ذّره ای بیــم و تردیــد به او هبــه می کند. به عنوان 

تصحیحی بر این مفهوم باغی، بهتر است استنباطی را 

که ماکیاولی از شــکوه مطرح می سازد به محک بررسی 

بســپاریم. اســتنباط او در اینجا، یافتــن قاطعانٔه زندگی 

مدنی )vivere civile( اســت، خواه در کشــوری با نظام 

شاهی باشد یا در نظام جمهوری. افتخاِر توأم با شکوه و 

ســرفرازی متعّلق به مؤسس و تالی اقدامات آن ها ایجاد 

و حفظ امنّیت است .

در اینجــا واژه ای وجــود دارد که دریافته ایم ]باید[ آن 

را مورد پرسش قرار دهیم. ما بیش از ۴۰۰ سال آشفتگی  

را پشــت ســر گذاشــتیم و آن را تاریــخ نامیدیــم و در 

خاطراتمان تجربٔه اخیر »امنّیت جمعی« را که نه جمعی 

است و نه  امنّیت، متمایز ساختیم )مانند مزاح قدیمی 

در مــورد امپراتــوری مقّدس روم(. اّمــا مّدت ها پیش از 

ایــن، این واژه محل تردید بــود و در متون گیچیاردینی، 

شاید برای بار نخست بتوانیم اهمّیت ظاهری آن را مورد 

بحث قرار دهیم:

»کسانی که می خواهند در انتظار معاهدات بمانند، 

به یاد داشته باشند که هیچ چیز آن ها را بیشتر از تمایل 

به رهبرِی مورد اطمینان، دچار مشکل نمی سازد؛ چراکه  

برای این مطالبه، زمان بیشتری از دست می رود، مردان 

بیشــتری درگیــر می شــوند و چیزهــای بیشــتری درهــم 

می آمیــزد، در واقــع، این مطالبه باعث می شــود شــاهد 

چنین اعمالی باشیم. و همچنین باید پذیرفت که ثروت 

نیــز تحــت ســلطه اســت، ]حــال[ از هــر کــه می خواهی، 

عصبانــی بــاش. بنابرایــن، بــرای رهایــی از بنــد قدرت و 

رسیدن به جایگاهی مطمئن: باید از خود بپرسید که آیا 

تنها ماکیاولی است که 
قادر است واژه ها را با 
این صراحت به خدمت 
بگیرد و هنگامی که واژگان 
شورمندانه طنین افکن 
می شوند، رنگ خطا به 
خود نمی گیرند
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می خواهید با خطرات مواجه شوید یا خیر«.۱۵

بنابرایــن ممکــن اســت امنّیــت در ناامنــی اســتمرار 

داشــته باشــد. من نمی گویم چنین نگرشی را  نمی توان 

در متــون ماکیاولــی یافــت. در واقــع، آنچــه اخیــراً نقل 

کرده ام به این بخش مربوط است: »و بدین ترتیب، فرار 

از دســت آن ها بسیار سریع تر و با مخاطرات و هزینه ای 

به مراتب کمتر صورت می پذیرد تا اینکه در قبال آن ها 

به لجاجت و آزار و اذیت متوّسل شویم.«۱۶ زیرا در اینجا 

ماکیاولــی، دقیق ترین تعریــف را از ویرتو که نام او با آن 

پیوند خورده اســت مطرح می ســازد و در نتیجه با پیش 

کشــیدن ایــن تعریــف، از امنّیــت صــرف نظــر می کند. 

روی هم رفته، ویرتو ممکن است ویرتوئوس ]بهره مندی 

از ویرتــو[ نباشــد همان طور که امنّیــت به معنای مصون 

مانــدن نیســت. اّما کماکان این ترفنــد گیچیاردینی در 

تقلیــل یــک واژه، به منظــور یافتــن نقیض خــود در درون 

آن، غیرماکیاولیســتی اســت، زیــرا رویکــرد ماکیاولــی 

ممکــن اســت از پختگی و ســنجیدگی برخوردار باشــد، 

و در ســنجیدگی روی بــه تغییــر بگــذارد: رونــدی که از 

سوی افرادی که متمایل اند او را در مقام مؤلف شهریار 

ببینند جایز شــمرده نمی شــود. اّما تنها ماکیاولی است 

که قادر است واژه ها را با این صراحت به خدمت بگیرد 

و هنگامی که واژگان شــورمندانه طنین افکن می شوند، 

رنگ خطا به خود نمی گیرند. در این بخش هفت مرتبه 

واژٔه secure, security  )امنّیت، ایمن( تکرار می شود و 

سرانجام اعتبار حکمرانی امپراتوران خوب را می توانیم 

بی هیچ دغدغه ای بیازماییم.

»او یک شــهریار قابل اطمینان را در میان شــهروندان 

شایســتٔه خود خواهد دید. جهانی پر از صلح و عدالت؛ 

مجلــس ســنا را بــا اختیاراتــش و قضــات خواهــد دید، با 

افتخارات خود، برای لّذت بردن شــهروندان ثروتمند از 

دارایی هایشــان، اشــراف و افــرادی واال: هر ســکون و هر 

خیری را خواهد دید. و از سوی دیگر، هر شکلی از کینه، 

فســاد و جاه طلبی خواهد مرد: ]او[ روزگاری درخشان را 

خواهــد دید. زمانــی که هر کس می توانــد از عقیده ای 

که دارد، دفاع کند. او در پایان، شاهد پیروزی جهانیان 

خواهد بود. شهریاری ارجمند و با شکوه، مردمی عاشق 

و غرق در امنّیت.«

ایــن چکامــه و قطعــه ای کــه در اینجــا موجود اســت، 

تقریــر نامعّینــی را پیرامون مصائب روم که زیر ســیطرٔه 

امپراتوری فاســد قرار گرفته، با محورّیت بیدادگری پی 

می گیــرد، و پیامــد آن ایــن اســت کــه زادٔه نوع انســان، 

دلسرد و مأیوس خواهد بود و از تقلید مصادیق نادرست 

پرهیــز دارد اّمــا در عیــن حــال اشــتیاق ســوزانی از خود 

نسبت به تقلید از الگوی مقبول و خوب ابراز می کند. 

پس از این سخناِن تماماً بی پروا، ماکیاولی برای شهریار 

از شــکوهمندی ایــن جهــاِن تــوأم بــا مجــال و فرصتــی 

حاصل آمده از فساد و تباهی می گوید که به نابسامانی 

و آشفتگی منتهی می گردد و »اینکه نباید آن را به مانند 

ســزار در قبــال هر پدیــده ای به تمامــی تباه ســازد، بلکه 

باید آن را همانند رمولوس دوباره ســامان ببخشد«. در 

این نیم صفحه سه مرتبه پیشنهاد شکوه ماکیاولی بیان 

می شود و هر بار با افتخار همراه می گردد .

»اگر خواهان این هســتید که شــهری را به نحو احسن 

ســامان دهید، شایسته تر آن است که شهریار را خلع ید 

کنیــد، که اگر چنیــن رفتار نمی کرد، و به فکر نوســازی 

شــهر بود، تا به این مرتبه ســقوط نمی کرد، اّما می تواند 

پادشــاهی را حفــظ کند و آن را ســامان دهــد، او در خور 

هیچ عذر و بهانه ای نیست«. 

در یادهــا خواهــد مانــد که بــا زندگی مدنــی و آزادی 

بــه آن  اینــک  و  آغــاز کردیــم   )vivere civil e libero(

نقطه ای رســیده ایم که آزادی و امنّیت دست در دست 

هم دارند. تفســیر افرادی را که از نگاه ماکیاولی فاســد 

هســتند و آزادی واقعی را درک نمی کنند، می توان در 

فصل ۱۶ جلد نخســت گفتارها خوانــد. در هر حکومتی 

عــّدٔه قلیلــی از قدرت نافذ و کارآمــد برخوردارند و برای 

ِاعمال آن در تمّنای آزادی اند؛ ســایرین »که بی شمارند، 

در آرزوی آزادی و زندگــی ایمــن بــه ســر می برنــد«. در 

فصلــی کــه پشــت ســر گذاشــتیم افتخــار و امنّیــت بــه 

شــهریاری توصیه شده که می بایست شــهرش را دوباره 

انتظام ببخشــد و شــروطی برای این توصیه و پیشــنهاد 

مطرح می گردد.

»آنانــی کــه فقــط نیــاز بــه زندگــی در امنّیــت دارند، 

به راحتی، در ســایٔه ترتیبات و فرامیــن اقناع می گردند، 

در شرایطی که فرد، قدرت ]این مصوبات[ را درک کند، 

امنّیت عالم گیر می شــود. و هنگامی که یک شهریار به 

چنین عملی مبادرت می ورزد ]قوانین را وضع می کند[، 

مــردم می ببینیــد کــه هیچ کــس حّتــی ســهواً قوانیــن را 

زیــر پــا نمی گــذارد، و در زمــان کوتاهــی، زندگــی امن و 

شــاد جریان می یابد. از باب مثال، پادشــاهی فرانســه را 

می تــوان مصــداق آورد، کــه هر امر دیگری بــرای او، جز 

تعّهد به خویش، فاقد اهمّیت است، آن ها قوانینی وضع 

کرده انــد که امنّیت تمام مــردم را در بر می گیرد. و هر 

هیچ فصلی به اندازٔه 
فصل دهم از جلد 

نخست گفتارها، گسترٔه 
یک زندگی مدنی را که 
بی درنگ فصل مربوط 

به رمولوس را در پی 
دارد تبیین نمی سازد، و از 

آنجایی که برای ماکیاولی 
موضوعی بسیار ویژه است، 
دیدگاه هاِی انتقادِی اغلب 
از سر وارون سازی و استهزا، 

آرزومند انکار آن اند

۴۱۱
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که در آنجا، حکومت را به دست می گیرد، در پی ساح 

)قدرت نظامی( و ثروت اســت؛ اّمــا آن ها این ضروریات 

را به شیؤه خود مرتفع می نمایند، هرچند نمی توانند جز 

ایــن کاری انجام دهنــد. از این رو، باید فرمان دهید که 

قوانین وضع شود.«

پیش از این می توانســتیم سخنان  بی پروای ماکیاولی 

را به قیاس با شــک و بدبینی گیچیاردینی بگذاریم؛ در 

اینجــا نیز تقابلی با زمان حاضــر وجود دارد که به همان 

معنــا می باشــد. اّمــا در بدایت امر، باید بــه تعّلق خاطر 

ماکیاولــی نســبت به ایــن دیــدگاه دربارٔه فرانســه توّجه 

کنیم. ماکیاولی این مســئله را در گفتارها دست کم در 

پنج قطعٔه حائز اهمّیت و در قسمت پایانِی ابتدای جلد 

ســوم کتاب تکرار می کند و تقریباً آن را کنار مقّدمه ای 

با مضمون دسایس و توطئه  هایی می نشاند که پیرامون 

آن بــه شــهریاران، هنگام آغازیدن فروپاشــی دولتشــان، 

هم زمان با زیر پا گذاشــتن قوانین و شــیوه های زیســت 

جامعه و آداب و رسوم هشدار می دهد.۱۷ آخرین نوشته 

به دولت فرانســه را تا حدودی نقل می کنم، زیرا قیاس 

ایــن دو فــاش می کنــد که ماکیاولی بســیار کمتــر از آن 

چیــزی که مــردم متمایل اند فکر کنند، واقع گرا اســت. 

»کســی که بیش از هر فرد دیگری در جایگاه پادشــاهی 

تحت تسّلط قوانین و فرامین زیست می کند. زیرا قوانین 

و فرامیــن حافــظ بخشــی از خــود او هســتند، خاّصه در 

مورد پاریس«...۱۸ این دیدگاه نســبت به دولت فرانسه، 

از صافی نگاه خوش بینانه و ناشــی از شــور و هواخواهی 

عبــور کــرده و شــاید مــا را به یــاد دیــدگاه ماکیاولی، در 

قبــال دولــت آلمان به منزلٔه دولتی فاســد و تباه بیندازد 

که متفاوت از روایت پیوس دوم است و سال ها پس از 

تبعیدش آن را به رشــتٔه تحریر در آورده اســت. و پس از 

این زودباوری، یادداشتی ناشی از سرخوردگی، متعاقب 

این قطعه از چکیده )Sommario( می آید که او در آن، 

تمامی حکومت های مستبد را مردود می شمارد: 

»بــرای بررســی نمونه هــا و نمایانــدن اینکــه در بــاب 

آزاداِی بیان، تمامی دولت ها اســتبداد پیشــه می کنند؛ 

پادشاهی فرانسه را در نظر آورید و بگذارید بگوییم که 

پادشــاهی بی نظیر اســت؛ با این حال، ]در آنجا نیز[ این 

موضوع که برخی از بزرگان همدســت باشــند و دیگران 

نــه، مســئله ای جّدی نیســت؛ و تمام هزینه هــا بر دوش 

دهقانــان فقیر اســت. در این بین، پارلمانــی وجود دارد 

کــه در آن، نزاع هــا به قــدری طوالنــی می شــود کــه هیچ  

فــردی بــه عّلــت این  نزاع هــا پــی نمی بــرد. و از این گونه 

اســت در بســیاری از شــهرها، کانون هایــی خــاص، برای 

آن هایی وجود دارد که اشراف زاده نیستند، اّما مستثنا 

می گردند: با این حال، در فرانسه، فرمانروایی و عدالت 

و هــر چیــز دیگــر را می تــوان به خوبی به دســت ارزیابی 
سپرد، مانند دیگر ]حکومت ها[ در میان مسیحیان.«۱۹

نظام نامــه ای کــه ماکیاولــی بــا کمــال رغبــت و میــل 

مطــرح کرده برای پادشــاهی اســت که بــا ترتیبات خود 

)ordini( مصــون می مانــد و شــاید روش دســتیابی بــه 

»دورٔه بزرگ« )grand siècle(** آشکار باشد؛ دوستش 

وتتوری نیز با این شرایط مواجه می شود اّما روشی فراتر 

از »دورٔه بــزرگ« و مســیر  ۱۷۸۹ و از ایــن قبیــل در پیش 

۴۱۲
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می گیــرد. شــور و هواخواهــی از آِن ماکیاولــی اســت و 

به ماننــد مورد آلمــان، اندکی عدم بینش را با خود یدک 

می کشــد؛ واقع گرایــی ]اّمــا[ متعّلــق به وتتوری اســت و 

همانند گیچیاردینی رد نامحسوسی از نگرش شّکاکیون 

منفی بــاف را با خــود دارد که با نبــوغ ماکیاولی بیگانه 

اســت. در ادامه، فرانسه  bene ordinato )دارای نظم 

و ترتیب مطلوب( است: آیا این پارلمان نیست که مانع 

و رادع حکومــت مطلقــه می شــود؟ از دیــدگاه وتتــوری، 

فرانسه bene ordinato  )دارای نظم و ترتیب مطلوب( 

اســت، از ایــن رو آن هــا مّدعی اند کــه: )منظــور از آن ها، 

اوســت، یعنی ماکیاولــی مّدعی بود۲۰( »با این تفاســیر، 

بــه آنچــه در پارلمــان رخ می دهد بنگریــد و امتیازات و 

مزایای طبقٔه اشراف را مورد تأّمل قرار دهید«.

 اگــر بــر این تقابل و تضــاد تأکید مــی وزم بدین دلیل 

است که رئالیسم سبعانٔه ماکیاولی به خوبی گویای همه 

چیــز اســت، حــال آنکه رگه ای از خام دســتی و ســادگی، 

ایده آلیســم او را لــون دیگری می بخشــد که کمتر محل 

شناســایی قــرار گرفتــه اســت. موضــع او در گفتارهــا، 

به ماننــد واژگانش نمی توانســت مبرهن تر از این تصریح 

شود: »آزادی، و ترتیبات )ordini( حیات سیاسی عاری 

از فساد را )il vivere politico ed incorrotto(  مصون 

مــی دارد«، اّما حّتی در جایی که آزادی حقیقی موجود 

نیست ممکن است دولت با رعایِت ]اصول و نظارتی که 

بر[ ترتیبات خود ]دارد[ در مقام حفظ خویش بر آید. ]هر 

مسیری[ خارج از این ترتیبات و نهادها، کوره راهی است 

به  پرتگاه مهلکه. به این موضوع می توانیم حسن ختامی 

از آنچه ماکیاولی درفصل هشتم از جلد نخست گفتارها 

اذعان داشته است، بیفزاییم )انبوه جمعّیت، خردمندتر 

 La moltitudine( )و ثابت قدم تر از یک شــهریار اســت

 .)e piu savia e piu costante cke uno principe

همٔه آن هایی که مقّید به قانون نیستند، اعم از شهریار 

و مردم عاّدی به همین نحو مرتکب اشتباه خواهند شد. 

اّمــا  کســانی کــه قانون مند انــد )ordinati(، جایگاهــی 

رفیع تر از شهریار خواهند یافت.

»ایــن امر، از هیچ چیز دیگری نشــئت نمی گیرد، جز 

اینکه دولت مردم از شــهریاران، نیکوتر  اســت. من نیز 

درصدد این نیستم تا با عقیده ام مخالفت شود، زیرا این 

تمــام آن چیزی اســت که موّرخ، در مورد متن پیشــین، 

و در هــر متــن دیگری می گوید؛ این اســت که اگر آن ها 

ســخن بگویند، تمام نابســامانی ها، تمامی بی نظمی ها، 

]از دل همان[ نیکی و شکوه که برتر شمرده می شوند، به 

چشــم مردم می آید. و اگر در این بین، اصولی به منظور 

نظم بخشــیدن به قوانین، شــکل دادن به زندگی مدنی، 

قوانیــن و دســتورات جدیــد موجــود باشــد کــه در ذهن 

مردم نیز حضور دارد و برتر انگاشــته می شود، مردم در 

حفظ آن ها، کوشا خواهند بود. ]اّما شرایط[ برای قوانینی 

که ]منحصراً[ در راســتای برتری بخشــیدن به حاکمّیت 

وضع می شود، متفاوت است.«

این است آنچه در مؤّخرٔه کتاب می آید. من موضوع 

تمــام گفتارهای ماکیاولی را در اینجا به صورت چکیده 

و مختصر به جمع بندی می رسانم، و بر این اظهار قطعی 

و منســجم هیــچ خدشــٔه حّتی اندکــی از شــبهه متصّور 

نمی باشــد. ]دســتیابِی[ بدین منظور، تنها مســتلزم این 

اســت که مؤّخرٔه پرمایه و اســتوار گفتارها را به مبحث 

آپیــوس کلودیــوس و هیئــت حاکمــٔه ده نفــره در روم 

بیفزایــم. بــه آن ها اختیارات مطلق اعطا شــده بود و این 

امــر جاه طلبــی آپیــوس را به بند می کشــید و بی پروایی 

و جســارتی کــه حیــات مدنــی )vivere civile( را تــاب 

مــی آورد ]و بــدان خدشــه ای وارد نمی ســاخت[ مختــار 

و رهــا می گذاشــت. ماحظــات ماکیاولــی در بــارٔه ایــن 

دســتورالعمل ها چیســت؟ آن هــا از این قرارنــد: »در این 

مورد هم ]قیود و محدودّیت های اعمال شــده از ســوی 

هیئــت حاکمــٔه ده نفــره[ مؤثر واقع نمی شــود تــا مقولٔه 

مورد بحث به فســاد نگراید، زیرا اختیارات مطلق سوژه 

را تبــاه و فاســد می کنــد و ]از آن[ هواخواهــان و حامیان 
متعّصب می سازد«.۲۱

در جلــد نخســت گفتارهــا، مــا شــاهد اندیشــه های 

بســیار متقن ماکیاولی هســتیم، بدیهی اســت واژگانی 

که در جلد نخســت وجه غالب دارند می باید در دیگر 

آثار دوران پختگی او نیز طنینی دوباره داشــته باشــند. 

بــاب اصاحــات دولــت  بنابرایــن در »گفتارهایــی در 

 stato ۱۰ Discorso sopra it riformare( »فلورانــس

di Firenz (  با طرح توصیٔه خود در باب شکوهمندی به 

لئون دهم از طریق ایجاد یک جمهوری پابرجا و مستحکم 

در فلورانــس، شــمار کاربــرد واژٔه ordini  )ترتیبات( در 

۱۸ صفحه به ۳۶ مرتبه می رســد. و به وضوح این بازتاب 

را در فصــل دهــم جلــد نخســت می بینیــم: »ورای این، 

هیــچ انســانی در هر یک از اقداماتــی که اّتخاذ می کند 

به اندازٔه آن هایی که با قوانین و نهادهای اصاح شده در 

پی استقرار جمهوری ها و پادشاهی ها هستند به بزرگی 

و تعالی دست نمی یابند: اینان پس از خدایان، نخستین 

کســانی اند کــه ســتوده شــده اند...«...۲۲ در این گفتار 

برای شهریار از 
شکوهمندی این جهاِن 
توأم با مجال و فرصتی 
حاصل آمده از فساد و 
تباهی می گوید که به 

نابسامانی و آشفتگی منتهی 
می گردد و »اینکه نباید آن 

را به مانند سزار در قبال 
هر پدیده ای به تمامی 

تباه سازد، بلکه باید آن را 
همانند رمولوس دوباره 

سامان ببخشد«

۴۱3

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی
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)Discorso(، ماکیاولــی اندیشــه های خــود را به مثابــٔه 

یک دســتور کار عرضه می کند و بدیهی است که دایره 

واژگان او باید در بهترین کیفّیت خود باشد. او در تاریخ 

فلورانس از توانایی و تسّلط خود برای ثبت تاریخی بهره 

می گیرد که فاقد انسجام و ترتیبات ))ordini است. در 

 leggi  و ordini نتیجه در تمام جلدها، مجموعه واژگان

)ترتیبــات، و قانــون( به ازای ۵۳۵ صفحــه، ۱۲۵ مرتبه به 

کار رفته انــد. اگرچــه این الگو متفاوت اســت، اّما تصّور 

ماکیاولی از یک دستوِر کاِر واحد، بدون تغییر می ماند، 

و این مسئله در سرآغاز کتاب )خاّصه در فصول چهار و 

پنج( به حاشیه سپرده می شود، یا هنگامی که با شماری 

 )Ciompi از بخش هــای ویــژه )خودکامگی دوک آتن یــا

برانگیخته می شود، تأّمات خویش را به تاریخ  می افزاید 

و ســپس آشــفتگِی واژگاِن متمایزِ او آشــکار می گردد. از 

بــاب نمونــه، اظهار تأســف و دریــغ او پیرامــون ماهّیت 

تعّصب در تاریخ فلورانس در جلد سوم آمده است: 

»از این رو، از دستورات و قوانین نه در راستای اهداف 

عمومی، بلکه در راســتای سود و منفعت خویش پیروی 

می کنند. در نتیجه، جنگ ها، صلح، دوستی ها، نه برای 

برتــری، بلکــه در جهــت تأمیــن رضایت عــّده ای معدود 

مورد بررســی قرار می گیرد که اهل اندیشــه می باشــند. 

و اگر شــهرهای دیگر نیز درگیر این نابســامانی ها شوند، 

]جایــگاه[ ما بیــش از هر چیز دیگری تضعیف می شــود. 

زیرا قوانین، ترتیبات، احکام مدنی، نه بر اساس زندگی 

آزاد، بلکه با تعّین آنچه برتر می پندارند، وضع شده اند و 

این برتری بر دستورات حال و آینده، سایه می افکند«.

و در پایــان همیــن گفتــار، به یــک قاعده بــرای تغییر 

فلورانس می رسد:

»می توانیــد با بهترین ترتیبات و بهترین فرصت ها به 

شــهرتان امیــد بربندید، بــا پرودنس بــر بدخواهی پیروز 

شــده و بر زیاده خواهی اینان مانع شــوید، احکامشان را 

کــه به هفت منشــأ تعّلق دارد، حذف کــرده و در عوض 

آن هایی را برقرار سازید که برای یک زندگی آزاد و مدنی 
مناسب هستند«.۲۳

مشّخصٔه مرتبطی که در آن  حضور vero  )واقعی( رسا 

 li vero vivere )اســت )آزادی و زندگــی مدنــی واقعــی

libero e civile(( بــه مــا اطمینــان می دهــد و یــادآوری 

می کنــد که فقدان ترتیبات )ordini( در طی برهه های 

آن هــا  روایــی  شــخصّیت  از  فلورانــس  تاریــخ  طوالنــی 

سرچشمه می گیرد نه از تغییر هدف نویسندٔه آن ها.

چیــزی قابــل قیــاس در هنــر جنــگ حادث می شــود. 

]و آن[ جزئیــات جنگ ]اســت[ که بخش اصلــی اثر را در 

کتاب تشکیل می دهد. در جلد دوم دالی بر این واژگان 

شــاخص وجود ندارد. اّما در صفحٔه ۸۳، جلد نخســت، 

۷۶ نمونه از واژٔه ordini )ترتیبات( موجود است که در 

آن ها به نحوی کاماً بدیهی ordinanza )فرمان( جایگاه 

خــود را بــاز می یابــد. مــن تنها صفحــه ای را کــه پنج بار 

عبارت bene ordinato  )نظم یافته( در آن عنوان شده 

اســت را نقل می کنم، فرازی که در آن فابریزیو سربازان 

کارآزمودٔه خود را طرد می کند.

»یک پادشاه با تدبیر باید از چنین صنعتگرانی دوری 

کنــد، زیرا آن ها مفســده ای برای او و تمــام وزارتخانه ها 

هستند و هیچ پادشاهی را به دیدار من نفرست، زیرا من 

انکار خواهم کرد که این پادشاهی ها نظم یافته هستند. 

چراکــه فرمانروایی هایی که قوانینی صحیح دارند، اگر 

در حال لشکرکشــی نباشــند، به پادشــاهان خود، ســلطٔه 
مطلق نمی بخشند«.۲۴

در میــان آثــاری که بررســی کرده ام تا بــه حال نزدیک 

به هزار مورد اســتعمال این مجموعه واژگان را مشاهده 

در هر حکومتی عّدٔه قلیلی 
از قدرت نافذ و کارآمد 
برخوردارند و برای ِاعمال 
آن در تمّنای آزادی اند؛ 
سایرین »که بی شمارند، در 
آرزوی آزادی و زندگی ایمن 
به سر می برند«

۴۱۴

فصل پنجم
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نمــوده ام، کــه همگــی تابــع و وابســتٔه زندگــی مدنــی 

)vivere civile( هستند و بدیهی است که ممکن است 

شمارشــان- جــدای از متّمم هــای ضمیری کــه من هرگز 

آن هــا را اضافــه نکــردم-  به همــراه کلمــات مرتبط دیگر، 

افزون تر هم باشد. اّما جا دارد که در اینجا با بروز کلمٔه  

assulto )مطلق( و با این شرح موثّق که حکومت مطلقه 

بــا buoni ordin  )فرامیــن خوب( مغایرت دارد، درنگ 

کنیم. ماکیاولی ای که آثارش را مورد واکاوی قرار دادیم، 

 vero ( آشــکارا و محّققــاً هواخواه زندگی مدنــی و آزادی

vivere libero e civile( و دشــمن سرســخت حکومــت 

مطلقــه اســت. حکومــت مطلقــه و ordini )ترتیبات( را 

تنها شــخص رومولــوس می تواند به تلفیــق در آورد، که 

رسالتش برچیدن بی قانونی و اغتشاش در آنجایی است 

که خشونت به او تحمیل می شد و تشخیصش می داد و 

در عین حال زیست مدنی )viver civile( را نیز استوار 

می ســاخت. اّما این هم اندیشی در ســایر آثار ماکیاولی 

مشــهود اســت ولی از نظر عموم، او تنها مؤلّف شهریار 

اســت. شــهریار اســت کــه موجبــات شــهرت ماکیاولی 

را فراهــم آورده اســت. وقــت آن رســیده کــه به شــهریار 

بازگردیم .

اگر بخواهم تمامی قسمت هایی که حکومت مطلقه را 

تصریح می کند و الیٔه زیرین شهریار را شکل می بخشد 

کنــار هم بنشــانم، باید کتاب می نوشــتم و نــه مقاله. با 

این حال نمی توانم از نقل یکی از شواهد پیشین به دلیل 

صراحت مفاهیمش احتراز بورزم.

»ادراک و انگیــزٔه سیاســت مدارانٔه اســتقال ایتالیــا 

به وضــوح و پرقــدرت در ماکیاولــی و به ویــژه در کتابــی 

که این جمهوری خواه سرخورده و مأیوس آن را سلطنت 

می نامد، قابل لمس است. سلطنت تمامّیت خواه ترین، 

خودکامه ترین و مسرف ترین سیاستی است که می توان 

متصّور شد«. 

ایــن دیــدگاه چــزاره بالبــو در قــرن پیشــین بــود۲۵، و 

به سهولت می توان دریافت که چرا باید خواهان روایت 

آن به مثابٔه نقطٔه تباینی بر آنچه پیش از این رفت باشم. 

نه شــیوه های پژوهشــی از زمان ماکیاولی به بعد تغییر 

یافته و نه آرای معتبری که به نحوی مجهول و نامشّخص 

رشــد نموده ، متفاوت شده اند. از این رو من ارجاع خود 

را مقّید به دو فردی می کنم که کماکان آرای آن ها رواج 

و نفــوذ دارد؛ توفانیــن و چاُبــد. نفــر نخســت )توفانیــن( 

تاسیتیســمو  و  ماکیاولــی  مــورد  در  خــود  کتــاب  در 

)Machivelli e il Tacitismo( اظهار داشــت که تباین 

میان روح مطلقه خواه شهریار و گرایش جمهوری خواهانٔه 

گفتارها نباید ما را به باور اشتباه در باب ایمان بی چون و 

چرای او نسبت به ضرورت حکمرانی مطلقه سوق دهد. 

اخیراً پروفســور چابد در پیش گفتار نسخه ای از شهریار  

به نحــو شــاید حّتی مســتندتری به شــرح و بازنمودی از 

هواخواهی موجود در آن می پردازد:   

»در مــاه دســامبر، انســان نویــن و خشــن، خــود را 

به تنهایی در صحنٔه سیاســت قرار می دهد، بی رحمانه، 

اندیشگر و سرسخت و نفوذناپذیر می نماید؛ گویی دوام 

و زیســت تمام دولــت را درون خود خاصه می کند. از 

آنجایی که هر صدای دیگری سکوت پیشه کرده است: 

مردم به عامه ای پراکنده بدل شــده اند که چشــم به راه 

رخدادی هستند«.

و یــک صفحــه بعد، پروفســور چابد این مســئله را، در 

  De Sanctis چارچوبــی که بــرای تمام خواننــدگان آثــار

آشنا خواهد بود، به منزلٔه نقطٔه اوجی در دوران رنسانس 

بررســی می کند، رنســانس خود رویدادی است هنری و 

ادبی که به هنگام فروپاشی و اضمحال جهان اجتماعی 

و سیاســی حــادث می شــود. تنها شــهریار اســت که در 

دنیای letterati  )اندیشــمندان و فضا( و القیدی های 

مغرض پندارانــه و منفعت طلبانــه به حیــات خود تداوم 
بخشیده است.۲۶

ایــن دیــدگاه از رنســانس به ســادگی به فهــم می آید و 

به خوبی در تصّور عموم ریشه دوانده است. اّما این فکر 

از خاطرم دور نمی شــود که چرا چابد، در شــرح دیدگاه 

قاطع خود، بخش اصلی را در همان متن پراهمّیتش که 

بر اســاس آن دســت به نوشــتن زده و در حال ویرایشش 

بــوده از یــاد بــرده اســت. زیــرا ماکیاولی نگــرش خود را 

در فصــل پایانی شــهریار منــدرج در صفحٔه ۱۲۴ نســخٔه 

پروفسور چابد، پیرامون زندگی و مرگ در ایتالیای عصر 

خود، یعنی دورٔه رنسانس مطرح می سازد. 

»در اینجــا فضیلــت بزرگــی در میــان اعضــا و جوارح 

وجــود دارد، کــه در ســرها نیــز کــم نیســت. ببینید در 

دوئل هــا و انجمن هــا، ایتالیایی هــا تــا چــه حــد به لحــاظ  

قدرت، مهارت و نبوغ، صاحب برتری هستند. اّما وقتی 

به ارتش می روید، آن ها را نمی بینید. و همه چیز از وهن 

رهبران سرچشمه می گیرد«.

اینجــا در واقع الگویــی قابل ماحظــه از درهم آمیزی 

تناقضات پیش رو داریم. آشکار است برای چابد، مردم، 

ُمرده و تنها شــهریار زنده اســت و برای ماکیاولی، َمردم 

زنده و شهریار ُمرده است. چابد مّدعی می شود: »اینک، 

ماکیاولی ای که آثارش 
را مورد واکاوی قرار 

دادیم، آشکارا و محّققًا 
هواخواه زندگی مدنی و 
آزادی و دشمن سرسخت 

حکومت مطلقه است. 
حکومت مطلقه و ترتیبات 

را تنها شخص رومولوس 
می تواند به تلفیق در 

آورد، که رسالتش برچیدن 
بی قانونی و اغتشاش در 

آنجایی است که خشونت 
به او تحمیل می شد و 

تشخیصش می داد و در 
عین حال زیست مدنی را 

نیز استوار می ساخت
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برای هر صدا، شهریاری ]وجود دارد[ و تنها چهره ای دور 

از دست« و ماکیاولی رندانه پاسخ می دهد: »همه چیز 

از وهن شــهریار سرچشــمه می گیرد«. به هنگام بازنمود 

و تشــریح رنســانس، باید به یکی از این تفاســیر یا برخی 

دیگر از آن ها با دّقتی فراوان گوش فرا داد. اّما به هنگام 

تصریح اندیشٔه ماکیاولی، شرح پروفسور چابد در اینجا 

نمی توانــد صحیــح باشــد. بنابراین ممکن اســت یکی از 

شناخته شده ترین پاره گفتارهای ماکیاولی، صّحت آرای 

منتقدان را دربارٔه او، مورد تردید و شبهه قرار دهد. آیا 

این یک مورد مجزا اســت؟ آیا دیدگاه مخالف سرسخت 

او، تاین )Taine( درســت اســت؟ اکنون زمان آن اســت 

کــه می بایــد کتاب شــهریار را نه در پرتــو منتقدانی که 

سخنان یکدیگر را نقل و تکرار می کنند که در روشنایی 

واژگانــی بکاویم کــه می دانیم در ســایر آثــارش به مثابٔه 

اصلی ترین مؤلفه ریشه دوانده  است.

ایــن واژگان عبارت انــد از: ترتیبــات، نظم بخشــیدن، 

اساســی، زندگــی  قانــون، نظام نامه هــای  ســامان دهی، 

 Ordini, ordinare, bene( مدنی، افتخار، ننگ، ایمن

 ,ordinato, leggi, constituzioni, il vivere civile

 :):il vivere politico, onore, vituperio, sicurta

آیــا ایــن واژگان داللت گــر forma mentis )چهارچوب 

فکری( هســتند که در کتاب شــهریار آمده اند؟ یا اینکه 

اینجــا در حکم واژگان جدیدی اســت پیرامون حکومت 

مطلقه که فرض می کنیم بر مبنای  spegnere )خاموش 

ماندن( مطرح شده است؟ اکنون زمان آن رسیده است 

کــه بــه راهنمــای موضوعــات مذکــور در بخــش پایانــی 

پژوهش هــای پروفســور چیاپلــی دربــارٔه زبــان و ادبّیات 

ماکیاولــی بپردازیــم. حداقــل، در اینجا پاســخ، صریح و 

بدون ابهام است: هیچ یک از این واژه ها توّجه پروفسور 

چیاپلــی را کــه در پــی کلماتــی قابل ماحظــه در کتاب 

شهریار بود، به خود جلب نکرد. اّما چنین امری به منزلٔه 

تصدیــق عــدم وجود ایــن کلمات در کتاب نیســت: در 

عوض برهانی اســت بــر اینکه اگر شــهریار را در تنهایی 

بخوانیــد و مطالعٔه خود را بر مبنای اعتبار و اشــتهارش 

بنــا کنیــد تنها بــه آن چیزی پــی می برید کــه در انتظار 

یافتنــش بودیــد و آنچــه درمی یابیــد جزئــی و سرشــار از 

اعوجاج و تحریف است. وقتی به آنچه واقعاً وجود دارد 

می رســیم، ممکن اســت در نگاه نخســت این نکته حائز 

 vivere civile( اهمّیت باشد که آزادی مدنی یا سیاسی

or politico( در شــهریار بــروز نمی یابــد. شــاید بدیــن 

دلیــل کــه در بدایت امــر، ماکیاولی، جمهوری هــا را در 

طرفی قرار می دهد، هرچند محتمل اســت ]مبادرت به 

چنین اقدامی[ تصادفی باشــد، زیرا عناصر شاکله بخش 

ترتیبــات  شــامل  کــه   )vivere civile( مدنــی  آزادی 

)ordini( اســت از آغــاز تا انتها وجــود دارند. ماکیاولی 

در ۲۶ فصــل از ایــن رســالٔه موجــز، چنان کــه مشــاهده 

کردیــم و گفته شــد، به منظــور ترویج مهارناشــدنی ترین 

 )ordini( حکومــت مطلقه، ۶۵ بار به مضمون ترتیبــات

ســازمند کــردن )ordinare( بــاز می گــردد و بایــد بــه 

ایــن مجموعــه واژگان، ۱۴ بــار واژٔه  )leggi( )قانــون( و ۳ 

مرتبــه  )constituzitioni( )نظام نامه هــای حکومتــی( 

و )constituire(  )تأســیس کــردن( را بیفزاییــم. بــا کنار 

گذاشــتن مــواردی کــه ordinare )ســازمند کــردن( در 

مفهــوم فرمــان دادن اســت، یــا ordinario  )متــداول(  

مفهوم مرســوم خود را دارد، در مجموع بالغ بر هشــتاد 

مورد داریم که شــماری از آن ها، چنان که خواهیم دید، 

بــه اندازٔه مــواردی که در جاهای دیگر یافتیم، آکنده از 
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تأکید و اهمّیت هستند. 

ایــن واژه هــا بخــش عمــده ای از شــواهدی را شــکل 

می بخشــند کــه نه تنهــا نبایــد از آن چشــم  پوشــید، کــه 

ایــن مجموعه هــا در آغاز و پایان کتــاب، لنگرگاه هایی را 

فراهم می آورند که زورق ماکیاولی را از امواج سهمگین 

حکومت مطلقه ایمن نگه می دارند. فصل آغازین کتاب 

شهریار به قدری موجز است که ما فصل دوم را به مثابٔه 

مبــدأ و عزیمتگاه در نظر می گیریم، و از اینجاســت که 

دیدگاه ماکیاولی نســبت به دولت هــای موروثی، بنا به 

دالیلی آشکار، عمدتاً مورد بی توّجهی قرار می گیرد. 

»بنابرایــن، مــن میگویم کــه در حکومت های موروثی 

و ایالت هایــی کــه بــه  تسلســل عــادت کرده انــد، حفــظ 

فرمانروایــی بســیار ســاده تر از اشــکال جدیــد حکومــت 

اســت. زیــرا بــرای او همیــن بــس کــه ]وارث حکومــت[ 

ترتیبــات نیاکانش را پشــت ســر نینداختــه و به طریقی، 

حوادث را به تأخیر اندازد، در این صورت، اگر شهریاری 

برخوردار از ابتکاری معمولی باشــد، همــواره خود را در 

وضعّیــت مطلــوب حفــظ خواهد نمــود، مگــر اینکه پای 

نیرویی خارق العاده  در میان باشد که او را خلع و محروم 

سازد«.

این هشــدار، که به خوبی در مقّدمٔه رســاله هایش در 

معــرض دیــد قــرار دارد، تنها با جلــوه و ظاهری دیگر رخ 

می نمایــد که ما شــاهد بازگویــی آن بوده ایــم، به هنگام 

مواجهه با دسایس –جلد سوم گفتارها، فصل پنجم- آن 

شــهریارانی به اضمحال دولت خود دچار می شوند که 

ترتیبات )ordini( را پشت سر انداخته و تباه می سازند. 

امّا همان طور که می دانیم ایتالیا در سال ۱۵۱۳ کشوری 

بدون ترتیباِت )ordini( معتبر و قانونی، کشوری بدون 

بانک و ]حّتی[  مأمنی در برابر سیاب ]مصائب[ بود. در 

غیاب شهریاران موروثی، ماکیاولی باید نگران شهریاری 

جدیــد باشــد. اینجا  همراه با ضمیمــه ای در بخش دوم، 

توصیــٔه ماکیاولی بــه لورنزو در فصــل ۲۶ بدین مضمون 

است:

»این ]باور[ به وجود می آید که قوانین باستانی خوب 

نبوده اند. و هیچ کس نیســت که قادر به وضع قوانینی 

جدیــد باشــد. و هیچ چیــز برای مــردی که بــه مرحله ای 

خــاص از حکومتــش رســیده اســت، به انــدازٔه قوانیــن و 

دستورات جدیدی که وضع می کند، افتخار ندارد. این 

موارد وقتی به خوبی پایه ریزی شده باشند و عظمتشان 

قابل درک باشد، قابل تحسین می شوند«.

افتخار در برنهادن ترتیبات )ordini(: این مسئله در 

اواســط فصــل ۲۶  و نیــز در آغاز فصل آمده اســت جایی 

کــه ماکیاولــی به این نتیجه رســید که ایــن فرصت ها از 

ایــن قرارند: »برای ارج نهادن به شــهریاری جدید، و هر 

مقوله ای که فرصتی مناســب به فرد مصلحت اندیش و 

صاحب فضیلت می بخشد تا شکلی را مرسوم سازد که 

به او افتخار ارزانی می دارد و نیکی را برای نهاد بشــری 

بــه ارمغــان مــی آورد«. دولت موروثــی بر پایــٔه ترتیباِت 

)ordini( خــود تداوم می یابــد و تنها با زور و قّؤه قهریٔه 

خارجی)Lo straordinario(  سرنگون می گردد؛ دولت 

جدیــد تنهــا می توانــد بــا ترتیبــات )ordini( به صــورت 

دائم مســتقر شــود. از این قبیل اســت آلفا و امگایی که 

الفبای این خودکامگان تشکیل می دهد. و هدف مذکور 

در بــاب مصلحــت عمومی که در آغــاز و نیز پایان فصل 

عنــوان شــده اســت غفلتــاً از یکــی از عناویــن پرطنین و 

ماکیاولیستی بیرون می جهد: بگذارید خاندان مدیچی 

ایــن کار عادالنــه را به عهده بگیرد: »آن را زیر درفشــش 

شکار کنید و کشور را با آن افتخار ببخشید«.

این اســت افتخاری که از آِن شــهریار است، ترتیباتی 

)ordini( کــه بــا تدبیر شــهریار به منظور برقــراری ثبات 

و امنّیــت برســاخته می شــود، بلندمرتبگــی و علّوی که 

نــه منحصر به شــهریار که مختص به میهن شــهریار در 

مقام دولت نهایی متصّور می گردد: ]و چنان که تمامی 

این موارد را درنظر بگیریم به این پرسش می رسیم[  پس 

آیا به دلیل طنین حماســی این مضامین نیست که شاید 

منتقــدان، خواهــان تقلیل و حــذف این فصــل ]به بهانٔه[ 

پرت و نامربوط بودنش با سایر فصول می شوند؟ ما باید 

صفحــات را بــه فصولــی بازگردانیــم کــه هیچ فــردی در 

اندیشــٔه حذف آن ها از آثار اصلی نبوده است. در فصل 

ششــم، ماکیاولی چهار الگوی اصلی و برجســته از قبیل 

موســی، کوروش، رومولوس، تســئوس را بر می شــمارد. 

در این فصل مرتبه ای دیگر واژه ای طنین افکن می شــود 

 occasione :که در فصل ۲۶م نیز حضور داشــته اســت

)فرصت(. فرصِت آن ها در فاکِت تأســف باِر کشورشــان 

نهفتــه اســت. اّمــا آیا آن هــا از ایــن فرصت بــرای اعزاز و 

سودجویی خود بهره برده اند؟ »پس، چنین فرصت هایی 

آنان را شادمان می سازد؛ و ویرتوی شگرف آنان موجبات 

شناخت شــان از فرصت را فراهم آورد؛ از همین روســت 

که وطن خود را افتخار و اعزاز بخشیدند و همین آنان را 

شــادمان می ساخت«. چگونه این کار را صورت دادند؟ 

یکــی از خواننــدگان پروفســور چیاپلــی حــدس می زنــد 

 spegner کــه آن هــا ایــن کار را بــا اســتفادٔه آزادانــه از

اگر بر این تقابل و تضاد 
کید می وزم بدین دلیل  تأ
است که رئالیسم سبعانٔه 

ماکیاولی به خوبی گویای 
همه چیز است، حال آنکه 

رگه ای از خام دستی و 
سادگی، ایده آلیسم او را 

لون دیگری می بخشد که 
کمتر محل شناسایی قرار 

گرفته است
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)خامــوش مانــدن( انجــام داده اند. اّما آیا کســانی که تا 

همیــن جا اســتدالل مــن را دنبال کرده انــد در نخواهند 

یافــت پیش از اینکه »آن ها« بــه چنین اقدامی مبادرت 

ورزند- دلیلی برای قرار دادن رمولوس در میان »آن ها« 

وجــود نــدارد؟ و در واقع در چهار صفحه، ده مرتبه واژٔه 

ordini )ترتیبات( و غیره می آید. اینجاســت که عطف 

به ســاوناروال صورت می پذیــرد که نمی توانم تصّور کنم 

به کّلی اشــتباه بوده اســت. موسی، کوروش، تسئوس و 

رومولــوس اگــر که بی ســاح می ماندند نمی توانســتند 

constituzioni« »le loro )نظام نامه هــای حکومتــی( 

خود را پابرجا و استوار کنند؛ و ساوناروال به دلیل فقدان 

 ruino ne’sua ordini«( »ترتیبــات نویــن نابــود شــد«

nuovi«(. ســاوناروالی غیرمســّلح در قیــاس با ســایرین 

مســّلح ]بــه این فقــدان دچار بود[: همه بــه بنیان نهادن 

و اســتقرار ترتیبــاِت )ordini( نویــن اشــتغال داشــتند. 

 ordini( بی شــک  اگر در میان ترتیباِت نویِن ســاوناروال

nuovi(، سامان بخشــیدن )ordinanza( وجود داشت 

او نیــز ممکــن بــود از کیفّیــات و شــرایط آن چهــار نفــر 

برخــوردار گــردد، و پایانی ماننــد آن ها بیابــد، واژه هایی 

کــه حاکــی از روح فصــل دهــِم جلــِد نخســت گفتارهــا 

هستند عبارتند از: قدرت، ایمن، مفتخر شدن، خرسند 

آنجــا  در  مــا   .)potenti, secure, onorati, felici(

احترامی را شــاهد بودیم که ماکیاولی برای آن هایی که 

به تأسیس و شالوده افکنی مبادرت می ورزند قائل است 

اّمــا از تباه کننــدگان و ویرانگران اظهــار انزجار می کند. 

  ordinatore هیچ موردی وجود ندارد که او نســبت به

)صاحب منصِب داراِی اختیار( اظهار بی اعتنایی نماید و 

همراه ساختن نام ساوناروال با موسی، کوروش، تسئوس 

و رومولوس گواهی بســنده ای اســت بر اینکه ماکیاولی 

از روی کنایه ســخن نگفته اســت. اگرچه این تفســیری 

مرســوم بــوده کــه منتقــدان آن را پیــش کشــیده اند و 

همواره بدون هیچ درنگی در پی کنایه ای می گردند که 

ماکیاولی هرگز در اندیشٔه ابراز آن نبوده است.

دیدیم که ماکیاولی چگونه از سر تصدیق و موافقت به 

دولت فرانسه می نگرد در حالی که دوستش فرانچسکو 

وتتوری با صراحت و تندی بیشتری کاستی ها و نواقصی 

که زیربنای ظواهر را شکل می بخشد می کاود. آنچه او 

در گفتارها ۵ بار تکرار نموده است را با همان واژگان در 

شهریار نیز مکّرر می  کند.

»در زمــان مــا، بدیل همه چیزهایی کــه به خوبی نظم 

می یابند و اداره می شــوند، در فرانســه یافت می گردد؛ 

و در آنجــا، قوانین اساســی ای وضع شــده اند کــه آزادی 

و امنّیــت پادشــاه را تعییــن می کننــد و بر اســاس آن ها، 

نخســت مجلس و اقتدارش قــرار می گیرد: زیرا آنکه در 

این پادشاهی، فرمان می دهد، از جاه طلبی قدرتمندان و 

گستاخی آن ها آگاه است... می خواهم به آن ها اطمینان 

 »l’universale« دهــم ]در این بخش در پرانتز، عبــارت

بــا معنــای »جهانــی« آمــده اســت[... قضاوتــی صورت 

می گیرد....؛ هیچ چیزی نمی توانست بهتر و عاقانه تر 

از ایــن باشــد؛ و بدل بــه دلیلی اســتوار به منظور تثبیت 
جایگاه پادشاه و فرمانروایی شود«.۲۷

وقتی ماکیاولی ]مضامین[ خود را با عباراتی همسان 

تکــرار می کنــد، هیــچ اجبــاری وجــود نــدارد کــه تصــّور 

کنیــم او دیدگاهش را تغییر داده اســت. هــدف، آزادی 

و امنّیــت اســت، و در گفتارهــا، در مورد فرانســه، به آن 

فرمانی مرتبط بود که تســلیحات و جنگ افزارها و ]نیز[ 

امــور مالی را به صواب دید پادشــاه واگــذار می کرد، اّما 

اقدامات او ]پادشــاه[ را در سایر موارد با  عنواِن »قوانیِن 

مقّررشــده« به قید می آورد و محدود می سازد. درست 

اســت کــه ]این موضــوع[ در اینجــا تکرار نمی شــود؛ اّما 

از جهتــی دیگــر ایــن قانــون ملغــا نمی گــردد و گواهــی 

 infinite«( خــوب«   قوانیــن  بــودن  »غیراحصــا  ایــن 

constituzione buone«(، نامحــدود بودن آن اســت. 

آیا برای معدوم ساختن آن به گزارٔه خاّصی نیاز نیست؟ 

و شــاید در ذهن ماکیاولی با ســرآغاز قطعٔه اصلی فصل 

چهاردهم پیوندی نداشته باشد.

»بنابرایــن شــهریار بایــد هیــچ هــدف یــا فکــر دیگری 

نداشــته باشــد و غیــر از جنــگ و دســتورات و ترتیبات، 

چیزی را نپذیرد. زیرا این تنها هنری است که از کسانی 

که فرمان می دهند، انتظار می رود«.

زیــرا چــه چیــزی وجــود دارد کــه مغایــرت بــا دیگــر 

عبــارِت اســتوار در هنر جنگ را ایجــاب می کند؟ »زیرا 

در نظام هــای پادشــاهی ای که ترتیبــات خوبی دارند به 

شــاهان خــود، حاکمّیت مطلقه اعطــا نمی کنند مگر در 
نهاد نظامی کشور«.۲۸

شاید الزم نباشد در اینجا دوباره تأکید اکید ماکیاولی 

مبنــی بــر ضــرورت اجتنــاب از نفرت و تحقیــر، و جلب 

نیک خواهی را شــرح و بســط دهم، هم راســتا با آنچه  او 

دربارٔه شهریار )حکمران( در گفتارها جلد سوم فصل ۲۲ 

می گوید )والریوس نه مانلیوس به  منزلٔه الگوی عطوفت 

است، انسانّیت و پارسامنشی به کوروش گزنفون تعّلق 

دارد( در پاراگــراِف پایانــِی نوزدهم اســت )آنچه را که با 

این واژه ها بخش عمده ای 
از شواهدی را شکل 
می بخشند که نه تنها نباید 
از آن چشم  پوشید، که 
این مجموعه ها در آغاز و 
پایان کتاب، لنگرگاه هایی 
را فراهم می آورند که 
زورق ماکیاولی را از امواج 
سهمگین حکومت مطلقه 
ایمن نگه می دارند

۴۱۸
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مارکــوس اورلیــوس می توانید صورت دهیــد، آن چیزی 

است که از سوی سوروس مجبور به انجامش هستید( یا 

در ارتباط با پیرو سودرینی است، چنان که در گفتارهای 

ماکیاولی جلد ســوم فصل ۴۱ مورد بررســی قرار گرفت، 

همــٔه امــور بــا رادمــردی و شــکیبایی  پیــش می رفــت تا 

اینکه ســرانجام شــهر خود را به ورطٔه ســقوط کشــاند، و 

بــا این عبــارات مشــهور در فصل ۱۸ همراه می شــود که 

شــاید از ســر تصادف نیازمند اقدام »علیه ایمان، علیه 

شــهر، علیه بشــرّیت« اســت. اّما با امعان نظر به همان 

فصل که اغلب مورد هجمه و اهانت قرار گرفته، ممکن 

اســت دو تأویــل، در باب گفتارها مطرح کنم که شــاید 

دامنٔه هجمه ها را محدود سازد. در کتاب گفتارها جلد 

ســوم در فصــل ۴۲، ماکیاولی، به جــای صحبت از ایمان 

و اعتمــاد میــان شــهریاران و رعایــای آن هــا )کــه دیدیــم 

 )ordini( به گونه ای دیگر به لحاظ گزندناپذیری ترتیبات

و نیک خواهــی بــه آن پرداختــه شــده اســت(، از ایمــان 

و اعتمــاد میــان شــهریاران ســخن می رانــد و ارجاعــی 

خاص به گذشــتٔه کتاب شهریار، در جایی که همین 

)مــوارد   largamente e disputat مضمــون 

بســیار و ســتیزه( مطرح می شــود، می افزاید. و 

بعدتــر در بخــش ۱۸ کلماتــی وجــود دارد کــه 

از نگاه بســیاری، حاوی شواهدی کافی برای 

اثبــات این بدبینی می باشــد. »پس برای ما 

شــهریاری بــاش پیــروز و پــاس دار حکومت، 

شــیوه ها و ابزارهــا همواره تــوأم با افتخار و 

ســتایش داوری خواهند شد...«. اّما این 

موضوع به مضمون کّلی دولت ها علیه 

دولت هــا، و نــه شــهریاران در مقابــل 

رعایــا، مجــّدداً ضمیمه می شــود. و 

بایــد در پرتــِو بخشــی همســان با 

گفتارهــا، جلــد ســوم فصــل ۴۱ 

مورد پژوهش قرار گیرد: 

»زیــرا در جایی که امنّیت 

کل کشــور تأمین باشــد، نباید 

به آن توّجه کرد، ]تفاوتی نمی کند 

کــه ایــن رفتــار، چگونــه در نظــر گرفته 

شــود[؛ عادالنه یــا ناعادالنه، ظالمانه یا از 

ســر نیکی، ســتوده یا ذلیــل. برعکس، پس 

از بــه تعویق انداختن تمام مــوارد دیگر، تمام 

آنچه را که برای بقا الزم اســت، انجام دهید و آزادی را 

حفظ کنید«.

اقــدام مأیوس کننده ای که ماکیاولی در پیش گرفته 

نجات دادن است نه به بردگی گرفتن. و با آن، کیفّیت 

رهایــی معّیــن می گــردد کــه مقصــود او از آنچــه گفته، 

ترغیــب سلســله واری در  جهــت دلگرمــی بخشــیدن به 

شــهریار با هر بهایی نبوده اســت، اّما کماکان به معضل 

بی رحمانه ای که زندگی به پیروســوردینی پیشکش کرد 

بســتگی دارد، آن هم در جایی که او با شــفّقت و رأفت 

به بیدادگری راه یافت.

البته در اینجا مورد چزاره بورجا وجود دارد و بدیهی 

اســت که این مــورد نیز باید با گفتارهــا بازنمود گردد. 

حلقٔه اّتصال، رومولوس 

اســت. رومولوس خشــن بود، 

نــه فاســد، و جــز بــرای اصاح 

پــس  نشــد،  مبعــوث  کــردن 

بــا حقایــق گرفتــار آمــد، و بــا 

تأثیــری کــه بــر جــای نهــاد 

فصــل  یــک  در  شــد.  تبرئــه 

رومولوس در مقام بنیانگذار 

 )vivere civile( جامعــٔه مدنــی

مطــرح می شــود و در فصــل بعدی 

بــا ژولیوس ســزار مقایســه می گردد 

شــکوهمندی  بلندپایه تریــن  امــکان  و 

-پتــرارک را ببینیــد- بــرای فــردی متصــّور بود 

کــه حکمرانــی شــهر را در 

به هنگام مواجهه با 
دسایس –جلد سوم 

گفتارها، فصل پنجم- آن 
شهریارانی به اضمحالل 

دولت خود دچار می شوند 
که ترتیبات را پشت سر 

انداخته و تباه می سازند

۴۱9

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی
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یــد قــدرت خــود داشــت و می بایســت کــه فاســد بوده 

باشــد. »نــه بــرای به تمامــی تبــاه ساختن شــان چنان که 

ســزار کــرد که بــرای دوباره نظــم بخشــیدن، آنچنان که 

اّمــا رومولــوس به همــراه  رمولــوس ســامان بخشــید«. 

موســی، کــوروش، تســئوس، مســلماً از جملــه الگوهای 

کتاب شــهریار می باشــند. و واژه ای که ماکیاولی برای 

رومولــوس در گفتارهــا بــه کار می بــرد )زیــرا کســی که 

برای تباه ســاختن خشــونت مــی ورزد، باید بــه بهبود و 

بازبینــی خــود بپــردازد.(، همان واژه ای اســت که برای 

چزاره بورجا و رومانیا در شهریار استعمال می کند:

»چــزاره بورجیــا ظالم بود: با این حال ظلم و ســتم او، 

رومانیا را بازســازی کرد، آن را مّتحد ســاخت و در صلح 

و امنّیت قرار داد«.

و این عبارت از شــهریار در فصل ۱۷، عبارت قبلی را 

در فصل ۷ تأیید می نماید.

»رومانیا آرنیکا را و ]اعتماد[ تمامی مردم را به دست 

آورد، زیرا برای آن ها مطلوب بود.«

ایــن جملــه بــا اظهارنظر بعــدی در مــورد »نّیت واال« 

)intenzione alta( آشــکار می ســازد کــه ماکیاولــی، 

چزاره بورجا را به مثابٔه الگویی مستبد در نظر نمی آورد 

بلکــه او را در حــد و اندازٔه رومولوس می بیند. چنان که 

رومولــوس، بــا حقایــق محکــوم می شــود و بــا تأثیــرات 

به جامانده تبرئه می گردد. اّما اگر این آثار برجای مانده، 

ســودمند نبــود توجیه او میّســر نمی شــد. فصــل هفتم 

کتــاب شــهریار تفســیر نوینــی از فصل نهــم گفتارهای 

ماکیاولی اســت و در اینجا دوباره ممکن اســت حداقل 

بــه گیچیاردینی اشــاره کنیم، کســی کــه اگرچه منتقد 

تیز و بّران شــرارت ها و ســتمگری های بورجیا اســت اّما 

وفــاداری رومانیا را به گونــه ای مداهنه آمیز برای چزاره 

شــرح می دهد.۲۹ زیرا این گواهی از جانب کسی است 

که دلیل خاّصی برای شناخت شرایط رومانیا داشت.

از مجموعــه  واژه ای  بــه  نهایــت  در  اســت،  ممکــن 

واژگانــی بازگردیــم که مــن تاکنون هیچ مشــابهی نظیر 

آن عرضــه نکــرده ام: principe:vituperio )شــهریار: 

ننــگ(. در پژواک تمام آثار ماکیاولی باوری وجود دارد 

که ایتالیا به ورطٔه اضمحال فرو افتاده است: مایٔه ننگ 

دنیــا بــودن )the vituperio del mondo(. از آنجایی 

کــه کتاب شــهریار راه چاره ای بــرای این مخمصه پیش 

رو می گــذارد، عجیــب خواهــد بــود اگر نشــان و اظهار 

شــگفتی از صفحاتــش زدوده شــود. در عــوض دو بــار 

در فصل دوازدهم از شــّدت غلیان احساســات فریاد بر 

می آورد، یک  بار جایی که ماکیاولی از بی ثمری تسلیح 

کردن ســربازان مزدور شــدیداً ابراز تأســف می کند. »و 

نهایــت فضیلت آن ها، این بود که ایتالیا از ســوی کارلو 

اداره می شد«. سپس به عنوان خطابٔه تودیعی این فصل 

اظهار می دارد: »به حّدی آن  اعمال را تکرار نمودند که 

ایتالیا به پا خاست و بر آنان لعن فرستاد«.

این همان ماکیاولی اســت که در گفتارها، فصل یک 

و ده، )vituperio(  ننــِگ اســتبداد را بــه ننِگ شکســت 

منضم کرده است. 

»غیرممکن اســت تاریخ و خاطرات گذشــتگان برای 

کســانی که در یک حکومت شــخصی در یک جمهوری 

اهمّیــت  فضیلــت  و  ثــروت  بــه  و  می کننــد  زندگــی 

می دهنــد، حکم ســرمایه داشــته باشــد؛ چنیــن افرادی 

ســریع تر از دوستانشــان در ســرزمین مــادری خــود بــه 

پیشــرفت می رســند. ســزارها؛ و آن  هایــی کــه شــهریار 

هستند؛ از سوی دیگر، ]خانواده هایی نظیر[ آگیسیای، 

تیمولئونــی، دیونــی، کــه زودتــر از نابیــدی، فــاالری، و 

دیونیســی ]پیشــرفت کردند[: زیرا آن ها از یکدیگر الگو 

می پذیرنــد. در واقــع، آن ها دشــنام داده می شــوند و یا 

بیش از حد مورد ستایش قرار می گیرند«.

شــهریار  در  ماکیاولــی  ایــده آل  و  اصلــی  الگوهــای 

 legista e دانتــه،   )مقّنــن  ]موســی  از:  عبارتنــد 

جامعــٔه   reordinatore( رومولــوس   ،)obbediente

مدنی(  کوروش )خوشــخو( تسئوس )ساخ کنندٔه افراد 

شرور([؛ اّما نام فاالریس و دیونیزوس در صفحاتش ذکر 

نشــده اســت. حّتی فراتر از آن در مقّدمٔه کتابی که به 

لورنــزو د مدیچــی تقدیــم کــرده خود را در مقام کســی 

 una( »کــه مجّهــز به »آمــوزه ای مانــدگار از پیشــینیان

اســت   )continua lezionedelle cose antique

معرفــی می نمایــد، بدین معنــی که معادِل عبــارِت باال 

در کتاب گفتارها به نوبٔه خود گنجینه ای از پیشــینیان 

اســت. او بیــش از ســایر مردم، بــا پدیده های باســتانی 

دســت بــه ثروت انــدوزی زده بــود؛ که نه می توانســت 

دیگــر  نــه  و  بســپارد،  فراموشــی  دســت  بــه  را  آن هــا 

می توانست این فصل از گفتارها را - که شاید رد جوهر 

به جای مانده بر آن به ســختی خشــک بشــود-، به همراه 

تبایــن فصیح خود میان ننگ )vituperio( و مخاطرات 

حاکم مســتبد، و افتخار توأم با امنّیت برای بشــرّیت را 

از یاد ببرد، که باید با آن ها »یک نظام پادشــاهی خوب 

 .)»un regno buono ordinare«( »را سامان ببخشد

و اســتدالل موجــود در اثبــات اینکه ]هیچ یــک از موارد 

این است افتخاری که از 
آِن شهریار است، ترتیباتی  
که با تدبیر شهریار 
به منظور برقراری ثبات و 
امنّیت برساخته می شود، 
بلندمرتبگی و علّوی که 
نه منحصر به شهریار که 
مختص به میهن شهریار 
در مقام دولت نهایی 
متصّور می گردد: پس آیا 
به دلیل طنین حماسی این 
مضامین نیست که شاید 
منتقدان، خواهان تقلیل و 
حذف این فصل ]به بهانٔه[ 
پرت و نامربوط بودنش با 
سایر فصول می شوند؟
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ایــن اســت کــه افتخــار،  مذکــور را[ فرامــوش نکــرده، 

ترتیبات، امنّیت )ordini, onore, securta،( اســلوِب 

عملکرد او را در صفحات شهریار تشکیل می دهد. تنها 

به این دلیل است که منتقدان او مصّرند جای اینکه در 

شــهریار، مؤلف گفتارهــا را بشناســند، در گفتارها )در 

حالــی که تــا همین جا نیز به دشــواری برخورده اند( در 

پی نویســندٔه شــهریارند، عناصر اصلی واژگان سیاســی 

ماکیاولــی، تنهــا واژگانی هســتند که از آنچه پروفســور 

چیاپلــی آن را ماهّیت تخصّصی می نامــد؛ برخوردارند، 

اّمــا ناشــناخته مانده انــد. لــذا آن هــا در هــر دو کتــاب 

نمود یکســانی پیدا می کنند که از اعتبار مشــابهی نیز 

بهره مند می شوند.

زمانــی را بــه یــاد می آورم کــه اظهاراتــم دربــارٔه تنّزه 

نّیات ماکیاولی، موجب یأس یک منتقد ایتالیایی شد. 

انــگار بهتریــن جواهــر تاجــش را دزدیــده بــودم؛ گویی 

چیــزی موهــن و خفت بــار ماننــد باهــت افــکار، بــرای 

طبــع بســیار بلنــدش در قبال هــر پدیدٔه بســیار نزدیک 

بــه ســادگی ذهن، بیان کــرده ام. آیا در کتاب پنســیری 

لئوپاردی تأّمل غم انگیزی دربارٔه گرایش کّلی زبان ها و 

ادبّیات پیشــرفته و متمّدن برای مترادف سازی نیکی و 

باهت وجود ندارد؟ در این پژوهش، من تنها شواهدی 

را که او خود تدارک دیده اســت، عرضه خواهم کرد. با 

ایــن حال می دانم عــّده ای خواهند بود مرا به این دلیل 

که او را ســزاوار بخشش می دانم، نخواهند بخشید. به 

آن هــا واپســین نقل قول را پیشــکش خواهم کــرد، که از 

بار نخســتی که دربارٔه ماکیاولی در سال ۱۹۶۴ نوشتم، 

همواره در ذهن من باقی مانده است:

»نمی دانم قلمروی پر از دشواری را که برای من سهل 

و آسان  می نماید را می کاوم؛ که قرار است با شرم آن را 

رها کنم یا باز به سراغش می روم. می خواهم از یک چیز 

دفاع کنم که همان طور که گفتم همٔه نویسندگان آن را 

مّتهم می سازند. اّما هر چه باشد، نه قضاوت می کنم و 

نه هرگز آن را نقص می دانم که از هر عقیده ای با دلیلی 

موثّق دفاع خواهم کرد، بی اینکه تمایلی به اســتفاده از 

قــدرت یا زور داشــته باشــم. بنابراین، مــن می گویم، به 

دلیــل رفتــاری که نویســندگان بســیاری را بــه آن مّتهم 

می نمایند، می توان همٔه افراد و اصول را در مظان اّتهام 

قرار داد. زیرا هرکســی که به ترتیبات توّجهی نداشــته 

باشــد، همــان اشــتباهاتی را مرتکــب می شــود که جمع 

کثیری را از میان برداشت«.

نگارنــدٔه ایــن دیدگاه هــا، هرگــز حامی اقتــدار مطلقه 

نبود، حّتی در صفحات شهریار.

*در اینجا مراد از ترتیبات مفهوم اُردینی )ordini( است.
**متــن ایــن مقاله، اگرچه به صورت کامل آورده شــده اّما بر اســاس 
مقالــهٔ  Osservazioni sul Machiavelli نگاشــته شــده کــه در 
 ،Magdalene کنگرٔه بین المللی مطالعات ایتالیایی در دانشگاه

کمبریج در ۸ اوت ۱۹۵۳ مورد مطالعه قرار گرفته است. 
]ترتیبــات )Ordini( جمــع اســت. در واقــع، همان اســت که بعدها 
مبّدل به نهاد می شود، اّما در اینجا در مرحله ای از تحّول معنایی 
اســت. در ابتــدا همگــی مفهوم جمــع دارد که بعدتــر به مفهوم 
مجــرد تبدیل می شــود. همانند حزب که جمــع و به معنای گروه 
مردم اســت اّما بعدتر مبّدل می شــود به یک نهاد و مفهوم مفرد 
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حلقٔه اّتصال، رومولوس 
است. رومولوس خشن 

بود، نه فاسد، و جز برای 
اصالح کردن مبعوث نشد، 
پس با حقایق گرفتار آمد، 

و با تأثیری که بر جای نهاد 
تبرئه شد

پینوشتها
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کیاولی و ترتیبات تراژیک ما
نوشتٔه پائوال ویلالنی۱

ترجمٔه مینا دولت شاهی

۴۲۲
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» در مطالعٔه اندیشه های ماکیاولی، لّذت بهره گیری 

از تفّکر روشنفکرانه و چنین اصالتی را از بیان چیزهایی 

که برای افراد عامی متناقض به نظر می رسند، احساس 

می کنی. 

این افکار مانند خانٔه دربســته و محکمی هستند که 

هیچ چیز از بیرون به داخل آن نفوذ نمی کند و نمی تواند 

نظم آن را بر هم بزند«

)اف. د سانکتیس،۱، »ماکیاولی«(

بــه دنبــال رویــه ای کــه فلســفٔه سیاســت »تحلیلــی« 

مبتنی بر آن است، به نظر می رسد که اصطاح »تحلیل 

مفهومی یا معنایی« مجوزی برای قانونمند کردن روش 

شناختی در زمینٔه فلسفی ارائه نماید، اّما چرا این تاش 

برای مطالعٔه نشانه های »ترتیبات« در رابطه با نظریات 

ماکیاولــی۲ یک تــاش انتقادی-ادبی نباشــد! در اینجا، 

فارغ از اّدعای بازســازی اندیشــٔه سیاسی ماکیاولیایی، 

بحث برانگیزتریــن  و  پیچیده تریــن  از  یکــی  به عنــوان 

فصل هــای تمــام ادبّیــات و خــود تاریــخ فرهنــگ، بایــد 

بگوییم که او به احتمال خیلی زیاد از جمله نویسندگانی 

است که این موضوع، بیشتر از سایرین در آثارش دیده 

می شود. 

به هــر حــال، با پذیرش ایــن مورد که آثــار ماکیاولی تا 

حد زیادی چندمعنایی و چنداشــارتی اســت، نویسندٔه 

درجــه یکی برای تشــریح مفهــوم »ترتیبات« اســت. از 

ســوی دیگر، نظریه پردازان معرفت )شناخت(، اصطاح 

»ترتیبــات« را در میــان آن دســته از مفاهیمــی کــه بــه 

»معنــای شــناختی« داللــت دارنــد، قــرار می دهنــد، تا 

معنــای تفکیکــی. یعنــی ایــن مــورد از مفاهیمی اســت 

که نشــانه هایی مبهم و حالت چندمعنایــی دارد تا یک 

معنای صریح و مشّخص.

در معنــای رایــج »پراگماتیــِک« ترتیبــات، ماکیاولی، 

به مانند نقشه برداری بسیار عالی است و از بیانی بهره 

می بــرد که جهان پیچیدٔه ماکیاولی قباً با آن تعریف و 

خاصه شــده اســت. او نویسنده ای نســبتاً معمولی در 

قرن پانزدهم است: با این حال، ابداع، چیدمان و تقریباً 

همه چیز، از منظر نقاط عطف در بیان او نظم یافته اند؛ 

یــک معمــاری پیچیــده و به همــان انــدازه عقانــی، کــه 

همیشــه رّدپــای کارگردانی دقیق در آن دیده می شــود؛ 

ذهنی که تمامی تاروپودهای پیچیدٔه اندیشه و زبان را 

در هــم می تند: در یــک کام، بهره گیری هنرمندانه از 

نشــانه ها. از سوی دیگر، اســاس این »ترتیبات شفاف« 

نیز - که بیشــتر بر ســاختار برندٔه نحوی قرار دارد، تا بر 

وقت شناســی واژگانــی - یکــی از اصلی ترین نقاط تمایز 

بین ماکیاولی و خطابه های متقاعدکننده ای اســت که 

بســیاری از رســاله های انسان گرایانه بر آن بنا شده بود. 

در فراسوی پیچیدگی غیرقابل انکار و نیز تضاد اندیشه 

و نوشــتار ماکیاولیستی در توســعٔه زمانی و منطقی او، 

به نظر می رسد همواره سیستم و بافت هندسی در تمام 

صفحــات متــون او وجــود داشــته باشــند. در رابطــه ای 

دشــوار و ظریــف، بیــن گفتمــان نظــری و لحظــه )آِن( 

ذهنی، اندیشٔه سیاسی ماکیاولیستی و همین پیشرفت 

استدالل ها، از منطقی ضروری پیروی می کنند که بیش 

از هر چیز بر نشانه های عّلی استوار هستند. این منطق 

همان طور که قباً اشــاره شــد فقط بــرای متقاعد کردن 

نیست، بلکه اضافه می شود تا شاید بیانگر تمایل به نظم 

دادن بــه رویدادهــا، حقایق، اقدامــات و تصمیمات در 

یک طرح دقیق باشد.

کــه در  واقعّیــت،  کــردن  بــه عقانــی  ایــن گرایــش 

مجموعــٔه گســتردٔه نوشــته های ماکیاولی جریــان دارد، 

چیزی غیر از اکتســابی آرام است؛ و به نظر می رسد که 

بایــد با گرایشــی اجتناب ناپذیر به تســّلطی قدرتمند بر 

واقعّیت دســت و پنجــه نرم کند. بنابرایــن، در مفهوم 

ماکیاولیســتی، ترتیبــات، یــک بعد »تراژیــک« به عنوان 

دوگانگــی حل نشــده بیــن دو تنش متفــاوت پیکربندی 

شــده اســت. می تــوان گفت کــه به »انگیزش هندســی 

انتزاعــی تمایــل دارد و می توانــد خود را در یــک انگیزٔه 

مخالف جسمانی سازی شدید متعادل کند«.

بنابرایــن، دوگانگــی انگیزه هــا، کــه بــا موضع گیــری 

سیاســی، هم زمان جریان می یابد، در اندیشٔه ماکیاولی 

بهتــر از جاهــای دیگر، تجّلــی پیدا می کند. دانشــمند 

علــوم سیاســی مــدرن عــادت دارد نــام ماکیاولــی را با 

اســتفاده از مفهــوم قــدرت بــه تحلیــل سیاســی ارتباط 

دهــد. با این حال، بازتاب اندیشــٔه ماکیاولی، گســترده 

و پیچیــده اســت و مطمئناً در اینجــا به طور کامل، قابل 

بازســازی و بازنمایــی نیســت، همچنیــن او بــه مســئلٔه 

»ترتیبات« اشــاره دارد؛ قدرت به عنوان »تضاد راه های 

غیرمتعــارف - یعنی رویه های غیرقانونی – ]محســوب 

می شــود[ که در زمــان فســاد و زوال، می تواند از طریق 

آن، خود را نشان دهد. با ماکیاولی است که در نیاز به 

نهادینــه کردن قــدرت، واژٔه »ترتیبات یــا نظم« به مثابٔه 

»زندگــی  مدنــی«،  »زندگــی  بــا  ارتبــاط  در  قهرمانــی 

سیاســی« و »زندگــی آزاد« وارد صحنه می شــود؛ بدین 

 ترتیب، ســّنتی که از ســوی منتقدان اخیر، نه به عنوان 

ترتیبات، یعنی »رابطه بین 
اجزای یک سیستم«؛ ُکل یا 
سیستمی با معانی مختلف 

و حوزه های کاربردی 
متفاوت؛ و ترتیبات به مثابٔه 

یک رابطه، چند-خدایی 
یا حّتی به مثابٔه یک هنجار 

مدون
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ابــداع اومانیســم، بلکــه به منزلــٔه میراث فرهنــگ قرون 

وســطایی شــناخته شــده اســت، دیگر بار از ســر گرفته 

می شود.

عــاوه  بــر ایــن، ترتیبــات در اندیشــٔه ماکیاولــی بــه 

تبارشناســی عمومــی کــه در طــول قرن هــا، در بحث ها 

اســت،  گرفتــه  شــکل  فلسفی-سیاســی  رســاله های  و 

اجــزای  بیــن  »رابطــه  یعنــی  ترتیبــات،  بازمی گــردد. 

یــک سیســتم«؛ ُکل یــا سیســتمی بــا معانــی مختلف و 

حوزه هــای کاربــردی متفــاوت؛ و ترتیبــات به مثابٔه یک 

رابطــه، چند-خدایی یا حّتی به مثابٔه یک هنجار مدون۳ 

. اّما در اندیشــٔه ماکیاولی تمایز بین ordo )واژٔه التین( 

ترتیبــاِت  و  ترتیبــات(  )ایجادکننــدٔه   taxis به عنــوان 

خودانگیختٔه طبیعت کیهان۴ نیز نمود می یابد؛ هرچند 

کــه برخــی اعمــال ارادی را مســتثنا می کنــد. بنابراین، 

ترتیبــات خود به خودی، طبیعــی و اجتماعی، در مقابل 

ترتیبات سیاســی قــرار می گیرد. تقریبــاً می توان گفت 

بــا بررســی مجــّدد صفحــات تاریخــی و سیاســی  کــه 

وزیــر، تاش هــای عمــدی را برای ایجــاد نوعی ترتیبات 

اجتماعی از طریق یک سازمان یا نظمی دنبال می کنیم 

کــه بتوانــد به خوبــی از ترتیبــات خودانگیختــٔه بزرگ تر 

یعنی کیهان۵  که پیش از آن و خارج از این طرح حرکت 

می کند، عمل نماید. بنابراین، با راهنمایی این اصطاح، 

بازیابی موضوع، به مفاهیمی برمی گردد که ماکیاولی 

بــا آن ها می اندیشــید و به واقعّیت سیاســی و همچنین 

واقعّیت دادگاه ها، از گذشته تا زمان او نظم می دادند. 

تصویر تحلیلگر خونســرد، که از سوی خود دسانکتیس۶ 

در مقالٔه معروفی که در مقّدمٔه کتاب خود به ما ارائه 

کرده است، حاال دیگر پشت سرگذاشته شده یا حداقل 

تخفیف یافته و بارها مشــاهده شده که آنچه ماکیاولی 

را هدایــت می کــرده، یــک شــور سیاســی قدرتمند بوده 

اســت. این اشــتیاق حّتی پس از بازنشســتگی نیز بدون 

تغییر باقی می ماند و به مثابٔه عنصر اصلی بسط نظری 

او پیشــنهاد می شــود، کــه گاهــی اوقــات بــرای توجیــه 

حّتــی برخی ناســازگاری ها، هرچند به شــیوه ای جّذاب، 

فراخوانــده می شــود. در واقــع دســتیابی بــه  واســطه  یا 

نقطٔه تعادل، بین اشتیاقی که نویسنده را وادار می کند 

تا اندیشه ای را که قباً از سوی برخی »آرمانی« تعریف 

شــده است و بنای مســتحکم قدرت هایی که می تواند 

بــه آن اهــداف جــّذاب و اغواگــر دســت یابنــد، تقریبــاً 

غیرممکن به نظر می رسد.

شاید هم اشتیاق برای وطن باشد که ترتیبات سیاسی 

ماکیاولیستی را، که دائماً از یک سو به »تجربٔه طوالنی 

چیزهــای مدرن« و از ســوی دیگر بــه »دروس متفّکران 

باستان« سرد و ساکن معطوف شده است، رنگ تراژیک 

می زند.

 از دیگــر ســو، »چیزهــای مــدرن« شــاید نخســتین 

معمــاران آن تنش، نســبت به ترتیبات ماکیاولیســتی و 

به طور کّلی قرن شــانزدهم باشــند. دورانی که بی ثباتی 

حکومــت فلورانــس، در دامــن رونــد پیچیــده و بی نظم 

تغییــر در جغرافیــای سیاســی ایتالیا، جــای می گرفت. 

درگیــری بزرگ اروپا در این دوران، هژمونی ایتالیا بود. 

به نظر می رسید که این ترتیبات به طور غیرقابل جبرانی 

از بین رفته باشند.

در ایــن وضعّیــت دراماتیــک، کــه تحت ســلطٔه عدم 

اطمینان و خطر مداوم قرار داشت، تفّکرات و تجربٔه او 

در عرصٔه پاالتزو وکیو۷ به بلوغ رســید. به نظر می رســید 

کــه زندگی نامــٔه فردی او و تاریــخ، در موازاتی قدرتمند 

با تقارن های زمانی خوش یمن، تقدیر مشــترکی داشــته 

بحــران  آن  داشــت  قصــد  تقریبــاً  نویســنده،  باشــند. 

وحشــتناک را به ابعادی عقانی تقلیل دهد؛ ]و[ گویی 

در تــاش بــرای درک منطــق عمیق تــری اســت، کــه بــر 

داستان )وقایع جاری( حاکم است.

در واقــع، همان طــور کــه مشــّخص اســت، ماکیاولــی 

در ایــن زمینــه کامــاً پیشــگام نبــود. او نمی توانســت 

میــراث ســّنت طوالنــی نوشــته های سیاســی را کــه قبل 

از او متولّــد شــده بــود و قــرار بــود بــرای مّدتــی طوالنی 

معتبر باشــد، گردآوری نکند. در مورد اصالت اندیشه و 

روش او و همچنیــن در مــورد تعّلــق احتمالــی او به قرون 

وســطایی منقرض شــده، به اومانیســم در حال غروب، یا 

در ســپیده دم رنسانس، دانشــمندان معتبر پیش تر از او 

به مــّدت چندین دهه بــا یکدیگر مقابلــه کرده اند. البته 

اضافه شــدن چارچوب تاریخی ـ نهادی معاصر به میراث 

فرهنگی اندیشٔه باستانی و قرون وسطایی غیرقابل انکار 

اســت. به عنوان مثال، همان ســناریویی که ماکیاولی با 

بســیاری از افراد قبل و بعد از خود، با آن اشــتراک اشت، 

مشاهدٔه انسداد راه تحقیق در مورد اَشکال سیاسی بود، 

کــه هــدف آن، دورنمــای واقعــاً مّلــی باشــد و در عوض، 

به سمت جســتجوی جمع گرایی دولتی منحرف گشت، 

که به تضمین آزادی و تعادل محدود می شد.

در فلورانِس آن دهه ها، و نه به عنوان مثال در جمهوری 

ونیزی معاصر آن، فعالّیت های اقتصادی و تعّهد سیاسی، 

اســتقال خود را پیدا کردند. تقریباً به نظر می رسید که 

شاید هم اشتیاق برای 
وطن باشد که ترتیبات 
سیاسی ماکیاولیستی را، که 
دائمًا از یک سو به »تجربٔه 
طوالنی چیزهای مدرن« و 
از سوی دیگر به »دروس 
متفّکران باستان« سرد و 
ساکن معطوف شده است، 
رنگ تراژیک می زند
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قــدرت، نیاز به بســط یــک ایدئولــوژی دارد که به نحوی، 

برتــری آن هــا را »توجیــه« کند. بنابراین، نیــاز به مقیاس 

جدیــدی از ارزش هــا پدیــدار شــد کــه اعمــال قــدرت را 

مشروعّیت بخشد و توجیهی اخاقی-سیاسی ارائه دهد 

که خصلت اهریمنی یا مقّدس مفروض آن را از بین ببرد.

ایــن بحــث آزاد، بــه زودی جــای خــود را به رســاله ای 

ایســتاتر در مــورد حکومــت شــهریار مــی داد، کــه در 

از  گرفــت؛  شــکل  پانزدهــم  قــرن  دوم  نیمــٔه  ادبّیــات 

نیکودمیســم۸ دربــاری لوچــو پائولــو روزلــو۹ و آلســاندو 

نهــاد دولــت،  تــا نظریه پــردازان  پیکولومینــی۱۰ گرفتــه 

و تــا اعتــای اصالــت که بــا گوارینی۱۱ انجام شــد و این 

فهرســت می توانــد ادامــه یابــد. بــا ایــن حــال، به نظــر 

می رســد که برداشــت بی حدوحصر رساله های سیاسی 

قبل و پس از ماکیاولیســم، چه جمهوری خواهانه باشند 

و چه سلطنت طلبانه، از سوی یک هدف مشترک دیکته 

شــده اند: اجتنــاب از ناآرامــی و فتنــه. جســت وجوی 

ترتیبــات و باالتر از همه نظریه پردازی در این زمینه، بر 

پایه های مختلف و در هر حال جدید، با توّجه به سّنت 

انســان گرایانٔه قبلــی، بــرای اندیشــٔه »حکومــت خوب« 

است. در واقع، بسیاری، به دلیل بسط پروژه های قانون 

اساســی که بــا آن، تبدیــل درگیری های بین شــهروندان 

بــود،  شــده  پیشــنهاد  هماهنــگ«  بــه »سخت کوشــی 

درگیــر نوعــی »روشــنفکری اتوپیایی« شــدند. این نیاز 

در اندیشــٔه قــرن مطلق گرایی نیز حفظ شــده که به نظر 

می رســد مصّمم اســت از مرزهای سیاست »ترتیبات و 

تعادل« فراتر نرود. ظاهراً، ماکیاولی این سّنت چند صد 

ســاله را قطع می کند. او ترتیبات را در چند ســطح بیان 

می کند: ترتیبــات اخاقی )متعّصبان ضد اصاحات او 

را تا حد تودٔه شــاخص سرزنش می کنند. امضاکنندگان 

اروپایــی، حّتــی بیشــتر از ایتالیایی هــا؛ نّقاشــی دیواری 

ماکیاولی شــیطانی( و همچنین ترتیبات سیاسی. برای 

تفّکر سیاســی اواخر قرن پانزدهم و شــانزدهم، در واقع، 

بــا بوکالینــی۱۲ کــه در رأس قــرار دارد، محکــوم کــردن 

رایــج ماکیاولــی تغییــر می یابــد؛ »بی تقوایی کاســیک 

ماکیاولی شیطان صفت« و »تحریک کنندٔه مستبدان«، 

همان گونــه که در »گزارش پارناســوس۱۳« معروف آمده 

اســت؛  به آنجایی می رســد که او را مشکل ساز توده ها و 

ســپس براندازندٔه ترتیبات حاکمّیتی می بینند. در ص 

۸۹ )اعداد یونانی=)LXXXIX: »این میل« با ماکیاولی 

»بود که تمام جهان را به آتش بکشــد، تا ســاده لوحان را 

گمــراه نمایــد و نــور را بــه آن موش هایی نشــان دهد که 

مــادر طبیعــت، آن هــا را بــا احتیاط بســیار، کــور آفریده 

بــود.« طبیعتــاً، مضمــون ترتیبات سیاســی )یــا نفی آن( 

در اندیشٔه ماکیاولی با ریشه های وسیع تری نیز ارتباط 

دارد، کــه بایــد در حوزه های ترتیبات یــا نظم کیهانی و 

انسان شــناختی جســتجو شــود: کیهــان، نظــم طبیعت 

اســت، آن چیــزی کــه به نظر می رســد ]اثــری از[ اراده یا 

آزادی بــر جای نمی گذارد، ]و در واقع[ آن چیزی اســت 

که مسیر بشرّیت را در ضرباهنگ چرخه ای تکرار ابدی 

تاریــخ مشــّخص می کنــد. در واقع، یک تز مشــترک این 

اســت کــه گفتمان سیاســی ماکیاولی و اســتدالل او، با 

آنچــه فیلســوفان زبــان »کارکــرد تجویــزی« یــا »معنای 

عمل گرایانه« می نامند، تداعی می شود.

یعنــی نــه به توصیــف، بلکه بــه تجویز رفتار شــهریار 

جدیــد برمی گردد، شــهریاری که حرفٔه سیاســی واقعی 

داشــته باشــد؛ و این تز، به خوبی با الهامی که از صمیم 

قلب در فصل پایانی کتاب تجّسم یافته است، یعنی ]در 

فصل[  نصیحت به شهریاران ایتالیایی، همخوانی دارد. 

با این حال، یک هدف کّلی تر را نمی توان انکار کرد، که 

شــامل پروژه های جاه طلبانه تری نیز می شود و عاوه بر 

آن، طبق طرحی حّداقل تا آخرین مواضع فلسفٔه سیاست 

در مورد اصالت اندیشه و 
روش او و همچنین در مورد 

تعّلق احتمالی او به قرون 
وسطایی منقرض شده، به 
اومانیسم در حال غروب، 
یا در سپیده دم رنسانس، 
دانشمندان معتبر پیش تر 

از او به مّدت چندین دهه 
با یکدیگر مقابله کرده اند

۴۲۵
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معاصــر را در بر می گیرد و نمونه ای از سیاســت مداران 

کاســیک اســت کــه در ســه ســطح مختلــف حرکــت 

می کنند. ســطوح ســه گانه عبارتند از: تعریف مفاهیم 

کّلــی و نظریه پــردازی؛ طرح تجزیــه و تحلیل پدیده های 

واقعــی؛ و در نهایــت، طرح دئونتولوژیــک۱۴ یا تجویزی. 

بنابرایــن، نویســنده قبل از هر چیــز، از تأّمات نظری با 

ماهّیت انسان شناختی-فلســفی آغاز می کند که شامل 

نظم وجودی انسان در جهان است.

البتــه یــک پیش فــرض »دگماتیــک« نیــز وجــود دارد 

کــه گذراتریــن بخــش اندیشــٔه او اســت، اّمــا او بــرای 

فلســفی  بســتری  در  خــود  پیشــنهاد سیاســی  توجیــه 

بــه آن نیــاز دارد. فــرض جزمــی - کــه به نوبــٔه خــود، 

ماننــد هــر قاعــده ای، شــدیداً تمایــل بــه انــکار دارد و 

بنابرایــن، چیــزی غیر از اکتســابی بی ســر و صدا اســت 

–  که همین ترتیبات و یکنواختی اساسی تاریخ و خود 

طبیعــت انســان اســت. اگــر کتــاب نخســت، گفتارها، 

آناکیکلوزیــس۱۵  اثــر پولیبیــوس۱۶ را به یاد مــی آورد، در 

کتــاب دوم موتیــف اصلی، اشــاراتی بــا طعمی نجومی 

و کیهان شــناختی اســت: »و بــا اندیشــیدن مــن که این 

چیزهــا چگونــه پیــش می رونــد، قضــاوت می کنــم کــه 

جهــان همیشــه به همین شــکل بــوده اســت ]...[ جهان 

بــه همان شــکل باقــی می مانــد.« در جهــان ماکیاولی، 

»آســمان، خورشــید، عناصر و انســان ها، از نظر حرکت، 

نظم و قدرت، با آنچه در دوران باستان بوده اند ]تفاوتی 

ندارد[«؛ »انســان ها ]...[ همیشــه با همین روال به دنیا 

آمده اند، زندگی کرده اند و مرده اند«. چنین مضامینی، 

موضــوِع تغییرناپذیــری ماهّیــت انســان و خــود کیهــان 

اســت، چیــزی کــه مفّســران آن را »اصــل یکنواختــی« 

می خوانند، همان چیزی که توّجه به تاریخ را بر اســاس 

ارزش نوموتتیک۱۷ گذشــته که با بسامدی وسواس گونه 

بازمی گــردد، توجیه می کند. مجّدداً، در مقّدمٔه کتاب 

اّول گفتارهــا، پــس از عجله در روشــن ســاختن ماهّیت 

به دلیــل فطــرت حســادت آمیز  اینکــه  انســان )»حّتــی 

انسان ها، یافتن راه های جدید، که همان جستجوی آب 

و زمین های ناشــناخته است، همیشه خطرناک نیست، 

تا آنانی باشــیم که همیشــه آماده تر برای سرزنش کردن 

دیگرانند، تا ســتایش اعمال دیگران ]...[.«(، نویســنده، 

دور شــدن از آمــوزش تاریــخ را محکــوم می کنــد: بدی 

وضعّیــت کنونــی در واقع، از نداشــتن آگاهی واقعی از 

تاریخ ها ناشی می شود، برای اینکه نتوانسته ایم از آن ها، 

با خواندنشان، نه آن معنی واقعی را احساس کنیم و نه 

طعمــی را کــه در خود دارند، از آن ها بچشــیم. گرچه با 

متغّیرهــا و پیچیدگی ها، جایگاه تاریخچٔه ماجیســترا به 

اینجــا بــاز می گردد و مهم تــر از همه، ظهــور پیامدهای 

مداوم و مهلکی اســت که برای بســیاری از مواضع کم 

و بیش رادیکال ارســطویی که در ســال ۱۲۷۷ در پاریس 

محکوم شد، مورد اقبال قرار می گیرند.

اصــل یکنواختــی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا حرکت/تغییر 

دارد، عنصــری به همــان انــدازه ســخت گیرانه، ماننــد 

عنصــر بازگشــت. می توان گفــت که با مســنارد۱۸، علم 

سیاســت ماکیاولــی مســتقیماً از تصــّور او از جهــان و 

تاریخ نشــئت می گیرد. کیهان و در عین حال بشــرّیت 

نیــز درگیــر فرآینــد دگرگونی مــداوم هســتند. در اینجا 

کافــی اســت به ایــن جنبــه از انسان شناســی پیچیده و 

بحث برانگیــز ماکیاولیایــی بپردازیم، یکی که بیشــتر با 

عنوان نظریه پردازی شــر انسان ها شــناخته شده است، 

که در واقع ارتباط نزدیکی با حرکت مداوم دارد:

  »اشــتهای انســان ها را ســیری ناپذیر می یابــم، زیــرا 

شــانس  و  همه چیــز  بــه  میــل  و  قــدرت  ذات  داشــتن 

دســتیابی انــدک بــه آن ها، دائمــاً موجــب نارضایتی در 

ذهن انسان ها و ایجاد دلزدگی از چیزهایی می شود که 

در اختیار دارند.«

الگــو، همان اســت کــه پولیبیوس ارائه کرده اســت و 

ماکیاولــی بــا تفســیر مجــّدد و گســترده، همچنیــن در 

کتــاب پنجــم تاریخ فلورانس، با اصرار آشــکار بر مفهوم 

ترتیبات، به آن اشاره می کند: 

»چون طبیعت، اجازٔه توّقف در امور دنیوی را ندارد، 

)انســان ها( همیــن که بــه کمال نهایی خود می رســند و 

دیگــر راهــی بــرای صعــود ندارنــد، ســقوط می کننــد و 

همین طــور، آنان کــه پایین رفته انــد و به دلیل بی نظمی 

ســقوط کرده انــد، تا بــه پایین ترین حد خود رســیده اند، 

به دلیــل اینکــه بیشــتر نمی تواننــد پاییــن برونــد، بــاال 

می آیند: و بدين  ترتيب، انســان هميشــه از خير به شــر 

نزول می كند و در شــر پیشرفت می کند. زیرا فضیلت، 

ســکون را بــه دنیــا مــی آورد، ســکون، تنبلــی و تنبلــی، 

بی نظمــی و بی نظمــی و تباهــی را ایجــاد می کنــد. و 

به همیــن  ترتیب نیــز ترتیبات و نظم از تباهی و فضیلت 

از ترتیبات زاده می شود و از آن ها شکوه و ثروت]...[.«

این موضوع در گفتارها نیز وجود دارد:

 »و بــدون شــک معتقدم کــه اگر بتوانم اوضــاع را به 

ایــن شــکل متعــادل نگــه دارم، زندگــی سیاســی واقعی 

و آرامــش واقعــی یــک شــهر میّســر خواهــد شــد. اّمــا از 

تقریبًا به نظر می رسید 
که قدرت، نیاز به بسط 
یک ایدئولوژی دارد که 
به نحوی، برتری آن ها را 
»توجیه« کند. بنابراین، 
نیاز به مقیاس جدیدی 
از ارزش ها پدیدار شد که 
اعمال قدرت را مشروعّیت 
بخشد و توجیهی اخالقی-
سیاسی ارائه دهد که 
خصلت اهریمنی یا مقّدس 
مفروض آن را از بین ببرد
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آنجایــی کــه همه چیزهــای انســان ها در حرکت و تغییر 

اســت و نمی توانند اســتوار بایستند، بهتر است که باال 

یا پایین بروند؛ و به بســیاری از چیزهایی که عقل به تو 

القــا نمی کنــد، ضــرورت به تــو القا می کند: تــا آنجا که 

انسان، دستور ایجاد یک جمهوری را داد تا بتواند خود 

را بــا عدم گســترش حفظ کند و )اّما( ضــرورت، آن را به 

توسعه طلبی کشاند، پس تکیه گاه هایش از بین می روند 

و او سریع تر نابود می شود.«

بنابرایــن، بدون پرداختن به نقش متغّیر و برتر تبدیل 

تاریخــی، به نظــر می رســد کــه »بخــت«، در این حرکت 

دائمی و دایره ای، تنها راه حفظ ترتیبات و تغییر مستمر 

آن است. 

این آگاهی مبنای تفسیر مجّدد او از نظریٔه پلیبیوس۱۹  

آناســیکلوز۲۰ اســت، کــه طبیعت گرایــِی چرخــه ای را رد 

می کند:

 و ایــن همان دایره ای اســت که همــٔه جمهوری ها در 

آن حکومــت کــرده  و خودشــان را اداره می کننــد: اّمــا 

به ندرت به همان حکومت ها باز می گردند. زیرا تقریباً 

هیچ جمهوری نمی تواند چنین حیاتی داشــته باشد که 

بتواند بارها این جهش ها را پشت سر بگذارد و در جای 

خود باقی بماند.

ظاهراً، ترتیبات علمــی ای که در آن یکنواختی تاریخ 

که از سوی دکترین کاسیک به ماکیاولی تحویل داده 

شده است، در اینجا در حال شکستن است. یکنواختی 

باشد یا نه، در اندیشٔه ماکیاولی ضرباهنگ فریبندٔه یک 

دگرگونــی که بر خاف تضاد ایســتای اومانیســتی خیر 

و شــر یــا رژیــم خوب و اســتبداد، و همواره شــکل خوب 

را بــه »واقعــی«، »تبدیــل« می کنــد، به وضــوح نمایــان 

می شــود؛ »تبدیلــی« که همیشــه دلیلی عقایــی بر آن 

حاکم نیســت، بلکه یک »حادثه« )یا »بخت«( نیز بر آن 

حاکم است:

»او بسیار صادق است، زیرا همه چیز در جهان، پایان 

زندگی خود را دارند، اّما آن ها تمام مسیری را که عموماً 

بهشت به آن ها دستور داده است، می روند، تا به جسم 

خود آسیبی نزنند، بلکه آن را به طور منظّم حفظ کنند. 

یا آن ها را تغییر نمی دهند، و یا اگر تغییری دهند، برای 

ســامتی اوســت نه بــه ضرر او و با این حــال، آن ها بهتر 

نظــم می یابند، و عمر طوالنی تری دارند، و از طریق این 

ترتیبــات اســت که اغلب می توان آن هــا را تجدید کرد، 

یــا اینکه، بــر اثر تصادفی خــارج از آن ترتیبــات، تجدید 

می گردنــد و چیــزی روشــن تر از نور اســت، چــرا که این 

جسم ها، اگر تجدید نشوند، دوام نمی آورند.«

ارجــاع بــه فرضیــٔه لوکرتزیا۲۱-ابوعلی ســینا، درمــورد 

بــرزخ طبیعــت۲۲ ضــروری احســاس می شــود. اّمــا در 

حرکت همیشگی، و در طلوع و غروب مستمر حوادث، 

حرکت پیش رونده و ســقوط و ســپس بازگشت به اصول 

)»عقب نشــینی به ســوی آغــاِز«( حاکــم بــر فصــل اّول 

معــروف کتاب ســوم گفتارها، همچنین اســطورٔه بزرگ 

سیاســت مدار افاطون را روایت می کند، که فیچینو۲۳ 

آن را با طنین خاّصی ترجمه کرده بود و آن را به فدریکو 

دا مونته فلترو۲۴  تقدیم کرد، که به او به عنوان شــهریار 

آرمانــی اشــاره کــرده بــود؛ و یافتن خاطــرات افاطونی، 

از سیاســتمدار۲۵ و تیمائــوس۲۶، در اندیشــٔه ماکیاولــی 

دشوار نیست، که با در کنار هم قرار گرفتن بدن انسان 

و کالبــد اجتماعــی، از »تزکیــه« صحبــت می کنــد، که 

بدنی را که فاسد می گردد، به سامتی باز می گرداند. 
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بنابراین، ما نمی خواهیم، مانند بسیاری از افراد در قرن 

نهم، با رهبری رنوده۲۷، به موازنٔه ماکیاولی-پولیبیوس۲۸ 

ماکیاولــی  کوبیــدن  به معنــای  ایــن  کنیــم.  پافشــاری 

برعکــس،  نیســت.  تاریخــی  مگالوپولیــس۲۹  برابــر  در 

می خواهیــم بر دشــواری اساســی مقایســٔه تاریخ نگاری 

کاســیک و اندیشٔه سیاســی مدرن، ماهّیت مشکل ساز 

و ابهــام ارجاع به کاســیک ها از ســوی اومانیســت ها و 

تعّلــق وزیر به دنیای آن هــا تأکید کنیم. خاصه، به نظر 

می رسد که دایرٔه پولیبیوسی، در ماکیاولی، در بسیاری 

از دایره هــای دیگــر جــای می گیــرد. همــان پژواک هــای 

افاطونی، مستقیماً منجر به از دست دادن »تراژیِک« 

وحدت و نظم )ترتیبات( می شود: این گسست تراژیک 

جهان اســت که در عوض، نشــانٔه متمایز انسان شناسی 

و کیهان شناســی ماکیاولــی اســت و همچنیــن به طــور 

کّلی، عصر مدرن را تشکیل می دهد که از کیهان، دور 

اســت. وحدت ناقص »فــردی« قرون وســطایی، به نوبٔه 

خود قهرمان داستان کیهان منظوم ارسطویی و اندیشٔه 

مسیحی است.

 این تفصیل هــای پیچیده و بحث برانگیز، زمینه های 

جدیــدی از احتمــاالت را در درون ضــرورت مکانیکــی 

آهنین طبیعت )کلمات یونانی( می گشایند، که در پرتو 

آن هــا تفّکــر ماکیاولــی از مّدت ها قبل تفســیر می شــد. 

»ضرورت« برای توسعٔه تاریخ و انسان درهم کوبیده  شده 

به دســت »حوادث«، »بخت« و همچنین با »فضیلت« 

خارق العاده، که به مثابٔه عناصری پیشنهاد می شوند که 

می توانند به تدریج از یک »ترتیبات از پیش تعیین شده« 

دور شــوند. در اینجــا جهان بینی۳۰ ضــرورت یک نتیجٔه 

مستقیم خواهد بود. همان گونه که ماکیاولیسم رایج در 

آن زمان می خواست نشان دهد، مشاهده شد که همین 

گرایش انســان به شــر، اصاً با انســان هم گوهر نیســت 

و ذاتــی هم نیســت. شــر جــزء جدایی ناپذیــر، حتمی و 

ضروری طبیعت انســان نیســت، یا دســت کم، همیشه 

نیست. بلکه یک »پیش فرض« مفید برای کسانی است 

کــه می خواهنــد اوضاع را ســر و ســامان دهنــد و منظّم 

کنند. از ســوی دیگر، دوگانگی غم انگیز و غیرقابل حل 

و شــاید حّتی افاطونی، دوگانگی و در نتیجه احســاس 

محدودّیــت همــراه با تــاش ناامیدانه بــرای غلبه بر آن 

محدودّیت، جهت تضمین امنّیت برای خود و »تداوم« 

برای دولت است که سازنده و ضروری به نظر می رسد. 

در این وضعّیت کشــمکش و تنش ابدی و غیرقابل حل، 

انسان شــناختی اســت، که اندیشــٔه پیچیــدٔه ماکیاولی 

در جســتجوی »نظمــی« کــه به طور فزاینــده ای مفهوم 

»ترتیبات تراژیک« را به خود می گیرد، به وجود می آید. 

***

بــا این تفصیل هــای تاریخ نگارانه و روش شــناختی، با 

ایــن تأثیــرات اعتقادی گســترده، همراه بــا چندین  دهه 

تجربــه در ایــن زمینــه، نویســنده به منظــور »اســتدالل 

دربــارٔه دولــت«، برای شــرح و بســط پایه هــای حکومت 

دســت به کار می شــود. در واقع، در اّولین نوشــته ها او 

نه تنهــا از مســئلٔه ترتیبــات نظامــی، غافل نشــده، بلکه 

در این جــا به نفع ترتیبــات سیاســی، آن را نادیده گرفته 

است. کافی است در مورد دومی بگوییم که ما اغلب 

بــر اهمّیــت »زور و قهر« که برای ترتیبات سیاســی نیز 

ضروری اســت، اصرار داریــم. به عنوان مثال، »ترتیبات 

نیروها« برای حکومت فلورانس در نوشــته های سیاسی 

به طور جزئی ذکر شــده اســت. همچنین در مورد دوک 

والنتینــو۳۱ در کلماتــی کــه دربــارٔه پول، در درخواســت 

صمیمانٔه او علیه ضعف سیاست فلورانس و باتکلیفی 

طبقــٔه حاکــم، کمتر از یک ســال پــس از انقاب کوچک 

مشــروطٔه فلورانس در ســال ۱۵۰۲ اظهار کرد؛ و به همان 

انــدازه خشــمگینانه، ضعف سیاســی و نظامی فلورانس 

را نیــز در مقالــٔه »طریقــٔه رفتــار بــا مــردم شورشــی وال 

دی کیانــا۳۲« مّتهم می کند؛ و این فهرســت می تواند تا 

آخریــن و مطمئناً خوش اقبالترین اثر هنری جنگ ادامه 

پیــدا کنــد کــه پــر از رخدادهــای موضــوع »ترتیبــات« 

و زمینه هــای معنایــی مرتبــط بــا آن، سیاســی و نظامی، 

می باشد؛ همان طور که می توانید به خوبی این موضوع 

را متصــّور شــوید. در گفت وگــوی کوزیمــو۳۳ و فابریزیو 

کولونــا۳۴، بــا توّجــه بــه فرصت  یــک »ترتیبــات نظامی« 

گســترده، بر لزوم پرهیز از »بی نظمی« تاکید می شــود 

کــه به عنــوان فتنه هایی علیــه خود »ترتیبــات« نظامی 

درک می گردد.

در اینجا، مناقشه بر سر رابطه بین نوشته های سیاسی 

جزئی و شاهکارهای بزرگ - و نیز تزهای دو طرف مقابل، 

حامیان توســعه۳۵ در برابر حامیان عقیدٔه زودرس بودن 

فوق العــادٔه برخــی تزهــا و در نتیجــه وحــدت مفهومــی 

بازنگــری   - نوشــته های سیاســی  بــزرگ کل مجموعــه 

نمی شــود. در اینجــا، کافــی اســت حّداقل بــه موضوع 

ترتیبات سیاســی توّجــه کنیم که ماحظــات مربوط به 

اهمّیت سیاست »تأمین« - تدارکات - از منظر نظامی، 

قبل و بعد از »شــهریار« و »گفتارها« صورت می گیرد؛ 

بــا توّجــه به اینکــه آن هــا هرگز نیــاز به هماهنگــی میان 

با این حال، به نظر 
می رسد که برداشت 
بی حدوحصر رساله های 
سیاسی قبل و پس 
از ماکیاولیسم، چه 
جمهوری خواهانه باشند 
و چه سلطنت طلبانه، از 
سوی یک هدف مشترک 
دیکته شده اند: اجتناب از 
ناآرامی و فتنه
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ســاح های خوب و ترتیبات خوب را منتفی نمی کنند. 

در همان رســالٔه نظامِی مختص به هنر جنگ، سیاســْت 

مبنــای ضــروری، برای نشــان دادن نیاز به یک ســازمان 

نظامــی کارآمد اســت: »ایــن چیزی نیســت جز کاهش 

آسودگی در ارتباطات و نه اینکه زندگی یک غیرنظامی 

با یک نظامی فرق دارد.« همچنین در »ارائٔه ترتیبات«، 

نویسنده در ابتدا از توّجه به این نکته کوتاهی نمی کند 

کــه »همــٔه جمهوری هایی که در گذشــته حفظ شــده و 

توســعه یافته اند، همواره دو چیز را پایٔه اصلی کار خود 

قرار داده اند: »عدالت و اســلحه«. در »گفتارها« و در 

»شــهریار«، و همچنیــن در »تاریخ هــای فلورانس« )که 

نوشــته های ســه گانه ای هســتند که پس از »تاریخ هنر 

جنگ«، بیشتر از همه، این اصطاح را به خود اختصاص 

می دهند( »ترتیبات« تقریباً هرگز از نوع نظامی نیست. 

اصطاح شــبه نظامــی در واقع مخالــف ترتیبات و نظم 

است، بنابراین دومی به معنای سیاسی درک می شود: 

»در جایی که یک شــبه نظامی خوب وجود دارد، بهتر 

اســت ترتیبات خوبی داشــته باشــیم.« بنابراین، ترتیب 

موضوعی، برخاف نوشته های قبلی، تقریباً همیشه در 

اصل و در گفتمان، معنای سیاسی-ســازمانی دارد. این 

رویکــرد در »تاریخ هــای فلورانس« نیز نمایان می شــود. 

در اینجا نظم، »قاعده« یا »فرمان«، »روش عمومی« یا 

»سازمان« یا »عرف« است، اّما بیشتر به معنای سیاسی، 

به عنوان »طبقه« یا فقط »ترتیبات« یا »حکومت« ظاهر 

می شود. چند مثال در این زمینه روشنگر است:

»از دیگر نظام های بزرگ و شگفت انگیز جمهوری ها و 

حکومت های باستانی که در زمان ما منقرض شده اند، 

ایــن بــود کــه بارهــا و در همــٔه زمان هــا، ســرزمین ها و 

شهرهای بسیاری به وسیلٔه آن ها ساخته شدند.«

»زیــرا هیچ چیــز آنقدر شایســتٔه یــک شــهریار عالی و 

یک جمهوری منظّم نیســت و برای یک اســتان، مفیدتر 

از ســاختن ســرزمین های جدیــد، جایی اســت کــه افراد 

بتواننــد به راحتــی خــود را برای دفــاع یا تولیــد فرهنگ 

آمــاده کننــد. کاری کــه آن هــا به راحتــی می توانســتند 

انجام دهند و به آن کار عادت داشتند، گسیل ساکنان 

جدیــد، چه افراد شکســت خورده )مجبــور( و چه با میل 

خــود بــه آنجا بــود، و آن  را مســتعمره می نامیدنــد. زیرا 

عــاوه  بر اینکه عامل این دســتور، برای ســاختن اراضی 

جدیــد بود، باعث امنّیت بیشــتر کشــور فتح شــده هم 

می شد ]...[.«

جست وجوی ترتیبات 
و باالتر از همه 

نظریه پردازی در این 
زمینه، بر پایه های 

مختلف و در هر حال 
جدید، با توّجه به سّنت 
انسان گرایانٔه قبلی، برای 

اندیشٔه »حکومت خوب« 
است

۴۲9

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



»]...[ به نظر آن ها ]برای فلورانسی ها[ زمان آن رسیده 

بود که بتوانند شکلی از زندگی آزاد و ترتیباتی را اّتخاذ 

کننــد تــا بتواننــد از خــود دفــاع نماینــد، قبــل از اینکــه 

امپراتور جدید قدرت خود را به دست آورد.«

و  خــوب«  »انتظامــات  بحــث  تواریــخ،  در  »حّتــی 

»اصــاح  بــرای  کــه  دارد  وجــود  »انتظامــات جدیــد« 

شهرها« ضروری است.«

در مراقبــٔه سیاســی او، به نظر می رســد هدف، دقیقاً 

ایجــاد و حفــظ ترتیبات سیاســی اســت کــه بایــد پایه و 

اســاس خــود را پیــدا کنــد و آن را در ســاح های خــوب 

می یابد، اّما قبل از آن، در قوانین خوب:

»پایه هــای اصلــی کــه همــٔه دولت ها را، چــه جدید و 

چــه قدیمــی یا مختلط، ترکیب می کننــد، قوانین خوب 

و ساح های خوب هستند و ]...[ جایی که ساح خوب 

نیســت قانــون خوبی نیســت و هــر جا که ســاح خوب 

هست بهتر است قوانین خوب باشد ]...[.« 

در واقع، در آنچه به عنوان »ضمیمٔه باغی« شهریار، 

یعنــی فصل آخر مــورد بحث، مطرح می شــود، موضوع 

شبه نظامیان مزدور، دوباره مطرح می گردد: ماکیاولی 

دوباره به شاهزادگان ایتالیایی توصیه می کند که ارتش 

خود را تشکیل دهند. با این حال، حّتی در فصل بیست 

و  ششم )XXVI(، یک »مانیفست سیاسی« واقعی، این 

معنــای گســترده را حفظ می کنــد: در اشــاره به قدرت 

»مقّررشــده از ســوی خدا«، یک بار به مثابٔه یک دســتور 

نظامی، بار دیگر به عنوان یک فرمان غیر نظامی، دو بار 

به منزلٔه مترادف برای ترتیبات )نظم( اســتفاده می شود 

)»قانون جدید و آن دستورات جدید است«(.

از ســوی دیگــر، مشــاهده شــده اســت کــه شــهریار 

»دمیــورژ نیســت، بلکــه مصلح و قانون گذار اســت و به 

قدرت رســیدن او - اگر اســتفاده از این فرمول برای ما 

جایز باشــد - کودتا نیســت. اّما انقابی است که دالیل 

خــود را از مــردم و از تاریــخ می گیــرد. ]...[ ماکیاولــی 

قصــد دارد تصدیــق کنــد کــه در ایتالیــا، زمــان بــرای 

فرآینِد بازســازِی کامِل زندگِی سیاسی فرا رسیده است، 

فرآینــدی که لزوماً از مســیر معرفــی »نظام های جدید« 

می گذرد.

مهر و موم کردن شــهریار گرایی۳۶ به این جهت است 

کــه در ایتالیــا، »نظام هــای باســتانی خــوب نبودنــد، و 

هیچ کس نتوانسته است نظام جدیدی پیدا کند«.

در سرتاســر نوشــته های سیاســی ماکیاولــی، مفهــوم 

ترتیبــات به مثابــٔه انتظام و عدالت، بــا اصرار زیاد دیده 

می شــود. ایــن یــک موضــوع اصلــی اســت کــه پیش تــر 

به وضــوح در فصــل ۲۴ کتــاب اّول گفتارهــا بیــان شــده 

خــود  شــهروندان  بــرای  منظــم  جمهوری هــای  اســت، 

هم زمان به مثابٔه پاداش و مجازات هســتند، آن ها هرگز 

یکدیگر را انکار نمی کنند. بنابراین، حفظ ترتیبات بیش 

از هــر چیــز مبتنــی بــر عملکــرد صحیح عدالت اســت، 

قوانیــن خــوب و اجــرای صادقانــٔه آن هــا. ماکیاولــی، بــا 

توّجه به توافق »اسلحٔه خوب« و »قانون خوب«، »نظام 

باســتانی« را به یــاد مــی آورد، کــه در آن »دیگر چیزهای 

مّتحد و ســازگارتری پیدا نخواهند شــد، که ضرورتاً، هر 

دو به اندازٔه این ها یکدیگر را دوســت داشــته باشــند.« 

وزیــر بیــش از هر چیز به مســئلٔه نظام خــوب، قوانین و 

عدالت حســاس اســت و در نتیجه به استراتژی نظامی 

می اندیشــد کــه از جمله، حّتی نمی توانــد به آن افتخار 

کنــد و گویی ســاح های مــزدور و سیســتم فرماندهان 

را بــا هــم اشــتباه می گیرد و در هر صورت تســلیم خطر 

»نظریه پردازی« بیش از حد می شود، همان طور که قلم 

تند باندللو۳۷ قبًا او را در این زمینه استهزاء کرده بود. 

 دقیقــاً در »شــهریار«، از آنچه به یــاد می آید، خود او 

بــرای وتتوری۳۸ »ســناریویی« را تعریــف می کند، حّتی 

در »هوس« - که تقریباً به طور مناســبتی نوشــته شــده 

و بازنگری نشــده اســت - چندین بار مفهوم محکومّیت 

شــدید رژیــم نظامی ظاهــر می شــود، زیرا بدتــر از همه 

تلّقــی می گــردد، تــا آنجــا کــه هــدف آن خیــر عمومی و 

جهانی بودن، مانند پادشــاهی ها و جمهوری ها نیست، 

بلکــه فقــط بــرای رضایت حزبی اســت که تنهــا به دلیل 

مسّلح بودنش قوی تر است.

قوانیــن، عدالــت و ســپس »ترتیبات« یا اگر دوســت 

داریــد، اشــکال درســت حکومت و انــواع منحط؛ این ها 

موضوعات مورد توّجه هستند. 

در فصول اّول »شــهریار«، پس از طبقه بندی معروف 

انواع اصالت )موروثی، جدید و مختلط(، و اصالت های 

موروثــی کــه در فصــل دوم به ســرعت و بــا عجلــه بیــان 

شــده اند، نویســنده بافاصله بــه مســئلٔه حکومت های 

جدیــد می پــردازد. در ایــن فصــول اســت کــه مشــکل 

»ترتیبــات« با قّوت بیشــتری مطرح می شــود، بنابراین، 

تمایــز بیــن اصــول جدیــد و موروثــی نیــز فــرو می ریزد: 

اصاح گر و قانون گذار، کســی اســت که »نظام جدید« 

را معرفــی می کنــد یا باید نظام موجــود را تجدید کند. 

حّتــی »شــهریار موروثی« مانند آگاتوکلــس۳۹ را به دلیل 

تنــد بــودن اقــدام اصاحــی می تــوان »شــهریار جدید« 

با وجود این نوسانات، 
نمی توان انکار کرد که 
ماکیاولی نوآوری قابل 
توّجهی در واژگان سیاسی 
مدرن داشته است. این 
نوآوری همچنین عبارت 
است از شناسایی یک 
اصطالح خاص برای 
نشان دادن ترتیبات سیاسی 
در جامعه؛ »اندیشیدن« 
به چیزی که گذشتگان، 
که فرهنگ لغت خاّصی 
نداشتند، می توانستند با 
استفاده از مقوله های 
انتزاعی تصّور کنند 
(، )یک ایالت/ )یک شهر
جمهوری(

۴3۰

فصل پنجم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



دانست.

در دو شــاهکار اندیشــٔه سیاسی، شــهریار و گفتارها، 

توّجه به تحلیل اشکال »دولت« معطوف شده است، با 

درکی از نشانٔه »دولت« که به نظر مفّسران بسیار به آن 

نزدیــک و در عصــر مدرن و معاصر بحث برانگیز اســت. 

در واقــع، نخســتین تمایز بین پولیــس۴۰ و پولیتیکوس۴۱، 

یعنی بین دولت و سیاست، اکتساب عصر مدرن است؛ 

بــا اصطاحاتــی چنــان درهم تنیــده کــه حّتــی به عنوان 

مترادف به کار می روند، و مطابق با خطّی تفســیری که 

از هابــز۴۲ به وبر۴۳ می رســد. وزیر فلورانس، شایســتگی 

شکستن ســّنت ارسطویی-کاسیک در مورد ماهّیت و 

تشکیل دولت را داشت؛ نظریٔه تکاملی که بر پیش فرض 

انسان شــناختی جامعه پذیری طبیعی انسان ها بنا شده 

اســت. در عوض، تزهای قراردادگرایی قرن شــانزدهم و 

هفدهــم را پیش بینی می کند، که نه تنهــا بدون پژواک 

نظریٔه لوکرتزیایی۴۴، تا شــرح و بســط »خیــر« با ماهّیت 

عمومــی، و کامــاً متمایــز از خیــر اخاقــی اســت، بلکه 

بــا گــذری از ســوی کیــودی۴۵، از خیر عمومــی۴۶ تا خیر 

مشــترک۴۷ مشــّخص گردیده اســت.  این خیر عمومی، 

در  میانجی گــری  بــه  دیــد،  خواهیــم  کــه  همان طــور 

درگیری ها تقلیل می یابد. مهم تر از همه، ماکیاولی این 

کلمه را از ریشــٔه التینی آن، که برای اّولین بار اســتفاده 

می شــد، به کار می برد، نه به عنوان یک شرط-وضعّیت، 

بلکــه به عنــوان یــک اصطاح کامــاً سیاســی. در تاریخ 

اندیشــٔه سیاســی، در واقع، یکی از اّولین و روشــن ترین 

نمونه هــای دگرگونــی معنایــی ایــن اصطــاح، دقیقاً در 

اندیشٔه ماکیاولی، در سطرهای آغازین »شهریار« یافت 

می شود:

»دولت هــا همگــی فرمانروایی هایــی هســتند کــه بر 

انسان ها سلطه داشته و دارند، آن ها یا جمهوری بوده اند 

و هستند و یا پادشاهی )سلطنتی( هستند.«

به عنــوان  »دولــت«  از  ماکیاولــی  زمینــه،  ایــن  در   

مترادف »ســلطه« و به عنوان یک ایدٔه انتزاعی استفاده 

می کنــد کــه می تواند به سیســتم های نهــادی مختلف 

»ترتیبــات  به عنــوان  »دولــت«  باشــد:  داشــته  اشــاره 

سیاســی«، یعنی نشــان دهندٔه نوع است، که به نسبت 

آن، پادشاهی یا جمهوری به عنوان گونه ، اشکال خاّصی 

در نظر گرفته می شــوند. در بخش های دیگر »شهریار« 

و در »گفتارهــا« اصطــاح دولــت فلورانــس، بــا معنــای 

»دولــت« معــادل »رژیم« یا متــرادف کارمندان دولت 

پدیدار می شود. 

بــا وجــود ایــن نوســانات، نمی تــوان انــکار کــرد کــه 

قابــل توّجهــی در واژگان سیاســی  نــوآوری  ماکیاولــی 

مــدرن داشــته اســت. ایــن نــوآوری همچنیــن عبــارت 

اســت از شناســایی یک اصطاح خاص برای نشان دادن 

ترتیبــات سیاســی در جامعــه؛ »اندیشــیدن« بــه چیزی 

کــه گذشــتگان، کــه فرهنــگ لغــت خاّصــی نداشــتند، 

می توانســتند بــا اســتفاده از مقوله هــای انتزاعی تصّور 

کنند )یک شــهر۴۸)، )یک ایالت/جمهــوری۴۹(. به عبارت 

دیگــر، ماکیاولی به اصطاح »دولــت«، معنای اقتدار، 

برتــری و قــدرت سیاســی را اعطــا کرد. ایــن »موضوعی 

است که به وضوح از موضوع ترتیبات جدا شده است، 

کــه در خــارج باقی می مانــد و بر آن افزوده می شــود«. 

به نظر می رسد که این یک »نوع« یا طبقٔه عمومی است 

کــه دو گونــه یــا زیرطبقــٔه خــاص پادشــاهی و جمهوری 

بــه آن تعّلــق دارنــد. از میــان این هــا، او از طریق دولت، 

ویژگی های ساختاری بنیادی را بیان می کند.

بازهــم، به عنــوان پیش فرض رویکرد ماکیاولیســتی از 

طریق اشکال مختلف دولت، شاید باید تصریح کرد که 

نویسنده، عاوه  بر بی عاقگی به خود دولت، به عنوان 

»نوعــی« نظــام، آن را در رابطــه با تولّد ایــن »نظام های 

قانونــی« متفــاوت )کــه »به طــور تصادفــی« بــه وجــود 

آمدنــد( و نه حّتی مطابق با مشــروعّیت و منبع قدرت، 

در کل به عنــوان ِگرِهــی مشــکل زا شناســائی نمی کند. 

آنچه او و ســایر سیاســتمداران به اصطاح »رئالیســت« 

در واقع، یک تز مشترک 
این است که گفتمان 

سیاسی ماکیاولی و استدالل 
او، با آنچه فیلسوفان 

زبان »کارکرد تجویزی« 
یا »معنای عمل گرایانه« 

می نامند، تداعی می شود
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)از ُبــَدن۵۰ گرفتــه تــا لوتــر۵۱ تــا نظریه پــردازان »حامــی 

دولــت«(، نظام های متفــاوت -جمهوری و پادشــاهی - 

مورد عاقٔه او هســتند، نه اشــکال کســب قــدرت. اگر 

صفحات کمتر شناخته شدٔه فصول )به ویژه جاه طلبی۵۲( 

و برخــی از قســمت های »گفتارهــا« را کنــار بگذاریــم، 

نویسنده عاقه مند است که حیات سیاسی را به عنوان 

نقطــٔه شــروع در نظــر بگیــرد. مهــم نیســت کــه قدرت 

چگونه پدید می آید یا توجیه می شــود، مهم اثربخشــی 

و تأثیر آن است. 

از ایــن رو، گونه شناســی اشــکال مختلــف »دولت« و 

فســاد آن هــا - مضمونــی که در رســاله های قــرون پنجم 

و ششــم محبوبّیــت دارد - یــک دلیــل زیرپوســتی در 

گفتارهــا، به ویــژه در کتــاب اّول اســت کــه حّداقل پس 

از فصــل هجدهــم، به عنوان نظر مســتقیمی به لیویو۵۳، 

و ســپس به جمهوری روم به عنوان قهرمان اصلی تعّلق 

می گیــرد. اّمــا ماکیاولــی در تحلیلــی تطبیقی   بــا دیگر 

رژیم های سیاسی، پیوسته از این موضوع فراتر می رود.

اشــرافّیت،  )پادشــاهی،  ســه گانه  تقســیم  ایــن 

از  کــه  بــود  آن هــا(  بــه  مربــوط  انحطــاط  و  جمهــوری 

به ویــژه  آن،  رأس  در  پولیبیــوس  و  کاســیک  ســّنت 

ششــمین کتاب سرنوشت ســاز تواریخ، در مــورد نظریٔه 

اناکیکلوزیس=بازیافت۵۴، پس از ادبّیات قرون وسطایی، 

در اومانیســم و   رنســانس به منّصٔه ظهور رسیده بود. با 

این حال، تقســیم بندی کاســیک و ســه تایی از اشــکال 

دولــت، بــه زودی کنــار گذاشــته شــد، تــا جــای خــود را 

بــه گونه شناســی اصلی، کــه تنها دو نقطــٔه مرجع دارد، 

بدهد: جمهوری و پادشاهی )یا حکومت(.

کتــاب  نه تنهــا  پادشــاهی،  و  جمهــوری  بیــن  تمایــز 

»شــهریار« را دربرمی گیــرد، بلکــه دائمــاً در گفتارهــا 

تکرار می شــود. فصل اّول گفتارها از قبل به این مشــکل 

ســایر  در  کــه  می رســد  به نظــر  واقــع،  در  می پــردازد. 

فصل های بررسی شده، پس از فصل اّول، تقسیم سه گانٔه 

کاســیک تنها برای اشــاره بــه انواع مختلــف جمهوری 

بــه کار مــی رود: اشــرافی، دموکراتیــک و »ترکیبی«. دو 

مورد آخر به طور خاص، مورد توّجه ماکیاولی است. 

حّتــی همیــن عنصــر آخــر هــم مدرنیتــٔه واقعــی وزیر 

را نشــان می دهــد، می تــوان گفــت که شکســتن ســّنت 

کاســیک و تقریبــاً گشایشــی به ســوی میــراث قــرون 

وسطایی است، تا آنجا که تمایز بین شهر۵۵ و استان۵۶ یا 

منطقــه۵۷ را در نظــر می گیرد - دو بیان از جامعٔه کامل؛ 

به طــرز متناقضی، دقیقاً به این دلیــل که ماکیاولی این 

تمایز را با مفاهیم تاریخی-جامعه شــناختی پر می کند، 

اّما برداشت او از قدیمی ها، مهم تر از همه از متأخرین، 

همچون مونتسکیو، در روح القوانین۵۸، به ویژه در تمایز 

بین سلطنت و استبداد احساس می شود.

اکنــون تقریبــاً بــه اّتفــاق پذیرفتــه شــده اســت کــه 

مشــکل انتخــاب بیــن جمهــوری و پادشــاهی، یکــی از 

مســائل هرمنوتیکی۵۹ مهم نیســت. برای برخی، همین 

تمایــز ممکــن اســت ساقط شــده در نظــر گرفتــه شــود، 

کــه تاریخ نــگاری آنگلوساکســونی، در مطالعــٔه شــهریار 

و گفتارهــا، حّداقــل بــا درک آن به عنــوان تقابــل بیــن 

فرضیه هــای پادشــاهی و جمهوری خواهی، بســیار بر آن 

اصرار می ورزد.

معیار اّولّیه برای تفسیر، معیار جامعه شناسی در نظر 

گرفته می شــود. نویســنده در رویٔه »تجویزی« خود، به 

خود اجازه می دهد که با نگرانی دائمی، رژیم سیاســی 

را با ســاختار اجتماعی مرتبط کنــد. بنابراین، خود را به 

توصیــف نحــؤه عمــل قدرت در ســطح سیاســی نهادها 

محــدود نمی کنــد، بلکــه ایــن رفتــار را بر اســاس روابط 

عینی بین طبقات اجتماعی نیز توضیح می دهد.

انتخــاب شــکل ایــده آل حکومــت از تحلیــل ســاختار 

اجتماعی ناشی می شود: »و باید بر اساس آنچه درست 

اســت، فرض کرد که وقتی شــهری فاســد، زیر نظر یک 

شهریار زندگی می کند، مانند آن شهریاری که با وجود 

برخــورداری از نســب عالــی، به تباهــی می گراید، هرگز 

نمی تــوان مقام آن شــهریار را به راحتی تقلیــل داد و در 

واقــع بهتر اســت یکی از شــهریار ها، دیگــری را خاموش 

کند ]...[ البته چنین فساد و نگرشی برای زندگی آزاد، 

ناشی از نابرابری در آن شهر است.«

بنابرایــن، امید مــی رود این راه حل پادشــاهی، تقریباً 

جای »نابرابری« اجتماعی ناشــی از فســاد را به شــکلی 

حکومتــی پر کند. این رویکرد که تعیین کننده نیســت 

و دشــوار اســت و تــرس از تقریباً »عــدم امکان« تجدید 

»ترتیبــات« را ایجــاد می کنــد، وضعّیتــی را بازســازی 

می کند که اکنون فساد و انحطاط اخاقی در آن حاکم 

است:

»بنابرایــن الزم بــود کــه بخواهیــم رم درحــال فســاد، 

خود را آزاد نگه دارد، زیرا همان طور که در روند زیست 

خــود، قوانیــن جدیدی وضع کرده بــود، انتظام جدیدی 

نیز ایجاد نموده بود: زيرا ســاير انتظامات و شــيوه های 

زيســتن را بايــد در یــک شــرایط بــد نظــم داد، تــا در یک 

شــرایط خــوب. فرمی مشــابه می توانــد در یک موضوع 

نویسنده در رویٔه 
»تجویزی« خود، به خود 
اجازه می دهد که با 
نگرانی دائمی، رژیم سیاسی 
را با ساختار اجتماعی 
مرتبط کند. بنابراین، خود 
را به توصیف نحؤه عمل 
قدرت در سطح سیاسی 
نهادها محدود نمی کند، 
بلکه این رفتار را بر اساس 
روابط عینی بین طبقات 
اجتماعی نیز توضیح 
می دهد
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کاماً متضاد وجود داشته باشد. اّما چون این ترتیبات، 

یا می بایســت به طور ناگهانی اعمال می شــدند - وقتی 

متوّجــه شــدند کــه شــرایط دیگــر، خــوب نیســت - یــا 

اندک انــدک - پیــش از آنکه کاماً شــناخته شــوند، ولی 

اعمال آن ها در شــرایط فوق العاده ضرورت یافته )مانند 

بروز خشــونت و اســتفاده از ســاح در برابر هر چیز(، تا 

ایــن نــوع ترتیبــات در آن شــهر رایــج شــده و بتوانند آن 

وضعّیت را به روش خود سامان دهند.«

بنابراین، فرضیٔه حکومت، به عنوان تاشی »ضروری« 

فســاد عمومــی  یــک  از  ناشــی  نظــام  بــرای »اصــاح« 

اجتماعــی نمایــان می شــود. تاشــی کــه البته، مســلماً 

راه حل قطعی نیست: 

یــا  »مشــکل«  مســئله  ایــن  فــوق،  مــوارد  همــٔه  در 

فاســد،  شــهرهای  در  کــه  دارد،  وجــود  »غیرممکــن« 

جمهــوری حفــظ می گــردد، یا مجــّدداً ایجاد می شــود و 

حّتی وقتی جمهوری بخواهد ایجاد شود یا حفظ گردد، 

باید آن را بیشــتر به ســمت دولت حکومتی گرایش داد 

تــا بــه دولت مردمی؛ به طوری کــه مردمانی که به دلیل 

وقاحتشــان، نمی تــوان آن هــا را بــا قوانیــن اصــاح کــرد، 

به نوعی توسط یک شهردار تقریباً حکومتی مهار شوند؛ 

و البتــه اگر بخواهند، ایــن کار را، از طرق دیگری انجام 

دهنــد، تــا اصاح مورد نظر ایجاد شــود، یا راهی بســیار 

ظالمانه خواهد بود، یا کاماً غیرممکن.

بــا ایــن حال، تحقیق، در برخی موارد دشــوار و تقریباً 

غیرممکــن اســت. ایــن »برابری« و تعادل، چــه از طریق 

جمهوری و چه از طریق حاکمّیت به دست آمده باشد، 

فرقــی ندارد، ایــن اعتقاد اّولّیه را انــکار نمی کند: تأیید 

قابل توّجه تضاد بین ترتیبات مختلف.

جمهــوری روم، همــراه بــا پادشــاهی فرانســه و علــوم 

سیاســی ماکیاولیستی، مثال روشــنی برای این تز ارائه 

می دهــد. دولت مختلط روم تعادلــی ناپایدار و متزلزل 

بیــن مــردم و بــزرگان، بیــن »میل بیــش از حد مــردم به 

آزادی« و »میــل بیــش از حد اشــراف بــه فرماندهی« را 

تجربه می کند. شکســتن این تعادل همان آغاز فســاد و 

انحطاط است.

***

با توّجه به این موارد، ما به یک موضوع کلیدی از علم 

سیاست ماکیاولیستی می رسیم که مستقیماً با موضوع 

ترتیبات مرتبط است: درگیری. ماکیاولی واقع گرا، نشان 

می دهد که چگونه نبود درگیری های سیاســی بزرگ، با 

تنش های اخاقی و ابداعات سیاســی که برمی انگیزد، 

تنهــا »بی تحرّکی« ایجاد می کند؛ و بی تحرّکی به عنوان 

مثــال، ونیز را »یــا زن صفت می کند، یا تقســیم«. پایان 

تنش و درگیری برای ماکیاولی، پایان سیاست را نیز رقم 

خواهد زد. حداقل بر اســاس تاریخ نگاری ماکیاولیستی 

سال های اخیر، این یکی از قابل توّجه ترین دستاوردهای 

تاریخ نگاری و علوم سیاســی آن خواهــد بود. این همان 

چیزی اســت که می توان آن را به عنوان اصل »بهره وری 

منفــی« در ترتیباتــی تعریــف کــرد که ظرفّیت انبســاط 

آن، مشــروط به رانش همگرای قطب های متضاد است. 

بنابرایــن، بــا ماکیاولــی، عنصــری کــه قرن هــا از ســّنت 

رســاله های سیاسی قبل و بعد از نویسنده حذف شده، 
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به عنوان قهرمان داســتان وارد می شــود - البته تنها به 

استثنای چند نویسنده، به ویژه الکسیس دتوکویل۶۰ -:

»مقولٔه جنبش«؛ اّول از همه، از مفهوم توسعٔه خطّی 

تاریخ قطع می شود، که از مانتی۶۱ تا فیچینو۶۲، هرچند 

بــا تفاوت هــای آشــکار، بخش هــای بزرگــی از فرهنــگ 

اومانیســتی را مّتحــد کــرده بــود. به ویــژه، اختافی که 

را  پــادوا۶۳  مارســیلیوس  ســپس  و  را  ایتالیــا  حکومــت 

در کتــاب آرامــش مدافــع۶۴ آزار مــی داد، ســّنتی قــرون 

وســطایی بود. و آخرین اّما نه کم اهمّیت ترین، در مورد 

خطــر بی نظمــی و درگیری برای پیشــرفت تاریخ اســت 

کــه لئونــاردو برونــی۶۵ دربارٔه آن ســخنرانی کــرده بود و 

ماکیاولی قضاوتی تلخ در بارٔه او داشت.

در واقــع، حّتــی ســاوناروال۶۶، همــان »راهبــی« کــه با 

کمــال میــل »ردای خــود را عوض می کنــد )رنگ عوض 

می کنــد(« و ماکیاولــی بــا او با کنایه و گاه با خشــونت 

برخورد می نماید، در »شــهریار« و در »گفتارها« تقریباً 

نمــاد یک موقعّیت سیاســی می شــود؛ ســاوناروال نیز بر 

اثربخشــی »نوآورانــه« »تضاد« یا »مصیبت« پافشــاری 

کــرده بود. با این حال، این مفهوم در یک طرح اخاقی 

قــرار گرفــت کــه ماکیاولــی آن را بــه توافقــی در ســطح 

سیاسی بدل می کرد.

ماکیاولــی چندین بار بر ماهّیــت »طبیعی« تعارض و 

به همین ترتیب بر اجتناب ناپذیری ماهّیت حل نشــدنی 

مفهــوم  ایــن  بــه  حــال،  ایــن  بــا  مــی ورزد.  اصــرار  آن 

اجتناب ناپذیر بودن تعارض، بســنده نمی کند و مثبت 

بــودن آن را در ترتیبــات سیاســی نیــز مــورد توّجــه قرار 

می دهد:

»و اگرچه هنوز در میان شهروندانی که به  این  ترتیب 

ســامان می یابنــد، نمی تــوان به هیچ وجــه تضمیــن کــرد 

کــه نفرت های بســیار زیاد وجود نداشــته باشــد؛ با این 

حال، آن ها وقتی طرفدارانی نداشــته باشــند که به سود 

خود آن ها دنبال  کنند، نمی توانند به جمهوری آســیب 

برســانند؛ پس مصلحت است که برای تامین نیازها، به 

تأکیــد بــر آن هــا روی آورند و مخصوصــاً رعایت کنند تا 

شروط مدنی با هم تاقی نکنند.«

 در پرتــو درگیری به عنوان یک عنصر اساســی زندگی 

سیاســی، می تــوان موقعّیــت وزیــر را در قبــال »دولــت 

مختلط« درک کرد، که موّفق می شــود »تعارض« را در 

معانی مختلف آن نهادینه کند.

راه حــل ماکیاولــی، راه حــل ســاده ای نیســت. در این 

کار، او موّفــق می شــود از اّتهامــی که ُبــَدن۶۷ در کتاب 

دوم جمهوری۶۸ به او و حّتی بسیاری از متفّکران دورتر 

زده، بگریــزد: اّتهام »آرمان گرایی سیاســی«. همان طور 

که آرمان مطلق در اندیشــٔه نظریه پرداز دولت، طبیعی 

بود، نظریٔه »دولت مختلط« از ســوی ُبَدن به یک تصّور 

پیشــا علمی بازگردانــده شــد. ُبَدن با قــدرت، نه فقط از 

غیرقابــل تحّقــق بــودن یــا حّداقــل در دســترس نبــودن 

قانــون اساســی مختلــط بلکــه از منفــی بودن ایــن نظام 

در هرکجــا کــه رخ دهــد، دفــاع می کند. ایــن یعنی، نه 

تردید در موجودّیت بلکه در ثبات دولت مختلط وجود 

دارد. چیــزی کــه در طرح ارســطویی-پلیبیویی، که در 

ادبّیات رنســانس، از آن به عنوان تضمین حداکثر ثبات 

یــاد می شــود، و در اینجــا ارائه شــده، در واقــع بیانی از 

حداکثــر بی ثباتــی اســت. بنابرایــن، می توانیــم بــا نظر 

اسپوزیتو۶۹ موافق باشیم که هدف واقعی جدلی ُبَدن۷۰، 

دولت مختلط نیســت، بلکه دولت مختلطی است، که 

تنها به دلیل اینکه به آن عامل بی ثباتی و انحطاط مرتبط 

است، کل فلسفٔه سیاسی زمان آن را در تضاد طرف های 

اجتماعــی قــرار می دهد. کل فلســفٔه سیاســی را، به جز 

ماکیاولی.

دومــی، از کلیشــه های مربــوط بــه »دولــت مختلط« 

به عنــوان شــکل کاملــی از دولــت فراتــر مــی رود. او که 

زندانی اســطورٔه ثبات نیســت، در دولــت مختلط روم، 

راه حلی مثبت برای دولت جمهوری می بیند. 

نویســنده، در فصل چهارم کتاب اّول گفتارها، که از 

مبارزات پاتریســیون ها و پلبی ها در روم جمهوری خواه 

)مضمونی محبــوب برای ماکیاولــی( صحبت می کند، 

بــا صراحت و روشــنی بــه این موضوع می پــردازد. او بر 

مفهــوم »تأثیــرات خوب« شــورش ها و ایــن واقعّیت که 

یک شــبه نظامــی خوب را نمی تــوان از نظام خوب جدا 

کرد، حّتی در غیاب بخت، اصرار دارد و در خاتمٔه این 

قطعه می نویسد:

»مــن نمی خواهــم در مــورد صحبــت کــردن از ایــن 

غوغاهایــی کــه از زمــان مــرگ تارکینی هــا۷۱ تــا ایجــاد 

ســپس،  و  کنــم؛  کــم کاری  بــوده،  رم  در  تریبون هــا 

چیزهــای دیگــر بــر خــاف نظر بســیاری کــه می گویند 

رم یــک جمهــوری پرآشــوب و پــر از ســردرگمی بســیار 

بــود که اگر اقبــال و فضیلت نظامــی، کمبودهای آن ها 

را جبــران نمی کــرد، از هر جمهوری دیگر پســت تر بود. 

من نمی توانم انکار کنم که بخت و شبه نظامیان عامل 

امپراتــوری روم نبودنــد. اّما به نظر من خوب اســت که 

آن ها متوّجه نمی شوند که در جایی که یک شبه نظامی 

فقط بحث تضاد درون 
»نظام«، یا بین طبقات 
یا گروه های اجتماعی 
مختلف نیست، تضاد 
بین سیاست و دولت، بین 
ذهنّیت و غیرشخصی بودن 
هم هست. او در صفحات 
»اصل همبستگی هماهنگ 
واقعّیت های فردی در 
چارچوب قانون« وارد 
بحران می شود، اصلی که 
در آن، یونان برندٔه میدان 
است

۴3۴

فصل پنجم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



خوب وجود دارد، بهتر اســت که ترتیبات خوبی وجود 

داشــته باشــد و حّتی گاهی الزم اســت که اقبال وجود 

نداشته باشد. اّما اجازه دهید به جزئیات دیگر آن شهر 

بپردازیم. من می گویم کســانی که به شــورش در میان 

اشــراف و مــردم می پردازند، به نظر مــن آن چیزهایی را 

مقّصر می دانند که اّولین عامل آزادی رم بوده است؛ و 

اینکه آن ها بیشتر به سروصداها و فریادهایی که از این 

غوغاها برمی خیزد، می اندیشند تا تأثیرات نیکویی که 

آن ها ایجاد می کنند ]...[.«

قانــون اساســی روم یــک مــدل سیاســی مثبــت ارائه 

می دهــد زیــرا »موّفق شــده اســت مخالفــت را نهادینه 

کنــد و درگیــری را دائمی، اّما قانونی ســازد«. اســطورٔه 

ماوراء الطبیعــه کاســیک، کــه کمــال خــود را در ثبــات 

حکومــت مختلــط می دیــد فــرو پاشــید و برعکــس، هــر 

تغییری را نشانٔه فساد و زوال نمی دانست. 

فقــط بحــث تضــاد درون »نظــام«، یــا بین طبقــات یا 

گروه های اجتماعی مختلف نیست، تضاد بین سیاست 

و دولت، بین ذهنّیت و غیرشــخصی بودن هم هســت. 

او در صفحات »اصل همبستگی هماهنگ واقعّیت های 

فردی در چارچوب قانون« وارد بحران می شــود، اصلی 

که در آن، یونان برندٔه میدان است. 

تــا قبل از ماکیاولی، هدف نهایی قدرت نیز، زندگی 

بــود؛ »خــوب زیســتن«. از ارســطو۷۲ تــا سیســرون۷۳، تــا 

اجیدیــو کلونا۷۴، زندگی مقوله ای از تفســیر چیزها بود. 

ایــن زندگی برای قــدرت نبود، بلکه قدرت برای زندگی 

بــود. بنابرایــن زندگــی »پایــان شــهر« اســت کــه در آن 

تضادهــا و درگیری هــا حــل می شــود. این نابســامانی ها 

باید به طور طبیعی به شــیوه ای هماهنگ دوباره ترکیب 

پوجیــو   ،۷۷ ســالوتاتی  برونــی۷۶،  پالمیــری۷۵،  شــوند.؛ 

براچولینــی۷۸ ســّنت جمهوری خواهانــه و ضد اســتبداد 

بطلمیوس لوکا۷۹، آلبرتینو موســاتو۸۰ و خود مارســیلیوی 

پادوآیی۸۱ یا حّتی در نظریه پردازان ســلطنتی بروآلدو۸۲، 

مایو۸۳، پونتانو۸۴ و افراد بی شماری دیگر که با سّنت چند 

صدسالٔه کتاب اصول روشن بینی۸۵ مرتبط هستند.
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به نظر نمی رسد که بازنمایی سیاسی موضوع با نقاط 

تعارض یا درگیری ها تضعیف شود. کارکرد قانون اساساً 

هرمنوتیکی بود، صرفاً شــناخت و تفسیر خیر، رسیدن 

به تفســیر دقیق در برابر نادرســت و در نتیجه به عهده 

گرفتن نقش ضامن اخاقی. در واقع، برای تضعیف این 

تز، این یک واقعّیت اســت که رگه هایی از پیچیدگی را 

می توان در رساله های اومانیستی یافت. فضیلت هایی 

کــه شــهریار بایــد داشــته باشــد، اساســاً هماننــد همان 

کاردینال هــای مســیحی بود، اّما آن هــا بیش از هر چیز 

خــود را به عنــوان تعّهــدات عمومی معرفــی می کردند 

و به ویــژه درکتــاب اصــول روشــن بینی۸۶  اومانیســتی، 

ایــدٔه شــکاف بیــن واقعّیــت و ظاهر قبــًا در حال ظهور 

بود. او بر این عقیده اصرار داشــت، یا برای مثال ایدٔه 

مذهــب، به عنوان ابزار حکومتی۸۷ پیش بینی می شــد. 

بنابرایــن، »توّجه شــدید کامی-اخاق ســاز و خاطرات 

عمیق کاسیک، در ادبّیات وسیع قرن پانزدهم دربارهٔ  

»شهریار«، ساختاری بسیار افسون زده تر و ملموس تر از 

آنچه به نظر می رسد را پنهان می کند«.

در اینجا با غلبه بر بحث بین تعّلق پافشاری ماکیاولی 

به سّنت و تز مخالف گسست و نوآوری اساسی، مسّلم 

به نظر می رســد که تا »شــهریار« یا »گفتارها«، هرچند 

با درجٔه متفاوتی از پیچیدگی، بازتاب سیاســی قدرت 

ادامه داشت؛ البته در اّتحاد، نه در انشعاب، یعنی در 

بدنــٔه اجتمــاع. این یعنــی نمی توان نادیــده گرفت، که 

تأکیــد متفــاوت وزیر بــر »تنش« و »تعــارض« - که در 

اینجــا با فرمول »ترتیبات و درگیری« خاصه می شــود 

- یکی از مضامین واقعاً اصلی ماکیاولیسم باقی بماند. 

در دنیایــی که نیــاز به »ثبات و اســتواری« هم زمان 

وجود دارد، برای هر شــکل دولتی و همچنین برای هر 

فــرد، بــا توســعٔه دولــت، درگیــری  لزوماً یــک ناهنجاری 

نیســت، بلکــه یــک هنجار اســت. ما بــه فرضیــٔه تغییر 

به عنوان ابزاری ضروری برای بدون تغییر باقی ماندن، 

معتقد می مانیم، »زیرا تقریباً هیچ جمهوری نمی تواند 

چنیــن حیاتــی داشــته باشــد کــه بتوانــد بارهــا از ایــن 

جهش ها عبور کند و پابرجا بماند«. 

»حال هــا«،  بــه  سامان بخشــیدن  مشــکل،  بنابرایــن، 

انگیزه هــا و انرژی هایــی اســت کــه بــه خودانگیختگــی 

طبیعی شــان ســپرده می شــوند و این امر باعث نابودی 

متقابل آن ها می شود: 

 بــا ایــن حــال، ایــن همــان چیــزی نیســت کــه یــک 

جمهوری را باثبات و اســتوار می سازد، بلکه نظم دادن 

به آن اســت، تا تغییر آن احوالی که آن را برمی انگیزد، 

راهی برای برون ریزی طبق قوانین داشته باشد.

بنابرایــن، این حوزٔه سیاســی اســت که بایــد از طریق 

»نظــام« یا حّتی قوانین، در جمهوری و در حاکمّیت یا 

پادشــاهی و همچنیــن برای جلوگیــری از تقلیل ناپذیری 

تراژیک هستی، »درگیری های سالم« را مدیریت کند.

قبــل از هرچیــز، ایــن رویارویــی رادیــکال )ریشــه ای( 

روشــن شــده اســت. هــم بــرای گروهــی کــه بــا قوانین 

»گروه بودن آن ها منحل شــده « و هم برای یک شهریار 

پاندکت۸۸:

»]...[ زیــرا هرکســی که بــا قوانیــن، وارد »ترتیبات« 

نشــده باشــد، همان اشــتباهات را مرتکب می شــود که 

گروه مرتکب می شــوند ]...[، قومی را که تحت فرمان 

دارد به خوبــی نظم می دهد، همچون شــهریار، یا حّتی 

بهتــر از یــک شــهریار، عاقــل و قابــل احترام: و از ســوی 

دیگر، شهریار ی که با قانون از ترتیبات و قانون، بی نیاز 

اعام شده، بیش از مردم، ناسپاس، بی خرد و بی تدبیر 

خواهد بود.«

ماکیاولی پیوســته بر برتری ضروری قوانین، توّجه به 

رویــداد قضایــی و به ویــژه محاکمه های سیاســی اصرار 

دارد. 

بیهوده نیست، که دو نهاد بزرگی که او درک می کند 

و آن ها را تعالی می دهد، برای رم، نه تظاهرات مردمی، 

بلکــه تریبون هــای مردمی هســتند؛ و برای فرانســه، نه 

دولت های کل، بلکــه پارلمان ها، ارگان هایی که کارکرد 

برجسته شــان قــوه قضائیه بود. با این حال، ســلطنت یا 

پادشــاهی با استبداد اشتباه گرفته نمی شود. علی رغم 

انتقادات ُبَدن۸۹، توصیف نظام قانون اساســی فرانســه 

که در پرترٔه اشیا فرانسه یافت می شود، بسیار دقیق تر 

از آن چیزی است که تصّور می شود؛ با تمرکز بر ماهّیت 

ســلطنت فرانســه، وقتــی کــه بیــان می کنــد کــه مطلق 

اســت اّما دلخواه نیست و در بهترین حالت »ترتیبات 

یافتــه« اســت. چنــد ســال قبــل از کلــود دو سیســل۹۰ 

پادشــاهی بزرگ فرانســه، پرترٔه »ماکیاولیســتی«، شاید 

بیشــترین نشــان دهندٔه بی وجدانی فکری نویسندٔه آن 

باشــد. هنوز افسانٔه ســلطنت »آزاد« فرانسوی ها را که 

در رســاله های نیمــٔه دوم قــرن شــانزدهم تجّلی خواهد 

کــرد، پیش بینــی نمی کنــد، اّمــا می فهمد که ســلطنت 

فرانسه، اگرچه مطلق است، اّما خودسرانه نیست، زیرا 

در معرض دید اســت. قوانین، همان قوانینی است که 

قدرت حاکمّیت را محدود می کند.

بنابراین، این حوزٔه 
سیاسی است که باید از 
طریق »نظام« یا حّتی 
قوانین، در جمهوری و در 
حاکمّیت یا پادشاهی و 
همچنین برای جلوگیری 
از تقلیل ناپذیری تراژیک 
هستی، »درگیری های 
سالم« را مدیریت کند.
۱۳. »فرم« به معنای 
»ترتیبات«، »قانون« و 
»وضعّیت«، بین عقالنّیت 
هنجاری یک دولت و 
انگیزه های متناقض 
ع(، تنها راه  سوژه )موضو
»تفّکرپذیری« زندگی سوژه 
را بیان می کند
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بنابراین توّجه از جســتجوی ترتیبات سیاسی آرمانی 

)جمهــوری یــا اصالــت( بــه شــیوه های کاربــرد و تحّقــق 

تاریخی عینی این ترتیبات، معطوف می شود. بنابراین 

ماکیاولی خود را از ســّنت انســان گرایانٔه استبداد جدا 

می کنــد؛ از آن بحثــی کــه اغلــب بــه دفــاع از آزادی 

فلورانس۹۱ منجر می شد و در سال ۱۵۱۳ )سال شهریار( 

گفــت  می تــوان  کــرد؛  پیــدا  موضوعــی  نتیجه گیــری 

در ترکیبــی از ماریــو ســاالمونیو دلــی آلبرتســکی۹۲ در 

پادشــاهی۹۳، آثاری که از برخــی جهات برخی مضامین 

ماکیاولــی را پیش بینــی می کننــد. در ســاالمونیو، یک 

مفهوم قراردادگرایانه از جامعه و قدرت سیاسی به طور 

 pactum نظام منــد بیــان شــده اســت و به وضوح بیــن

قائــل  تمایــز   pactum subiectionis و   societatis

می شــود. با این حال، در این نوشــته، شــهریار همچنان 

 summa« خــود را با ظالم یکی می دانســت، او خود را

potestas legibus coluta« معرفــی کــرد، قدرتی که 

بنابــر فرمولــی کــه قبــًا در دیجســتو۹۴ اثــر اولپیانــو۹۵، 

ارائه شــده اســت منحصراً در خود بنیــادی می یابد که 

بنابر قدرت امپراتور، به آن مشــروعّیت می بخشد. در 

اندیشٔه ماکیاولی احیای حکومت، تنها با براندازی این 

جنبــه از ماهّیــت قدرت صــورت می گیــرد. همان طور 

کــه در واقع، ســّنت اّولّیٔه قرون وســطا۹۶، کامًا متمایز 

از conditor legum، که قبًا آموزش داده شــده بود، 

ماهّیــت شــهریار را تغییــر می دهد. ایــن به خودی خود 

قدرتــی خــارج از قانــون نیســت، بلکــه بــرای بازســازی 

ترتیبات و خود قانون کاربرد دارد. 

  او شاید آخرین نظریه پرداز نظام های جمهوری خواه 

بود که خطرات جمهوری را درک کرد و گفتمان آغازشده 

از ســوی کولوچیو ســالوتاتی۹۷ و لئوناردو برونی ۹۸ را از 

بســیاری جهات به پایان رســاند: دوناتو جیوانوتی۹۹، با 

»جمهوری فلورانس«۱۰۰ خود، که بین سال های ۱۵۳۰ تا 

۱۵۳۷ نوشــته شد. با این حال، روشن است که اندیشٔه 

حقوقی-سیاســی ایتالیایــی از الهامــات انســان گرایانٔه 

بین نیمٔه دوم قرن چهاردهم و ســی ســال اّول شــهریار 

شــانزدهم یا دولت منطقــه ای اســت. دیدگاه ها نه تنها 

ایتالیایی، بلکه اروپایی بود. در واقع، یکی از معتبرترین 

صداهای فرهنگ اومانیســتی به این بحث می پیوندد. 

اراســموس روتــردام۱۰۱  بــا »مؤسســٔه اصــول مســیحی« 

)نوشته شــده در حــدود ۱۵۱۵ و منتشرشــده در ۱۵۱۶(. 

البتــه موضــوع خیلــی پیچیده بود. با ایــن حال، به نظر 

می رســید که معیارهای »اخاقی« به جای »سیاسی«، 

کــه به عنــوان مثال منجر به تمایز بیــن اصول عادالنه و 

مستبدان بر اساس یک کد رفتاری و اخاقی شد، بر آن 

حاکم بود. ماکیاولی همچنین این طرح تفسیری نظام 

اخاقی-داعیه گرایانــه را می شــکند. هنگامــی  کــه این 

طرح شکسته شد، در پرتو دیدگاهی جدید، ما طبیعی 

بــودن رویکــرد او را از توصیه بــه حکومت جمهوری، به 

طرفــداری از فرضیــٔه پادشــاهی و ســلطنت می فهمیم. 

کافــی اســت فصــل ۵۸ گفتارهــا را بازخوانــی کنیــم، 

تودٔه مردم عاقل تر و ثابت تر از یک شــهریار اســت، که 

تقریباً نتیجٔه منطقی کتاب اّول اســت: مشــکل واقعی 

ماکیاولی همان »نظام خوب« است که موّفق می شود 

در یک دیدگاه متضاد از سیاســت، احساســات انسانی 

را مهــار کنــد. ضامــن واقعــی اجــرای ترتیبــات، قانــون 

اســت: »... زیرا هر کســی کــه از ســوی قوانین تنظیم 

نشــده باشــد، همان اشــتباهات را مرتکب خواهد شــد 

کــه توده، مرتکب شــده اســت«. یــک نمونــٔه مثبت از 

تعّهــد »قانونی تعدیل شــده«، فرانســه اســت. و به طور 

خاصــه، برای پایان دادن به این موضوع، من می گویم 
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که چگونه ایالت های شــاهزادگان مــّدت طوالنی دوام 

آوردنــد، ایالت هــای جمهوری دوام زیادی داشــتند، و 

هــر دو نیــاز بــه تنظیم قوانین داشــتند: زیرا شــهریاری 

کــه می توانــد هــر آنچــه را کــه می خواهد انجــام دهد، 

یک دیوانه اســت. مردمی که می توانند هرکاری را که 

می خواهنــد انجام دهنــد، عاقل نیســتند. بنابراین، او 

بین شهریاری فقط تصّور می کند به قوانین مقّید است 

و مردمی که زنجیر به آن ها بسته شده است، فضیلت 

بیشــتری در مــردم می بینــد تــا در شــهریار. اگــر یکــی 

بحث کند و دیگری منحل شــود، خطاهای کمتری در 

مــردم می بیند تا در شــهریار. برای كوچكترها، راه های 

درمــان بيشــتر خواهد بــود. زیرا با مردمی پرحاشــیه و 

پرآشــوب، می توان وارد گفتگو شــد و به آســانی آن ها را 

به راه درســت هدایت کرد اّما کســی نیست که با یک 

شــهریار خبیــث وارد گفتگوی انتقادی شــود مگر آنکه 

پاســخ او شمشــیر باشــد. »فرم« به معنای »ترتیبات«، 

»قانــون« و »وضعّیــت«، بیــن عقانّیــت هنجــاری یک 

دولت و انگیزه های متناقض ســوژه )موضوع(، تنها راه 

»تفّکرپذیری« زندگی ســوژه را بیان می کند. ســوژه ای 

)موضوعــی( کــه بیــن انســان و حیــوان، قانــون و نیــرو، 

ترتیبات و قدرت تقســیم و شکســته شــده است، برای 

اینکه »تشــکیل« شــود، بایــد به عنوان یــک کل به پایان 

برســد، به عنوان یک ســوژٔه انسانی بمیرد، تفاوت خود، 

یا دیگری خود را دربرگیرد.

در ایــن مســیر به راحتی بــه مفهــوم »تراژیک بودن« 

ترتیبات و می توان گفت به کل اندیشــٔه ماکیاولیستی 

می رســیم. از ســوی دیگــر، علی رغم بینش هــای خطّی 

و منظّــم اومانیســم، پیش تــر مشــاهده شــده اســت که 

حــس تراژیک عمدتاً در فرهنگ قبل از ماکیاولی ظاهر 

می شــود. ایــن واقعّیــت متضــاد و بــر »ضد رنســانس« 

بحث انگیــز، بــر اســاس اعتقــاد اساســی به ناســازگاری 

بیــن ایده آلّیــت و واقعّیــت، مقــّدم اســت. ایــن رشــته 

»فرهنــگ« »تضــاد« بــود که »بســیاری از نویســندگان 

رنســانس، و ماکیاولی در ابتدا آن را می شناسند«. این 

کشــمکش های عصــر اومانیســتی، چهــره ای »تراژیک« 

را به جــای چهــره ای دیالکتیکــی نشــان می دهنــد، کــه 

از آگاهــی بســیار واضــح در بــاب تقلیل ناپذیــری خــود 

تضادهــا ناشــی می شــود. این ُبعــد تراژیک بســیاری از 

اومانیســت ها، یکــی از بهتریــن بیان هــا را در »ژانــر« 

بــه  ماکیاولــی  در  قطعــاً  و  می کنــد  پیــدا  سیاســی 

به نظــر  واقــع،  صورت بنــدی واضح تــری می رســد. در 

می رســد کــه »تراژیــک«، یــک ژانــر سیاســی بی نظیــر 

اســت کــه »به تعّمــق در مورد خشــم کور سرنوشــت و 

ماهّیــت غیرقابــل جبــران مرگبــار و خونیــن رابطــه بیــن 

اخاق و سیاســت؛ و اســتبداد و آزادی« می پردازد. در 

اینجا بی فایده اســت که بحث گسترده و داغ در مورد 

ماهّیــت »تــراژدی« را که از ارســطو شــروع می شــود و 

هنوز نمی توان گفت که حل شــده اســت، مرور کنیم. 

یــادآوری ایــن نکتــه کافی اســت کــه در میــان تعاریف 

تراژیــک، از تعریــف همــزاد »تعــارض به طــور پیوســته 

حل شــده و در ترتیبــات کامــل و کّلــی توســعه یافتــه« 

یعنی در ترتیبات هنجاری عمومی و سیاسی، استفاده 

می شــود. بنابرایــن، »تراژیک اســت«، نه تنها به معنای 

نیچه ای پذیرش دیونوســیایی که ترســناک و نامطمئن 

است، بلکه به عنوان ُبعدی از دوران مدرن که به شّدت 

مرتبــط با سیاســت اســت. بنابراین، همان طــور که قبًا 

در مقالٔه معروف باربری اســکواروتی۱۰۲ برجســته شــده 

اســت، ُبعد تراژیــک، نه تنها به عنوان یک نقش رســمی 

و بیانگــِر نوشــته های ماکیاولیایی، از جمله »شــهریار« 
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در رأس آن هــا، و نه فقــط به عنــوان یــک درگیــری ابدی 

بیــن هنــر و علــم و به عنــوان شــرط »عالــی«، با »شــیوه ٔ 

فوری و عاّدی بازنگری خبرچینانه« مقایســه می شــود، 

بلکــه بعد تراژیک به عنوان یــک جهان بینی۱۰۳ عجیب و 

غریب پیکربندی می شــود که باید بر پایه های فلســفی 

و سیاسی پایه گذاری گردد.

در میان انبوه تفاســیر ماکیاولیســم سیاســی، شــاید 

فرانچســکو ارکولــه۱۰۴ )اگرچــه بــا هوّیت جّدِی سیاســِی 

کامــًا متفــاوت از نویســندٔه رنســانس، در زمینــه ای 

مانند دیکتاتوری که خود را در آن می نویسد و متعّلق 

بــه آن می دانــد( یکــی از اّولیــن کســانی بــود کــه افقی 

تراژیک را پیش بینی می کند که اصطاحات ماکیاولی 

در آن قرار می گیرند، با شهودی که در زمان های اخیر 

دقیقاً در ارتباط با مســئلٔه ترتیبات سیاســی احیا شــده 

است: انگیزٔه عمیق کار ماکیاولی در تاش شدید برای 

تصــّور یــک نــوع ترتیبات سیاســی و وجــودی، هم زمان 

اســت، زمانی که ترتیبات باســتانی که از ســوی تمّدن 

و انســان قــرون وســطا بیــان و حفظ شــده اســت، دیگر 

در سیاســت های نهــادی و حّتــی در روح انســان ظهور 

نمی یابــد. انســان زمــان ماکیاولــی، دیگر ماننــد دوران 

قــرون وســطا یک فــرد به معنای قــوی کلمــه، موجودی 

تقسیم ناپذیر نیست ]...[. برای او جهان اکنون دنیایی 

برهنــه و افسون زدایی شــده اســت و افســون، ترتیباتــی 

اســت کــه پیــش از ایــن بر جهــان حاکم بود و انســان با 

جهــان خود، تســلیم ســرگیجٔه جهانی در قالــب هرج و 

مرج شده است«. 

از ایــن رو، از ایــن آگاهــی تراژیک پیرامون از دســت 

دادن ترتیبات، جستجوی ماکیاولیستی برای »ترتیبات 

و نظام هــای جدیــد« ایجاد شــد تا دیگــر در حوزه ای نه 

فردی، بلکه سیاســی تحّقق یابد. به لطف این ترتیبات 

جدیــد، او می توانســت از تغییرپذیــری زمــان بگریــزد 

و بــه طبیعتــی کــه لزوماً متغّیــر و بدون هــدف حرکت 

می کنــد، ثبات دهــد. با این حال، این کار تاشــی بود 

نسبتاً دشوار، اگر نگوییم کامًا »غیرممکن«.
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51. Bodin
52. Lutero
53. Ambizione
54. Livio
55. anakyklosis
56. civitas
57. regnum
58. provincial
59. Montesquieu dell'Esprit de Lois
60. ermeneutiche
61. Alexis de Tocqueville
62. Manetti
63. Ficino
64. Marsilius da Padova
65. Defensor Pacis
66. Leonardo Bruni
67. Savonarola
68. Bodin
69. Repulique
70. Esposito
71. Bodin
72. Tarquinii

73. Artistotle
74. Cicero
75. Egidio Colonna
76. Palmiri
77. Bruni
78. Salutati
79. Poggio Bracciolini
80. Tolomeo da Lucca
81. Albertino Mussato
82. Marsilio da Padova
83. Beroaldo
84. Maio
85. Pontano
86. specula principis
87. Specula principis
88. instrumentum regni
89. legibus solutus
90. Bodin
91. Claude de Seyssel
92. florentina libertas
93. Mario Salamonio degli
Alberteschi
94. De principatu
95. Digesto
96. Ulpiano
97. princeps-iudex
98. Coluccio Salutati
99. Leonardo Bruni
100. Donato Gioannotti
101. Repubblica Fiorentina
102. Erasmus da Rotterdam
103. Barberi Squarotti
104. Weltanschauung
(Francesco Ercole

پینوشتها:

در دنیایی که نیاز به »ثبات 
و استواری« هم زمان وجود 
دارد، برای هر شکل دولتی 

و همچنین برای هر فرد، 
با توسعٔه دولت، درگیری  

لزومًا یک ناهنجاری نیست، 
بلکه یک هنجار است
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کیاولی: ما
منش منشیانه و زمانٔه نویسنده
ماریا کریستینا فیگوریلی

وشن ترجمٔه پانیذ ر

آالمانّو،اگرموافقبودی،میتوانیاینجا،رنجدهســالٔهایتالیاوپانزدهروزٔهمرابخوانی.میدانملّذتیبرایتنخواهدداشــتوبرایاو
ومنمتأثرخواهیشد،برایاووقتیببینیازجانبکدامحادثٔهبدشگونموردظلموستمقرارگرفتهاست،وبرایمنکهدراینمّدت
محدودتالشکردمرویدادهایبزرگرابهاختصارشرحدهم.میدانمهردوراطاقتخواهیآورد،رنجاورابرایخاطرآنچهسرنوشتبرای

اورقمزدهبودوکوتاهیمرابرایخاطراندکزمانیکهدردورانبیکارینصیبمشدهاست.
تقدیمنامٔهماکیاولیبهآالمانوسالویاتیمسئولتدویننسخٔهخّطیدهساله
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۱

همان طور که می دانید  دّقت نظری اساسی و دقیقی 

در بــاب زمــان بــر تأّمــات تاریخی-سیاســی ماکیاولــی 

حکم فرماســت. به قطع و یقین می توان اّدعا کرد که آثار 

ماکیاولــی از تقابل با زمان نشــئت گرفته اند. مواجهه با 

زمان، محاســبهٔ  وقــت برای اجــرای رفتارهایی مبتنی بر 

ویرتو است که بسیاری از آن ها قابلّیت »در زمان بودن۱« 

را دارند. اجتناب، تأّمل و آینده نگری، نگریستن و در نظر 

گرفتن »فاصله ها« ویژگی هایی هستند که شهریار و هر 

آنکه دستی بر آتش سیاست دارد، اگر که نخواهد ناکامی 

و شکســت را تجربه کند، می بایســت از آن هــا برخوردار 

باشد. ویرتو نه تنها پیوندی عمیق با فرصت ها و مناسبات 

دارد که بدیهی است سیاست مدار با سلریتاس یا همان 

جنبــش و حرکــت ســریع و پرشــتاب در اقداماتــی آنــی، 

می بایســت چگونگی پذیرش آن را بلد باشــد و بتواند از 
آن استفاده کند.۲

اعتــای واکنــش ســریع و به موقــع، اعتــای منطــق 

»پیش نمایــی«، یکــی از آن ویژگی هایــی  اســت کــه بــه 

اندیشٔه ماکیاولیستی مفهومی اسطوره ای از سیاست را 

می بخشد که در آن نیروهای غریزی و غیرانسانی تجّلی 

می یابنــد و انــرژی  مردان جوان از آن تغذیه می شــوند، تا 
جایی  که بخت را مقهور خویش می سازند.۳

در بنای نمایی از قدرت که ریشــه در نیروهای بدوی 

دارد تنها برای دورٔه جوانی فضا هست، تنها تصویری که 

گویی با ریتم های تند، آتشین و پرشور سیاست همخوانی 

دارد. به قطع و یقین ســتایش »شــتاب زدگی« اســت که 

ماکیاولی را وا می دارد تا بر خاِف تفّکر، به کهن سالی به  

چشــم فصلی محکوم به کناره گیــری و به عنوان برهه ای 

ناتوان به واکنش در برابر محرّک ها و هیجانات سیاست 

نگاه کند. آناتی از زندگی که مشّخصٔه آن فقدان است: 

نه تنها تهی بودن از کارآمدی و قدرت، بلکه کمبود وقت 

برای کار، برای دوباره  ساختن و برای دوباره بنا نهادن.

همان طــور که فابریتزیــو کولونا در خطوط پایانی )هنر 

جنــگ( به تلخی بــدان اشــاره می کند واگــذاری کارهای 

مخصوص جوانان به افراد پیر ممنوع اســت؛ کهن ساالن 

نبایــد تــن بــه کارهــای جوان  ترهــا دهنــد؛ تنهــا کاری که 

می تواننــد انجــام دهنــد انتقــال دانش خود به کســانی 

ست که برای اجرای آموخته هایشان وقت کافی و وافی 
خواهند داشت.۴

راهبردهــای »زمانــی« رفتارهــای تــوأم بــا ویرتــو -کــه 

شــاخص های نمادیــن و اســتعاری منطبــق بــا موقعّیــت 

بیرونــی را نیــز در برمی گیرنــد، شــاخص هایی کــه بــه 

قابلّیت های »تجدید نظر« و »بازبینی« ختم می شوند- 

دربــارٔه  ماکیاولیســتی  تفّکــرات  و  تأّمــات  از  چیــزی 

زمــان نمی کاهنــد.۵ در واقــع، نقــل  قول هــای ماکیاولــی 

همــاره به واســطٔه دو نظریــه- بــا وجود ســازش ناپذیری با 

هــم و علی رغــم وجــه مشــترک انکار توســعه و پیشــرفت 

-بــا یکدیگــر تاقــی می کننــد. نظراتــی که هر کــدام در 

برهه های مختلف برای تفّکر دربارٔه جنبه های گوناگون 

مربوط به ماهّیت و اشــکال متفاوت ارگان های سیاســی 

پیش فــرض  به عنــوان  بشــری  مداخلــٔه  توانایی هــای  و 

محسوب می شــوند. هر دو نظریه در غالب رویکردهای 

ناتورالیســتی تفّکــرات ماکیاولــی قابل ردیابی هســتند، 

چراکه، هنگامی  که مقّدمات آغازین به سمت پیامدهای 

نهایی )افراطی( بســط داده می شــوند، در نهایت به نظر 

نمی رســد کــه رخنــه ای در نظریــٔه گــذر زمــان به عنــوان 

فراینــد تدریجــی زوال و پســرفت ایجــاد کــرده باشــند، 

اختال و بی نظمی ای که منجر به اضمحال می شــود.۶  

بــا این حال، فراتر از نگــرش روند تاریخی به عنوان افولی 

اجتناب ناپذیــر کــه در ضرباهنــگ بیولوژیــک زندگــی و 

مرگ نهفته اســت، در بخش های مختلف آثار ماکیاولی 

می توانیم دو اندیشه دربارٔه زمان را به چشم ببینیم، یکی 

بر اساس نظریٔه تناوب )خطّی، گرچه با طرح چندوجهی 

آناسیکلوسیس منطبق نیست( و دیگری بر اساس نظریٔه 

»یکنواختــی«، کــه به موجــب آن توالی دوره هــا و اعصار 

حّتــی درون جریانــات پویــای »تجدیدنظرها«  بــا تکرار و 

تــداوم برخی از عناصر تغییرناپذیر مشــّخص می شــود.۷ 

همان گونه که مشــّخص اســت، ماکیاولی در احساسات 

بشــری، عناصــر مشــّخصی را کــه تعیین کننــدٔه ماهّیت 

زمــان  هســتند به عنــوان موتور اصلــی »تاریخی شــدن« 

شناسایی کرده است. تغییرناپذیری سرشت آدمی، اینکه 

انگیزه  و تفّکرات انسانی یکسانی در ادوار مختلف دارد، 

نقشی اساسی در اندیشه های ماکیاولی می یابد، چراکه 

معنای مفّصل و ُپرمغز عادت به تقلید و پیروی را تعیین 

می کند. باور و اعتقاد به اینکه برخی از عناصر تغییری 

نکرده و دســت نخورده باقی می مانند -با توّجه به اینکه 

به طــور حتم تدوام آن ها مانع از زوال اعصار نمی شــود۸- 

پیش فــرض نظرِی اعتماد ماکیاولیســتی به امکان تقلید 

از بهترین دستورات )چیدمان های بهینه ( دوران باستان 

را فراهم می کند. این مبحث، مبحث بســیار حّســاس و 

مهّمــی اســت که از طریــق آن می توان تعّقــل و درنگی را 

اّما این شخصّیت خود 
ماکیاولٍی به عنوان 
نویسنده است که 

یک سری از پرسش ها را به 
ذهن متبادر می کند که 
قاب بندی شاکله اش را 

دشوار می سازند. گویی، 
سرشت های متفاوتی در 

ماکیاولی در کنار هم، 
همزیستی داشته اند که 

فضایی برای نگرش های 
غیرخّطی یافته اند و به 

الگوهای فرهنگی متضاد 
اشاره دارند
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در باب زمان نویسندگی ماکیاولی آغاز کرد، درنگی که 

به دالیلی آشــکار دربرگیرندٔه رابطه ای ست که ماکیاولی 

در تاش برای بازنگری شخصّیت خود از این وجه خاص 

با ادبّیات داشت.

این تفّکر که زمان حال را باید در پرتو گذشــته تحلیل 

کــرد و بــا مطالعٔه روایات می توان بــرای جهت گیری ها و 

گرایش هــا در شــرایط کنونــی درس های مفیــدی گرفت، 

نام ماکیاولی را بر پیشانی رویکردهای سّنتی اومانیستی 

ثبــت کــرده اســت. اّدعــای تقلیدپذیــری از گذشــتگان، 

امکان تقّرب و دســتیابی به ویرتوی گذشــتگان -)که در 

آغاز فصل ششــم شــهریار با استعانت از داستان معروف 

کماندار بیان شده است(- به بیانیٔه بنیادی و موضوعی 

قرن پانزدهم و شــانزدهم؛ و به نشــانه های تسلســل میان 

باســتان و مدرن اشــاره می کند که نه با انکار نگرش های 

برجســتٔه مدح و تمجید عملکرد زمان زیر ســؤال می رود 

و نــه بــا اعتقــاد نوافاطونی مبنــی بر اینکــه »نیکی« در 

معرض فرآیند اجتناب ناپذیر انحطاط است.۱۰ با این همه، 

چنان که به نظر می رسد، قرار دادن ماکیاولی بر پیشانی 

پائیای ســّنتی انســان گرایانه۱۱ که بر پایٔه مطالعات دوران 

باســتان است بسیار مناسب به نظر می رسد -مطالعاتی 

کــه به سیاســت و فعالّیت هــای نظامی نیز تعمیــم داده 

می شــود، به ماننــد مطالــب دیباچــٔه گفتارهــا و فرضیــٔه 

بنیادی هنر جنگ که به  وضوح بسیار، بحث برانگیز جلوه 

می کنند۱۲ -و با این باور که ایتالیا »گویی متولّد شده تا 

مــردگان را زنده کند«- جملــه ای که فابریتزیو کولونا در 

پایان گفتگوی نظامی فوق الذکر بر زبان آورده اســت- به 

مــا اجــازه نمی دهد تــا از مــواردی غافل شــویم که تاش 

بــرای قاب بندی شــاکله اش را مشکل  ســازتر و پیچیده تر 

می ســازد. نخســت آنکه تقلیدپذیری گرچه بارها و بارها 

به شــّدت مــورد حمایت قرار گرفته، در بیشــتر مــوارد با 

وجود برهان های پر از شــک و شبهه ٔ متون ماکیاولیستی 

که اصاح احکام باستانی را به طور بی سابقه ای از لحاظ 

تاریخی قابل اجرا می دانند، در تضاد اســت. دوم اینکه 

اصــل و پایٔه تفّکر ثمربخش بودن تاریخ نیز از ســایه هایی 

که به ظاهر ضرورتش را تهدید می کنند، در امان نیست. 

در حقیقت، مطالعٔه روایات، برای آگاهی از گذشته و در 

نتیجه، یافتن راه حل هایی برای زمان حال، تعیین کننده و 

حیاتی است. می بایست با موّرخی که همیشه هم قابل 

اعتماد و استناد نیست دست و پنجه نرم کند، مشروط بر 

اینکه نویسندگانی که از برندگان و قدرتمندان دل خوش 

دارند تمایل به تحریف شرح و توصیف رویدادها و تغییر 
روایات داشته باشند.۱۳

اّما این شــخصّیت خــود ماکیاولٍی به عنوان نویســنده 

اســت کــه یک ســری از پرســش ها را بــه ذهــن متبــادر 

می کنــد که قاب بندی شــاکله اش را دشــوار می ســازند. 

گویــی، سرشــت های متفاوتــی در ماکیاولــی در کنــار 

هم، همزیســتی داشــته اند کــه فضایی بــرای نگرش های 

غیرخطّــی یافته اند و به الگوهای فرهنگی متضاد اشــاره 

دارند. دوگانگی در رأس این مشکل است، جولیو فرونی 

به طور مفّصل به شرح و تفسیر این مشکل پرداخته است، 

ثنوّیتی میان »جّدی« و طنز که می توان آن را به  شیوه ای 

کامــاً متفــاوت به عنوان تضــاد بین رفتارهــای فرهنگی 

عدم عالقه به بازنگری 
در ماکیاولی، اگر بشود 
چنین چیزی درباره اش 
گفت، ارزشی خنثی دارد که 
چیزی بیش از بی تفاوتی 
و بی توّجهی نسبت به 
توّجهات رسمی را، که 
گویی جزو اولوّیت های 
ماکیاولی به عنوان یک 
نویسنده نیست، بروز 
نمی دهد

۴۴۲

فصل پنجم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



سرشار از روش های انسان گرایانه و رفتارهایی تفسیر کرد 
که گویی آن وجه ها را انکار می کند.۱۴

از یک ســو، ماکیاولــی با نگرشــْی انســان گرایانه مطرح 

شده است که نگارش برای او حاصل گفت وگوی مداوم با 

پیشینیان است، گفت وگویی که در واقع شدنی نیست، 

مگر به شیوه ای سّنتی و بر اساس روایات متداول واالیی 

که بر اهمّیت و مرتبٔه آن تأکید می کند، ]آن هم[ بر اساس 

بازنمایــی نامــٔه معروف ماکیاولی به فرانچســکو وتتوری 

از آلبرگچــو )روی میــز تحریــر، شــبا هنگام، »با پوششــی 

محترمانــه و شــیک« از جنــس »پارچه هــای ســلطنتی و 

کورال«(. از ســوی دیگر، ماکیاولِی »اهل عمِل« متمرکز 

و غــرق در زمــان حالــی وجــود دارد کــه نــگارش بــرای او 

حکِم پاســخی فوری به تنش های مســتمر وقایع روزانه را 

می یابد. از یک ســو، ماکیاولی اســت که پس از متن های 

ازدســت رفته می خواهــد بــا فرم هــا و موضوعــات واالتر 

روبرو شود و با ژانرهای مهم تر سّنت اومانیستی )رساله، 

تفســیر، گفت و گــو( خــود را بــه چالــش بکشــد؛ از ســوی 

دیگــر، ماکیاولی اســت که به نظر می رســد بــه مراقبت 

از دست نوشــته هایش بی اعتناســت، )همان طــور که در 

ادامــه بهتر خواهیم دید( و با شــیوه های ســّنتی دقیق و 

گاه وســواس گونٔه بازنگرِی سبک شناســانه بیگانه است. 

به طور کل، هرچند بدیهی و آشــکار انگاشته شده است، 

از طرفی، نباید از این نکته غافل شد که تصّور اینکه زمان 

به عقب برمی گردد و همچنین تفّکر ثمربخشی تاریخ و 

مطالعــٔه دوران باســتان در ماترک فرهنگی قرون پانزدهم 

و شــانزدهم به عنوان شــیوه ای برای حس ریشه دار بودن 

جا خوش کرده اند. از دیگر ســو، باید خاطرنشــان کرد که 

»تجربــٔه امور مــدرن« در ماکیاولی نشــان دهندٔه دانش 

عملی ضروری است: افزون بر اینکه »درس و خطابه های 

پیشینیان« به طور دقیق به درک رویدادهای فعلی ختم 

می شوند.

عاوه بر این، به ســادگی می توان مشــاهده کرد که از 

دیدگاه نظری، در خصوص محتوای رابطه میان باستان و 

]امر[ مدرن، رویکردی انسان گرایانه )با محورّیت بازنگری 

و اصــاح آموزه هــای باســتان( در ماکیاولی جریــان دارد، 

در حالــی  کــه در شــیؤه نــگارش او تأثیــری از راهبردهای 

کاسیک موجود نیست. اگر ماکیاولی مهم ترین آثارش 

را در صندوق نگاه می داشــت، شــاید به این دلیل چنین 

عمــل می کرد که ناامید و ناراضــی بود، چنان که به نظر 

می رسد برناردو جونتا نیز در تقدیم نامٔه شهریار فلورانسِی 

»گفتارهــا« چنیــن ُکنشــی از ســمت ماکیاولــی را تأیید 

می کنــد؛ اّما نه برای خاطر حکم اوراتزیو فاکو، هوراس، 

]که می گفت[ »پوست را در گنجه بگذار و تا نه سال آن 

را نگاه دار«.۱۵ »گفتارها« به قطع و یقین، به این دلیل در 

صندوق قرار گرفت که ماکیاولی با مباحث یا نوشته های 

دیگری دســت و پنجه نرم می کرد که در نظرش ضروری 

و مهم تــر جلوه می نمود. گاهی پیش می آمد که بی آنکه 

ذهنش را درگیر کارهای قبلی اش کند، دست نوشته های 

نیمه کاره اش را بی معطّلی کنار می گذاشــت و به ســراغ 

پروژه هــای جدیــد می رفــت. یــک نکتــه ]ایــن اســت که[ 

این کار می تواند دالیل روان شناســانه نیز داشــته باشــد، 

چراکه نه!: در واقع، در طرق فکری و وجودی ماکیاولی، 

»ولع« خاّصی برای نوشــتن را می توان احســاس کرد که 

گویــی در خــط به خــط متن هایش جاری اســت: »چنین 

می نماید نوشته های ماکیاولی، هر لحظه تحت تأثیر  ولع 

او بــرای انجام کاری، به منظور ورود به صحنٔه سیاســت 

و پاسخ گویی به مخالفانش، به قصد مخالفت بیشتر قرار 

۴۴3
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گرفته  و دچار آشــفتگی شــده اند: به نظر می رســد مدام 

برای خاطر نارضایتی و دّقت نظر کسی تحریک شده  است 

که به هر قیمتی شده می بایست »سنگ را بغلطاند«.۱۶ 

پــس در مورد ماکیاولی، می بایســت به نگــرش متفاوت 

او در مواجهــه بــا ادبّیات با توّجــه به فصل های مختلف 

زندگی اش توّجه الزم را مبذول داریم: نگارش ماکیاولِی 

منشی »بدون خاندان مدیچی« )عنوان کنفرانسی که در 

سال ۲۰۰۴ در لوزان فرانسه برگزار شد۱۷( رابطٔه متفاوتی با 

نگارش ماکیاولی مجامع اوریساری و ماکیاولی مشمول 

فیض خاّصگان و دست به قلم، با استفاده از نوشتن حّتی 

به قصد جلب رضایت، دارد. بین ماکیاولِی »معامله گر و 

ســودجو«، »خــادم زحمتکش و فــداکار دولت« )به گفتٔه 

مشهورترین زندگینامه نویســش( و ماکیاولِی نویسنده و 

روشــنفکر )جهت یادآوری عنوان مقاله ای است از کارلو 

دیونیسوتی(، شخصّیت سیاستمدار-نویسنده ای وجود 

دارد کــه به احتمال زیاد در هیــچ برهه ای از زندگانی اش 

احســاس نمی کــرد که ادبّیــات حرفــٔه اصلی او اســت.۱۸ 

و ایــن اصــاً اّتفاقی نیســت کــه در نامه هــای خانوادگی 

ماکیاولــی کــه بــه دســت مــا رســیده، از مباحــث ادبــی 

صحبت کمتری شده است: حّتی در لحظه های فراغت 

از کار، به نظر می رسد بازتاب و طنین سیاست و هستی 

در روزمره ترین، دنیوی ترین و مادی ترین فرم شان بخش 

بزرگــی از دقایــق نیکولــو را فراگرفته  بودنــد که نمی توان 

گفــت پیــش از ایــن صــرف ادبّیــات می شــدند.۱۹ این هــا 

دقیقاً همان درهم پیچدگی های انتزاعی هســتند که در 

صفحات بعدی استدالل خود را دربارٔه آن ها بازگو خواهم 

کرد.

۲

ارزیابــی  و مشــاهدات مــن در راســتای دو خــط، ســیر 

خواهنــد کــرد که در پایــان به ناچار درهم تنیده و هم ســو 

می شــوند: از یک ســو، بــر شــیوه های نگارشــی ماکیاولی 

درنگ خواهم کرد که غیرمستقیم مجموعه  نشانه هایی 

از تصّورات و برداشت های او را از ادبّیات ارائه می دهند؛ 

از ســوی دیگر، بر مفهومی تمرکز خواهم کرد که شــومی 

ســال ۱۵۱۲ را در برگرفتــه و اســتتار نموده اســت. ســالی 

سرنوشت ســاز، ســال برکنــاری او از مناصــب دولتی، در 

راســتای تداوم روشنفکری ماکیاولی. این دو خط همگرا 

می شــوند چراکه فاصله و جدایی از کاخ باستانی، یافتن 

خود در سیطرٔه بیکارِی »غیرقابل  تحّمل  )...( برای مردی 

همه کاره«۲۰، شــکافی واقعی و خــاص را ایجاد می نماید، 

رخنه ای آشــکار در مســیر وجودی نیکولو و همچنین در 

رابطه اش با نویســندگی و ادبّیات کــه حضور پررنگ تری 

در زندگی اش پیدا کرده اند، ]آن هم[ بی بزرگنمایی تحّول 

بنیادی طرز فکر او، چیزی که ]البته[ قابل انتظار بود.۲۱ 

دربــارٔه ماکیاولــی نویســنده و روش کار او، نخســتین 

واقعّیــت قابل مشــاهده ای کــه نمی تــوان نادیــده گرفت 

ایــن اســت کــه ماکیاولی در طــول زندگانی اش تنها ســه 

اثر منتشر کرده است: ده ساله، هنر جنگ و ماندراگوال. 

اگر گمان می برید که کتاب ده ســاله در انتشــارات ُخرد 

و پیش پــا افتــاده ای چــاپ شــده اســت و نســخه ای کــه 

به طورمعمول به عنوان پرنسس ماندراگوال در نظر گرفته 

می شــود »نسخه ای اســت بدون ذکر تاریخ، مکان و ح« 

که »کتابی با کیفّیتی نازل«۲۲ محســوب می شود، ]ذکر 

این نکته هم[ جالب اســت که بدانید ماکیاولی در تمام 

ادوار زندگانــی اش )بــه لطــف وســاطت دوســتان اورتــی 

اوریچــاری( تنهــا یک بــار به مناســبت انتشــار گفتگوی 

نظامــی )چاپ شــده در انتشــارات جونتــی در فلورانــس 

ســال ۱۵۲۱( با یک چاپخانٔه مهم در تماس بوده اســت.۲۳  

البته همان طور که اُورســته توماســینی نوشته است، ما 

دربــارٔه اوایل قرن شــانزدهم صحبت می کنیم، هنگامی 

که »چاپخانه ها هنوز بر نســخه برداران تسّلط نداشتند« 

و همچنان رایج بود که نویسندگان از خود دست نوشته  

برجــای بگذارنــد.۲۴ بــا ایــن حــال، اگرچــه بــرای توســعٔه 

پدیدٔه صنعت چاپ- به ویژه در ونیز- خیلی دیر باشــد، 

اّمــا چنــدان دور از ذهن نیســت که فکــر کنیم دهه های 

نخست قرن شانزدهم، برای مثال حّتی خارج از فلورانس، 

بنابراین، گفتارها، به ویژه، 
عالوه بر اینکه به عنوان 
نمونه ای از یک کار ناتمام 
خود را معرفی می کند 
ح، نوعی قیاس  به وضو
ضدونقیض را به نمایش 
می گذارد که در شیؤه کار 
ماکیاولی نمود پیدا کرده 
است: بی درنگ و بی فوت 
وقت ساعت ها می نویسد، 
بدون ایده پردازی های 
گسترده ای که کار نگارش 
می طلبد
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تاریخی مهم برای تاریخچٔه چاپ و نشر ادبّیات عامیانه 

در نظر گرفته  شــده  اســت: ســال ۱۵۱۶، ســالی که در آن 

نخســتین نســخٔه اورالنــدوی خشــمگین، تحــت نظارت 

دقیق نویســنده ای که از پرداختن به جنبه های مختلف 

عملی غفلت نکرد، به زیر چاپ رفت و عنوان نخســتین 

اثــر چــاپ شــده را بــرای خــود محفــوظ نــگاه داشــت.۲۵ 

به طــور دقیق تر، نقش برجســته ای که لودویکو آریوســتو 

در تاریــخ ســرمقالٔه شــاهکار خــود ایفــا کرده اســت )که 

به عنوان نخســتین »نمونٔه کاســیک چــاپ« پیکربندی 

شــده است۲۶( با وجود مخالفت قطعی در دادن تأییدیه 

به ماهّیت خاص ماکیاولی نویســنده می تواند ارزشمند 

واقــع شــود، چراکــه بــه نظر نمی رســد ماکیاولــی چندان 

نگران تضمین چاپ نوشــته هایش به دست ناشرها باشد، 

گویی مشــاهدٔه آثار چاپ شــده و ســپس تماشای فروش 

آن هــا در »کتاب فروش هــای« فلورانس یــا حّتی در دیگر 

نقاط ایتالیا، یکی از بزرگ ترین آرمان ها یا یکی از مهم ترین 

دل بستگی های او نبوده است.

حّتی شــاید نتوانیم منکر این شــویم که چاپ محدود 

نوشته های ماکیاولی می تواند پای دالیلی احتمالی را به 

میان بکشــد، به ویژه دالیلی همچون کمبود منابع مالی 

یا »حاشیه نشــینی سیاســی و فرهنگِی« ملموِس منشــی 

سابق۲۷، فقط این واقعّیت باقی می ماند که گویا ماکیاولی 

در روند تجدید راهبردهای ادبی مرتبط با گسترش چاپ 

در جای خود قرار گرفته اســت، در حالی  که ویژگی های 

یک نویسندٔه پیش از چاِپ البته بیشتر بیگانه با چاپ را 

آشکار می سازد. همان چیزی که رینالدی به طور مؤثری 

در مقّدمٔه نســخه ویرایش شدٔه انتشارات اوتلت، به قلم 

خــودش، در جریانــات ادبــی اوایــل قرن شــانزدهم به آن 

اشــاره کرده اســت.۲۸ از این رو، ماهّیت آثار او بی شک نه 

به قصد مخاطب قرار دادن تعداد بیشتری از مردم بلکه 

با هدف جذب یک مخاطب یا گروهی از مخاطبان خاص 

شــکل گرفته اند؛ در نتیجه، به بازنگری رســمی آثار خود 

به عنــوان ویرایش متن های آمــاده برای چاپ عاقه ای از 

خود نشــان نمی داده است. عدم عاقه  ای که به واسطٔه 

آن نمونه هــای بحث برانگیــز در برابــر کارهای کاســیک 

مســتند، و همچنیــن در برابــر بیانیه هــای نویســندگان 

نســل های بعــد )از اواســط و نیمــٔه دوم قــرن شــانزدهم، 

نویســندگانی که به عنوان نســخه بردار شناخته شده  اند 

و در مکتــب آرتینــی تربیــت شــده  و برخــاف ماکیاولی 

به طــور کامل در »دنیای متشــّنج« صنعــت چاپ ادغام 

شده اند(، به رسمّیت شناخته نمی شوند.۲۹ از سوی آن ها، 

اّدعــای رهایی از قید و بندها و نکته ســنجی های پیرواِن 

کاسیک در توّجهات تشریفاتی، مفاهیم و طرح واره های 

شــاعرانه ای را مطــرح می کنــد کــه تحــت آن عناوین، از 

نگرش هــای گاه بــه گاِه کنــار گذاشــتن آثــار آمــادٔه چاپ، 

دفــاع می کنــد. به طــور طبیعــی، ایــن نگرش هــا رضایت 

به نظر می رسد که عمل 
بازنگری در نظر ماکیاولی 

بیشتر شامل ورود به 
متن اثر با هدف درج 

اضافات است.۳۲ او آثار 
خود را حذف نمی کند، 

از آن ها دل نمی کند، 
جدا نمی شود، به آن ها 

باز می گردد، روی میز 
نگاه شان می دارد، نه 

به قصد »ویرایش«، 
بلکه برای به روزرسانی  از 
لحاظ محتوایی، در پرتو 

پیشامدها و موقعّیت های 
سیاسی خارجی

۴۴۵
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پرشوری از سرعت عمل بسته بندی کاالهای کتابخانه ای 

را، از تألیــف گرفتــه تا چاپ، یدک می کشــند که به طور 

اغراق آمیزی می تواند با روند شــگفت انگیز ترکیب بندِی 

منســوب بــه آنتــون فرانچســکو دونی منطبق باشــد، که 

به گفتٔه فرانچســکو مارکولینی در حالی که دستگاه های 

چــاپ در حــال کار بودنــد او بــه نوشــتن در کارگاه ادامه 
می داد.۳۰

عدم عاقه به بازنگری در ماکیاولی، اگر بشود چنین 

چیــزی دربــاره اش گفت، ارزشــی خنثــی دارد که چیزی 

بیش از بی تفاوتی و بی توّجهی نسبت به توّجهات رسمی 

را، کــه گویــی جزو اولوّیت هــای ماکیاولــی به عنوان یک 

نویسنده نیست، بروز نمی دهد. مشّخصه ای که- به ویژه 

اگر به عنوان بی اعتنایی به قاعده مندسازی زبانی درک 

شــود- ماکیاولی با بســیاری از نویسندگان هم عصر خود 

در آن مشــترک اســت، بــرای آن ها کامــاً طبیعی بود که 

بازبینی رســمی اثر خود را به مصّححان حرفه ای واگذار 

کننــد. به طــور خاصــه، تصــّورش هم مشــکل اســت که 

خیــال کنیم ماکیاولــی از کابوس کار ســخت و صبورانه 

بــر روی اثــر در عذاب اســت، حّتی اگر بی شــک نتوانیم 

او را نویســنده ای بدانیم که همیشــه و در هر صورت به 

مراقبت رسمی بی توّجه است. به عنوان بارزترین نمونه، 

اثری مانند ماندراگوال سر راه ماست که به نظر می رسد 

سطح ادیبانٔه قابل  توّجه آن »مکث ترکیبی بلندمّدتی« را 

پیش فرض می گیرد که احتماالً در مراحل مختلف تألیف 

تحّقق یافته اســت و امروزه قابل اثبات نیســت.۳۱ با این 

حال، اگر به  طور اخص شــاهکارهای تاریخی-سیاسی  او، 

شهریار و گفتارها را پیش چشم بیاوریم، به نظر می رسد 

که عمل بازنگری در نظر ماکیاولی بیشتر شامل ورود به 

متــن اثــر با هــدف درج اضافات اســت.۳۲ او آثــار خود را 

حذف نمی کند، از آن ها دل نمی کند، جدا نمی شود، به 

آن ها باز می گردد، روی میز نگاه شان می دارد، نه به قصد 

»ویرایش«، بلکه برای به روزرسانی  از لحاظ محتوایی، در 

پرتو پیشــامدها و موقعّیت های سیاســی خارجی. دقیقاً 

در رابطــه با ایــن روش کار، به ویژه در گفتارها همان طور 

که بســیار تأثیرگذار به چشــم می آید، کار را با این فرض 

کــه »دفتــر خاطــرات سیاســی« و »حاشیه نویســی های 
همیشگی« است به اتمام می رساند.۳۳

بنابراین، چندان تعّجب آور نیســت که حّتی هنگامی 

که ماکیاولی از چاپ اثری صرف نظر می کند، »تصحیح« 

انجــام نمی شــود: وضعّیتی کــه در »هنر جنــگ« اثبات 

شــده اســت. در واقــع، همان طــور کــه از مطالعــٔه دقیــق 

بــه سرپرســتی جورجــو  انتقــادی گفت و شــنود  نســخٔه 

مســی آشــکار شــده اســت، ماکیاولی به قطع و یقین، بر 

آماده سازی شهریار نظارت داشته است، گرچه به احتمال 

زیاد نه با جّدیت و پشــتکار الزمه.۳۴ با این وجود، حضور 

نویسنده در مراحل مختلف آماده سازی اثر، به فعالّیت 

اصاحــی نظام منــد و دنبالــه دار تبدیــل نشــد. به طــور 

خاصه، تصویری که نمایان می شود تصویر یک ماکیاولی 

اســت که فقط به نظارت و بررســی مفاهیم و مندرجات 

عاقه مند اســت و در نتیجه قصد دارد بازبینی رســمی 

بــه تصحیح کننــدگان حروف چینــی واگــذار کنــد و  را 

مداخــات پی درپــی و مؤثر یک زبان شــناس را، با هدف 

عاّدی ســازی و متمرکز نمودن نثر خود و پاک سازی آن از 

اصطاحات، سنن و کاربردهای قرن چهاردهم و پانزدهم 

را بپذیرد.۳۵ ماهّیت دّقِت درون متنی ماکیاولی نســبت 

به نسخه های آماده برای چاپ با شیوه مرسوم و معمول 

نگارش او که در »هنر جنگ« به درستی اثبات شده، به 

لطف نسخه های خطّی ای که به دست ما رسیده، تفاوت 

چندانی ندارد )نســخ خطّی نگهداری شــده در کتابخانٔه 

مّلی مرکزی فلورانس. نامٔه طاعون، موضوعات باارزشی 

اگر از مکاتبات خصوصی 
بگذریم و به مکاتبات 
دولتی ورود کنیم، جنبٔه 
دیگری فرارویمان قرار 
می گیرد که به نوشتار 
مربوط می شود و ارتباط 
تنگاتنگی با نگرش 
»اقتصادی« زمان، 
صرفه جویی در وقت، 
دارد
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به منظور مشــاهدٔه مســتقیم پیش نویس های در دســت 

اجــرا اســت(. از تجزیه و تحلیــل تّکه های به دســت آمده 

چنیــن برمی آید که ماکیاولی بــرای درج افکار و تأّمات 

ثانویه  ای که به شکل الحاقات و تغییرات روی کاغذ پیاده 

می شــده اند، به دالیلی محتوایی به بخش های نوشتاری 
بازمی گردد.۳۶

بنابرایــن، در مدیریت شــمار آثــار خطّی نیز بی تفاوتی 

چشمگیری را می توان مشاهده نمود: با توّجه به کاهش 

تعــداد نســخه های رونویسی شــده  ای کــه پیــش از مرگ 

نویســنده بــه دســت مــا رســیده اســت، فــرض را بــر این 

می گذاریم که ماکیاولی، بیرون از دایرٔه بســتٔه دوســتان 

و ســوای عرضه کنندگان و طرفــداران پروپا قرصش، برای 

پخش آثارش دل نگرانی چندانی نداشته است. این جنبه را 

در عرضٔه »گفتارها« می توان به وضوح دید، که دست کم 

بر اساس اسناد موجود، نخستین شمار آن به روزهای پس 

از مرگ او برمی گردد، نه پیش از سال های ۱۵۲۹-۳۰ و نه 

در محیط فلورانس، بلکه در ســال های ۱۵۳۰-۳۱، در روم 

باستان، در پاییز۱۵۳۱ ۳۷، هم زمان یا کمی زودتر از حرکت 

پیشــگامانٔه چاپ دوبِل بادیانا و جونتینا. ]نیز می توان[ 

هنگامی که شــمار هرچند متوســط، مانند مورد شهریار 

و زندگــی کاســتروچو و تاریــخ فلورانــس، بــه پیش قدمی 

دوستان و ستایشگران دور و بر ماکیاولی بستگی داشت 

]ایــن عــدم دل نگرانــی را مشــاهده کــرد[، پیش گامی ای 

کــه از نظارت و بازنگری نویســنده به  دور بــود.۳۸ در این 

منظر، تجزیه  و تحلیل  و ماحظات امانوئل کوتینلی-رنینا 

دربــارٔه دیدگاه ماکیاولی به کمــک ما می آید، که به طور 

اخــص، »در قبــال متــون  خطّی  او  کــه روی میز تحریرش 

رها شده بودند، اگر چاپ و نشر و چندین عرضٔه عمومی 

را در نظــر نگیریــم، ]می بینیــم کــه[ چنــدان محافظه کار 

نبــود.«۳۹ ایــن وضعّیت فراگیر، نویســندگان اوایــل دورٔه 

گوتنبــرگ را بــه ذهن متبــادر می کند، نویســندگانی که 

نگرانی و اعتراضشان را در نوشته هایشان بازتاب دادند و 

کتاب هایشان، پیش از اینکه بتوانند اشتباه هایشان را رفع 

و لغزش هایشان را حذف کنند، از چاپخانه های ناشی و بد 

بیرون آمده اند. »آزار« و »بیم و هراســی« را که بالداسار 

کاســتیلیونه در تقدیم نامٔه »دربــاری« )کورتیجانو( بیان 

می کنــد، بــا این تصــّور ]بیان می شــود[ که بخــش بزرگی 

از کتــاب او بــدون کســب اجــازه از نویســنده و بــدون 

ویرایش رســمی در ناپل، رونویســی و منتشر شده است. 

عاوه بر این، بخش نخســت، تقدیم شــده به دی ســیلوا 

بــرای نمایش دورنمایــی از این منظر که دارای صفحاتی 

بسیار جالب توّجه است، چراکه حاوی بخشی است که 

در آن هدف اصلی تألیف به عنوان تاشــی راستین برای 

شــکل دادن به کاری هوشمندانه، مال آور و کند مطرح 

شده است. در ادبّیات ایتالیایی این بحث، عاوه بر کار 

صبورانه و ســخت و دقیقی ]که[ پیرامون نوشــته ]وجود 

دارد[، الهامات شــاعرانه و ســبک و معیار انتخاب کلمه 

را نیز شامل می شود. در واقع، کاستیلیونه به اشتباهات 

پراکنــدٔه نویســنده در سراســر کتــاب اشــاره می کنــد و 

وجود اشتباهات را به سرعِت جمع بندی و تألیف مرتبط 

می سازد: گذشته از همٔه این ها، اشارٔه او به زمان، که باید 

به او مهلت می داد تا متن را بازبینی کند، به طور ضمنی 

پایبندی کامل او را به حکم هوراتی فاش می سازد:

»nonumque prematur innum«

»این کار یعنی نوشتن کتاب های درباری، کورتیجانو 

را در عــرض چنــد روز به این قصد انجام دادم که بتوانم 

عاقبت، آن را اصاح نمایم و بیشــتر به لحاظ این بود که 
بتوانم هرچه سریع تر دینی را که بر گردنم بود ادا کنم«.۴۱

به ماکیاولی برگردیم، عاوه بر بیگانگی ملموس و قابل 

توّجه او با دنیای حروف چینی، واقعّیت آشکار دیگری نیز 

وجود دارد که در بازتاب رابطه اش با نویسندگی نمی توان 

آن را نادیده گرفت، یعنی تعداد باالی آثار ناتمام. صفت 

»ناتمــام« را می تــوان خاص ترین و انحصاری ترین ویژگی 

نوشــته های ماکیاولیایــی دانســت.۴۲ »تمایــات« یکــی 

از ناتمام هاســت -کــه به شــکل طــرح اّولّیــه و پیش نویس 

باقی مانده و به گواه خود، با نقدهای حاشیه ای به دست 

ما رســیده اســت- کتاب دیگر کتاب ده ســاله است -که 

از این گشت و گذار 
پیرامون آثار منشی 

در بازٔه زمانی کوتاه، 
ویژگی هایی پدیدار شد 

که به نظرم بسیار خاص تر 
از نوشته های ماکیاولی 

در چهارچوب و رابطه با 
زمان است که می تواند 

به شکل گیری وجهٔه 
ماکیاولی به عنوان مردی 

ادیب کمک کند: عدم 
عالقه به تجدیدنظر 

رسمی و به چاپ، گرایش 
به سمت »ناتمام  ها« و 
»بازنویسی«، میل وافر 

به نگارش بی فوت وقت، 
حّتی در برخی موارد قبل 
از برنامه ریزی بلندمّدت 

برای نگارش
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در روایت وقایع ســال ۱۵۰۹ نیمه کاره رها شده است، در 

حالــی که طبق آنچه در تاریخ نگاری منظوم ثبت شــده، 

می بایســت تــا ۱۵۱۴ پیش می رفت؛ و کتــاب - االغ - که 

در فصــل هشــتم بــدون روایــت تبدیــل قهرمان داســتان 

به االغ متوّقف شــده اســت. همان طور که در فصل اّول 

بدان اشاره شده است - تاریخ فلورانس- در کتاب هشتم 

بــا مــرگ لورنتــزو نیمــه کاره رهــا شــده، در حالــی کــه در 

بخش های دیگر اثر )مانند تقدیم به پاپ، در دیباچٔه کّلی 

و در فصل نهم کتاب هشتم( نویسنده اذعان می دارد بر 

آن اســت تا از ســال ۱۴۹۲ فراتر برود تا به سال هایی برسد 
که مردم او را به چشم قهرمان می دیدند.۴۳

موقعّیت هــای  را در  ماکیاولــی  کــه  دربــارٔه دالیلــی 

گوناگون مجبور به ناتمام گذاشــتن آثارش می کرد فقط 

می تــوان تا ســرحد چنــد فرضیه پیــش رفــت. به احتمال 

زیــاد، از دســت دادن عاقــه و ورود هم زمــان تعّهــدات 

کاری جدید از جمله تصّوراتی است که نمی توان نادیده 

گرفت. در هر حال، چنین به نظر می رسد که تکرار مکّرر 

رها کردن و بی خیالی نسبت به نوشتن، عدم عاقٔه او به 

سرانجام و سرنوشت اثر را آشکار می نماید، گویی نگارش 

آن ها هدف غایی او نبوده  است.

از لحاظ ریخت شناســی »ناتمــام «، که  چندان معنای 

کار در حــال پیشــرفت را در بر نمی گیــرد )چراکه آثار در 

حال پیشرفت اغلب شامل متونی می شوند که به هنگام 

نوشــتن در زمان خودشان تمام شده به نظر می رسیدند، 

اّما چندی بعد نویسنده به آن ها به چشم کار ادامه داری 

نگاه کرده که می توانند به شکلی تازه  با نگرش و ویرایشی 

جدیــد نوشــته و چاپ شــوند(؛ می تــوان کتــاب گفتارها 

را نیــز به لیســت نیمه کاره و رهاشــده ها اضافــه کرد. در 

واقع، هرچند نویسنده، کتاب شهریار را به منظور چاپ، 

بازبینــی و اصاح نکرده اســت )بــا در نظر گرفتن فرضیهٔ  

زمانِی نگارِش پیش نویسی که یک باره تصمیمی به نوشتن 

آن گرفــت۴۴( بــا این وجود در نظر خواننــده، اثری تمام و 

کمــال محســوب می شــود که کامــل بــودن آن در بخش 

پایانی، به شــکلی اغراق آمیز برجســته شده و مؤّکدا مورد 

تأکید قرار گرفته است۴۵ - پایانی توأم با باغتی مطلوب 

که همراه با سخنانی جّدی، قاطعانه و برا و متقاعدکننده 

اســت، قــادر به برقــراری ارتباط و انتقــال پیامی به همراه 

تنش مناســب و به همان اندازه مهم و پرشــور می باشــد، 

و ســخنانی امیدوارکننــده بــا ُکنشــی مناســب در پرتــو 

»موقعّیتــی« قریب الوقوع و حتمی را به همراه دارد۴۶ –

کــه طبق نظر و تفســیر لیویو در واقــع می تواند به عنوان 

کاری ناتمــام بــا پایانی باز محســوب شــود، نیز به لطف 

ســازمان دهی مطالبــی که عــاری از ســاختاری نه چندان 

مشّخص می باشد مطابق با طرح اصلی است و به ترتیب 

در بیانیه هــای گنجانده شــده و نتیجه گیری هــای بخش 

آغازین کتاب نخســت و در دیباچــٔه کتاب دوم و بخش 

اّول کتاب ســوم قید شــده اند.۴۷ با توّجه به طرح اصلی، 

یــا به عبارتــی با عنایت به پروژٔه اّولّیه، باید توّجه داشــت 

کــه ماکیاولــی )در دیباچــٔه کتــاب اّول، در تقدیــم بــه 

بوندلمونتــی و روچــای و به طــور دقیق تر در ســایٔه پایان 

فصل اّوِل کتاِب سوم که به عنوان مقّدمه ای برای بخش 

پایانــی کتــاب عمل می کنــد( در چند نکتــه هدف خود 

را به منظــور ادامــٔه کار بیــان می کند و تفســیر خود را بر 

اســاس تکنیــک اعانات۴۸، ظاهــراً راهبرد ویرایشــی را به 

نمایش می گذارد که به شیوه های متفاوتی مورد مطالعه 

قــرار گرفته انــد و آن را به بخش هــای دیگر لیویانا تعمیم 

می دهد؛ راهبرد ویرایشــی که نظام خودتبلیغی را که از 

سوی نسخه برداران نسل های بعدی تکمیل و برنامه ریزی 

شده اند، متمایز و برجسته می کند.
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صرف نظــر از فرضیه هــای متفاوتــی که در بــاب زمان 

تألیف ارائه شــده اند ) و طرح واره  و نســخه ای را پیشنهاد 

می کنند که در یک دورٔه محدود انجام شده یا مقاله ای 

را ارائــه می دهنــد کــه طی ســال ها تنظیــم و طبقه بندی 

شــده است۵۰(، شــاید بتوان »گفتارها« را در میان »کنار 

گذاشته شده ها« گنجاند. به این دلیل که گویا این اثر نیز 

فاقد تنظیم نهایی است. احتمال می رود که ماکیاولی آن 

را، دست کم در برخی بخش ها، نیازمند تاشی دوچندان 

بــرای دوباره کاری می دانســت. کما اینکه همان طور که 

در خطوط باال بدان اشاره شد نویسنده از ساختار اثر خود 

راضی نبوده است، نکته ای که برناردو جونتی در تقدیم 

نسخٔه تفسیر خود از لیویان به اتاویانو دی مدیچی بر آن 

مهر تائید زده است، جایی که طراح و چاپ چی فلورانسی 

به نقل از »دوستان و خانوادٔه« ماکیاولی اذعان می دارد 

کــه او »از گفتارهــا راضی نبود«، و قصد داشــت »تعداد 

مقاله هــا را کاهــش دهد و برخــی دیگر را تجزیه  و تحلیل 

كند و جهت اصاح بیشــتر به آن ها بپردازد« )در نســخٔه 
اّولّیه در چندین جا رّدی از دستخط او باقی است(.۵۱

بنابرایــن -شــاید بتــوان گفــت- ماکیاولــی آثــارش را تا 

حــد زیادی »بســط« می دهد، در حالی که شــاید شــمار 

بســیاری از آن هــا را »تصحیــح و حــذف نمی کنــد« تــا از 

افعالی استفاده کند که در نامٔه معروفش به وتتوری در 

تاریخ دهم دسامبر ۱۵۱۳ استفاده کرده است، جایی که 

برای نخستین بار به ترکیب بندی و ساختار مقاله ها اشاره 

می کنــد: »حّتی اگــر آن ها را تا ابد بســط دهم و ویرایش 
کنم«.۵۲

بنابرایــن، گفتارهــا، به ویــژه، عــاوه بر اینکــه به عنوان 

نمونــه ای از یــک کار ناتمــام خــود را معرفــی می کنــد 

به وضوح، نوعی قیاس ضدونقیض را به نمایش می گذارد 

کــه در شــیؤه کار ماکیاولــی نمــود پیــدا کــرده اســت: 

بی درنــگ و بی فــوت وقت ســاعت ها می نویســد، بدون 

ایده پردازی هــای گســترده ای که کار نــگارش می طلبد. 

در واقــع یعنی وقتی دســت به قلم می شــود، هــر آنچه را 

در ذهــن دارد مکتــوب می کنــد، بی آنکــه نوشــته اش را 

دوباره خوانی و اصاح نماید، کما اینکه اشتباهات پیش پا 

افتــادٔه گوناگــوِن به جامانده روی پیش نویس نخســت را 

می توان به وضوح دید. تجدیدنظری که با یک نگاه انجام 

می شد به لحظات بعد موکول شده است.۵۳ با این حال، 

از ســوی دیگر، این ســرعت نوشــتاری، تفّکر و مراقبه ای 

طوالنی را روی شانه های خود حمل می کند که مّدت ها 

پیــش از نگارش جــان گرفته بود، همان طــور که در مورد 

»گفتارهــا« می تــوان وجــود فرضــی نوشــته ای در بــاب 

جمهوری ها را محتمل دانســت که به دســت ما نرسیده 

اســت و به قطع  و  یقین، مطالب آن با مطالب موجود در 
تفسیر لیویان ادغام شده است.۵۴

این شیؤه کار، که گویا با همگامی نامتعارف مطالعات 

توصیــف  ســریع  نــگارش  و  متفّکرانــه  ارزیابی هــای  و 

می شــود، در »تاریخ هــای فلورانــس« نیــز قابــل اثبــات 

اســت. در واقــع، حّتــی »تاریخ هــا« را نیــز می تــوان در 

ســلک این ساختارشناســی مختلط گنجاند، به این معنا 

که پیش نویس نســبتاً ســریع )احتمال مــی رود ماکیاولی 

شــش کتاب نخست را در کمتر از سه سال نوشته باشد 

-»بین تابستان ۱۵۲۰ و نوامبر ۱۵۲۳«(۵۵ به مجموعٔه ُکند 

و تدریجی نکات، مشــاهدات، یادداشــت ها و اقتباس ها 

و برگه هــا ربــط دارد؛ مجموعه ای حاصل یک عمر  -که در 

سال های جمهوری سودرینین آغاز شد- و عاوه بر وزیر، 

ســایر مقامات صدرات اعظمی را نیز شــامل می شود.۵۶ 

ســاختار نسبتاً ســریع تاریخ رســمی فلورانس به ماهّیت 

نوشــته های تاریخی ماکیاولیایی پیوند خورده است که 

۴۴9
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با دیدگاه باســتانی و پیش بینی هــای فرهیختگان بیگانه  

است۵۷: او حقایق و وقایع را در پرتو تفسیر سیاسی خود 

گزینــش می کنــد کــه کار چنــدان جالبی هم نیســت، با 

بی توّجهی نسبت به جنبٔه مستند آثار تاریخی-باستانی 

کــه به طــور خاصه بــا مجموعــه ای از کارهایــی همانند 

تحقیق، نظارت، بررســی و تأیید خبــر که نیازمند زمانی 

طوالنی برای نگارش هستند، مرتبط می باشد.۵۸ از سوی 

دیگر، ماکیاولی هرازگاهی می تواند تاریخ خود را در سان 

کاشینو نیز بنویسد، بدون دست بردن در منابع و اسناد 

محفوظ و تحت مراقبت در آرشیو کاخ قدیمی و بسته به 

مّدت نگارش می تواند از چند اثر تاریخی بازنویسی شده 
بهره ببرد.۵۹

اســتفادٔه مجّدد از تعداد محــدودی از منابع، با توّجه 

به کمبود وقت برای تألیف اثر، مدلول و حقیقت سومی 

را بــه میــان مــی آورد کــه همــگام بــا تکذیــب فرآیندهای 

ســاخت ادبی با هــدف چاپ و طبقه بنــدی »ناتمام«ها، 

به نظرم شــیؤه نوشــتاری ماکیاولــی را توصیف می کند. 

این حقیقت همان پدیدٔه بازنویسی است که ماکیاولی، 

هرچنــد در قالــب  بازســازی اّولّیــه، آشــنایی خاّصــی را با 

آن از خــود بــروز می دهــد. بی شــک اغــراق نکرده ایم اگر 

کاســتروچو  »زندگــی  بازنویســی  آثــار،  طبقه بنــدی  در 

کاسترکانی« را نیز بگنجانیم که در مّدت بسیار کوتاهی 

در تابســتان ۱۵۲۰ در اوقات بیکاری تصّدی اش در لوکا۶۰ 

ســروده شــده اســت. اُپرت، که میان مردم به این شــهره 

اســت که بی درنگ و بدون تأنی نوشــته می شــود۶۱، قرار 

بود به عنوان نمونه و مدرک یکی از پر طمطراق ترین آثار 

تاریخی در نظر گرفته شود؛ نمونه و مدرکی که همان طور 

کــه ماهّیت خارق العاده و ایده آل  ســازش نشــان می دهد 

با شــور و شــوقی عمدتاً روایی و ادبی ارائه شــده اســت. 

نوشــته ای کــه ماکیاولــی دوبــاره روی آن کار می کنــد، 

زندگی نامــٔه »ویتا کاســتروچی« اســت، ســرودٔه »نیکولو 

تگریمی« به زبان التین که در ســال ۱۴۹۶ منتشــر شــده 
است.۶۲

مطمئناً این کار، یک بازسازی بسیار آزاد و بکر است که 

در آن منبع تحریف شده نه تنها از بسیاری از مشّخصه ها، 

جزئیات و موضوعات انحرافی فارغ شــده است، بلکه با 

الهام از شیؤه »پلوتارک«، با افزودن جزئیات تعیین کننده 

و موارد شــگفت انگیز و غیرواقعی، با به کارگیری »لغات 

طعنه آمیــز بیگانــه که زمان توانســته استتارشــان کند«، 

تحــت یــک دســت کاری مجــّدد و مســتمر قــرار گرفتــه 

اســت.۶۳ طبــق اطّاعــات به دســت  آمــده از قانــون ۵۳۷ 

پاالتینو نگهداری شــده در کتابخانٔه مّلــی فلورانس، پس 

از عنــوان »زندگی کاســتروچو« می خوانیــم: »برگرفته از 

شرح بارتولومئو چنامی شهروند لوکا«، بارتولومئو چنامی 

شــخصی اســت که ماکیاولی در دوران تصــّدی خود در 

لوکا با او ســر و کار داشــت.۶۴ افســوس  که داســتانی که 

چنامی ترســیم کرده به دســت ما نرســیده زیــرا واضح و 

مبرهن است که مقایسٔه دو اثر می توانست نشان دهندٔه 

صّحــت یــا عدم صّحــت و ســقم توضیحــات و پاورقی ها 

از روی  پــرده  باشــد، در چنیــن صورتــی، می توانســت 

ناشناخته ها بردارد و شیوه های بازنویسی ماکیاولیسم را 

بر ما بنمایاند.

شــرایط ممکــن اســت مشــابه شــرایط داســتان کوتــاه 

»افسانٔه بلفگور آرچی دیاولو« باشد: در این مورد نیز متن 

اثر »بازنویسی شــده« گم  شــده یا از بین رفته اســت. در 

واقع، با توّجه به بازآفرینی انجام شــده توســط پاســکواله 

اســتوپلی، که مســئلٔه ســرقت ادبی خســران بار جووانی 

برویــو از متــن ماکیاولی را دوباره بررســی کرد، داســتان 

کوتــاه بلفگــور »تمام و کمــال ابــداع ماکیاولی« نخواهد 

بود.
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در پرتــو مقایســٔه تلفیقی، شــماتیک، میــان دو متن، با 

تجزیــه  و تحلیــل تفاوت ها و شــباهت ها، به قطع و یقین، 

استوپلی شرایط موضوع را تحریف نکرد و چنین استدالل 

کرد که برویو  مّتهم به ســرقت ادبی از ماکیاولی نیســت 

بلکــه ماجرا برعکس اســت، اّمــا وجود منبع مشــترکی را 

نیــز فرض کرد، احتماالً وجود حکایتی فلورانســی که دو 

نویســنده به طور مستقل از مضمون آن برای داستانشان 

استفاده کرده اند.۶۵ حّتی امکان دارد متنی باشد که در 

آن ســرایت عناصــر روایــات مرســوم ازلــی )روایاتی که تا 

زمانــی کــه در ذهن و دل آدمی جای دارند پایه و اســاس 

قضاوت حقیقی هســتند( به انگیزه های نگارش داستان 

کوتاه پیش از این اّتفاق افتاده باشد؛ متنی بازنویسی شده 

و منطبــق با متون فلورانســی، منابعی که به طور ســّنتی 

توسط منتقدان برای رمان ماکیاولی ذکر شده اند )مانند 

»حکایت یاکوپو دی ویتری«، شیطان زنی را به همسری 

برگزیــد کــه تحّمل دعواهایش را نداشــت، و داســتانی با 

الهــام از حکایــت پیتــر لیمــوژ -کــه در آن دو نقــش برای 

شیطان آمده است. ازدواج و جن گیری- مندرج در شعر 

ضد همســر ژان ل فور. سوگ نامٔه متئو(.۶۶  بدین ترتیب، 

برویــوی فلک زده به واســطٔه یکــی از معاصرینــش، آنتون 

فرانچسکو دونی )که هم در نامه ای که دهم مارس ۱۵۴۷ 

به فرانچســکو روســا نوشــته و همین طور در »کتابخانٔه 

دوم« کــه به هّمــت مارکولینــی در ۱۵۵۱ منتشــر شــده 

اســت(، از اّتهام ناعادالنٔه ســرقت ادبی تبرئه  شد. روسا 

ســرقت نــاروای رمان ماکیاولی توســط نویســنده ونیزی 

را محکــوم کــرده و بدین ترتیب، انتقــام هم وطن نامی و 
بلندپایه اش را گرفته بود.۶۷

اگر دربارٔه اثر زندگی و افســانه هنوز شــک و شبهه ای 

باقی مانده باشــد، اّما در عوض، به طور حتم نمایشــنامٔه 

کمــدی کلیتزیــا رونوشــتی از »کازینا«ی پلوتس اســت. 

دومیــن نمایشــنامٔه کمــدی ماکیاولــی کــه در ســیزدهم 

ژانویــه ۱۵۲۵ »یک بــاره و باعجلــه ســروده شــد، گویــی با 

تقویــم مســابقه گذاشــته بــود«۶۸، ]آن هم[ فقــط به قصد 

اجابــت درخواســت یاکــوپ فالکونتــی مالــک متمــول 

کوره پزخانــه  که همراه با ریخت  و پــاش فراوان، بدون در 

نظر گرفتن هزینه، نمایشــنامه را در ویای شــخصی اش 

بــه اجــر ا درآورد. پــس از آن، ماکیاولــی علی رغم تدوین 

پیش نویسی عجوالنه و علی رغم اینکه در برخی صحنه ها 

به نمایشــنامٔه پلوتس بسیار نزدیک شده است، به همان 

اندازه توانسته نوشته ای بکر خلق کند، که قطعاً در اینجا 

نیازی به بزرگ نمایی آن نیست، چراکه واقعّیتی است که 

پیش تر توسط منتقدان ثابت شده است.۶۹

از این گشت و گذار پیرامون آثار منشی در بازٔه زمانی 

کوتاه، ویژگی هایی پدیدار شد که به نظرم بسیار خاص تر 

از نوشــته های ماکیاولــی در چهارچــوب و رابطــه با زمان 

است که می تواند به شکل گیری وجهٔه ماکیاولی به عنوان 

مردی ادیب کمک کند: عدم عاقه به تجدیدنظر رسمی 

و به چاپ، گرایش به ســمت »ناتمام  ها« و »بازنویســی«، 

میل وافر به نگارش بی فوت وقت، حّتی در برخی موارد 

قبل از برنامه ریزی بلندمّدت برای نگارش.

۳

همان طور که مشــّخص اســت، تمام آثاری که تاکنون 

۴۵۱

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی
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فرصــت ذکــر نــام آن هــا را داشــته و توانســته ام بــه آن ها 

اســتناد کنــم، به جــز »ده ســاله«، آثاری هســتند که بعد 

از متن های »ازدســت رفته« نوشــته شــده اند: به شــکلی 

متناقض و عجیب و غریب، به دلیل بازی های سرنوشــت، 

برکناری از مقام دولتی، که ماکیاولی به عنوان بزرگ ترین 

فاجعٔه زندگی اش آن را تجربه کرده است. همین طور که 

از ماکیاولی صحبت می کنیم باید بگوییم، این شــرایط، 

موقعّیتی اســت که به او اجازه می دهد تا شــکوه و جال 

ابــدی اش را در میان آیندگان کســب کنــد. با این وجود، 

همان طور که گیلبرت بدان اشاره می کند، گرچه در تمام 

ادوار زندگانــی  غــرور خاّصی در زمینٔه ادبّیات داشــت و 

بــه مهارتی که در این زمینه داشــت افتخار می کرد، اّما 

هرگــز آن را به عنوان عاقــه و دغدغٔه اصلی خود در نظر 

نگرفــت.۷۰ ایــن تأّمل در برهٔه بعد از ســال سرنوشت ســاز 

۱۵۱۲ نیز صدق می کند و کماکان معتبر است. در واقع، 

اگــر مکاتبــات ماکیاولــی را از منظــری کــه اینجا مدنظر 

ماست مرور و واکاوی کنیم، آری، رّدی عمیق از تغییرات 

بنیادی در ســبک و ســیاق زندگی اش پس از سال۱۵۱۲ را 

مشــاهده می کنیم؛ با این حال، ایــن تغییرات که عمدتاً 

تغییــرات روابط میان »سیاســت و ادبّیــات«، بین »عمل 

و نظریــه«، بیــن »کار و بیــکاری«۷۱ را در برمی گیــرد، بــا 

بازنگری و چاره اندیشی راستین و مخصوص سلسله مراتب 

عائق و منافع او مطابقت ندارد.

»پیــش از اینکــه چیزی را از دســت بدهــد« ماکیاولی 

مجبور نبود چنین پرتعداد نامه های خصوصی بنویســد، 

جــدا از ایــن واقعّیــت کــه به احتمــال زیــاد بســیاری از 

مطالــب نامه هــا از بیــن رفتــه یــا بــه دســت مــا نرســیده 

اســت.۷۲ ماکیاولی، طبق گفته های دوســت و همکارش 

در صدارت »بیجو بووناکورســی«، به عنوان یک دوست 

هم قلم می بایست تا اندازه ای مأیوس کننده  بوده باشد: 

برای مثال، در نامٔه یازدهم اکتبر ۱۵۰۶، »بیجو« نیکولو را 

ســرزنش می کند که او را نادیده گرفته و به اندازٔه کافی 

برایش نامه ننوشته است؛ اگر قصد داشت محّبت بیجو 

را جبران کند می بایســت بیشــتر از این ها می نوشــت.۷۳ 

عاوه بر این، ماکیاولی به دلیل عدم نامه نگاری با لردها، 

کاری مغایر با یکی از چندین وظیفٔه منشــیان عالی رتبه 

]انجــام مــی داد[ که دقیقاً همان اطّاع رســانی مداوم به 

مافوق هــا بــود، ]و[ از جانــب همکاران نیز مورد ســرزنش 

قــرار می گرفــت، اگرچــه در بعضــی موارد عصبانّیتشــان 

را به وضــوح بــروز می دادنــد.۷۴ با توّجه به »مشــغله های 

عظیمی« که ماکیاولی را دوره کرده بودند توجیهی که 

مجبــور بــود بارهــا آن را مرور کــرده و بدان توّســل جوید 

کمبــود وقــت بود.۷۵ اّما الزم به ذکر اســت که اشــاره به 

کمبــود وقــت، به مشــاغل مختلف و به وظایــف فراوان، 

می بایست به عنوان فرمولی موضوعی برای ابراز تأسف 

و عذرخواهــی از تعداد پائین نامه ها یا موجز بودن آن ها، 

بــرای ذکــر مثال آنچه در رابطه با نامه های بووناکورســی 

یــا دوســت و همکار دیگرش آگوســتینو وســپوچی تکرار 

می شــود، در قاموس صدارت گنجانده شود.۷۶ تصویری 

کــه نمایــان می شــود، تصویــری از صــدارت اســت کــه 

فعالّیت در آن دست کم در برخی لحظات پرتنش نسبتاً 

آشفته و سخت به نظر می رسد.۷۷ متصّدیان پرمشغله اند 

و بســیار عجله دارند، بی آنکــه هرازگاهی چند دقیقه ای 

از تفریحاتشــان چشم پوشــی کننــد.۷۸ از ایــن حیــث، بــا 

توّجه به واکنش های شــوخ طبعانه و شادمانانٔه مخاطبان 

نامه هایش، می بایست ماکیاولی در نامه هایی که مزّین 

به مطابیه های خنده آور و تکیه کام های گزنده بوده اند 

ولیکن به دســت ما نرســیده اند که مشــارکت و ســهمی 
سرنوشت ساز داشته باشد. ۷۸

بــرای درک دقیــق تعّهــد بی چون و چــرای ماکیاولی به 

کار در ســال های سودرینی، کافی است به خاطر داشته 

۴۵۲

فصل پنجم
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باشید که ماکیاولی مدام غایب و به دستور گونفالونیر 

)حاکــم مادام العمــر( برای انجام مأموریت های حّســاس 

در ســفر بود، کما اینکه حّتی وقتی  که فرزند ارشــدش، 

برناردو، متولّد شد در فلورانس نبود: در رم مانده بود تا 

هم کارکرد شورایی را دنبال کرده و از آن پیروی کند که 

ژولیوس دوم را انتخاب کرده بود و هم به دیدار یکی از 

دوستانش برود، کاپیتان لوکا اوگولینی که پسرش را غسل 

تعمید داده بود و در نامه ای در یازدهم نوامبر ۱۵۰۳ او را 

سرزنش و تشویق کرده بود که »برای یک صدم ساعت از 

بادنما استفاده کند ]به عبارت دیگر، این کلمات بیانگر 

توصیفی است که »ویوانتی« با استفاده از آن، تناقض ها 

و دسیســه های سیاســی را عنوان می کند[، از او خواسته 

بود بادنما را هم برای خودش و هم برای دوستانش نصب 

کند به ویژه برای آن هایی که به کسانی اعتماد می کنند 

که به آن نیاز دارند.۷۹ بنابراین، ماکیاولی که از مکاتبات 

ســر بــرون آورده، مردی اســت کــه به طور کامــل در امور 

دولتی غرق شــده و به ذخیره ســازی زمان و صرفه جویی 

در وقت، عادت کرده است.

اگــر از مکاتبــات خصوصــی بگذریــم و بــه مکاتبــات 

دولتی ورود کنیم، جنبٔه دیگری فرارویمان قرار می گیرد 

که به نوشتار مربوط می شود و ارتباط تنگاتنگی با نگرش 

در  دارد.  وقــت،  در  صرفه جویــی  زمــان،  »اقتصــادی« 

بخشی از نامه ای رسمی به کلیسای دیه چی دا ایموال، در 

مّدت هیئت دوم دوک والنتینو، منشی با قاطعّیت خود 

را از اّتهام پیش پا افتاده مبنی بر ننوشتن در حد کفایت 

تبرئه می کند و به دشــواری ارسال گزارش های قابل قبول 

و به موقع در شــرایط خاص اشــاره می نماید. این نامه که 

به حد کافی شــناخته شده اســت ارزش نقل  قول را دارد، 

دقیقاً به این دلیل که با وضوحی منحصربه فرد، از یک سو 

رابطٔه میان ماکیاولی با زمان را آشکار می سازد و از سوی 

دیگــر –به لحاظ اینکــه کارها به طور آشــکاری به یکدیگر 

ربط دارند- بیانگر آرمان او در نگارش »مختصر و مفید« 

اســت: » ســرورم امید آن دارم که تقصیراتم را پذیرفته و 

مرا عفو نمایید: تصّور کنید کارها چندان قابل پیش بینی 

نیســتند و متوّجــه باشــید کــه مــا اینجــا می بایســت بــا 

شهریاری روبرو شویم که خودش برای خودش حکمرانی 

می کنــد؛ و اینکه هر آنکه نمی خواهــد از هوی  و   هوس و 

خیاالتش بنویسد می بایست چیزی برای نوشتن پیدا کند 

و یافتن مطالب زمان می برد. سعی می کنم زمان بگذارم 

و آن را بیهــوده تلــف نکنم«.۸۰ این بیانیــه دارای اهمّیت 

است چراکه نمونه ای از نگارش رسمی را مطرح می کند 

کــه به طــور کامل با موارد مفید و ضروری مرتبط اســت: 

شــما می بایســت هنگامی چیزی بنویســید که به راستی 

حرفی برای گفتن داشته باشید، موجز و مختصر، بدون 

پرداختــن بــه جزئیــات بی فایده، بــدون اطنــاب و تکثیر 

عباراتی که نیازی به گفتن آن ها نیست۸۱، با این باور که 

نه نویسنده و نه خواننده نباید وقت خود را بیهوده تلف 

کننــد. ایده آل نگارش رســمی ای کــه از مکاتبات دولتی 

نشــئت گرفته است، نمونٔه مرسوم فلورانسی »بیگانه با 

هــر )...( اتــاف )...( وقت۸۲، و مشــّخصٔه آن عمل گرایی 

یــا پراگماتیســم جامــع و رایج اســت کــه ریشــه در طبقٔه 

حاکــم فلورانــس دارد، و همچنــان در ذهنّیت ماکیاولی 

جــاری می مانــد حّتی هنگامی  کــه متوّجه می شــود که 

دیگر برای دیه چی ها گزارش نمی نویسد بلکه اثری ادبی 

واقعی خلق می کند. مقصود از »سودمندی« که نگارش 

دولتی می بایست آن را دنبال کرده و هدف خود بداند، 

همچنین در وجه و معنای اقتصاِد زمان، بخش بزرگی از 

شیؤه نوشتاری ماکیاولی را در برگرفته و از دیگر بخش ها 

متمایز می نماید۸۳: تفّکر دارای مفید فایده بودِن نوشتار، 

تأثیرگذارترین واژگان خود از لحاظ شیوایی کام و لفاظی 

را در تقدیم نامٔه کتاب شــهریار پیــدا می کند، جایی که 

ماکیاولــی در مخالفــت، روی مفهــوم »مجّلد کم حجم« 

پافشاری می نماید چراکه کتاب کم حجم »تجربٔه طوالنی 

چیزهای مدرن و درسی مستمر از منسوخ شده ها )...( را 

که با دّقت بسیار ابداع و بررسی شده است، خاصه وار 

بازگو می کند. »مجّلد کم حجمی« که به شهریار امکان 

می دهــد تــا »بتوانــد در کوتاه مــّدت هــر آنچــه را )…( 

]نویســنده[ در این سال ها و با آن همه مشّقت و خطرات 

)…( فرا گرفته، درک نماید«.۸۴ همان طور که گفته شــد، 

اّتفاقاً اندیشــٔه »ایجاز« مرتبط با سودمندی ها، در اواخر 

قرن شانزدهم، نحؤه کار منشی را به درون برنامٔه فرهنگی 

و تحریریٔه یکی از ادیبان نسخه بردار هدایت نمود که در 

فضایی ضد اصاح طلبی، عمدتاً به اصاح »مخفیانٔه« آثار 

ماکیاولی می پرداخت. فرانچسکو سن سوینو، که تقریباً 

پنجاه ســال پس از خلق شــهریار که از جمله شاهکارهای 

ماکیاولــی اســت، مفاهیــم سیاســی را پایه گــذاری کرد. 

مفاهیم سیاسی تحت لوای ارزش گذاری اقتصاد مطالعه 

بــه نتایج خارق العاده ای دســت  یافــت، عملّیات تفکیک 

کتاب ها، بخش بخش کردن مفاهیم آثار منشــی به شکل 

جمــات و کلمات قصاِر )نــام او بنا بر احتیاط هرگز ذکر 

نشــده اســت(؛ عملّیاتی که از ســوی پروژٔه انتشار کتاب 

خاّصــی پشــتیبانی می شــود، »کتــاب صرفه جویــی در 

امید به ایجاد روابط حسنه 
و نزدیکی به مدیچی ها، 

دریافت مقام و منصب 
دولتی، خشم و غضب 

سال های »ازدست رفته« را 
بنا می نهاد، در حالی که 

بی شک با »عبور و تبدیل« 
هم زمان به ادبّیات، که تا 
حدی بخش موردعالقٔه 

دوستان باغ های 
اوری چالری بود، نیازی 

به کاستن از تعامل فّعال و 
پویا نداشت، به طوری که 

حّتی وقتی  ماکیاولی در 
نوامبر ۱۵۲۰ پست موّرخ 

رسمی فلورانس را به دست 
آورد به نظر نمی رسید که 

به راستی از منصبش راضی 
باشد

۴۵3
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وقــت« )مدیریــت زمــان(، در واقع کتابی کــه قصد دارد 

به عنوان »شــیره« و جوهره ای عمل کند که از مجّلدات 

تألیفات باســتانی و مدرن به نفع بشــرّیت به دست  آمده 

است. به منظور ارائه و انتقال دانش به حاكمان وقت، به 

كســانی كه با امور دولتی ســر و كار دارند و وقت كمی 

بــرای مطالعٔه تاریخ و حکایاتی دارند كه می توان از آن ها 
داده های مفيدی برای امروزه استخراج و استنباط كرد.۸۵

اینکه ماکیاولی شــهریار را با هدف انجام کاری مفید 

برای مدیچی ها، نخســت به نّیت جولیانو و ســپس برای 

لورنتزو ســروده بود، ما را بــه دورٔه دوم زندگی نامٔه او باز 

می گرداند که در شکل مکاتباتی با نامه نگاری با وتتوری 

آغــاز شــد. ماکیاولی با تعّصب شــدید اّدعــا می کند که 

حرفٔه انحصاری اش »قضاوت کارهای دولت«۸۶ است، در 

حالی که همان موقع پیشنهاد همکاری با لردهای جدید 

را می دهد و مطمئن است که معاشرت و مشارکت او، بر 

اساس موضع ترکیبی اخاق نظام باستان، برای »تمامی 
دوستان« »منفعت و افتخار« به همراه خواهد داشت.۸۷

امیــد بــه ایجاد روابط حســنه و نزدیکی به مدیچی ها، 

دریافت مقام و منصب دولتی، خشم و غضب سال های 

»ازدســت رفته« را بنــا می نهــاد، در حالی که بی شــک با 

»عبــور و تبدیل« هم زمان بــه ادبّیات، که تا حدی بخش 

موردعاقٔه دوســتان باغ هــای اوری چاری بود، نیازی به 

کاســتن از تعامل فّعال و پویا نداشــت، به طوری که حّتی 

وقتــی  ماکیاولــی در نوامبــر ۱۵۲۰ پســت مــوّرخ رســمی 

فلورانس را به دست آورد به نظر نمی رسید که به راستی 

از منصبش راضی باشد. جای تعّجب نیست که در سال 

۱۵۲۶، یک ســال پیــش از مرگش، هنگامی  که مدیچی ها 

او را فراخواندنــد، عــاوه بــر عنــوان کارشــناس نظامــی، 

به عنوان متصّدی و صدراعظم دادستان  های فلورانس، با 

ایــن مأمورّیت بــرای رفع نیازهای جنگ، بــه میدان نبرد 

لیگ کنیاک رفت.۸۸ ماکیاولی با شور  و  شوق و بی درنگ 

آمادٔه دفاع از میهن خود شد و بدین ترتیب، پروژٔه ادامٔه 

نگارش تاریخ  فلورانس را کنار گذاشت.۸۹ حّتی در آستانٔه 

شصت ســالگی، منشــی ســابق عشــق به سیاســت پویا و 

ساعی را بدون تغییر همچنان حفظ کرد.

نمــاد  کــه  اجبــاری  بیــکارِی  طوالنــِی  ســال های  در 

عقب نشینی به ویا )بازنشستگی( بود، ادبّیات »جهت 

استفاده از بیان تأثیرگذار گیلبرت«، به عنوان »جایگزین 

کم جانــی به جــای کنش هــای سیاســی« کارآمــد بــود.۹۰ 

نــگارش به مثابــٔه تمرینــی در نظــر گرفته می شــد که در 

آن زمان، هنگامی  که سرنوشــت سیاســِت پویا و فّعال را 

غیرممکن می ســاخت ماکیاولی خود را به واســطٔه آن به 

چالــش می کشــید، ایــن را به وضوح از ابیات شــعر پنجم 

پیش گفتــار »ماندراگــوال« می توان اســتنباط کــرد: تمام 

تاشــش را می کند/ تا با این افکار پوچ/ اوقات تلخش را 

شیرین کند/ چراکه دیگر جایی ندارد/ جایی که رویش را 

بدانجا بگرداند/ زیرا او را منع کرده اند/ تا با کارهای دیگر 

ویرتوهــای دیگرش را نشــان دهد/ این پــاداش زحمات او 

نیســت.« )۴۸-۵۵(.۹۱ هم چنین در دیباچٔه »هنر جنگ« 

کــه در آن ماکیاولی با مشــّخص نمــودن هدف، عملکرد 

و دریافت کننــدگان اثــر می نویســد: »برای اینکــه دچار 

بطالــت نشــوم و از ایــن دوران دســت خالی گــذر نکنــم 

تصمیم گرفتم تا چیزی بنویسم، برای خشنودی و جلب 

رضایت آن هایی که عاشــق کارهای باســتانی اند، از هنر 

۴۵۴
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جنگ می نویسم که در آن تخّصص دارم.۹۲

و  حتمــی  جریانــات  و  ُپرتاطــم  ســال های  از  پــس 

قریب الوقوع جمهوری سودرین، زندگی با »حرکت )...( 

آهسته « و با آرامشی که منشی اسبق آن را تجربه نکرده 

بود به سن کاشٓینو )به فلورانس اّما به عنوان یک شهروند 

بازنشستٔه عاّدی(۹۳ عقب نشینی کرد. به مانند لحظه ای 

کــه در نهایت، بــه دور از دغدغه هــای دولتی و با وجود 

بهره منــدی از امکانــات، چشــیدن طعــم شــیرین فراغت 

از کار و همین طــور شــانس برخــورداری از مّدت زمانــی 

بیشــتر بــرای مطالعــه، همچنیــن بــر اســاس الگوهــای 

رفتاری تعالی یافته توسط انســان گرایان و تمامی ضمایم 

موضوعات متناســب با شــرایط، روح و روان با آن ها آرام 

می گیــرد۹۴، اّمــا تبدیــل بــه اســتعارٔه دردناکــی از انزوای 

او می شــود، از اینکــه اکنــون »بــه دور از اســرار و امــور« 

مجبور به »حرف زدن در تاریکی« است.۹۵ با این وجود، 

ماکیاولــی، گرچــه در »تاریکی« اســت، در واقــع به دور 

از مراکز قدرت اســت و در نتیجــه از »اّتفاقات اطراف و 

اکناف«۹۶ آگاه نیست، اّما نمی خواهد بر گفتمان سیاسی 

چشــم ببنــدد کــه دوســتش او را به آن ترغیــب می کند، 

دســت کم در مواقعــی که عادت بدبینانــه ای که به طور 

معمــول او را از دیگــران متمایز می کنــد را به طور موّقت 

کنــار گذاشــته اســت و اشــتیاق و تمایــل بیشــتری برای 

درک حرکت هــای قدرت هــای بــزرگ اروپایی و شــناخت 

دیدگاه های وزیر سابق از خود نشان می دهد.۹۷ به همراه 

بــا چهــار ســاعت از عصــری که بــه گفتگو با گذشــتگان 

اختصــاص یافتــه اســت )که در نامٔه مشــهور بــه وتتوری 

آمده اســت(، به طور اخص اســتدالل سیاسِی تبادِل نامه 

با ســخنور فلورانسی در رم است که به ماکیاولی کمک 

می کنــد تــا دغدغه هایش را فرامــوش کند، تا انــزوای از 

خــود بیگانه کننده اش را بشــکند؛ با دادن این احســاس، 

هرچند برای لحظه ای، که »بازگشت به آن دولت، جایی 

)...( بیهوده« »زحمات بســیار و زمان فراوان« می طلبد، 

او ایــن مســئله را در توشــیح کوتاه نامــه ای ذکر می کند 

که در تاریخ بیســت ونهم آوریل ۱۵۱۳ از فلورانس نوشته 

اســت.۹۸ صحبــت، گفتمــان، مشــاجره دربارٔه سیاســت، 

اعمالی هســتند کــه نمی توان از آن ها چشم پوشــی کرد، 

زیــرا بــه حیطٔه ناگزیرها تعّلــق دارند و حائز گفتن اســت 

کــه ماکیاولــی به عنوان فردی سیاســی دوســت داشــت 

کــه حّتــی پس از مرگ نیز به اســتدالل در باب سیاســت 

ادامــه دهــد. در واقــع، می تــوان گفــت کــه بــرای ادامٔه 

گفتگوهای سیاسی با کمال میل به جهنم می رفت، میان 

جمعی از »مردان نیک«۹۹ و بهشت   را مذّمت می کرد، بر 

اســاس حکایت معروف رؤیای کفرآمیز که منشــی سابق 

در بســتر مرگ به دوســتانش گفت، حکایتی رؤیایی که 

آنتون فرانچسکو دونی نخستین مدرک ادبی از آن را، در 

نامه ای دل نشــین به گابریل جولیتو با عنوان چشم انداز 

مردی شــجاع که در شــرف مرگ بود و چنین عمل کرد، 
برای ما به جای گذاشت.۱۰۰
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از منظــر طنز، رجوع شــود به »جهش« و »مطابقــت« در تئاتر ماکیاولی و مقاالت 
دیگــر در مــورد کمدی قرن شــانزدهم، رم، انتشــارات بولتزونــی، ۱۹۷۲، صفحه ۱۷، 
مشاهدات شگفت انگیزی در باب هنر در رابطه با معانی مختلف زمان را می توان 
بــه قلــم آ، کاپاتــا در »واژگان حذف شــده« خوانــد. گونه هــای ویرتــو در ماکیاولــی، 
مانتزیانا، وّکیارلی، ۲۰۰۸ )به ویژه فصل اّول. پیرامون ویرتو در شــهریار، صص. ۳۵-

۸۵-(. کاماً اختصاص به موضوع زمان در اندیشه ماکیاولی دارد، ال.درال، دربارٔه 
مفهوم زمان ماکیاولیایی، »مفهوم«، ۱۹۹۷ صفحات ۳-۳۱ که به واقع اشاره می کند 

که چگونه سیاست ماکیاولیستی همچون »هنر کنترل زمان« شکل می گیرد.
۶. در باب نظام ناتورالیســتی اندیشــٔه ماکیاولی، رجوع کنید به جی، سســو، درباره 
موضــوع طبیعت گرایــی ماکیاولی، تحقیقــات دربــارٔه ماکیاولی، ناپل، انتشــارات 
مورانــو، ۱۹۶۷، صفحــات ۲۸۱-۳۵۸. بادالونــی، طبیعــت و جامعــه در ماکیاولــی، 

»مطالعات تاریخی«، )۱۹۶۹(، بخش چهار، صص.۷۰۸-۶۷۵
۷. در بــاب تفــاوت میــان دو نظریه که اغلب محّققــان را دچار خلط مبحث می کند، 
رجــوع کنیــد جــی. سّســو، نیکولو ماکیاولــی. تاریــخ اندیشــٔه سیاســی او، بولونیا، 
انتشــارات مولینــو، ۱۹۸۰، صفحات ۵۴۳-۵۵۱. دربــارٔه بازنگری طرح ماکیاولی که 
در کتاب ششم پولوبیوس وجود دارد، رجوع کنید به همان اثر. صص: ۴۴۷-۴۴۱.  
او از تفاوت هــای متون دو نویســنده می کاهد و نســبت بــه کار ویرایش و بازنگری 
ماکیاولی احتیاط نشــان می دهد، همچنین به این دلیل که مشــّخص نیســت او از 
چه طریقی به منبع پلی بیانی دسترســی داشــته است. اف، بائوسی، مقّدمه ای بر 
ماکیاولی، گفتارها دربارٔه اّولین دهٔه اثر تیتو لیویو، زیر نظر اف، بی، دو جلد، رم، 
انتشارات سالرنو، ۲۰۰۱، صص: IX-XXXIII: XXIX-XXX؛ و ماکیاولی، انتشارات 

صحبت، گفتمان، مشاجره 
دربارٔه سیاست، اعمالی 

هستند که نمی توان از 
آن ها چشم پوشی کرد، زیرا 

به حیطٔه ناگزیرها تعّلق 
دارند و حائز گفتن است 

که ماکیاولی به عنوان 
فردی سیاسی دوست 

داشت که حّتی پس از مرگ 
نیز به استدالل در باب 

سیاست ادامه دهد

۴۵۵

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



سالرنو، ۲۰۰۵، صص: ۱۹۰-۱۹۱، برای تئوری چرخه، نگاهی بیندازید به گفتارها، یک 
و دو. بــرای نظریٔه همســانی، به خصوص مباحث گفتارها، بخــش اّول، ۳۹، مقّدمه 
و بخش ســوم ۴۳. برای مابقی رجوع شــود به ماکیاولی، گفتارها، به کوشــش اف، 

بائوسی، صفحٔه هفتم، یادداشت ۲۸.
۸. برای درک کامل نظریٔه تقلید ماکیاولی، در واقع باید مد نظر داشت که »در کنار و 
درون مبحث هوّیت«، در ماکیاولی فرق میان گذشته و حال تفاوتی اساسی است 
]...[؛ که به این ترتیب مضمون »کمال« با مضمون انحطاط همراه می شــود: جی، 
سسو، مقّدمه ای بر ماکیاولی، گفتارها دربارٔه اّولین دهٔه اثر تیتو لیویو. مقّدمه ای 
بر نیکولو ماکیاولی، به قلم جی، سسو. مقّدمه ای بر متن و یادداشت نوشته ی: جی، 

انگلز، میان، ۲۰۱۱، صفحٔه ۱۱.
۹. برای رابطه ای که از جانب نویســندگان دورٔه رنســانس - و با شــواهد خاص به طور 
دقیق از ســوی ماکیاولی - میان تقلید و تفّکر »بازگشــت« برقرار شــد، رابطه ای که 
می توانــد بــه مطالعــات دوران باســتان معنــا بدهد، رجوع کنیــد به ام. پوتــزی، از 
تقلید تا »ســرقت«: بازنویســی رســاله ها و رساله های بازنویســی )۱۹۸۷(، در همان، 
زبان، فرهنگ، جامعه. مقاالتی دربارٔه ادبّیات ایتالیایی قرن شــانزدهم، الساندریا، 

انتشارات دل اورسو، ۱۹۸۹، ص. ۵۶-۴۱.
۱۰. برای شرح و تفسیر دقیق مفاهیم مردم شناسی و روان شناسی استدالل های موجود 
در بخــش آغازیــن دیباچــٔه کتاب دوم گفتارها کــه در آن ماکیاولی از »چاپلوســان 
مطــرود زمانــه« laudatores temporis acti فاصله گرفته اســت. رجوع کنید به 
فرونی، ماکیاولی یا تردید، نوشتٔه فرونی، صفحات ۶۵-۶۹. برای پیوند بین اسطورٔه 
»نیکی«، که، با افاطون گرایی اواخر قرن پانزدهم، بر فصل اّول کتاب سوم گفتارها 
غالب اســت، رجوع کنید به ام، مارتلی، منطق مشــّیت گرایی و فصل ۲۶ شــهریار، 

]۱۹۸-۱۹۸۲. صفحات ۳۸۴-۲۶۲: ۳۷۲-۳۶۴[.
۱۱. ایــن نظــر نویســنده ماریــا کریســتینا فیگوریلیــا ســت کــه پیــش از ایــن در کتاب 
اخاق گرایــی ماکیاولــی بیان شــده اســت. تحقیق دربــارٔه منابــع، واژگان و بخت، 
پیشگفتار، نوشته جی، فرونی، ناپل، چاپ لیگوئوری، سال ۲۰۰۶، صفحات ۵۶-۵۰. 
در ایــن کتــاب فرونــی ترجیح می دهد از »پروژٔه سیاســی کاســیک« صحبت کند 
تا »روش مطالعٔه« ماکیاولیستی را از رساله های انسان گراها متمایز کند. تسخیر، 
شهروندی و تضاد در گفتارهای دهٔه اّول. نوشته تیتو لیویو، رم، انتشارات بولتزونی، 
۲۰۱۱ صفحــات ۹۳-۹۴؛ در بــاب گنجاندن خطابه ها در بحث پیرامون تقلید رجوع 
کنیــد بــه »در باب آثار باســتانی؟« در دائرة المعارف ادبّیــات ایتالیا، به هّمت اس، 
لوتزاتــو و جــی، پی. بخش اّول، از ابتدا تا رنســانس، به هّمت ای، دی، وینچنتیس. 
تورینو، چاپ اینائودی، ۲۰۱۰، صفحات ۷۳۲-۷۳۸ درباره ماکیاولی صفحات ۷۳۶-

 .۷۳۷
منظــور از پائیــا القــای فضایل اشــرافی در مــردان جوانی بــود که به ایــن روش آموزش 
می دیدند. مرد ایده آل در شــهر پولیس می بایســت از نظر عقل و اخاق و از لحاظ 
جسمانی عالی ترین می بود، بنابراین آموزش بدن و ذهن مهم بود. آموزش عملی و 
مبتنی بر موضوع و تمرکز بر اجتماعی شدن افراد در نظم اشرافی شهر، بخشی از 
این تعالیم بود. جنبه های عملی پائیا شــامل موضوعاتی بود که در تعریف مدرن 
هنرهــای آزاد )مانند باغت، دســتور زبان و فلســفه( و همچنین رشــته های علمی 
مانند حساب و پزشکی وجود داشت. ژیمناستیک و کشتی به دلیل تأثیرشان بر بدن 
در کنار آموزش اخاقی که با مطالعٔه موســیقی، شــعر و فلسفه به ارمغان می آمد، 
ارزشــمند بودند. پایدیا در واقع فرایند تربیت انســان ها به ســمت کمال و ماهّیت 
اصیل و حقیقی انسان بود. پارسلیوس انسان انگار سوئیسی دوران رنسانس، ژاکوب 
بویمــه عــارف آلمانی و الیبنیتس فیلســوف بزرگ آلمانی نیز ایــن واژه را در معنای 

»شکوفایی و پرورش توانمندی های سازمند )ارگانیک(« استفاده کرده اند.
۱۲. کوزیمــو روچــای در کتــاب اّول »هنــر جنگ« فابریتزیو کولونــا را چنین توصیف 
می کند »انگشــت اّتهام بر کســانی می گذارد که در اقدامات مهم و خطیر مقّلد 
گذشــتگان نیســتند«، ســخنانی که فرمانده در کتاب هفتم آن ها را نقل می کند: 
اگر خوب به خاطر داشته باشی، کوزیمو، به من گفتی که از یک سو، جهان باستان 
را تعالــی می بخشــم و از ســوی دیگــر کســانی را کــه در مســائل جــّدی از آن تقلید 
نمی کننــد، ســرزنش می کنم«. ماکیاولی، هنر جنگ. خرده نوشــته های سیاســی، 
به همت جی، جی، مرچند. دی، فچارد. جی، مســی. رم. انتشــارات سالرنو، ۲۰۰۱، 

صفحات ۳۹ و ۲۸۲.
۱۳. تمام این تناقضات با اثربخشی خاّصی توسط فرونی در این کتاب ذکر شده است. 
»ماکیاولی یا تردید«، صفحات ۶۵-۷۰. همان طور که فروّنی اشــاره می کند ســخن 
ناروا و دروغ در تاریخ نگاری به شــکل شــعر در تأّمات یوحنا در قطعٔه ســی و پنجم 

شعر خشم آمده است.

۱۴. در بــاب مدل هــای رفتــاری کــه در افــق فکری ماکیاولــی با تضادها و نوســان های 
مابیــن بــاال و پاییــن مشــّخص شــده اند، رجــوع کنیــد بــه » چیزهــای بیهــوده« در 
نامه های ماکیاولی، »بررســی ادبّیات ایتالیایی«، سال ۱۹۷۲. صفحات: ۲۶۴-۲۱۵. 
همان »چیزهای بیهوده« در نامه های ماکیاولی، »بررســی ادبّیات ایتالیا«، ۱۹۷۲. 

صفحات ۲-۳ و ۲۶۴-۲۱۵.
۱۵. رجوع شود به ماکیاولی، گفتارها، به هّمت بائوسی. بخش دوم. صفحه ۸۰۰.

۱۶. رجوع شود به ماکیاولی یا تردید، صفحه ۱۳ و ۱۴. ... نوشتٔه فرونی.
ســخنان پاســکوآله ویّاری متناســب با این اندیشــه ســت، »نیکولو ماکیاولی و روزگار 
او«، چــاپ ســوم. بازنگــری و تصحیح مؤلف، چــاپ هوئلپی، میان، صفحــٔه ۳۹۶، 
»ماکیاولی برای خاطر طبیعت ناآرام و بی قراری که داشت دلش نمی خواست برای 
مّدت طوالنی در مکانی ثابت مســتقر شــود«، خطی از نامه ای از بوونا کورســی به 
تاریخ ۱۸ نوامبر ۱۵۰۲ که در آن، بیجو با شوخ طبعی ماکیاولی را سرزنش می کند و 
او را برای خاطر این ویژگی اش مورد انتقاد قرار می دهد: »الزم است که عصبانّیتم 
را نســبت بــه تــو بــروز دهم، به دلیــل نامه ای کــه تاریــخ چهاردهم برای من ارســال 
کرده ای، انگار در این میان من بدهکار شده ام. و این مشکل از جانب تو نیست که 
توانایی این را نداری که برای یک ساعت یک جا بمانی. به نقل از نیکولو ماکیاولی. 
اپره جلد دوم، به همت ســی، ویوانتی، تورینو، انتشــارات اینائودی، ۱۹۹۲، صفحه 
۷۲. می بایست نمایٔه روان شناسانٔه مفیدی را که آگوستینو وسپوچی در نامه ای به 

ماکیاولی در چهاردهم اکتبر ۱۵۰۲ ترسیم کرده است، به خاطر بسپاریم:
 ac ،evagandi ،Vides igitur quo nos inducat animus iste tuus equitandi«

.p ،ibidem ،»cursitandi tam avidus
می بینــی کــه روح تــو مــا را به کجــا می کشــاند، آن قدر که مشــتاق ســوارکاری، فرار و 

دویدنی«. همان کتاب.
۱۷. ماکیاولی بدون مدیچی ها. نوشتن قدرت / قدرت نوشتن )۱۵۱۲-۱۴۹۸(، مجموعه 
مقــاالت کنفرانــس بین المللی. دانشــگاه لــوزان، ۲۰-۱۸ نوامبر ۲۰۰۴، ویرایش شــده 

توسط جی.جی.مرچند، رم، انتشارات سالرنو، ۲۰۰۶.
۱۸. زندگی نامٔه ماکیاولی نوشته آر، ریدولفی. انتشارات سن سونی. چاپ، تصحیح و 
بازنگری هفتم. فلورانس، صفحه ۸۶ و ۱۳۰. ماکیاولی نویسنده: به هّمت دینوسوتی، 

انتشارات اینائودی، چاپ ۱۹۸۰، صفحات ۲۲۷-۲۶۶.
۱۹. بر اساس اصل تقلید از تنوع طبیعت- که در نامه ارسالی به وتوری در ۳۱ ژانویه 
۱۵۱۵ بیان شده است ، اصلی که به موضوع بسیار گسترده ای اشاره دارد، همان طور 
که مارتلی اشاره کرده است:»سایه ای محاط بر دانسته های ماکیاولی. مابین علم 
لغات و نقد«. »هشت تحقیق پیرامون ماکیاولیایی«، ویرایش اف، بائوسی به نظر 
نه تنها نشان دهندٔه نحؤه مکاتباتی دقیق است، بلکه نشان دهندٔه یک الگوی رفتاریا 
ســت. رم، انتشــارات ســالرنو، ســال ۲۰۰۹، صفحات ۵۲-۹۸، ۷۳-۷۵.  دربارٔه نامه، 
در نوشتٔه فرونی رجوع کنید به »چیزهای بیهوده« در نامه های ماکیاولی، صص. 
۲۱۵-۲۶۴: ۲۳۷-۲۳۹ و چیزهای بیهوده« در نامه های ماکیاولی «، صفحات. ۲۶۴-
۲۱۵ و ۲۳۹-۲۳۷. ام، ال، دولیــو، تنــّوع و نــگارش در نامه های ماکیاولی، تفّکرات و 
عمل نگارش نامه نگاری بین قرن پانزدهم و هفدهم، بولونیا، انتشارات ایل مولینو، 
۲۰۰۰، صفحــات. ۱۰۴-۷۵ و ۹۱-۹۰: چندگانگــی و نامه نگاری، نامه های منتشرشــدٔه  
ماکیاولی. هنر مکاتبه. فکر و عمل نگارش نامه نگاری بین قرن پانزدهم و هفدهم، 
بولونیا، ال مولینو، ۲۰۰۰، صفحات. ۷۵-۱۰۴: ۹۰-۹۱.  ریدولفی با این کلمات، رابطٔه 
ماکیاولی با ادبّیات را رد می کند: همان طور که گفته شد »ماکیاولی بعضی چیزها 
را بیشــتر از واژه ها دوســت داشــت، زندگــی را بر ادبّیات ترجیح مــی داد. برخاف 
بسیاری از معاصران و همکارانش و نویسندگان فاسد، اهل ادبّیات نبود«، ریدولفی، 

زندگی نامه نیکولو ماکیاولی، صفحه: ۲۸.
 ۲۰. همان، صفحه ۲۱۳.

۲۱. در ایــن خصــوص، اف، گیلبــرت تردیــدی نــدارد.) ماکیاولــی و گوئی چاردینــی(.  
اندیشٔه سیاسی و تاریخ نگاری در فلورانس در قرن شانزدهم، تورین، ۱۹۷۰، صفحه. 
۱۳۹: »ســال ۱۵۱۲ را عمومــاً نقطــٔه عطف زندگی او می داننــد: از » زندگی پویا و پر 
کار « سیاســتمداری مبارز تا » زندگی متفّکرانه « او به عنوان یک نویســنده. با این 
حال، این دیدگاه فریبنده است، زیرا حاکی از دگرگونی شخصّیت و عایقی است 
که هرگز رخ نداده اند )...(. »هنگامی  که ماکیاولی از سمت خود برکنار شد و از 
فعالّیت های سیاســی اش ممانعت به عمل آمد، به نوشــتن ادامه داد و از آنجا که 
تنها این مفر برایش باقی مانده بود، عاقه اش به فعالّیت  ادبی فزونی یافت. با این 

وجود، اشتیاقش به سیاست هرگز از بین نرفت«.
۲۲. پاسکوآله استوپٌلی، »ماندراگوال«  تاریخ و زبان شناسی، با ویرایش منتقدانٔه متن 
مطابق با اثر لورنتزینو ردی، رم، سال ۲۰۰۵. ص ۱۴۸-۱۴۷. عاوه  بر  این، رجوع کنید 
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به شــرح و توصیف چاپ معروف به نســخٔه قنطورس، همچنین به نسخٔه قنطورس 
وی یا که به طور سّنتی دومین کمدی تلّقی می شود، »بدون اشاره به تاریخ، مکان 

و چاپ«، صفحات ۱۴۵-۱۶۲.
۲۳. این داده توســط ام، مارتلی در پروندٔه ارائٔه پروژٔه نســخٔه رســمی و مّلی آثار نیکولو 
ماکیاولی، در رم، ســال ۱۹۹۷، خط پنجم مشــّخص شــده اســت. کتاب ده ساله در 
ســال ۱۵۰۶ به هّمت و توّجهات دوســت و همکار ماکیاولی، آگوســتینو وســپوچی 
منتشــر شد. برای دیدن نسخٔه ویرایش شده وسپوچی )احتماالً چاپ بارتولومئو( و 
برای نسخٔه غیرقانونی و تقلبی چاپ شده توسط آنتونیو توبینی و آندره آ گیرلندی 
دا پیستویا و همچنین برای نمونه های انگشت شمار باقی مانده از ده ساله، رجوع 
کنیــد بــه اس. برتلــی – و به پی، اینوچنتــی، تاریخچٔه ماکیاولی، ورونا، انتشــارات 
والدونگا، ۱۹۷۹، صفحات ۹-۱۳. و جی، انگلیز، مشارکت در متن انتقادی ده ساله 
اثرنیکولو ماکیاولی، »ســالنامه های مؤسســه ایتالیایی مطالعات تاریخی«، هشــتم 
۱۹۸۴-۱۹۸۳، صفحــات. ۱۷۳-۱۱۵ )دربــارٔه چاپ هــای ده ســاله، صــص. ۱۳۱-۱۳۳(. 
برای دیدن آثار جعلی رجوع کنید به: آر، ریدولفی، دست بردن در ده ساله، سال 
۱۹۵۵، صفحات: ۳. ۱۹۶-۲۰۲. دربارٔه ماندراگوال، عاوه بر پاسکوآله استوپلی رجوع 
کنید به: آر، ریدولفی، نگارش، بیان و نخستین نسخه از ماندراگوال، ال بیبلوفیلیا، 
۱۹۶۲، صفحــات ۳. ۲۸۵-۳۰۰، ۲۹۴-۲۹۹. کــه بــا توّجــه به ویژگی هــای » نخ نمای « 
چاپــی اذعــان مــی دارد: این گونه هــا خاصــه وار بــه ما می گوینــد کــه »ماکیاولوی 
بیچــاره«، حّتی اگر نخســتین ناشــر کتــاب ماندراگوال بــود، همان طــور که خودش 
ده ساله را منتشر کرد، تاش می کرد تا بهترین را ارائه دهد و از هیچ هزینه ای دریغ 

نمی کرد«. )صفحات ۲۹۵-۲۹۶(.

۲۴. زندگی و نوشته های نیکولو ماکیاولی در رابطه شان با ماکیاولیسم، نوشتٔه اورسته 
توّماســینی. رم، انتشــارات لوشــر، دو جلــدی، ۱۹۱۱-۱۸۸۳، جلــد دوم صفحــه.۹۱. 
دربــارٔه همزیســتی کتاب خطی و کتاب چاپــی و پیرامون مرحلٔه پیچیدٔه انتقال از 
سیســتمی به سیســتمی دیگر، رجوع کنید به آ، کواندوم ادبّیــات در تایپوگرافی، 
در ادبّیــات ایتالیایی، تهیه کننــده آ. روزا. جلد دوم، تورین ۱۹۸۳. صفحات. ۶۸۶-
۵۵۵ و هم چنین ۶۱۳-۶۲۰. بی، ریچاردسون، چاپ یا دست نویس )قلم(؟ شیوه های 
انتشار نوشتار در قرن شانزدهم ایتالیا، »مطالعات ایتالیایی«،  ۲۰۰۴(، ص. ۳۹-۶۴ 

)درباره ماکیاولی، صص ۵۲-۵۶(.
۲۵. در بــاب نخســتین نســخٔه چاپــی »فوریوزو« رجــوع کنید به دیباچه و یادداشــت 
متن خشم فوریوزو مطابق ۱۵۱۶، ویرایش ام، دوریگتی با همکاری جی، استیماتو، 

.XXI-CLXXX فلورانس. سال ۲۰۰۶. صفحات
۲۶. جی.فرونی، آریوســتو، رم، ســال ۲۰۰۸ انتشارات سالرنو. صفحه ۱۲۸.  مشاهداتی 
مؤثر درباب فوریوزو »نخســتین شــاهکار بــزرگ ادبّیات جهان کــه گردهم آوری آن 
ارتباط تنگاتنگی با استفاده از ابزار مطبوعاتی دارد « نه به  عنوان اثری که به شیوه ای 
ممتاز با دست نوشته شده و سپس برای »ترجمه« به چاپ سپرده شده باشد، بلکه 
به عنوان اثری که در عملکرد مســتقیم نســخٔه چاپی نمونٔه کاملی اســت، فاکتور، 
هزینه ها و انتشــار آن کامل و جامع مشــّخص شــده است. نویســنده به صورت اّول 

شخص )حّتی با مداخلٔه مستقیم در تایپوگرافی( در این کار دست دارد.
۲۷. گونه شناســی اف. بائوســی. نسخ خطی نویســندگان ایتالیایی، مجموعه مقاالت 
کنفرانس بین المللی فورلی. صفحات ۲۷-۲۸ نوامبر ۲۰۰۸، به همت جی، بالداساری، 
رم، انتشــارات ســالرنو ۲۰۱۰. صص.۳۱۸-۲۸۷ )نقل در صفحه ۲۹۰(. بررســی مجدد 
موضوع سه مرحله ای تألیف ده ساله که بر آگاهی ماکیاولی از نقش سیاسی چاپ 

و نشر تاکید می کند.
۲۸. آر، رینالــدی، مقّدمــه ای بــر آثــار نیکولو ماکیاولــی، ویرایش رینالــدی. جلد دوم، 
تورینــو، انتشــارات اوتلــت، ســال ۱۹۹۹. صفحــات ۹-۵۱. بــه ویــژه ۹-۱۱. هم چنیــن 
پــی. اســتوپلی درمی یابــد که برخاف آریوســتو و پیترو بمبــو، »ماکیاولی به هیچ 
عنوان چنین تصّوری نداشــت که در زمان او مطبوعات ابزار تعیین کننده ای برای 
سرنوشــت یک اثر هستند: ماکیاولی و داستان کوتاه بلفاگور. مقاله زبانشاسانه ی 

اسنادی، رم، انتشارات سالرنو چاپ ۲۰۰۷، صفحه ۷.
۲۹. برای استناد رجوع کنید به پی، ترو واتو. چاپ و اصاحات ویراستاری متون ادبی 

ایتالیا )۱۵۷۰-۱۴۷۰( بولونیا. انتشارات مولینو، صفحه ۴۱.
۳۰. قســمتی از نامٔه فرانچســکو مارکولینی به پیترو ماریا بوونی از ریمینی. به نقل از 
ای، پیه رتزو. یادداشــتی در متن. جلد دوم، کدو تنبل، به هّمت، ای، اف و دونی. 
رم. انتشارات سالرنو، ۲۰۰۳، دربارٔه آره تینو و دونی، مقاالت موجود در این جلد به 

قلم پی، پروکاچولی، جی، ریتنزارلی و جی روتو را بخوانید.
۳۱. پاســکوآله اســتوپلی، مقالــه ای در وصــف ماکیاولــی. ماندراگــوال به هّمــت پــی، 

.V-XXXVIII: XI .اس.میان. چاپ ماندادوری.۲۰۰۶ صفحات
۳۲. این همان چیزی ا ســت که از بازنویســی های موجود در یادداشــت های مرتبط با 
متن نسخه های انتقادی مربوط به کتاب شهریار به ذهن متبادر می شود. نیکولو 
ماکیاولی، شهریار. به هّمت مارتلی، با ویرایش مارچلی، رم، انتشارات سالرنو، ۲۰۰۶؛ 

و گفتارها، ویرایش بائوسی.
۳۳. تعریف »روزشــمار سیاســی« در نوشــتٔه رینالدی آمده اســت، مقّدمٔه ماکیاولی، 
ویرایش اوپره. رینالدی، صفحٔه ۳۶؛ از »درخشندگی دائمی «. صفحٔه ۱۶۰. واژگان 
مطرود، صفحٔه ۱۶۰. آر، رینالدی، مقّدمه ای بر آثار ماکیاولی، با تاش و ویرایش آر، 

رینالدی، جلد دوم، تورین، انتشارات اوتلت، سال ۱۹۹۹، صفحات ۵۱-۹.
۳۴. جــی مســی، یادداشــت متن، در ماکیاولــی، هنر جنگ، ویرایش. فچارد - مســی، 

صص ۳۱۵-۳۹۵.
۳۵. همان جــا صــص ۳۷۶-۳۴۳. با توّجه به نگرش نســبتاً بی طرفانٔه ماکیاولی نســبت 
به بازنگری رسمی اعمال شده به دست »اصاح کنندگان «، نظر مسی را بخوانید 
که با کنایه و به طور طعنه آمیزی بر توضیح »دست مقّدس « تمرکز دارد که لیسیو 
به وسیلٔه آن مداخلٔه ویرایشگران را انگشت نما کرد:» اگر ماکیاولی به چیزی که در 
ســطح جهانی »مقّدس« تلّقی می شــد توّجه چندانی نداشــت، دســت کم از منظر 
کاماً صوری نویسندگان دیگر کمتر به تقّدس نوشته هایش حسادت می کردند «. 

ص ۳۴۴.
۳۶. همان جــا. صــص ۳۴۳-۳۳۹. در مــاه مه ۱۵۲۳ ماکیاولی متنی به شــکل نامه برای 
لورنتزو اســتروتزی فرســتاد که در آن برای دوســتش که در آن زمان دور از فلورانس 
بود، وضعّیت شهر ویران شده توسط طاعون را توصیف کرد. پس از مرگ ماکیاولی، 
استروتزی با دستکاری در دست خط اصلی، نوشته را به خود نسبت داد، بنابراین از 
اواخر قرن نوزدهم تا به امروز آن متن اثر استروتزی تلّقی می شود. تحقیقی گستردٔه 
تاریخــی، فلســفی و انتقــادی در این روزها نویســندگی را به نویســنده شــهریار باز 

گرداند و عاقٔه ادبی خارق العادٔه او را در موضوع طاعون برجسته کرد.
۳۷. یادداشــت بائوسی بر گفتارها، ماکیاولی. صص ۹۳۸-۸۰۵ به خصوص ۸۴۸-۸۶۳. 
با عقیده ای کاماً متفاوت از جی انگلیز که برای مثال بر این باور بود که فرانچسکو 
گوئیچاردینــی » گفتارهــا را از مّدت ها قبل در دســت داشــت « احتمــاالً در اوایل 
۱۵۲۱: رجوع کنید به انگلیز، مقّدمه ای بر متن، در ماکیاولی، گفتارها در دهٔه اّول، 

اثر تیتو لیویو، ویرایش. انگلیسی، صفحات: ۳۴-۳۵، ۳۱-۴۲.
۳۸. بــرای نخســتین تیراژ شــهریار، بیشــتر به دلیل بیجو بوناکورســی، رجــوع کنید به 
مقّدمــه ای بــر نیکولو ماکیاولی، شــهریار: متنی انتقادی از جی، آی. رم، مؤسســٔه 
تاریخی ایتالیایی قرون وسطا، سال ۱۹۹۴. صفحات ۱۰-۲۲ و ۱-۱۷۸. ام، مارتلی، در 
باب شــهریار، رم، انتشارات ســالرنو، ۱۹۹۹، صفحات ۲۶۱-۲۹۰. مقّدمه   ای پیرامون 
شــهریار: مارتلی، صص. ۴۹-۹: ۲۶-۲۴؛ برای تعداد اندک نســخه های خطی قبل از 
اصــول زندگــی و تاریــخ، رجوع کنید به یادداشــتی بر متون نیکولــو ماکیاولی، آثار 
تاریخی، به هّمت و ویرایش آ، مونته وکی و ســی واروتی، با هماهنگی ام آنســلمی. 
 ،XLI-XLV و XXXIII ،XXI-XXIV دو جلدی، رم، ســالرنو، ســال، ۲۰۱۰، صفحات

...CVII ،LXXIII
 ۳۹. ای، کوتینلی -رندینا، نیکولو ماکیاولی ۱۴۶۹-۱۵۲۷. فلورانس. دســت نویس های 
نویســندگان ایتالیایی قرن شــانزدهم، جلد اّول، ویرایش ام موتولزه، پی پروکاچولی، 
با همکاری خط شــناس آ. چارللی. چاپ رم، انتشارات سالرنو، سال ۲۰۰۹. صفحات 
۲۷۱-۲۸۳. به ویژه ۲۷۲ صفحه. با این حال، همانطور که کوتینلی ذکر می کند، طرز 
برخورد او با نوشته ها یا مطالب سیاسی جزئی، به مانند »یادداشت ها، اقتباس های 
تاریخی، پیش نویس ها، ترجمه ها « که »می توانستند در تدوین و تالیف متون دیگر 
مفید باشد « متفاوت است: در این مورد، ماکیاولی تمایل داشت آن ها را در آرشیو 
شخصی خود حفظ کند. »اوراق ماکیاولی « در مدارک ملی فلورانس، صفحٔه ۲۷۳.

۴۰. رجوع کنید به کوآندوم، ادبّیات در نشر. صفحات ۶۱۶-۶۱۷. کورتیجانو بیچاره«. 
کاستیلیونه، کتاب، داستان، رم، ۲۰۰۰. انتشارات بولتزونی. که این فرضیه را مطرح 
می کند که دست نوشــتٔه  ویتوریا کولونا متنی »قدیمی « را ارائه کرده اســت که 
منطبــق بــا ویرایــش دوم بود، بدیــن ترتیب، تجدیدنظر اســت که منجــر به تالیف 
نهایی می شود؛ بنابراین نگرانی بیان شده در بخش تقدیم کتاب به دلیل خطر چاپ 
غیرمجاز نیست، بلکه به دلیل خطر »ویرایش کتابی است که دیگر وجود نداشت « 
)صفحات ۶۷-۷۳؛ نقل قول در صفحه ۷۲(؛ برای تاریخچٔه کتاب، تمام بخش اّول را 
بخوانید: »در میان گرفتاری های بسیار«: تاش برای نگارش کورتیجانوی بیچاره، 
)ص ۲۹-۳۰۶(. برای خاطر مشکل انتشارات ضعیفی که به منظور کنترل هزینه ، از 
صدور مجوز برای محصوالتی با کیفّیت متنی پائین که به دلیل اشــتباهات تایپی 
و امایــی خراب شــده اند، تردید نکردند، رجوع کنید به اثر تــرو واتو صص۳۷-۳۰. 

۴۵7

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی
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تروواتــو مــدام بــر این نکته تأکید می کند که »یکی دیگــر از عوامل حّتی قوی تر از 
ایرادات متنی، عجله ای است که تمامی شخصّیت های این دنیای آشفته و به ویژه 
انتشــاراتی ها را بــه حرکت وامــی دارد « و در ادامه اینکــه »کمبود وقت، مضمونی 

است که تا حدودی تمام عیوب تولید کتاب را توجیه می کند«، ص۴۲-۴۱.
۴۱. بــی، کاســتالیونه، کتــاب کورتیجانــو، مقّدمــه ای از آ. کوآندم. میان، انتشــارات 

گارزانتی، ۱۹۸۷. صفحٔه ۳.
۴۲. از منظــر نظــری، بــرای ُبعد »ناتمام هــا« به عنوان تهدیدی »ســازنده« که اثر ادبی 
می بایســت به طور اجتناب ناپذیری با آن مقابله کند، رجوع کنید به جی. فرونی، 
پــس از پایان. دربارٔه شــرایط پســامرگ ادبّیات، انتشــارات اینائودی، توریــن، ۱۹۹۶، 

به ویژه صفحات ۲۵-۱۷.
۴۳. برای مطالعٔه نوشتٔه گیریبیتزی، پیداشده توسط جی، جی. مرچند، رجوع کنید به 
آر، ریدولفی- پی، گیلیه ری، گریبیتزی در سودرین. ۱۹۷۰...جلد نخست، صفحات 
۵۳-۵۴. جایــی کــه تأکیــد شــده که پیش نویــس یک »تحقیــق عــذاب آور« را ارائه 
می کند، )صفحه ۵۸(.  برای شناسایی مخاطب واقعی، جووان باتیستا سودرینی، 
نــوه پیــرو، نگاهــی بیندازیــد بــه ام، مارتلــی، گریبیتزی تقدیــم به جووان باتیســتا 
ســودرینی. رنسانس، I ،II ،۱۹۶۹. صفحات ۱۴۷-۱۸۰؛ و دوباره کتاب گریبیتزی به 
جووان باتیســتا ســوپرینی، رنسانس  X ،s. II.۱۹۷۰. صفحات ۳-۲۷. مارتلی پس از 
اینکه ریدولفی حدس می زند که جووان باتیستا سودرینی از طرف حاکم نامه ای 
به تاریخ دوازدهم سپتامبر ۱۵۰۶ به ماکیاولی نوشته است، به موضوع باز می گردد: 
 ،LXXIV ،»La Bibliofilia« .۱۹۷۲ ،آر، ریدولفی و دوباره گریبیتزی به سودرینی
صفحات ۱-۷.  برای وقفٔه دوم ده ساله رجوع کنید به متن انگلیز. در متن انتقادی 
ده ساله، صص۱۳۹-۱۴۰. همان، مقّدمه ای بر نیکولو ماکیاولی، فصول، مقّدمه، متن 
انتقادی و تفســیر جی. آی. روما، انتشــارات بولتزونی، ۱۹۸۱، صفحات ۲۱-۱۰۹: به 
ویژه ۴۵-۴۸ . برای فرضیه های مختلف دربارٔه وقفٔه نگارش االغ، نگاهی بیندازید 
بــه دیونوســوتی، ماکیاولی نویســنده، صفحــه ۲۵۱ و به جی، سســو، االغ: طنز ضد 
تاریخ، ماکیاولی و مقّدمات و مقاالت دیگر، بخش چهارم، میان-ناپل، انتشارات 
ریکاردی، ۱۹۸۷-۱۹۹۷، جلد چهارم، صص۳۹-۱۲۸. به ویژه ۱۱۹-۱۲۰.  و جی، انگلیز. 
مکاتبــات و بیانیه هــای ماکیاولی، » فرهنگ«، صفحــه XXIII، ۱۹۸۵، جلــد اول، و 

صص: ۲۲۹-۲۳۷. به ویژه ۲۳۱-۲۳۰. 
در مــورد انتصــاب ماکیاولی توســط پاپ به عنوان مدیر، همچون یکــی از عوامل قطع 
تاریــخ، رجوع کنید به ا، مونته وکی، یادداشــت های تاریخــی در نیکولو ماکیاولی، 
آثــار، جلــد دوم، تاریــخ  فلورانس و ســایر آثــار تاریخی و سیاســی، به هّمــت ای، ام، 
تورینو، سال ۱۹۷۱، صص ۳۳-۴۷. برای قصدی که هرگز محّقق نشد، پیرامون ادامٔه 
کار رجوع کنید به یادداشت مقّدماتی تاریخ فلورانس، در ماکیاولی، آثار تاریخی، 
ویرایــش مونته وکی و واروتی صــص۷۹-۸۴ و ۸۱-۸۲. در باب نگارش نهایی و موجز 
تاریــخ فلورانس، رجوع کنید به ام، ماریتی، شــیوایی رنــج در ماکیاولی، فلورانس، 
انتشــارات کادمو، ۲۰۰۵،) صفحــات ۱۸۷-۲۶۹(. البراتوار ماکیاولی: ایجاز در بخش 

انتهایی تاریخ فلورانس، صص: ۲۶۹-۲۳۲.
۴۴. بــرای پیش نویــس چندگانــٔه ایــن رســاله کــه ماکیاولی تا ســال ۱۵۱۸ در آن دســت 
داشت، رجوع کنید به. مارتلی، مقاله ای پیرامون شهریار، صص۲۸۳-۲۹۱. مقّدمه 
و یادداشــتی دربــارٔه متن شــهریار، ماکیاولــی. مارتلــی، صــص۴۲۷-۴۲۸ و ۴۹-۲۷. 
همان طور که می دانیم، زیرســاخت شــهریار، به مانند گفتارها، فرضیه هایی را در 
زمینٔه مطالعات ماکیاولیســتی به میان کشــیده اســت که بسیار با یکدیگر فاصله 
دارند. جهت خواندن خاصه ای از فرضیه های گوناگون )با اشــاره به کتابشناســی 
قبلی(، رجوع کنید به نوشــتٔه بائوســی، ماکیاولی، صص۱۹۴-۲۹۰ که از اصاحات 
مارتلــی اســتقبال کــرده اســت. در نهایــت، جی. انگلز، نیــز در تحقیقاتــش دربارٔه 
ماکیاولــی روی ایــن موضــوع تمرکــز کــرده اســت. هنر حکومــت، علم تاریــخ، رم، 
انتشــارات کاروچــی، ۲۰۰۶، صــص ۴۵-۴۹ و ۲۲۸-۲۳۰ که در غیاب شــواهد عینی، 
بــه غیــر از نامــه معروف دهم دســامبر ۱۵۱۳ که در آن ماکیاولی بــه وتتوری اطاع 
می دهد که رســاله را نوشــته است، تصّور می کند که هیچ فرضیٔه زمانی بنیادینی 

وجود ندارد که بتواند این اثر را به پیش رو سوق دهد...
۴۵. در این مورد » تأثیر بی چون و چرای آثار در دست اقدام )...( تاثیری که این مقاله 
بــر هرکــه آن را بخوانــد می گــذارد« مارتلی در دیباچٔه نســخٔه ویرایش شــده به قلم 
خودش  )به نقل از یادداشت ۳۲ صفحٔه ۴۸، نکاتی را ذکر کرده  است. موضعی که 
بائوســی نیز بدان اشــاره کرده و آن را تایید می کند(ماکیاولی صص ۲۰۰-۱۹۴، ۲۱۳-

۲۱۶.  بازنگری انگلیز در این موضع متفاوت است، در این مورد به نسخٔه انتقادی 
که او تهیه کرده است، به نقل از یادداشت ۳۸، نگاهی بیندازید که متنی به طور 
اساســی مشــّخص و کامل را منشــأ روایت شــهریار قرار می دهد: دربارٔه ماکیاولی 

صفحه ۵۱.
۴۶. در مورد » شــیوایی رنج« مؤثر در پند شــهریار، رجوع کنید به ماریتی، )شــیوایی 

رنج(.
۴۷. رجوع کنید به ترکیب و ساختار گفتارها )۱۹۵۳(.  ماکیاولی و زمانه اش. بولونیا، 
انتشارات مولینو، ۱۹۷۷. صص۲۲۳-۲۵۲. اف، گیلبرت، ترکیب وساختار گفتارها، 
۱۹۵۳، شناســه. ماکیاولــی و زمانه اش، بولونیــا، مولینیو، ۱۹۷۷، صــص: ۲۵۲-۲۲۳. 
انگلیز، مقّدمه ای بر متن گفتارها، در ماکیاولی، ویرایش. انگلیسی، صص ۳۵-۳۱. 
اف، بائوسی، گفتارها، ماکیاولی. پیدایش و ساختارها، فلورانس، انتشاراتسانسونی، 
۱۹۸۵، یادداشــتی بر متن، در گفتارها، ماکیاولی، به ویژه صص، ۸۲۷-۸۴۹ و ۸۶۳، 
برای بیان مختصر جنبه های ذکر شــده از این منظر نگاهی بیندازید به ماکیاولی 

صص۱۸۱-۱۶۳.
 ۴۸. رجوع کنید به جی جی مارچند، ماکیاولی در درگاه... شــخصّیت نویســنده، اثر 
و مخاطب در متون آغازین ماکیاولیایی، در فرهنگ و نوشتار ماکیاولی، مجموعه 
مقاالت کنفرانس فلورانس، پیزا، ۲۷-۳۰، اکتبر ۱۹۹۷، رم، انتشــارات ســالرنو، ۱۹۹۸ 

صص۳۲۵-۳۱۱، ۳۲۳-۳۲۲.
۴۹. آنتون فرانچســکو دونی نویســنده ای نمادین از لحاظ تکنیک کاســتن از فضاهای 
تبلیغاتی برای خود تبلیغی و باالبردن انتشــارات بعدی کتاب هایش اســت که در 
مــورد او رجــوع کنیــد به جی، مســی، » ناســازگاری های بی عیب و نقــص«. آنتون 
فرانچســکو دونی ۱۵۵۱-۱۵۵۳، »مجموعه مقــاالت و یاداوری های آکادمی علوم و 
نامه های توسکانی. » ال کولومباریا« LIII صفحه، XXXIX. صفحات ۹-۱۱۲. به ویژه 

.۴۰-۳۸
۵۰. او بــر ایــن بــاور اســت کــه گفتارهــا » در متنی کــه می خوانیم - از نظــر ماهّیت و 
ساختار، بر روال همان نوشته های ۱۵۱۷-۱۵۱۹ هستند«، انگلیز، مقّدمه ای بر متن 
در ماکیاولــی، گفتارهــا، صفحــه ۳۵، فرضیٔه پیش نویســی که در طی زمان نوشــته 
شده است. بائوسی، گفتارهارهای نیکولو ماکیاولی و مقّدمه و یادداشتی بر متون 

.XXXII ،IX-XVIII  :ماکیاولی، گفتارها، بائوسی، صفحه ۸۳۰-۸۳۲، صفحات
۵۱. همانجا، جلد دوم، صص ۷۹۹-۸۰۲، به ویژه ۸۰۰. نخســتین سرمقاله های تقدیمی 
گفتارها، به ترتیب توسط آنتونیو بادو و برناردو جونتا، اپره، ویرایش رینالدی، بخش 

دوم، صص: ۱۲۱۴-۱۲۰۷.
۵۲. ماکیاولی، اپرا جلد دوم، ویرایش: ویوانتی، صفحه ۲۹۶.

۵۳. رجوع کنید: بائوســی، یادداشــتی بر متن گفتارها، ماکیاولی، صص: ۸۳۲-۸۴۲ و 
مقّدمه ای بر ماکیاولی، گفتارها، بائوســی، جلد اّول، صفحــات XIII-XIV. دربارٔه 
اشــتباهات ماکیاولــی در گــزارش داده هــای تاریخــی، رجوع کنید بــه ام، مارتلی: 
ماکیاولی و موّرخان باستان. مشاهداتی بر برخی از مکان های گفتارها در تقدیم به 

تیتو لیویو، رم، انتشارات سالرنو، ۱۹۹۸.
۵۴. برای این مقالٔه دربارٔه جمهوری ها، رجوع کنید به مشاهدات آمده در یادداشت 

.۴۷
۵۵. رجوع کنید به مونته وکی، یادداشــت های تاریخی در ماکیاولی، اپرا، جلد دوم. 
صص: ۴۷-۴۹. کتاب هایی که در سال ۱۵۲۳ تکمیل شده اند، طبق گفتٔه  بائوسی، 
ماکیاولــی، صفحــه: ۲۵۵. بــا توّجه به شــتاب بــاالی تألیف، تعّجب آور نیســت که 
ویراســتاران نســخه انتقادی تاریخ ها، نقصان های )نقطه ایهام( موجود در ســاختار 
متنــی ماکیاولــی را پیگیــری نکردند: رجوع کنید: آثار تاریخــی، به قلم مونته وکی 
و واروتــی، صفحــات CIII e CVII ،XLVIIIو یادداشــت های تفســیری مربــوط بــه 

قسمت های دارای حذف.
۵۶. همانجا، رجوع کنید به صص: ۶۹-۷۱، ۸۱-۸۲ و جلد دوم صص: ۹۰۸-۹۱۰. جایی  
که از نام  بردن از مردان فلورانسی حمایت می شود و اینکه در بعضی جاها می توان 
ســتایش آن ها و بخش هایی از تاریخ را درج کرد که برخی محّققان به عنوان منابع 
مقّدماتــی بــرای ادامــٔه برنامه ریزی شــدٔه اثــر، در ابتدای قــرن شــانزدهم، در زمان 

استخدام در صدارت آن را در نظر گرفته اند.
۵۷. مونته وکی در صفحه ۴۷ بر » شتابزدگی« و »عدم دّقت در پیش نویس« جلد دوم 
اپره، اثر ماکیاولی، تأکید می کند. پیرامون »نشانه های مشهوٍد« »شتاب زدگی در 
تألیف اثر«،  بسیار قابل تشخیص، »و در وهله نخست در عدم نظارت و کم توّجهی 
و اشــتباهات متعــّددی که در آن وجــود دارد  )...( و همچنین در ناهماهنگی های 
ســاختاری، رجــوع کنید به بائوســی، ماکیاولی، صــص: ۲۵۶-۲۵۷ )به خصوص ص 
۲۵۶(. برای روش تلفیقی تألیف، برای استفاده از منابع ثانویه و برای اسناد نسبتاً 
ناچیز، رجوع کنید به همان مرجع صص: ۲۶۲-۲۶۹. برای مطالعٔه منابع رجوع کنید 
به جی، ام، آنسلمی، تحقیق دربارٔه تاریخ ماکیاولی، پیزا، انتشارات پاچینی، ۱۹۷۹. 
به خصوص صفحات ۱۱۵-۱۵۹ که نشان می دهد چطور »استفاده بسیار اندک )...( 

۴۵۸

فصل پنجم
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ماکیاولــی از اســناد هدفمنــد و برتر هماهنگ بــا منابع ثانویه به کاهــش ارزش کار 
تاریخ نگاری ماکیاولی منجر نمی شــود؛ که مســلماً خود را برای خاطر فضلیت های 
شخصّیتی دیگرش، در درجٔه اّول توانایی تفسیر فرآیندهای تاریخی بر اثر تحمیل 
می کند )به نقل از ص ۱۱۶(؛ و ای، ام کاربینی، برای ارزیابی تاریخ فلورانس ماکیاولی. 
یادداشــت هایی دربارٔه منابع کتاب دوم، »ایتالیای نوین« فلورانس، ۱۹۸۵، که در 
»مقّدمــٔه کّلــی « یادآوری می کنــد که چگونه مطالعات ضــروری »مکتب تاریخی 
« اگر چه با هدف آشــکار ســازی »به ســمت اعتبار بخشــی اثر ماکیاولی« هدایت 
شــده اند. ...: تا آنجا که نه به ندرت، تحقیق... شناســایی و تأیید »اشــتباهات« و 
»اختراعات«. )ص ۱-۵(. همچنین بخوانید، تفســیر و ســبک در ماکیاولی. کتاب 
ســوم تاریخی، رم، انتشــارات بولتزونی، ۱۹۹۰؛ ام، مارتلی، ماکیاولی و تاریخ نگاری 
انسان گرایانه، در تاریخ نگاری انسان گرایانه، مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی 
مطالعات. مسینا ۲۲-۲۵، اکتبر ۱۹۸۷. بخش دوم. مسینا، سیکانیا، ۱۹۹۲، صفحات 
۱۱۳-۱۵۲. )همچنین در اینترپرس صفحه X، ۱۹۹۰، صص ۲۲۴-۲۵۷(. برای استفاده 
از منابــع متمایل به دیدگاه »انسان شــناختی« فرآیندهای تاریخی، رجوع کنید به 

فیگوریلی، ماکیاولی اخاق گرا، صص: ۱۱۱-۸۹.
۵۸. بــرای اهدافــی که ماکیاولی دســت به نوشــتن تاریخ ها می زند، دســت کم رجوع 
کنیــد بــه دینوســوتی، تاریــخ ماکیاولــی، ۱۹۶۹ و ۱۹۷۳. صفحــات ۳۶۵-۴۰۹. اف. 
گیلبــرت، تاریخ هــای فلورانســی ماکیاولــی. مقالــٔه تفســیری ) ۱۹۷۲(، ماکیاولــی و 
زمانه اش صص: ۲۹۱-۳۱۸. برای تحلیل گستردٔه این اثر رجوع کنید به جی، سسو، 

نیکولو ماکیاولی، بخش دوم. تاریخ نگاری، بولونیا، انتشارات مولینو، ۱۹۹۳.
۵۹. ریدولفی، روش کار »راحت« را که ماکیاولی دنبال می کرد، به نحو مؤثری توصیف 
می کند: »با این شیؤه  تنظیم تاریخ، ماکیاولی زحمت چندانی برای تحقیق در مورد 
مطالب نداشت: تمامی منابع مورد نیاز را روی میز خانه اش داشت. می دانیم که 
» بیونــدو « تــا ســال ۱۴۸۵ در خانــٔه ماکیاولــی بود. برونــی، پوجو )دو مــورد آخر در 
ترویج خاندان آچاپولی و یاکوب برچولینی( که در نسخه های عامه پسند و پرطرفدار 
چاپ شــدند نمی توانســتند در میان کتاب های به جا مانده از پدر کتاب شــناس و 
دوستدار کتاب جایی نداشته باشند و دیگر اینکه شاید میان این ها دست نوشته ای 
از ویانی هم گم شده باشد، آن روزها در فلورانس یافتن متنی برای تألیف یا تهیه 
چندان دشــوار نبود. نســخه های خطی استفانی و کاولکانتی نیز در آن زمان کمتر 
در دسترس و مرسوم بوده اند«:  ریدولفی، زندگی نامه نیکولو ماکیاولی، ص: ۳۰۸.
۶۰: جهــت یــادآوری، به عنــوان ســرنخ دیگری از ماهّیت بازنویســی اپرت کــه در زمان 
بسیار کوتاهی نوشته و تنظیم می شود، گفته های به یاد ماندنی قهرمان داستان در 
پاورقی کتاب زندگی گنجانده شده است، برگرفته از ترجمٔه التین زندگی فیلسوفان 
اثر دیوژن الئرتیوس، به هّمت آمبروجیو تراورساری، همان طور که اف، لوئیزو بدان 
اشاره کرده است، با سخنانی به یاد ماندنی از کستروچو کاستروکانی: مجموعه ای 
از مطالب و مطالعات تاریخی و ادبی آکادمی سلطنتی. انتشارات آکادمی سلطنتی 

لوکا، فلورانس، ۱۹۳۴، صص: ۲۶۰-۲۱۷.
۶۱. ریدولفی، زندگی نیکولو ماکیاولی، ص: ۲۸۳.

۶۲. رجــوع کنیــد بــه پــی، تروواتــو، مقّدمــه ای دربــارٔه ماکیاولــی، زندگی کســتروچو 
کستراکانی از لوکا.

نسخٔه انتقادی با اصاح و بازنگری آر. براکی، مقّدمه و تفسیر پی، تی. ۱۹۸۶. انتشارات 
لیگوئوری، صفحه: ۱۵ )اّما برای بازنویسی منابع به صفحات ۲۲-۳۳ مراجعه کنید(.

۶۳. همان، ص: ۳۱.
۶۴. رجــوع کنیــد بــه آر، برکــی. یادداشــتی بــر متــون ماکیاولــی، زندگــی کاســترچو 
کاسترکاتی. صص: ۴۵-۸۲ و ۵۰. جی، انگلیز، مقّدمه ای بر نیکولو ماکیاولی، زندگی 
کاستروچو کاسترکانی ودیگر آثار، به هّمت جی، ال، انتشارات میانو، ۱۹۹۱ صص: 
۵-۳۵، به خصــوص صفحه: ۳۰، بائوســی، ماکیاولی، صــص: ۲۵۰-۲۵۳؛ که درمورد 
اســتفادٔه مجــّدد ماکیاولــی از »توصیــف« به چنامی اســتناد می کنــد؛ ماکیاولی، 

تاریخ های فلورانس، ویرایش مونته وکی و واروتی، صفحه ۱۰، یادداشت ۱۵.
۶۵. اســتوپلی، ماکیاولی و داســتان کوتاه بلفاگور )نقل در صفحه (. و بادو، در ســال 
۱۵۴۵ در رم منتشــر شــد، چهــار ســال قبــل از اصــل داســتان ها کــه در ســال ۱۵۴۹ 
به دست جونتی به همراه داستان االغ، گفتارها و ده ساله، به چاپ رسید. »بلفگور 
آرچی دیاولــو« تنهــا داســتان کوتــاه شناخته شــده نیکولــو ماکیاولی اســت؛ که بین 
ســال های ۱۵۱۸ و ۱۵۲۷ نوشــته شــده است و به نام »افسانٔه بلفگور آرچی دیاولو« یا 

شیطانی که زن گرفت نیز شناخته می شود.
۶۶. عاوه بر استوپلی، ماکیاولی و داستان کوتاه بلفگور، صفحات ۱۱-۱۴، در میان دیگر 
منتقدین و نویســندگان، همچنین به ام، پیکونه مراجعه کنید: داستان ماکیاولی، 
داســتانی بینامتنــی، از الویت تا بررســی، از تقــّدم تا مات شــدن، گونه های روایی 

ایتالیایــی مابیــن قرن چهاردهم تــا هفدهم، به هّمت جی، ام، آنســلمی، با مقاله ای 
مقّدماتی از اف، ریکو، رم، نشر کاروچی، ۱۹۹۸، صفحات ۱۹۰-۱۷۱.

۶۷. بــرای تجلیــل و تحســینی که دونی نســبت به ماکیاولــی دارد که در بســیاری از 
آثار او نیز کاماً مشــهود اســت، علی رغم این واقعّیت که منشــی از قبل به عنوان 
نویســنده ای نه چندان»ســفارش شــده « شهرت داشــت. رجوع کنید به ام، سی، 
فیگوریلی، تطبیق و جهت گیری با » امور جهان: ماکیاولی »حساس« نوشتٔه آنتون 
فرانچسکو دونی و فرانچسکو سانسوینو، »مجّلٔه تاریخی ادبّیات ایتالیا«، سال ۲۰۱۱، 

.CLXXXVIII صفحات ۳۲۱-۳۶۵ و صفحات
۶۸. ریدولفی، زندگی نیکولو ماکیاولی، صفحه ۳۲۶.

۶۹. توماسینی، زندگی و نوشته های نیکولو ماکیاولی، جلد دوم، صفحه ۴۱۵.
۷۰. گیلبرت، ماکیاولی و گوئی چاردینی، صفحه ۱۴۴. از دیدگاه ما بسیار مفید است، 

صفحات ۱۴۷-۱۳۳.
۷۱. دیونوسوتی، ماکیاولی، صفحه ۲۵۵.

۷۲. اف، گرتزینــی، تعّمقاتــی بــر زندگی نامــٔه سیاســی در نامه هــای خانوادگی نیکولو 
ماکیاولی ۱۴۹۸ -۱۵۱۵، ماکیاولی موّرخ سیاسی، مجموعه مقاالت کنفرانس لوزان، 
۲۷-۳۰ سپتامبر ۱۹۹۵، ویرایش شده توسط جی، جی، مارچند، رم، انتشارات سالرنو، 

۱۹۹۶ سال، صص: ۲۷۱-۲۶۹ به خصوص ۲۷۴-۲۷۱.
۷۳. همچنیــن نگاهــی بیندازیــد به نامه ای کــه بیجو در ۳۰ ســپتامبر ۱۵۰۶ به نیکولو 
نوشته است. و نامه ۱۷ نوامبر ۱۵۰۳. پیرامون ارتباط این دو رجوع کنید به نوشتٔه 

سسو، » بیجو و نیکولو ماکیاولی« در ماکیاولی و قدما، جلد سه، صص ۲۰۹-۱۷۳.
۷۴. رجــوع کنیــد به جــی، ام، نجمی، )پیرامــون خدمات ماکیاولی به جمهــوری، در 
ماکیاولــی و جمهوری خواهــی(  بــا اصاحیــه ای از جی، باک- اســکینر- ام ویرولی، 
کمبریــج، نیویــورک، ۱۹۹۰ ســال، صفحــات ۱۰۱-۱۱۷: به ویژه صفحــٔه ۱۰۵، برای مثال 
رجوع کنید به نامه های بیجو بوناکورسی، ۲۸ اکتبر ۱۵۰۲، ۱۵ نوامبر ۱۵۰۲، و نیکولو 

والوری ۲۸ اکتبر ۱۵۰۲.
۷۵. نامه به پیر فرانچســکو توســینگی )یکی از مأموران فلورانســی در جنگ علیه پیزا 
کــه بعدهــا در فرانســه خطیب شــد( در ۶ ژوئیــه ۱۴۹۹ )ماکیاولی، اپــره، جلد دوم، 
انتشــارات ویوانتی، صفحٔه ۱۱(. همچنین پایان نامه، دوباره به توســینگی، ۵ ژوئن 

۱۴۹۹، همانجا(.
۷۶. رجوع کنید به همانجا. صفحات ۱۴، ۴۰، ۵۱، ۶۳، ۶۴، ۹۸، ۱۸۶.

۷۷. دو نامه از بونا کورسی، به تاریخ ۲۷ ژوئیه ۱۴۹۹ و سوم نوامبر ۱۵۰۲ )همان کتاب، 
صفحات ۱۷ و ۶۵(، اطّاعاتی در مورد شیؤه کار صاحب منصبان در صدارت به ما 
می دهد که تمایل داشــتند ظهرها دســت از کار بکشــند و سپس تا پایان ساعت نه 
شب بیکار می  ماندند. در واقع نامٔه دوم این واقعّیت را برای ما آشکار می سازد که 
حکمران سودرینی که به تازگی کار خود را آغاز کرده بود، از کارکنان می خواست 
زودتــر، صبح زود، شــروع به کار کنند. توّجه تــان را به دو نامه جلب می کنم. دی، 
مارتــزی، صدارت جمهوری فلورانس، معرفی کروبینی، دو جلد، فلورانس، نامه ها، 

۱۹۸۷، صفحات ۴۷۴-۴۷۳-۳۰۲.
۷۸. رجــوع کنیــد به فرونی، »موارد بیهوده«  در نامه هــای ماکیاولی، صفحات ۲۱۵-
۲۲۱ و گرتزینــی، تأّماتی بر زندگی نامٔه سیاســی در نامه های خانوادگی ماکیاولی، 

صفحات ۲۷۶-۲۷۵.
۷۹. ماکیاولی، اپره جلد دوم، ویرایش. ویوانتی، صفحٔه ۸۶.

۸۰. نامــٔه ۱۳ نوامبــر ۱۵۰۲: نیکولــو ماکیاولــی، وزیــر مختــار، مأمور عالی رتبــه دولت. 
نوشــته های دولتی، جلد دوم، ۱۵۰۱-۱۵۰۳. مقّدمه و متون دی. فچارد. به کوشــش 

ای، کوتینیلی، رم، انتشارات سالرنو، ۲۰۰۳، صفحٔه ۴۳۵.
۸۱. همانجا، صفحٔه ۵۵. دربارٔه تفّکر ثمربخشــی نگارش همان طور که در نوشــته های 
دولتی پدید می آید، رجوع کنید به جی، ال، فورنل. زمان تاریخ و زمان نگارش در 

نوشته های رسمی ماکیاولی بدون مدیچی ها صفحات ۹۵-۷۵.
۸۲. دیونیسوتی، ماکیاولی، ص ۲۴۲.

۸۳. رجوع کنید به مرچند، ماکیاولی در لیمینه، صفحات ۳۲۵-۳۲۱.
۸۴. ماکیاولی، شهریار، ویرایش. مارتلی، صص ۵۸-۵۹. ده ساله، با عنوانی که بی دلیل 
نیســت، نــام کتــاب خاصــه ای از وقایع ده ســالٔه ایتالیا اســت، برای مثــال، ارکول 
بنتی ولیو، رئیس عملیات نظامی علیه پیزا، از ارتباط میان »مفید« و »موجز« با شور 
و شوق فراوان استقبال کرد. فرمانده در نامه ای به تاریخ ۲۵ فوریه ۱۵۰۶، قدردانی 
خود را از کار موثر و مفید انجام شده در شعر، متن بسیار طوالنی« تاریخ ده ساله 
»بسیار کوتاه شده بود، ابراز کرد. بدون اینکه به دلیل ایجاز به تاریخ لطمه ای وارد 
شود،» به طوری که هر که آن را می خواند نه تّکه های حذف شده را می خواهد و نه 
به آن نیازی دارد و به قطع و یقین از آنچه پیش رو دارد« احســاس رضایت می کند 

۴۵9

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی
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)ماکیاولی، اپره جلد دوم، نشر ویوانتی، صفحٔه ۱۱۷(. آگوستینو وسپوچی همچنین 
بر » ایجاز تحسین برانگیز« شعر تأکید می ورزد که به فلورانسی ها اجازه می دهد تا 
در کوتاه ترین زمان دربارٔه خطرات جّدی در ده سال گذشته در تقدیم نامه شهریار و 
تقدیم  نامٔه ده ساله که به دست او ترویج و تأمین مالی شده است تأّمل کنند؛ رجوع 
کنید به نیکولو ماکیاولی، اپره چهار، نوشته های ادبی، با ویرایشی از ال، باسوچی 
با همکاری آ، کازادی، تورین، نشر اوتلت، ۱۹۸۹، صفحات ۲۹۲-۲۹۳. فقط در پیش 
نویس ها توانستم نسخٔه انتقادی در نظم و نثر را مشاهده کنم، ویرایش شده توسط 
آ، کــورزارو. پــی، کوتینلــی. رندینا. اف، گرتزینــی، ان، مارچلی، بــا هماهنگی اف، 

بائوسی. رم، انتشارات سالرنو، ۲۰۱۳.
۸۵. مفاهیم، که در ســال ۱۵۷۸ در ونیز منتشــر شــد، مطالب ماکیاولی را با مطالب 
گوئیچاردینــی ترکیــب می کنــد. رجوع کنید به )ســر بــرون آوردن از کارهای دنیا( 
فیگوریلــی، صفحــات ۳۵۸-۳۶۵. پیرامــون تعریف »کتاب صرفه جویــی در زمان« 
رجوع کنید به پی، اف، گرنلدر ه. ســن ســوینو و تاریخ مردمی ایتالیا ۱۶۰۰-۱۵۶۰. 
)تحقیق دربارٔه رنســانس(، ۱۹۶۹، صفحات ۱۳۹-۱۸۰، به ویژه صفحٔه ۱۷۰. در نهایت 
توّجــه کنیــد بــه وی، لپــری. ام، ای، ســورینی. گذر و دگردیســی متنــی. خاطرات 
فرانچسکو گوییچاردینی، مابین قرن شانزدهم و هفدهم، ژنو، انتشارات دروز، ۲۰۱۱.

۸۶. نامه به وتتوری در نهم آوریل ۱۵۱۳. اپره دوم، نشر ویوانتی، صفحه ۲۴۱.
۸۷. نگاهــی بیندازیــد به نامٔه به فرانچســکو وتتوری در تاریخ شــانزدهم آوریل ۱۵۱۳: 
همان اثر، صفحٔه ۲۴۳. این ترکیب، حّتی اگر به چشــم شــما خاف واقع آید، برای 
مــن می توانــد مفید باشــد، در نامه ای به وتتوری در تاریخ ســیزدهم مــارس ۱۵۱۳، 
صفحٔه ۲۵۳. دربارٔه محورّیت اصول اخاقی حکومت باستانی زوج شریف و مفید، 
رجوع کنید به شــکل زندگی اثر. ک. آ، کواندوم. اصول اخاقی مرد ان وارســته و 
اخاق گرایان ایتالیایی، بولونیا، انتشارات مولینو، ۲۰۱۰، در جابه جای کتاب، به ویژه 

صفحات ۳۴۹ و ۵۲۰-۵۱۸.
۸۸. رجــوع کنیــد به ریدولفی، زندگی ماکیاولی، صفحات ۳۵۴-۳۵۷ و ماکیاولی اثر 

بائوسی صفحات ۹۷-۹۵.
۸۹. رجوع کنید به گیلبرت. ماکیاولی و گوئی چاردینی صفحٔه ۱۴۰.

۹۰. همانجــا. فتوایــی مشــابه همانــی کــه توماســینی بیــان کــرده اســت: »نیکولو در 
بخــش دوم زندگــی به کارکردش بیشــتر فکر می کند. تعّمق می کند، می  نویســد، 
می اندیشــد، پیش بینی می کند  )...(؛ اّما همیشــه بیشتر به فکر عمل کردن است 
تا نوشــتن  )...(؛ زیرا ناخواســته و بر خاف انتظار به یکی از بزرگترین نویســندگان 
ایتالیا تبدیل شــده اســت، او بر این باور اســت که برخاف ماهّیتش عمل می کند، 
عملی که به نظرش فقط برای خاطر حرفه و سیاست انجام می دهد«.  ماکیاولی، 

جلد دوم، صفحه ۹۰۷.
۹۱. ماکیاولی، ماندراگوال، ویرایش. استوپلی، صفحات ۹- ۱۰.

۹۲. هنر جنگ، با اصاح فچار و مسی، صفحه ۲۹.
۹۳. رجوع کنید به نوشتٔه توماسینی، زندگی و نوشته های نیکولو ماکیاولی، جلد دوم، 

صفحٔه ۸۲.
۹۴. برای درک بهتر تفاوت میان ایده آل سازی زندگی روستایی و انفرادی که کاماً به 
مطالعه اختصاص یافته اســت، همان طور که در متون نویســندگان اومانیســت که 
بــا اســتفاده از توپوها و تصاویر مدّون شــکل گرفته اند و بــرای درک بهتر نارضایتی 
عمیق ماکیاولی برای خاطر بازگشت به ویا، عقب نشینی ای که در نامٔه معروف 
بــه وتتــوری در دهــم دســامبر ۱۵۱۳ ذکــر شــده در واقــع نامــه ای کــه در پاســخ بــه 
نامه وتتوری در ۲۳ نوامبر ۱۵۱۳ نوشــته شــده اســت، رجوع کنید به اس. الروســا، 

زندگی نامه و ســّنت ادبی در »روزانه« اثر نیکولو ماکیاولی، »اینترپرس ســال ۲۰۰۳ 
XXII«،  صفحــات ۲۲۳-۲۷۵ کــه بــا تمرکــز نه تنها بر دو نامٔه ماکیاولــی و وتتوری، 
بلکــه بادّقــت در متــون اورتزیو، پتــرارکا و بوکاچو و همچنین انســان گرایان از جمله 
پولیتزیانــو، به تحلیل موضوعات توصیــف روز می پردازد. )فرض اصلی توپوس این 
اســت که فلســفه فعالّیتــی پر جنب و جــوش، تحریک آمیز و لّذت بخش اســت که 
دائماً دیدگاه های دریافتی ما را به چالش می کشد. توپوس به صورت های مختلفی 

به عنوان »موضوع«،  »خط استدالل«  یا »معمول« ترجمه می شود(.
۹۵. رجــوع کنیــد بــه نامه های ۲۹ آوریــل ۱۵۱۳ و ۲۰ ژوئن ۱۵۱۳ که به وتتوری نوشــته 
است: ماکیاولی، مجموعه آثار، جلد دوم، انتشارات ویوانتی، صفحات ۲۵۵-۲۵۴ 
و ۲۶۱. تمــام حــزن و انــدوه زندگــی در ویا که ظاهری غیر از زندگی به خود گرفته 
است، در نامه به برادرزاده اش جووانی ورناچی )که نیکولو به او اعتماد داشت، که 
برای او نه اندوهش را پنهان می کرد و نه از آن می کاست و نه ظاهرسازی می کرد(  
ذکرشــده در نامٔه در هشــتم ژوئن ۱۵۱۷، رجوع کنید به همانجا، ص. ۳۵۴. زندگی 
غم انگیز بدون کار، در سرآغاز مقّدماتی نامٔه دهم دسامبر ۱۵۱۳ که پیش از تعریف 
وقایــع روز آمــده، به عنوان لحظه ای موّقتی بــرای افراط و تفریط، برای تطبیق، و در 
انتظــار تغییــر بخــت و اقبال، تا وقتی که ســرانجام احتمــاالً »ترک ویــا« کند و به 
صحنه ٔ سیاست بازگردد )همان جا، صفحه ۲۹۴(. مفهوم کاماً مثبت »تکلیف«  را 
نیز می توان در اندیشٔه گوئیچاردینی مشاهده کرد. اینجا مکان مناسبی برای ورود 
به ُکنه این موضوع نیست: در این مرحله کافی است به متنی مانند »کونسولتاریا، 
تســلی  بخش« اشــاره کنیم که دقیقاً در مورد افول غم انگیز از کار به بیکاری بیان 
شده است یا به مانند نامه فرانچسکو به نیکولو در هجدهم می ۱۵۲۱ )که بخشی از 
نامه هایی است که در آن راهبان صغیر و کارپیجیانی را به سخره گرفته است( که 
در آن فرماندار پاپ نمی تواند بر سقوط یکبارٔه دوستش که زمانی در بازاری مهم 

مشغول بود، اشاره نکند: همانجا، صفحٔه ۳۷۷.
۹۶. همان، صفحه ۲۵۴.

۹۷. نگاه کنید به نامٔه فرانچسکو وتتوری به نیکولو ماکیاولی در تاریخ ۲۱ آوریل ۱۵۱۳، 
صفحــات: ۲۴۵-۲۴۸. خنــده دار اســت، در ایــن نامه، تصویری از وتتوری ســت که 
دو ســاعت بیشــتر »از معمول«  در رختخواب می ماند تا ســعی کند وقایع را برای 
خود تفســیر کند و ســپس بی اینکه بتواند آن ها را کنار هم بچیند، از جایش بلند 
می شود و بافاصله شروع به نوشتن می کند تا دوستش را از هرآنچه در سر دارد، با 
دانسته هایش، آگاه کند. برای سر درآوردن از ویژگی های بی تفاوت تر و سرخورده تر 
سرشتش، رونمایی از خودش در روزگاری که )عمدتاً بدون تعّهد کاری و ماالمال از 
بطالت، علی رغم پست رسمی مهمی: سفیر( طی می شود می توانید نامٔه قبلی او را 
به ماکیاولی در تاریخ ۲۳ نوامبر ۱۵۱۳ بخوانید. صفحات ۲۹۱-۲۹۳. وتتوری خود را 
فردی معرفی می کند که وقت آزاد فراوانی در اختیار دارد و عاری از هر نوع شغل 
اســت و ذکر دوبارٔه همین موضوع در نامه ای که دوباره به ماکیاولی در تاریخ ۱۲ 

ژوئیه ۱۵۱۳، صفحٔه ۲۷۰ نوشته است.
۹۸. رجوع کنید به همان اثر، صفحات ۲۵۴- ۲۵۵.

۹۹. با توّجه به گفته هایی که کالیماخوس در مونولوگی در قسمت چهارم ماندراگوال 
بیان می کند: رجوع کنید به ماکیاولی، ماندراگوال، ویرایش استوپلی، صفحٔه ۸۹.

۱۰۰. رجوع کنید آ، اف، دونی، داستان های کوتاه، جلد اّول، فلسفٔه اخاق، ویرایش شده 
توســط پــی، پلیتزاری. رم، ۲۰۰۲، انتشــارات ســالرنو صفحــات ۳۸۸-۳۹۳. در انتها، 
دربارٔه رؤیای ماکیاولی و نخســتین شــهادت دونیــان، ر.جوع کنید به فیگوریلی، 

»سر برآوردن از امور دنیا«،  صفحات ۳۵۰-۳۴۹. 
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ماکیاولیماکیاولی
دین و سیاستدین و سیاست

بخشسومبخشسوم
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کیاولی، لوتر و اصالح سیاسی ما
جرت.ای کارتی

مترجم: علی نجات غالمی
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زیرالیٔه دعوِی ماکیاولی دال بر اینکه شهریار و گفتارها 

محتوی هرآنچه اســت که وی دربارٔه سیاست آموخته و 

فهمیــده و دعوِی لوتر از طریق بازکشــِف پرمشــّقتش از 

فیض که هیچ کس از زمان رسوالن، چنین در اوج دربارٔه 

حاکمّیت سخن نگفته ، به درِک مشترک آن ها از بحرانی 

الهّیاتی-سیاســی منتهــی می شــد که عصر ایشــان را در 

بر گرفته بود. عصری که به بازنگرِی اندیشــٔه سیاســی و 

حاکمّیت موّقت اشــاره داشت. برای ماکیاولی، بر طبق 

دروســی که در عمل باســتانیان و فلورانسیان هم عصر او 

موجــود بود، واقعّیت سیاســی جهانی وجود داشــت که 

اخاقّیات در آن غالباً برای تأسیس یا حفظ حاکمّیت، نه 

مفید بودند و نه به مصلحت. فِن سیاسِت ماکیاولی در 

پی کنار زدن نظریه های حاکمّیِت موّقت دربارٔه بهترین 

رژیــم و جایگزینــِی آن ها با آموزه ای بود که مبتنی بر این 

واقعّیِت سیاسی قرار داشت. نزد لوتر، تجربه اش از فیض 

خداونــد او را مطّلع ســاخت که فیــض هرگز نمی تواند از 

طریق حکومِت موّقت ]=دنیوی[ یا در آن، محّقق شــود. 

با وجود این، اصرار لوتر مقتضِی معذور داشتِن سیاست، 

به مثابٔه امر گنه آلود یا غیرخدایی نبود. در عوض، نظمی 

بود که از سوی خداوند برای آماده سازِی بشرّیت جهت 

دریافِت فیض الهی مقّرر شده است. اقتدار موّقت برای 

لوتر اشــاره به پادشاهی آســمان داشت، اّما مستقل از آن 

معّین شــده و اداره می گشت. بنابراین، ماکیاولی و لوتر 

هــر کدام خــود را چنین درمی یافتند که در حال اعطای 

استقال به حاکمّیت اند و پایگاهش را ترفیع می بخشند 

و آن را از غفلت زمانه رها می سازند.

 قرن شانزدهم به بحرانی الهّیاتی-سیاسی، تا حدودی 

از طریــق میراثــش از قــرون وســطا، برخــورده بــود. لــذا 

خصیصه هــای معــّرف ایــن بحــران به طــور جزئــی بدیع و 

ناآشــنا نبودند. رشــد عدم وحدت سیاســِی مســیحّیت 

التین، قدرِت پارادوکســیکاِل امپراطور مقّدس رم، رشــد 

مستدام قدرت سیاسِی رژیم پاپی و زوال »دو شمشیر« و 

آموزٔه فلسفی ای که از دوگانه انگارِی سیاسی و کلیسایی 

حمایــت می کردنــد؛ همــه و همــه با یکدیگر به شــیوه ای 

خاص و ُبّرا ترکیب شدند که باب قرون وسطا را ببندند و 

رنسانس و اصاحات را بیاغازند. نزد ماکیاولی و لوتر، این 

خصیصه ها جزئی از یک مشکل وسیع تر در نظریٔه سیاسی 

بودند.

 ماکیاولــی عمــدٔه اندیشــه های قرون وســطای متأّخر 

و رنسانســی دربــارٔه حاکمّیــت موّقــت را رد کــرد. ایــن 

فلســفه های متافیزیکــی، اخاقیاتــی و ُخلقیاتــی دربارٔه 

بهترین رژیم یا بهترین زندگی، آموزه های مؤثر و اساسی 

دربــارٔه سیاســت را بــرای او در ابهام فرو بــرده بودند. به 

نزد ماکیاولی، قرن شانزدهم فن سیاست را از کف داده 

بــود. از دانش و آموزه های ضروری برای تأســیس و حفِظ 

رژیم هــا غفلت شــده بود. ماکیاولی قصــور را در چندین 

جنبــش و نهاد یافــت. ماکیاولی غالباً و تلویحاً و در عین 

حــال گاهــی هــم صریحــاً، بیــش از هر جنبش فلســفی و 

فکــری ای، اومانیســم رنسانســی را نقــد می کــرد؛ اّمــا نه 

تنهــا به ســبب ناکامی در کاهــش بحران سیاســی زمانه 

بلکــه به ســبب تشــدید آن. شــهریار، هنر جنــگ، تواریخ 

فلورانســی و گفتارها هر کدام به شــیوه ای خاص فقدان 

فن سیاست و ناتوانِی اومانیسم برای احیای آن را آشکار 

می ساخت. ماکیاولی با مسیحّیت نیز از باب مخالفت 

درآمد. آثار ماکیاولی اگرچه در درجه و عظمت متفاوت 

بودند، لیک بیانگرِ حمله ای مســتدام به دین مسیحّیت 

و کلیســا به ســبب آنچه اند کــه وی ویرانســازی اش را از 

فضیلت سیاســی و اخاِق نافذ اّما مســدودکنندٔه آن در 

امــور سیاســی می دیــد. خاّصــه ماکیاولی به رژیــم پاپی 

به مثابــٔه نمونٔه اعــاِی نهادی مســئله دار حمله می کرد. 

ایــن نهاد آنقدر در اخاقّیات مســیحّیت ریشــه داشــت 

که درگیری اش در سیاست ایتالیا و دنیای وسیع تر فقط 

می توانســت صــدای دانــش و آموزه هــای ضــروری بــرای 

ابقای رژیم ها را مبهم کند.

ماکیاولــی ضمن مواجهه با بحراِن زمانه در پی احیای 

نمونه هــای سیاســت های  بــود. هرچنــد  فــن سیاســت 

باســتانی و جدید)تر( حقایق مؤثــری را آموزش می دادند 

که برای تأســیس و حفظ رژیم ها ضروری بودند. شــهریار 

می آموخــت کــه یــک رژیــم الزم اســت مســتمراً خــود را 

بازتأســیس کنــد؛ حّتــی در ایام صلح، رژیــم در وضعّیتی 

اضطراری قرار داشت. شهریاران بایستی فضیلت سیاسی 

را پروریده و دنباله روی از فضیلت های اخاقِی کاسیک 

را بــه دور بیفکننــد )ولــو ظواهــر آن هــا را حفــظ کننــد(. 

گفتارهــا خاســتگاه سیاســت و تأســیس رژیم هــا را از دل 

کیهاِن منفعتی و منظّم موّکد کرده است. آنچه برای فهم 

رشد و انحطاِط رژیم ها الزم بود از طریق تجربٔه سیاسی، 

تشخیص داده می شد؛ البته نه از طریق دین یا فلسفه ای 

دیگرجهانی. گفتارها آموختند که عمدٔه فهم سیاسی در 

تــوان رژیم هــا برای اســتفاده و هدایت آمــال مردم نهفته 

اســت. به عاوه، شــهریار و گفتارها هدف شان کنار زدن 

ماحظاتی است دربارٔه آنچه سیاست باید باشد و عرضٔه 

فن سیاســی بود بر اســاس آنچه اندیشــٔه ماکیاولی آن را 

لوتر و ماکیاولی در روایت 
فیگیس از ظهور دولت 
مدرن نقشی بسیار مهم 
داشتند: ایده های لوتر 
همه توانِی قلمرویی را 
حاصل آورده و نظریٔه 

سیاسی ماکیاولی این 
دولت ها را در یک جایگاِه 

نااخالقِی طبیعی مقرر 
 ، ساخت. هر دو متفّکر

بنیان های دولت قدرتمند 
را در سیاست مدرن 

مستحکم کردند
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برخی مفّسران ماکیاولی 
او را مّتهم می سازند که 
از تکنیک »طعمه و ترکه« 
برای خوانندگانش استفاده 
می کند. آن ها استدالل 
می نمایند که ماکیاولی 
مانند قهرماِن داستانش 
ایگوریو در نمایشنامٔه 
ماندراگوالموضعی مذموم 
پیشنهاد می کند تا خواننده 
را به جانِب موضعی کمتر 
افراطی که در غیر این 
صورت نمی پذیرد دلگرم 
سازند

واقعّیت سیاســی می دانســت و بدان گونه ای که به نحِو 

بالفعل بود. 

نزد لوتر، بحراِن قرن شانزدهم پیش و بیش از هر چیزی 

به مثابٔه بحراِن ایمان تجربه می شد. دغدغٔه اصلی لوتر در 

زندگِی دینی اّولّیه و شکل گیرِی علمی اش، جست وجویی 

برای اطمینان از رستگاری و فیض بود. تأثیراِت متنّوع از 

فرهنــگ و جریانات آکادمیِک غالــب، در معّیِت حمّیت 

لوتر و دانش او از متون مقّدس، او را به ســوی »کشــف« 

اصاحاتش هدایت کرد. لوتر، زمانی در دوراِن تدریسش 

در ویتنبــرگ، الهّیــاِت توجیه بنا به ایمــاِن تنهای خود را 

توســعه داد. قبل از کشف اینکه بحرانی از فیض کلیسا 

را فراگرفته است، الهّیاِت مبتنی بر توجیه او تبلور یافته 

بــود. الهّیات هــا و مناســک )همچــون بیــِع تخطّی ها( که 

توجیه بر اســاس ایمان را مبهم کرده و اساســاً در تقابل با 

آن بود، لوتر را به نحو فزاینده ای به این سمت کشانید که 

مراجع کلیسا و رژیم پاپی را زیر سؤال ببرد. انتقاد لوتر از 

مرجعّیِت کلیســایی او را به جانِب تئوریزه کردِن دوبارٔه 

مرجعّیِت موّقت ســوق داد. لوتر، فارغ از اندیشٔه بعدِی 

الهّیاتــی یا دغدغه ای ممــاس، اصاحــش را از مرجعّیِت 

موّقــت، به مثابــٔه بخــش محــورِی رســالِت انجیلــِی خود 

می دید؛ تا آن زمان سیاست از جانب مراجع کلیسایی ای 

که از غرض الهِی آن برای حفظ نظم غفلت کرده بودند، 

به فســاد کشــیده شــده بــود و لوتــر در پی احیــای نقش 

متناسب آن بود. 

بــه نزد لوتر احیای حاکمّیِت موّقت ]=دنیوی[، بســتر 

در انسان شناســِی الهّیاتِی او داشــت که جایگاِه بشرّیت 

را در نســبت بــا خــدا و شــیطان در نظــر می گرفــت. در 

اندیشــٔه لوتر اگرچه مسیحیان به نحو رادیکال آزاد بودند 

و به نحوی رادیکال با دیگران برابر – یعنی دیگر انسان ها 

در جهــاِن موّقت، اعم از مســیحی و غیرمســیحی – اّما 

مســیحی و غیرمســیحی تابع نابرابری های گوناگوِن این 

زندگی بودند و نیاز به محدود شــدن داشــتند. لوتر باور 

نداشــت کــه ضرورِت محدود شــدن از طریــق حاکمّیِت 

موّقت با توجیه در تضاد باشد. او تصّورش از »دو رژیم« 

را – یعنــی حاکمّیت هــای کلیســایی و موّقــت، هــر دو 

به مثابــٔه جزئــی از قلمرو خدا – به منزلــٔه احیای الوهیت 

در سیاســت در نظــر می گرفــت. بــرای لوتــر بحــران قرن 

شــانزدهم، غــرِض واالی حاکمّیــِت موّقــت را مبهم کرده 

بود. تعدِی حاکمّیت کلیسایی به قلب حاکمّیِت موّقت 

]=دنیــوی[ چــه از ســمت روحانّیت رومــی و رژیم پاپی و 

چه از سوی اصاح طلباِن رادیکال، اغراض الهِی هر دوِی 

حاکمّیِت موّقت و معنوی را به مخاطره انداخته بود.

نظریه هــای سیاســی ماکیاولــی و لوتر در موقف شــان 

علیه آنچه آن ها به مثابٔه آموزه های سیاسِی ناکارآمِد قرن 

شانزدهم می دیدند، همگرا می شدند: اومانیسم و خاّصه 

کلیسا اصرار داشتند که حاکمّیت موّقت، مطیِع مراجع 

و ایده آل هایی باشد که خارج از آن چیزی قرار می گرفت 

کــه ماکیاولــی و لوتــر چونان واقعّیِت سیاســی مشــّخص 

می کردنــد. در حالــی کــه بــرای ماکیاولی ایــن واقعّیت، 

جهانی سیاسی، فراســوِی اخاقیاِت مسیحی و فضیلِت 

کاسیک بود، برای لوتر این جهانی بود که به درستی از 

حاکمّیِت معنوی جدا گشته، اّما توسط خدا معّین شده 

بود. اگرچه نظریه های سیاسی ماکیاولی و لوتر همگرایی 

داشــتند، اّما غالباً به این نکته توّجه نمی شــد که چنین 

چیزی در کار اســت. مقایســه های اندکــی از نظریه  های 

سیاســِی ماکیاولی و لوتــر، به رغِم اهمّیت شــان در مقام 

متفّکــران سیاســی و به رغــِم ایــن واقعّیــِت کــه آن هــا در 

مقام معاصر، بحراِن الهّیاتی-سیاسی یکسانی را زیست 

می کردند، صورت گرفته اســت. به عاوه، مقایسه هایی 

کــه صورت گرفته اند، عمقــاً یا ماهیتاً جای بحث دارند. 

بســیاری از آن هــا حــاوی چیــزی بجــز اشــاره ای گــذرا به 

برخی نســبت های ضعیف نیســتند، مثاً دعــوی ای که 

از ســوی الهی داِن آلمانی و موّرخ کلیســا، ارنســت ترولچ 

صورت گرفته اســت که به نحو مختصر – اّما معروفی – 

اشــاره داشــته اســت که تقابِل لوتر با انقاب و »تجلیل« 

او از اقتــدار ]=مرجعّیت[ »شــباهت های خاّصی با آموزٔه 

ماکیاولی دارد«.۱ جی. دبلیو. آلن در بررسی کاسیکش 

از ایده های سیاســِی قرن شــانزدهم، فصلــی را به هر یک 

از متفّکران اختصاص داده ، اّما نه تنها آن ها را مســتقیماً 

مقایســه نکــرده، بلکــه هــر دو تــن را به مثابــٔه متفّکــران 

سیاســی ای که دربارٔه تأثیر آن ها غلو شــده است، نادیده 

گرفت – و این نتیجه گیری با توّجه به اینکه وقت زیادی 

را صرف تحلیل اندیشــٔه ایشــان کرده بود عجیب به نظر 

می رسید .۲ 

مطالعاِت جان نویل فیگیس دربارٔه اندیشــٔه سیاســی 

گرســون تا گروتیوس، نخست اندیشٔه سیاسی ماکیاولی 

و لوتر را اساساً مرتبط ساخت. فیگیس در شش سخنرانی 

کــه یــک کتاب را شــکل دادنــد در پی گزارشــی از ظهور 

دولــت مــدرن و بنابرایــن »پل زدن بر شــکاف بین دنیای 

قرون وسطایی و دنیای مدرن بود« و از این مهم بر آمد.۳ 

بعد از پاپیسم و آشتی طلبِی اواخر قرون وسطا، لیک قبل 

از آپولوگتیک ها ]=مدافعه های استداللی از مسیحّیت[، 
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با ظهور جامعٔه مسیحی و شورش هلندی ها علیه اسپانیا، 

کــه از دیــد فیگیس همــٔه آن ها به توســعٔه دولــت مدرن 

کمک کردند، لوتر و ماکیاولی بازنماِی دو محور انتقالی 

مهم از اندیشٔه سیاسی قرون وسطایی به اندیشٔه سیاسِی 

مــدرن بودنــد. جایــگاِه لوتر در توســعٔه دولت مــدرن به 

قدری کلیدی بود که فیگیس استدالل می کرد »اگر لوتر 

نبود، هرگز لویی چهاردهم وجود نداشت«.۴ 

در برآورِد فیگیس، دستاوردهای لوتر، به ظهور دولت 

ســرزمینی و ضربٔه مرگبــار همراه با آن بــه امپراطوری رم 

مقّدس منتهی می شــد. او نوشت، ذهن  قرون وسطایی 

بــا تصــّوری از دولت کلیســایِی جهان شــمولش همــراه با 

قدرتــی کــه نهایتاً  در ســری معنوی تثبیت شــده بود، با 

هیچ سرحِد قلمرویی ای محدود نمی شد. ذهن پروتستان 

تمام اقتداِر کلیسایی را ذیِل قلمرو قدرت قرار داده و تابع 

کنترِل »شــهریاِر خدایی« قرار می داد که همه توانی اش 

در قلمــرو خــاص خــودش بــود.۵ از نظــر فیگیــس نظریــٔه 

سیاســی لوتــر، بــرای هــگل »راه را همــوار کــرد«. ســهم 

ماندگار او در سیاست، حاکمّیِت سرزمینی و نفی 

هرگونــه اجتمــاع یا مرجعّیــِت فراقلمرویی بود. 

از نــگاه فیگیــس »تأثیــر عظیــم« ماکیاولــی 

داشــت:  وجــود  بین الملــل  سیاســت  در 

»ماکیاولــی در برابــر هــر نظــاِم مذهبــی و 

سیاسِی فرامّلی و علیه قانون طبیعی، مشّوق 

یک اخاِق سودانگارانه محسوب می شد که 

مبتنی بر قلمروگرایی ای بود که در آن »یک 

دولت، یعنی ایتالیا، غایتی فی نفسه ]بود[«.۶ 

فیگیس چنین می دید که ماکیاولی استثنا را، 

یعنــی کنِش خارق العــادٔه یک حاکمّیــت را در مواقع 

اضطــرار بدل به قاعــده ای برای عمل کرده بود. بنابراین، 

لوتر و ماکیاولی در روایت فیگیس در ظهور دولت مدرن 

نقشــی بســیار مهم داشــتند: ایده هــای لوتــر همه توانِی 

قلمرویــی را حاصــل آورده و نظریــٔه سیاســی ماکیاولــی 

ایــن دولت ها را در یک جایــگاِه نااخاقِی طبیعی مقرر 

ساخت. هر دو متفّکر، بنیان های دولت قدرتمند را در 

سیاست مدرن مستحکم کردند. 

فیگیــس  مقایســٔه  درخصــوص  ایــن،  وجــود  بــا 

در  لوتــر  و  ماکیاولــی  میــان  زیــادی  مشــکات 

تــا  از گرســون  اندیشــٔه سیاســی  مطالعــه ای در 

گروتیــوس وجــود دارد. در وهلٔه نخســت، تلّقِی 

فیگیس دربارٔه لوتر از هرگونه تحلیلی از الهّیاِت 

او خالی است و به سختی به آموزٔه او دربار ٔه »توجیه 

بنــا بــه ایمــان« اشــاره ای دارد. بــا این حــال، ارتبــاط بین 

الهّیات لوتر و ایده های سیاسی او، غیر قابل انکار است. 

فیگیس با غفلت از الهّیات لوتر دغدغٔه را او درخصوص 

سیاســت معــوج و دربــارٔه آن غلو کرده اســت. او به لوتر 

انگیــزه ای بــرای اصــاح سیاســی اســناد داد کــه ســواِی 

اصاح او از ستریولوژی اش ]=آموزٔه رستگاری در کلیسا[ 

راه دولــت مــدرن را همــوار نمــود. از ایــن رو، فیگیس به 

اشتباه استدالل می کند که تقابل لوتر با ایده آل رهبانی 

»دســت کم تا حدودی سیاســی اســت«.۷ هرچنــد او در 

ماکیاولِی اسکینر به دلیل 
کید بر »قدرِت  قصور در تأ
محض« و پذیرِش دیدگاِه 

مرسوم درباب فضیلت ها 
منتقد اومانیسم بود. 

یک رژیم بایستی آمادٔه 
کنارگذاشتِن هنجارهای 

اخالقی هنگامی که 
ضرورت ایجاب می کند 

باشد
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سرتاســر حیات فکری اش اصاح طلبی بود که مداوماً به 

رهبانّیِت به خاطرِ آموزه هایش درخصوص توجیه و جایگاِه 

کارهای نیک حمله می کرد.

 اســتدالالِت فیگیــس دربــارٔه لوتر و ماکیاولــی چونان 

روایتــی از توســعٔه دولت مدرن، بر عناصــرِ پیش الگویِی 

دولــت در نظریه هــای سیاسی شــان بیــش از حــد تأکیــد 

کرد؛ و )قابل فهم است که( آن جنبه هایی از اندیشه شان 

را دســت کم گرفــت کــه در تعارض با نظریه هــای دولت 

مدرن قرار داشــت. عاوه بر این، جســت وجوی فیگیس 

در پــی ریشــه های دولت مــدرن به تلفیقــی از عناصری 

بســیار منفــک ختم شــد: پاپیســم و آشــتی گرایی، لوتر و 

ماکیاولــی، یســوعی ها و اصاح طلبــان هلنــدی کــه همه 

و همــه در روایــت فیگیس )اغلب ناخواســته( بــه انتقال 

وسیع اقتدار از کلیسای قرون وسطایی به دولت سکوالر 

کمک کردند. عاوه بر این، فصِل کتاب فیگیس با عنوان 

»لوتر و ماکیاولی« اگرچه حاکی از این اســت که چیزی 

برای مقایسه بین آن دو وجود دارد، اّما مشکل بتوان این 

فصل را مقایســه ای بین آن ها دانســت. لوتــر و ماکیاولی 

در اندیشٔه فیگیس گام های مجّزایی در سکوالریزاسیوِن 

حاکمّیِت سیاســی بودند. او ایده های سیاســی ایشان را 

تقطیــر نکرد تا یــک همگرایــی را دریابد. درواقع، ســواِی 

نقش های مربوطه شان در گزارش کّلی اش، او هرگز بحثی 

از این نکرد که اصاً چنین نقشی وجود دارد. 

شلدون وولین در سیاست و بینش، در تکاپوی تدارک 

دفاعیه ای پیرامون »فلســفٔه سیاســی در شکل سّنتی ِ آن 

بود«.۸ این کتاب در مقام دفاع کّلی از فلســفٔه سیاســی 

علیه آن »کسانی است که مشتاق بودند آنچه را از سّنت 

باقی مانده کنار بگذارند« و گزارشی است جامع دربارٔه 

چهره هــا و دوره هــای کلیدی اندیشــٔه سیاســی. وولین با 

وجــود این در بطن پروژٔه بزرگ ترش اســتداللی قوی دارد 

که ماکیاولی و لوتر زوجی از اومانیســم و پروتستانتیسم 

محســوب می شدند که رئوس کّلِی مشــترِک ذهن قرون 

وسطایی را منحل کرده و در خدمت پارتیکیوالریسم مّلی 

قــرار گرفتــه بودند: »از یک طرف ســهم لوتر و اصاحات 

پروتســتانی اّولّیه از دین، سیاســت زدایی کــرد و از طرف 

دیگــر، ســهم ماکیاولــی و اومانیســت های ایتالیایــی از 

سیاســت الهّیات زدایی نمود«.۹ بنابرایــن، وولین فراتر از 

توضیحی ساده در باب اندیشمندان سیاسی، از ماکیاول 

و لوتر در سیاست و بینش بهره برد؛ چراکه هر دو، نقشی 

حیاتــی در روایــت وولیــن از تاریــخ فلســفٔه سیاســی ایفا 

می کردند.۱۰ 

از دیدگاه وولین، لوتر پروژٔه سیاست زدایی از دین را در 

جبهٔه او علیه سلسله مراتب کلیسایی نمایان می ساخت. 

وولین اســتدالل می کند که ســّنت کلیسایی در سرتاسِر 

قرون وسطا در آئین های مقّدس، الهّیات نظام مند و نیز 

نهادهــا، بــا زبان سیاســی نافــذی آمیخته اســت. اصاح 

لوتــر در پی پاکســازِی این زبان از کلیســا بــود. وولین در 

لوتــر ســوگیری علیــه نهادهایــی را می دیــد کــه تأثیــرات 

خاّصــی، هــم بــر حاکمّیت کلیســایی و هم بــر حاکمّیت 

موّقــت ]=دنیوی[ داشــتند. این امر ســبب شــد که لوتر 

علیه رهبانّیت و رژیم پاپی در مقام »تدابیری مستقیماً 

انسانی« بایستد. وولین استدالل می کند ضدنهادگرایِی 

، سبک او از جانب  نزد لوتر
دعوِت او دیکته می شد، 
چراکه الهّیاِت توجیه بنا 
ح  به ایمان، مقتضِی وضو
کلمات و یکتایِی غرض 
بود. ابهام و دوگانگِی 
تعّمدی نه تنها با سبک 
لوتر در تضاد بود بلکه با 
ح اصالحات نیز بیگانه  طر
می نمود
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لوتر ســبب شــد که از اهمّیِت نهادهای مذهبی به مثابٔه 

قیود سیاســی غفلت کند.۱۱ وولین می نویسد که لوتر از 

جنبــٔه حاکمّیــت موّقت، بــا سیاســت زدایی از دین، نظم 

سیاســی را از گوهــرٔه اخاقــی اش تهــی کــرد و بنابرایــن، 

نامربوطّیِت سیاســِی اخاقّیات مســیحی را پیش تر برد. 

وولیــن بــا فیگیس موافق اســت که لوتــر در مطلق گرایِی 

سیاســی و ظهور دولت نقش دارد. بــا وجود این، به باور 

وولیــن ســوگیرِی لوتر علیــه نهادهای کلیســایی به منزلٔه 

قیودات سیاسی در ظهور مطلق گرایی، بیشتر از هر جنبٔه 

دیگری از نظریٔه سیاسی مثبت او نقش دارد.

 در سیاســت و بینــش، اندیشــٔه ماکیاولــی به مثابــهٔ  

آزمونی در نظریٔه سیاســِی »محض« بازنمایی می شــود. 

بــرای وولیــن پروژٔه ماکیاولی بی تردید بخشــی از »تکثیر 

حوزه های تحقیقِی مستقل در رنسانس بود که هر کدام 

قصد داشتند خودمختاری خود را مطرح کنند و هر یک 

دغدغٔه توسعٔه زبانی برای توضیح را داشت که متناسب 

بــا یک دســتٔه جزئــی از پدیده ها باشــد و هر کــدام بدوِن 

بهره مندی از روحانّیِت کلیسایی پیش می رفتند«.۱۲ علِم 

سیاســِت ماکیاولی دربــارٔه قدرت بــود؛ و تحت هدایت 

آن چیزی قرار داشــت که وولین »اقتصاِد خشــونت« در 

ماکیاولی می دید.۱۳ وولین با تکیه بر این نتیجه گیری که 

ماکیاولی پدر توتالیتارینیسم است، استدالل می کند که 

»اقتصاد خشــونِت« او یک اخاِق سیاسِی جدید بود که 

بیان می کرد که خشــونت و ظلم اگر به درســتی استفاده 

شود درواقع )نظر به واقعّیات و ضرورّیات حفظ رژیم ها( 

انسانی ترین و نامخرب ترین اقدام برای یک شهریار حاکم 

یــا دولِت جمهوری اســت. وولین همچنیــن ماکیاولی را 

برای »کشــف توده ها«، می ستاید.۱۴ در اندیشٔه سیاسِی 

او مردم آن گونه که در تقابِل با اشــراف یا آریستوکراســی 

بودند چنانچه امیال و جاه طلبی هایشــان بــرآورده و ارضا 

می گشت مبّدل به ضامن ِ ثبات رژیم ها می شدند. وولین 

ایــن را شــاخصٔه چرخــش ماکیاولی بــه مدرنیتــه در نظر 

می گرفت. او عقاید باستانی حاکمّیِت بهترین ها یا تذکیٔه 

نفــس در حاکمّیــت را رد می کــرد و درصدِد اســتفاده از 

ترتیبات سازمانی و جنگ برای مهاِر درگیری های جناحی 

و حفظ ثبات در رژیم ها بود. 

تفسیر وولین از لوتر و بنابراین نسبت لوتر با ماکیاولی، 

جــای پرســش دارد، زیــرا ایــن ایــده کــه »لوتر از اندیشــٔه 

مذهبــی سیاســت زدایی کــرده اســت« در نوشــته هایش 

اســتنباط نمی شــود. وولیــن اســتدالل می کنــد کــه لوتر 

در تــاش بــود تــا زبــان سیاســی را از گفتمــاِن دینــی 

پالــوده ســازد. با ایــن حال، وولین چیــزی را که لوتر هرگز 

از هــم جــدا نمی کــرد دوقطبی ســاخت: در نوشــته های 

ایــن مصلــح، چیــزی وجــود نداشــت کــه بیــان کنــد امر 

سیاســی و امــر مذهبــی مقوله هــای نامتجانس انــد یــا 

دست کم دنیاهای مفهومی ای هستند که لوتر بخواهد 

تفکیک شــان کند. در مقابل، نظریٔه سیاســِی لوتر به نحو 

انکارناپذیری بر الهّیات او بنا شــده است. وولین مّدعی 

اســت که گرایش های سیاست زدایانٔه لوتر در تصّور او از 

دو پادشــاهی یافــت می شــود؛۱۵ با این حــال، او بافاصله 

نتوانست »پادشاهی ها« و »رجیمنت ها« را از هم متمایز 

کند و در نتیجه حاکمّیِت موّقت را با پادشاهِی دنیا یکی 

گرفــت. وولین همچنین قاصر از فهمیــدن این نکته بود 

که اســتفادٔه خود لوتر از »رجیمنت ها« و »پادشاهی ها« 

به وضوح نشان می داد که این مصلح انگارٔه سیاسی را از 

اندیشٔه »مذهبی اش« پاک نکرده است.

 از آنجا که تفسیر وولین از لوتر محل پرسش است، پس 

برقراری پیوند میان لوتر و ماکیاولی مبنی بر اینکه زوجی 

بودند در خدمت آرمان ناسیونالیســم و مطلق گرایی نیز 

جای پرسش دارد. استدالل او مبنی بر اینکه ماکیاولی و 

اومانیست های ایتالیایی در کار الهّیات زدایی از سیاست 

بودند کمتر مسئله دار است. ماکیاولی اخاق مسیحی 

و نهادهــای کلیســایی را در علــِم سیاســِت جدیدی برای 

تأســیس و حفظ رژیم ها ناتوان ســاخت. با ایــن حال، اگر 

نظریٔه سیاسِی لوتر از دین سیاست زدایی نمی کرد، آنگاه 

نقِش او به مثابٔه تصویرِ آینه ٔ الهّیات زدایی شدٔه ماکیاولی 

از سیاســت صحیــح نمی بــود و بنابراین، مقایســٔه این دو 

متفّکر مسئله دار می شد.

 کتاِب دوجلدی کوئنتین اسکینر، بنیادهای اندیشه ی 

سیاسِی مدرن، تا آنجا که متمرکز بر نظریه  های سیاسِی 

اندیشــمنداِن جزئی است ماکیاولی و لوتر را به مثابٔه دو 

چهرٔه محوری در آغازه های اندیشٔه سیاسِی مدرن معرفی 

می کنــد. با وجود این، اســکینر مّدعی اســت کــه کار او 

متمرکز بر نوشته ها و اندیشه های متفّکران خاص نیست. 

کار او عرضٔه تاریخی از ایده های سیاسی در دورٔه اواخِر 

قــرون وســطا و اوایــل مــدرن اســت: »مــن از اواخــر قــرن 

سیزدهم شروع می کنم و داستان را تا آخر قرن شانزدهم 

پیش می برم زیرا من در پی این ام تا نشان دهم در خال 

این دوره بود که عناصر اصلِی تصّوِر قابل تشّخِص مدرنی 

از دولــت به مــرور ایجــاد شــد«.۱۶ اســکینر می خواســت 

کــه شــیؤه کارش را از آنچه وی شــیؤه »تکسچوالیســتِی 

]=متن محورانٔه[« نظریٔه سیاســی می نامید، متمایز کند 

اومانیسم در شکل گیری 
تفّکر آن ها نقِش بسزایی 

داشت. برای ماکیاولی 
اومانیسم او را به سمت 
مطالعٔه متون کالسیک 

و احیای سیاست های رم 
باستان به مثابٔه نمونه ای 

برای تقلیدش هدایت 
کرد. برای لوتر اومانیسم 
باب هایی برای مطالعٔه 
متن مقّدس به یونانی و 
عبری گشود و بنابراین، 

قفل بینش هایی الهّیاتی 
را باز کرد که مورد غفلت 

قرار گرفته و فراموش شده 
بودند

۴67

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



که او آن را شکســت خورده می دانســت، زیــرا تاریخ های 

واقعی را عرضه نمی کرد بلکه صرفاً بر اساس تفاسیر متنی 

از متون سیاسِی بزرگ خارج کانتکست های سیاسِی آن ها 

پیش می رفت.۱۷ روش اسکینر در پی این بود که از نمای 

نزدیک تری رفتار سیاسی را با اندیشٔه سیاسی پیوند دهد. 

او استدالل می کرد محّققان باید زمینه های ایدئولوژیِک 

نویسندگان خود را درک کنند تا بفهمند که نویسندگان 

حین نوشتِن متون بزرگ چه می کردند.۱۸ به بیان دقیق تر 

اســکینر در پی تفســیر متوِن مهم، ارزیابِی صورت بندی 

و تحــّوِل ایدئولوژیــک و تحلیــِل رابطــٔه بیــن ایدئولوژی و 

فعــِل سیاســی ای بــود کــه بــه بازنمایــی می پرداخــت.۱۹ 

بنابراین، تحلیل اسکینر از ماکیاولی و لوتر تأکیدش را بر 

»ماتریکــس فکری و اجتماعی ای که کارشــان از آن برون 

جست«۲۰ قرار می دهد.

تفســیر اســکینر از ماکیاولی، آمیخته است با دغدغٔه 

پیشــاپیش او نســبت بــه کانتکســت فکــرِی رنســانس. 

اســکینر بــا تکیه بر این اســتدالل کــه اندیشــٔه ماکیاولی 

به نحِو رادیکالی ابداعی و منحصر به فرد بود می نویسد 

»قالــب، پیش فرض ها و بســیاری از اســتدالالِت محوری 

شــهریار آن را تبدیــل بــه یــک ســهم قابــل تشــخیص در 

ســّنِت تثبیت شدٔه اندیشٔه سیاسِی کواتروچنتوِی بعدی 

می کنــد«.۲۱ ماکیاولِی اســکینر به دلیل قصــور در تأکید 

بــر »قــدرِت محــض« و پذیــرِش دیــدگاِه مرســوم درباب 

فضیلت هــا منتقــد اومانیســم بــود.۲۲ یک رژیم بایســتی 

آمــادٔه کنارگذاشــتِن هنجارهــای اخاقــی هنگامــی کــه 

ضرورت ایجاب می کند باشــد. اسکینر در کنار این نقد 

بــر اخاقّیات خاطرنشــان می کنــد که ماکیاولــی عمیقاً 

دربارٔه ماهّیت بشری، پسیمیست بود. با این حال، حّتی 

با لحاِظ این عزمّیت ها از اومانیسم، اسکینر باور داشت 

که ماکیاولی یک متفّکرِ سیاسی بود که نسبتاً در جریاِن 

اصلــِی قرِن شــانزدهم قرار داشــت. او اســتدالل می کند 

ضروری بود که گفتارها به مثابٔه »نقشی نسبتاً ارتودوکس 

در یک سّنِت تثبیت شده از اندیشٔه سیاسی دیده شود«، 

یعنی به مثابٔه اصاحی بر تفاسیری که رئوس کّلِی وی را 

منحصربه فرد می کرد.۲۳ 

از دیــد اســکینر کلیــِد فهــم اندیشــٔه سیاســی لوتــر و 

الهّیــات او به طــور کّلــی اصــرار بر بی ارزشــِی 

کامل نوِع بشــر بود.۲۴ با این اصرار، لوتر خود 

را با جهان بینِی اگوســتینی علیه جهان بینِی 

توماســی پیوند مــی داد. این امر همچنین بر 

اصل لوتر که معّرف اصاحات اوست نیز اثر 

می گــذارد: توجیه بــا ایماِن تنها. لوتــر از این 

اصِل فراگیر در اندیشه اش دو ایدٔه انقابی را 

استخراج کرد؛ نخست، ارزش زدایی از کلیسا 

به مثابــٔه یــک نهــاِد دیدنــی و جایگاه زدایی از 

کشیشــی گری به مثابــٔه واســطٔه بیــن خــدا و 

بشر. اسکینر اســتدالل می کند که ایده های 

سیاســِی اندیشــٔه لوتــر در نظریــه اش دربــارٔه 

کلیســا مندرج اســت؛ ازآنجایی که او کلیسا 

را از قدرت هــای قضائــی محــروم کــرد، بــه 

قدرت های سیاسی اقتدار بسیار گسترده تری 

کــه  می نویســد  اســکینر  شــد.  بخشــیده 

استلزامات الهّیاِت لوتر بدین معنا بودند که 

»نبــرد نظــرِی عظیمــی کــه در سرتاســر قرون 

وسطا از سوی هواداراِن رگنوم و ساسردوتیوم 

در جریان بود، ناگهان به پایان رســید«.۲۵ نزد 

اســکینر نوشــته های سیاســِی لوتر حــاوِی دو 

اصل با اهمّیِت فراوان بود: عهد جدید بدل به 

مرجع نهایِی مسائل سیاسی و اجتماعی شد و 
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اینکه مسیحیان بنا بر متن مقّدس موظّف بودند که خود 

را بــدوِن صاحّیــت تســلیم مراجع حاکم کنند. اســکینر 

استدالل می کند که »پیشگاماِن زیادی در لوتریانیسم« 

ایجاد شدند که تا حّدی ایده های الهّیاتی و سیاسِی او را 

برای مّدت های طوالنی در بســیاری از کشــورها اثرگذار 

کردند.۲۶ اّما در نهایت ســهِم لوتر در بنیادهای اندیشــٔه 

سیاسِی مدرن برای اسکینر تشویق و مشروعّیت بخشی 

به پادشاهی های مّتحد و مطلقه بود.

 اســکینر بــه  گفتــٔه خــود ضمــن وفــاداری، بیشــتر بــر 

»ماتریکــس اجتماعــی و فکــری« و شــکل گیری و تغییــر 

ایدئولــوژی و قــرارداد تمرکــز کــرد تــا تحلیل دقیــِق متون 

ماکیاولــی، لوتــر و دیگر متفّکراِن سیاســِی مــدرِن اّولّیه. 

کاســتی های بســیاری در روش اسکینر در مطالعٔه تاریخ 

اندیشــٔه سیاســی در کار اســت، یکــی از اساســی ترین 

ایرادهــا این بوده اســت کــه مقوله بندی های اســکینر از 

تاریخ های »تکسچوالیســتی« و »کانتکسِت اجتماعی« 

گمراه کننــده  و  متضــاد  روش  دو  سیاســی،  نظریــٔه  در 

پیرامــون نظریــٔه سیاســی بــرای اســکینر و انــواِع بیــش 

ازحــد ساده سازی شــده ای بودنــد کــه موّرخیــِن ایده ها و 

نظریه هــای سیاســِی اندکی به ایــن دو مقوله تعّلق خاطر 

یافتند.۲۷ اسکینر همچنین الهام بخش مباحثی در فلسفٔه 

تاریــخ و زبــان به دلیل شایســتگِی رویکــردش در مطالعٔه 

نظریٔه سیاسی بود.۲۸ 

در حالی که برآورِد اســکینر از اندیشــٔه سیاسِی مدرن 

اّولّیــه در مقــام یک کتاب مرجع به خوبــی کارایی دارد، 

اّما تردیدهای جّدی مطرح می شود که بنیادهای اندیشٔه 

سیاســِی مــدرن، تفســیری منســجم از کــدام ایده هــای 

سیاسی ماکیاولی و چه ایده های سیاسِی لوتر ارائه داده 

است. مثاً اسکینر درباب شهریار ماکیاولی درخصوص 

اســتلزاماِت اخاقــِی معنــای فضیلــت، دوپهلــو ســخن 

می گوید و اهمّیت پروژٔه ماکیاولی را مغشوش و غیرقابل 

دفــاع کــرد.۲۹ همان طور که یکی از منتقدین می نویســد 

»اسکینر گفته های ماکیاولی را به مثابٔه یا یاریبهری هایی 

]سهم هایی[ در و یا نقدهایی بر سّنت هایی ]تفسیر کرد[ 

کــه اســکینر جز ایــن نمی توانســت دغدغــٔه ماکیاولی را 
نشان دهد«.۳۰

 همچنین آنچه در پروژٔه اسکینر غایب به نظر می آمد، 

گــزارش پایــه ای و قانع کننــده از ماکیاولــی و لوتــر )یا هر 

متفّکــر سیاســِی اصلــی ای در آن برهــه( به تنهایــی یــا در 

توالــی در مقام مؤسســان اندیشــٔه سیاســی مــدرن بود. 

اسکینر عنوان کتابش را بنیادهای اندیشٔه سیاسِی مدرن 

می گذارد، اّما با گزارش های بی امانش از کانتسکت های 

فکــری و اجتماعــی و صورت بنــدی و تغییــر ایدئولــوژی، 

اندیشٔه ماکیاولی و لوتر کمتر و کمتر بنیادین می شوند: 

ابداعات در اندیشٔه آن ها در گزارش اسکینر بیشتر شبیه 

اعوجاج هایی در آش  درهم جوِش قراردادی و ایدئولوژیک 

ایده های سیاســی از قرون وســطا تا دورٔه مــدرن اّولّیه به 

نظر می رســند. آنچه ماکیاولی یا لوتر را بنیانگذاِر مدرن 

و یا مدرن می ســازد، در گزارِش اســکینر روشــن نیست. 

به عــاوه هر رابطــه ای بین ماکیاولی و لوتــر به رغم اینکه 

مجّلدی به رنسانس و اصطاحات اختصاص یافته است 

مبهم می ماند. روش اسکینر و دغدغه های پیشاپیش او 

در نسبت رابطٔه بین متون، کانتکست ها و صورت بندی 

و تغییر ایدئولوژی، تردیدی در این باب ایجاد می کند که 

آیا اصاً یک رابطٔه فکرِی مستحکم می تواند در کار باشد، 

چــه برســد به یــک همگرایِی پایه ای در اندیشــٔه سیاســِی 

ایشان به طور کّلی. 

ایــن مطالعات دربارٔه اندیشــهٔ  سیاســِی مــدرن اّولّیه و 

ایده های سیاسی، ماکیاولی و لوتر را پهلوی هم گذاشته 

اســت کــه گاهی نقاطی را برای مقایســه فراهــم می آورد 

اّمــا به نــدرت اســتدالل می کنــد که نظریه های سیاســی 

لوتــر و ماکیاولــی همگرا هســتند. آثار فیگیــس، وولین و 

اسکینر؛ اندیشٔه سیاسِی ماکیاولی و لوتر، مطلق گرایی و 

ناسیونالیســم، نظریه پردازاِن سیاسی و اعمال و نهادهای 

بارِز سیاست مدرن را حاصل می آورند، اّما در آن ها گفته 

نمی شــود کــه ماکیاولی و لوتــر دربر دارنــدٔه نظریه های 

سیاســی  در یک شیؤه همگرای بســیار اساسی و بنیادین 

بودند. به هر حال، نظریه های سیاســی آن ها همگرا بود. 

ماکیاولی و لوتر مشترکاً یک بحران سیاسی را می دیدند 

که عصر آن ها را در بر گرفته است و نیازمنِد ماحظه ای 

دوگانــه از نقــش و اغــراض حاکمّیــِت موّقــت ]=دنیوی[ 

است. به دالیل بسیار متفاوت، آن ها به حاکمّیِت موّقت، 

اســتقالی از آنچــه در نظریــٔه سیاســِی قــرون وســطایی 

و باســتانِی ســابق بــود که تصّور می شــد بایســت باشــد، 

می  بخشیدند. 

: ایده های متعارض و متقارب  ماکیاولی و لوتر
در این استدالل که نظریه های سیاسِی لوتر و ماکیاولی 

همگرا هستند ممکن است حّسی از ناباوری ایجاد شود: 

بســیاری از تقابــاِت عام تــر ماکیاولــی و لوتــر را از هــم 

جدا می ســازند؛ یعنی آثارشــان، نوشــته ها و سبک کامًا 

نامتشابه شــان. آن هــا منابــع متفاوتی از مرجِع باســتانی 

کیهاِن ماکیاولی آن گونه 
جهت یافته بود که 

انسان ها با حزم و قدرت 
از راه سیاست به عظمت 

می رسند؛ در کیهان لوتر 
تحّقِق بشریت به تمامی 

در اختیار خدا بود. بدوِن 
فیض پروردگار انسان ها 

برای لوتر کاری به جز 
شرارت انجام نمی دادند
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را داشــتند که متون شــان با آن  منابع متفاوت به تعویق 

می افتاد. آثاِر فکرِی متفاوتی بر اندیشٔه آن ها اثرگذار بود. 

ایده آل هــای متضــادی از خدمات عمومی بر زندگیشــان 

حاکــم بود. تضاِد بین ماکیاولِی ادئیســت )یا دســت کم 

اگنوســتیکی که احترامی نمی گذاشت( و لوترِ الهی دان 

آشــکارتر بــود. دغدغه هــای فراگیــر آن هــا این تفــاوت را 

بازتــاب مــی داد: ماکیاولــی دغدغــٔه قــدرِت سیاســی را 

داشــت درحالی که لوتر همواره چشمش را به فیِض خدا 

و رســتگاری دوختــه بــود. پس طبیعتــاً ماکیاولــی و لوتر 

دیدگاه های متضادی دربارٔه نظم عالم و جایگاِه انسان ها 

در آن داشــتند. با این حال، اندیشــٔه آن ها با نقدشــان بر 

کلیســا و رژیــم پاپــی در سیاســت، هم بــودی می یافــت؛ 

اگرچه بین آن ها زمینه های متفاوتی برای این نقد وجود 

داشــت، اّمــا هــردو کلیســا را به مثابٔه صاحب نامناســِب 

اقتــداِر موّقــت در نظــر می گرفتنــد و در پی خلــع یِد آن 

از ادارٔه قــدرِت سیاســی بودنــد. بــا ایــن نقد مشــترک بر 

کلیســا و رژیم پاپی در سیاست، هنرِ سیاسِت ماکیاولی 

و ستریولوژِی ]=آموزٔه رستگارِی[ لوتر، در نظریٔه سیاسی 

به هم نزدیک شدند. 

یــک تضــاد بین ماکیاولــی و لوتر به ســرعت حّتی برای 

گذراترین خوانندگاِن نوشــته های آن ها آشــکار می شــود: 

آثــار مکتــوب ماکیاولی در قیــاس با آثار ادبــی غول پیکِر 

لوتــر کوچــک می نمود. تمامــِی نوشــته های ماکیاولی را 

می تــوان در یــک مجّلــد صحافی کــرد. در حالــی که آثار 

لوتر مجموعه ای ۶۸ جلدی را شکل می دهند.۳۱ بنابراین، 

لوتــر یکی از پرنویس ترین نویســندگان دورٔه مــدرِن اّولّیه 

بــود. بــا این حال، هــر دو متفّکــر ویژگی هــای ادیب های 

قرن شانزدهم را به نمایش می گذاشتند: هر دو به التین 

می نوشتند، می خواندند و سخن می گفتند، در چندین 

شــکل ادبی دســت به نثــر و نظم تألیف زدنــد و برخی از 

سرمشــقی ترین و صورت بخش تریــن آثار کاســیک را به 

لســان عامیانٔه خودشــان خلق کردند. هر دو نامه نویسان 

برجســته ای بودنــد: اکثــر مکاتبات مهــم تاریخــِی آن ها 

محفــوظ مانــده و جنبه هــای شخصی شــان را در امــوِر 

عمومی آشــکار می ســازد؛ در عین حال توانشــان را برای 

نامه نگاری در اسلوب نامه نوشتِن قرن شانزدهمی نشان 

می دهــد. بــا ایــن حــال، حّتــی اگرچــه ماکیاولــی طیــف 

گســترده ای از اشــکال نوشــتاری را نمایــان می ســازد اّما 

طیــف لوتــر از آن نیز فراتر مــی رود: این مصلح کتاب ها، 

مقاالت، رســاالت، مباحثات، منازعات فلسفی، نامه ها، 

تفاســیر کتاب مقّدس، ترجمه های کتــاب مقّدس، صور 

مختلف مذهبی، دفاتر، خدمات، مواد آموزشی و حّتی 

شمار قابل توّجهی از سرودهایی را نگاشت که بسیاری از 

آن ها از حیث جهانی شناخته شده  و در همٔه کلیساهای 

مسیحی جهان مورد استفاده اند.۳۲ 

آن هــا همچنیــن نویســندگان بســیار متفاوتــی بودند. 

ماکیاولی در آثارش در دل ابهام ترّدد می کند؛ معنای مد 

نظر وی غالباً در تعارض ها، دوسوگرایی ها و ابهامات در 

نوشته هایش پنهان می شود. خوانندٔه دقیق یاد می گیرد 

کــه به کلماتــش در ارزِش ظاهری آن هــا اعتماد نکند. از 

نظر ماکیاولی کلمات ظریف می تواند دالالت عظیمی را 

در بر بگیرد؛ کلمات مفرد می توانند حّقه ای برای برنامٔه 

شکایت ماکیاولی و لوتر 
از کلیسا و پاپ این بود که 
ناگزیر در اجرای مناصب 
حاکمیِت دنیوی شکست 
خواهند خورد. ماکیاولی 
و لوتر این موضع را در 
نظریه های سیاسِی همگرا 
تقّرر دادند
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دیگری باشد که با ظرافت بیشتری اجرا می شود. برخی 

مفّســران ماکیاولــی او را مّتهم می ســازند کــه از تکنیک 

»طعمه و ترکه« برای خوانندگانش استفاده می کند. آن ها 

استدالل می نمایند که ماکیاولی مانند قهرماِن داستانش 

ایگوریو در نمایشنامٔه ماندراگوالموضعی مذموم پیشنهاد 

می کند تا خواننده را به جانِب موضعی کمتر افراطی که 

در غیر این صورت نمی پذیرد دلگرم سازند.۳۳ سبک لوتر 

کامــاً برعکس بود. صمیمیت نوشــته هایش را فراگرفته 

است، بی توّجه به اغراض و مخاطبانش. حّتی جدلی ترین 

و بحث برانگیزتریــن آثار به رغم تزئین ها و شــکوفایی های 

باغــی، نگرِش واحد طرح اصاحِی لوتر را بیان می کند. 

نــزد لوتــر، ســبک او از جانــب دعــوِت او دیکته می شــد، 

چراکه الهّیاِت توجیه بنا به ایمان، مقتضِی وضوح کلمات 

و یکتایــِی غــرض بود. ابهــام و دوگانگِی تعّمدی نه تنها با 

سبک لوتر در تضاد بود بلکه با طرح اصاحات نیز بیگانه 

می نمود. 

نوشــته های ماکیاولــی و لوتر همچنیــن تفاوتی عظیم 

در منابع و مراجع شــان داشــتند. آثار ماکیاولی به خوبی 

در منابــع مشــرکاِن باســتانی، خاّصــه در نوشــته های رم 

باســتان خوانش می شد، منبع ثابِت مرجعّیت برای لوتر 

کتــاب مقــّدس بــود. ماکیاولی و لوتر همچنیــن با منابع 

مرجع شان کاماً متفاوت برخورد می کردند. در گفتارها 

اثــری که ظاهراً درمورد ده کتاِب نخســت تیتوس لیوی 

وجــود داشــت، ماکیاولــی غالبــاً جزئیاتــی را اضافــه و 

جزئیــاِت دیگــری را حــذف می کــرد و نتایجی می گرفت 

که بدان شــکل در منابع باســتانی اش نبود. فن سیاست 

ماکیاولی نیازمند این بود که لیوی را به مثابٔه سنگ بنای 

باســتانی اش در نظــر بگیــرد، فقــط بــرای اینکــه ســازه ای 

متفاوت با طرح لیوی بسازد. 

بــا وجــود این، برای لوتر نکته اش بــر متن مقّدس برای 

موضوعاِت بسیاری اعم از الهّیاتی، کلیسایی و سیاسی، 

افشای آن و احیای مرجعّیِت آن در جهان به کار می رفت. 

در حالــی کــه برای لوتر کتــاب مقّدس اینهمــان با کلمهٔ ٔ 

خدا نبود، اّما وسیلٔه معتبر کلمٔه خدا بود. تا آنجا که لوتر 

نوشته هایش را با متن مقّدس مقّید می کرد، او در پی این 

بود که آن ها را با کلمٔه خدا به مثابٔه هدیه ای از رحمت و 

وعدٔه رستگارِی ابدی یکسان سازد. نوشته های ماکیاولی 

از منابع و مراجع شان فراروی می کردند؛ نوشته های لوتر 

هدف شان این بود که گواهی صادق بر پیاِم متن مقّدس 

باشند.

 با این حال، برخی شــباهت ها نیز بیــِن تأثیراِت فکری 

بــر آن ها در کار هســت. اومانیســم در شــکل گیری تفّکر 

آن ها نقِش بســزایی داشــت. برای ماکیاولی اومانیسم او 

را به سمت مطالعٔه متون کاسیک و احیای سیاست های 

رم باستان به مثابٔه نمونه ای برای تقلیدش هدایت کرد. 

برای لوتر اومانیســم باب هایی برای مطالعٔه متن مقّدس 

بــه یونانــی و عبــری گشــود و بنابرایــن، قفــل بینش هایی 

الهّیاتــی را باز کرد که مورد غفلت قرار گرفته و فراموش 

شده بودند. با این حال، اومانیسم جنبش فکری با دستٔه 

خاّصــی از ایده هــا دربارٔه جهــان نبود، بنابرایــن، تأثیر آن 

در  متفــاوت  اندیشــمندان  خصــوص  در  می توانســت 

مکان هــای متفــاوت و بــا فعالّیت های متفــاوت به مثابٔه 

مولودهای فکری اش دعوی بشود.

 ماکیاولــی و لوتــر فعالّیت هــای کامــاً نامتجانســی 

داشــتند و این واقعّیت به بطن این نکته اشــاره دارد که 

آن ها از اساس چگونه با هم متفاوت اند. زندگِی ماکیاولی 

وقــف خدمــاِت عمومــی در مشــاورٔه مناصــِب سیاســی 

شــده بود، در حالی کــه زندگی لوتر وقف خدمات الهی 

در مراقبت از جان های مســیحی. این فعالّیت ها نه تنها 

مشــاغلی متفاوت یعنی فراخوان هایــی برای خدمت در 

جهت اغراِض رفاه عمومی انسانی بود، بلکه زندگی های 

فکــرِی متفاوتی بود کــه بر جهان بینی های جمع ناپذیری 

مبتنــی می شــد. خدمــات ماکیاولی به حیات سیاســی 

دســت کم در بیشــتر اغــراض و اهداف او مبتنــی بر این 

دیدگاه بود که اگر هم از حیث فلســفی ادئیســت نبود، 

از حیث عملی چنین بود. خدمات لوتر در جهِت اسباب 

اصاحات، مبتنی بر اعتقاداِت مستحکِم او به یک عالم 

بود که از سوی خدایی بخشنده و مهربان ابقا می شد.

 بنابراین، ماکیاولی و لوتر، دغدغه های فراگسترِ بسیار 

متفاوتــی داشــتند کــه در اندیشــٔه مکتوب ایشــان نفوذ 

داشت. برای ادئیست فلورانسی این دغدغه ها به تمامی 

مربــوط به جهــاِن سیاســی بودند. او فن تأســیس و حفظ 

رژیم هــا، اعمــال قدرت و حصول افتخار بنا به کنش های 

بزرِگ دولتمردان را آموزش می داد. دغدغٔه فراگسترِ لوتر 

رستگارِی جان ها بود. از دوران اّولّیٔه زندگی اش در مقام 

یک الهی داِن عهد جدید در ویتنبرگ تا مشاورٔه پدرانه اش 

به شهریاران در حکومت های شهریاری در آلمان که اخیراً 

»پروتستان« نامیده می شدند و از جست وجویش در پی 

فیض تا تبلیِغ کشِف اصاحاتش بر کلیسایی سرکش، لوتر 

درگیر وعدٔه خدا درخصوص فیض و رستگاری بود. 

یادداشــت های کوتــاه ماکیاولــی درخصــوص حرکات 

آســمانی، صریحاً ایدٔه خدا را کنار نمی گذاشــت، اگرچه 

لوتر اغلب شیطان را دست 
می انداخت و سربه سر 
او می گذاشت. درواقع 
ایمان او، وی را گاهی 

به طعنه زدن به شیطان 
فرامی خواند. از آنجا 

که عیسی مسیح بر گناه 
و مرگ غلبه کرده بود، 
شیطان پیشاپیش نبرد 

نهایی را باخته و قبًال به 
لعنت ابدی محکوم شده و 
ت باِر از 

ّ
شاهزادٔه هدفی رق

دست رفته بود
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کامــاً روشــن بــود که خــدا و وحی مســیحی با تصــّور او 

از کیهــان تناســبی نــدارد. در کتــاب دوم از گفتارهــا 

ماکیاولی استدالل می کند که حیات ادیان بین ۱۶۶۶ تا 

۳۰۰۰ ســال بود.۳۴ این اســتدالل مشــتمل بر رابطٔه دین با 

قوانین و حرکات کیهانی است. با این حال، اگر مخالف 

امکاِن حقیقت متعالی در دین هم نباشــد باز نســبت به 

آن بی تفــاوت می باشــد و یقیناً این امر متضــاد با دعاوِی 

وحی مسیحی-یهودی است. یافتِن شواهد بیشتر دشوار 

نیســت. ماکیاولــی در همــان متــن به طــور ضمنــی ایدٔه 

خلقــت الهی را نقــد و به طور نامحسوســی اّدعای جهاِن 

چرخشی را تقویت می کند. 

تصــّور ماکیاولــی از فورتونا ]= بخت[ در نوشــته هایش 

دیــدگاه او را دربــارٔه کیهــان روشــن می ســازد. اّتفاقــات 

شانسی، فقط به نظر می رسد که شانس باشند. اّما برای 

ماکیاولــی معلول فورتونا هســتند. همان طور که حرکات 

آسمانی بر حرکاِت منظّم و قابل پیش بینی بر روی زمین 

حاکم اند، فورتونا برای ماکیاولی نیز سبب چیزهایی بود 

کــه ظاهــراً بنا به شــانس و اّتفــاق رخ می دهند.۳۵ برطبق 

اّولین و مهم ترین نقد لوتر 
بر رژیم پاپی این نبود که 
بیش از حد سیاسی است. 
بلکه این بود که غفلت 
از کلمه، جان ها را به 
مخاطره انداخته است. 
عالوه بر این، می توان 
گفت که لوتر با ماکیاولی 
موافق است: مدیریت 
کلیسا و پاپ با ِاعماِل 
ت ناسازگار 

ّ
حاکمّیت موق

بود
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نوشته های ماکیاولی فورتونا می تواند طرح های انسان را 

خنثی ســازد )مانند مورد چزاره بورجیا(۳۶. اّما قادر است 

مّدتــی از ســوی آن هایــی کــه می توانند )کمتــر محتاط، 

بیشــتر وحشی و با جسارِت بیشتری فرمان دهنده تر ]به 

فورتونا[ باشند( به چالش کشیده شده و کنترل گردد.۳۷ 

بنابرایــن، تصــّور ماکیاولی از کیهان، اساســاً با جهانی 

بیگانــه بــود که با مشــّیِت الهی اداره و ابقا می شــد. این 

تقابــِل کیهان شــناختی با لوتر بــود. بــرای اصاحگر، کل 

عالــم از ســوی خدایــی مهــرورز از وحی مســیحی خلق و 

ابقا می شــد. بــا این حال، ماندِن در ایــن واقعّیت، باعث 

کوتاهــی در فهــم تصــّوِر لوتــر از کیهــان می گــردد. در 

حالی که برای لوتر خدا منبع همٔه چیزهای دیده شده و 

دیده ناشده بود، قدرت ها و شهریاری های دیگری نیز در 

کار بــود، اگرچــه خالی از قدرِت خلــق بودند چراکه فقط 

خالــق، چنین چیزی را می توانســت، اّمــا این ها همچنان 

منبــع تأثیــر عظیم و قدرت در جهان بودنــد. از نظر لوتر 

ایــن قدرت ها و حکومت ها که با قدرت های خدا رقابت 

می کردند در مجموع به مثابٔه پادشاهی جهان یا پادشاهِی 

شیطان شناخته می شدند. لوتر مانند اگوستین با در نظر 

گرفتــن شــر به مثابٔه چیزی کــه در نهایــِت محرومّیت از 

خیر است، از دیدگاه مانوی دربارٔه کیهان فاصله گرفت؛ 

بــا این حال، کیهان – مشــتمل بر هر شــخصی کــه در آن 

است – آوردگاهی برای نیروهای خیر و شر بود. بنابراین، 

لوتــر مبــارزاِت شــخصِی خــودش را بــا شــیطان از حیــث 

کیهان شناختی حائز اهمّیت می دید. 

کیهان شناسِی لوتر مّتکی بر علوِم طبیعی نبود، اگرچه 

لوتر گهگاه حرکات آسمان ها را به مثابٔه شاخص هایی برای 

آمدن آخرالزمان می دید، اّما نوشته های او عموماً مطالعه 

و فلســفٔه جهــاِن طبیعــی را نادیده می گرفــت. دلیل این 

امر فقدان مشکلی ذاتی درخصوص علوم با ابژٔه مطالعٔه 

آن ها در کار نبود، درعوض لوتر علوم طبیعی را به مثابٔه 

غیرقابل اّتکا در تشخیص خدا یا جان های انسانی می دید. 

یکی از محّققین به اختصار این گونه بیان می کند که نزد 

لوتر: »اگر واقعّیِت گناه انسانی در کار نمی بود، طبیعت 

یک منبع مهم برای شــناخِت خدا محســوب می شد«.۳۸ 

گنــاه، ماهّیــت کیهــان را پنهان کــرد و وحــی را به عنوان 

تنها منبع مستقیم از خدا نشان داد. نزد لوتر استفاده از 

علوم طبیعی برای کشف یا تقویت حقیقِت کیهانی در 

نهایــت بی ثمــر بود: میل به خــدا و واقعّیت گناه بر خود 

قلب انســان نوشــته شده اســت. در این شرایط با گرایش 

غیرقابــِل امحــاء بــه ســمت گنــاه و در عین حال عشــق و 

اشتیاق به خدا، انسان ها فقط می توانند به سمت کلمه 

بروند تا ماهّیِت کیهان را بفهمند. بنابراین، تصّور لوتر از 

کیهان نمی توانست تقابلی بیش از این با عالِم ماکیاولی 

داشته باشد. 

تقابل ادئیست و الهی دان به طور خاص زمانی شدیدتر 

می شــود کــه جایــگاِه بشــرّیت در هــر یــک از دیدگاه هــا 

دربــارٔه کیهــان لحاظ شــود. نزد ماکیاولی برخــاِف لوتر 

چیــزی فراکیهانــی در کار نبــود؛ به بیــان دقیق تر کیهاِن 

ماکیاولــی محــدود به جهان بود آن گونه که انســان آن را 

می شناخت و در آن زیست می کرد، عالِم لوتر متشّکل از 

چیزی آشــکارا بیش از اینجا و اکنــون بود. درواقع، فیض 

الهی خودش ضامن این بود که وجودی فراســوی حیات 

حاضر در دگرگشتی از خلقت در کار است. هر دو طرح 

از کیهان، ارتباط مســتقیمی با آنچــه هر متفّکری هدف 

نوعِی نوِع بشر می دانست داشتند. نزد ماکیاولی غرض 

و تحّقق تماماً مربوط به این جهان در تأسیس، ساختن و 

حفــِظ رژیم هــای بزرگ بود. برای لوتر غرض بشــریت، در 

ارتباط یافتِن با خدا یافت می شــد و اگرچه این غرض در 

خدمِت کلمه پیش بینی شــده بود اّما فقط می توانســت 

توسط خدا در زندگی آتی محّقق شود. کیهاِن ماکیاولی 

آن گونــه جهــت یافتــه بود که انســان ها با حــزم و قدرت 

از راه سیاســت بــه عظمــت می رســند؛ در کیهــان لوتــر 

تحّقِق بشریت به تمامی در اختیار خدا بود. بدوِن فیض 

پــروردگار انســان ها بــرای لوتر کاری به جز شــرارت انجام 

نمی دادند. 

تضــاد بیــن کیهان شناســی های آن هــا با جایــگاِه کامًا 

متفاوتی که شیطان در نوشته های آن ها گرفته بود روشن 

می شد. در دنیای ماکیاولی انسان ها با فورتونا در نبردند 

اّمــا در دنیــای لوتــر آن هــا با شــیطان در حــال مبارزه اند. 

ماکیاولی در تمام نوشته هایش حّتی به سختی از شاهزادٔه 

تاریکــی یاد می کنــد. مطمئناً ماکیاولی در »تشــویق به 

توبــه اش« از مردم خواســته اســت که بــه دلیل وضعّیِت 

ناپــاک و گناه آلود نوع بشــر برای رحمت پــروردگار فریاد 

بزنند: »ما فریِب شهوات را خوردیم، در تجاوزات گرفتار 

شــدیم و در دام گنــاه افتادیــم و در یــد قــدرت شــیطان 

ســقوط خواهیــم کــرد«.۳۹ اّما ارجاعات جّدی به شــیطان 

در نوشــته های ماکیاولــی همینجــا پایــان می یابد. دیگر 

کلمــات اندک و گذرایی در اشــاره به شــیطان هســت.۴۰ 

در  ماکیاولــی در داســتان کوتــاه خود فائوال یــا بلفاگور: 

شــیطانی کــه ازدواج کــرد، به تمســخر در ایــدٔه متعارف 

شــیطان و شــیاطیِن او پرداخت )اگرچه این به حد کافی 

بنابراین، دیدگاه ماکیاولی 
دربارٔه واقعّیت سیاسی نیز 

چنین بود: اگرچه هیچ 
تدارکی برای کلمٔه خدا در 

کارش نبود، اّما حاکمّیِت 
ت ماکیاولی سرتاسر 

ّ
موق

ت بود، 
ّ

درباب دنیای موق
یعنی نظمی بدوِن فیض
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در ادبّیات رنســانس رایج اســت(. شــیطان که نامش در 

داستان او »پولون« است، در قامت شهریاری عادل، در 

جهّنم به مثابه قلمرِو پادشاهِی سازمان یافته ظاهر می شود 

و بلفاگور، از شیاطیِن بلندپایٔه وظیفه شناس است که این 

دعوی را دنبال می کند تا از طریق ازدواج با جنس مؤنث 
مردان زیادی را بتوان به جهّنم دعوت کرد.۴۱

 لوتر اغلب شــیطان را دســت می انداخت و سربه ســر 

او می گذاشــت. درواقــع ایمــان او، وی را گاهی به طعنه 

زدن بــه شــیطان فرامی خوانــد. از آنجا که عیسی مســیح 

بــر گنــاه و مرگ غلبه کرده بود، شــیطان پیشــاپیش نبرد 

نهایــی را باختــه و قبــاً بــه لعنــت ابدی محکوم شــده و 

شــاهزادٔه هدفــی رّقت بــاِر از دســت رفتــه بود. اّمــا برای 

لوتــر نبــرد جان هــا در این جهــان ادامه یافت و بــاور او به 

آخرالزمــان قریب الوقــوع عزم او را جزم کرد. شــیطان را 

می تــوان بــه خاطر چشــم پوشــیدن از محکومّیتش مورد 

تمســخر قــرار داد، اّما نباید او را دســت کم گرفت. برای 

لوتــر، حریــف روحی دارای قدرت هایــی با مفاد کیهانی 

بود که می توانســت دفاع هر انســانی را به تنهایی از بین 

ببرد. نزد لوتر این واقعّیت دلیل بیشتری برای روی آوردن 

به خدا بود. نه تنها او رستگاری را به همٔه کسانی که به 

او روی می آورند عطا کرده است بلکه محافظتی بدیشان 

علیه حماِت روزانٔه شیطان بخشیده است. جای تعّجب 

نیســت که یکی از مشــهورترین ســرودهای لوتر شاهدی 

است بر محافظِت خدا در نبرد کیهانی علیه شیطان. این 

ســرود از قلب مبارزات شــخصی لوتر و تصــّورش از عالم 

سخن می گوید.

پروردگارمان که اوست دژی مستحکم

زرهی پوالدین و ساحی است نیک

او ما را از هر خطایی رها می سازد

تباهی پشته ای است انبوه

آن دشمِن فرومایٔه قدیمی اکنون سخت نظر دارد

زور و حیله گرِی مزّورانه، سیاست دهشتناک اوست

بر روی زمین هیچ چیزی شبیه او نیست

این ها همه بیهوده است

هرآنچه می توانید انجام دهید

قدرت ما به زودی نژند خواهد شد

اّما او برای ما خواهد جنگید

آن درست مرد

که خدا خود او را برگزیده است

از خود بپرس که کیست این

عیسی مسیح است این

ارباِب میزباناِن تنهاست 

۴7۴

فصل پنجم
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و خدا جز او کسی نیست
پس باید در این نبرد پیروز شود.۴۲

کیهان شناســی های  اســاِس  بــر  لوتــر  و  ماکیاولــی 

متضادشان، انتقاداِت مربوط به نقش کلیسا و رژیم پاپی 

را در حاکمّیــت موّقــت، بســط دادنــد. و نــزد ماکیاولــی 

نقش های سیاسِی پاپ و کلیسا با نظمی کیهانی که در 

آن مجمــوِع پــاداِش انســان ها جاِل دنیوی در سیاســت 

بــود تناســب نداشــت. دیــن مســیحی مّدعــی بــود کــه 

مجموعه پاداِش انسان ها ارتباط با خداست که پیش مزٔه 

آن را می توان در آئین های مقدس کلیسا و در فیض های 

خــدا در ایــن زندگــی یافت. با این حال، به طــور کامل در 

زندگــی در جهانی که آمدنی اســت تجربه خواهد شــد. 

بنابراین، پاپ و کلیسا دعاوی ای برای خیر بریِن متعالی 

برای انسان ها دارند. ماکیاولی نتیجه می گیرد که چنین 

دعــاوی ای دال بر خیر متعالی، از سیاســت ارزش زدایی 

می کنــد و بنابرایــن، هنگامــی کــه پــاپ و کلیســا اقتدار 

موّقت را اداره می نمایند از فن تأسیس و حفظ رژیم هایی 

با غایِت شکوه دنیوی غفلت می ورزند. ماکیاولی منکر 

این نبود که پاپ ها یا شهریاری های کلیسایی خاّصی در 

شکوه دنیوی برجستگی دارند؛ در زمانٔه او یقیناً بسیاری 

از نمونه های موفقّیت های کلیسایی در حاکمّیِت دنیوی 

در کار بــود. اّمــا ماکیاولــی مّدعــی بود کــه در جایی که 

این اّتفاق افتاده قطعاً از طریق شایستگی دین و فضیلت 

مسیحی نبوده است. بلکه از طریق عمل به فن سیاست 

روی داده است.

 اعتراض لوتر به نقِش کلیسا و رژیم پاپی در حاکمّیت 

موّقــت، بــر اســاس نظــِم کیهانی بــود کــه در آن خداوند 

مهربان فیض خود را به بشرّیت عطا می کرد. در دیدگاه 

لوتر رسالت کلیسا و اسقف رم این بود که از جان ها برای 

مســیح محافظت کننــد و کلمٔه خدا را با ابــزار آئین های 

مقــّدس، آمــوزش و تمثیل اعــام کنند. در دیــدگاِه لوتر 

کلیســا یــا پاپ کــه دارای قدرت موّقت بــود به راحتی از 

هدِف الهی اش قاصر می شد: در بهترین حالت، کلیسای 

دنیوی و پاپ مرتکب گناه کاهلی بودند با شنیدن کلمه 

اّمــا از آن غفلــت می ورزیدند. در بدترین حالت، کلیســا 

و پاِپ دنیوی رمه را به سوی جهّنم هدایت می کردند. 

لــذا اعتقــاداِت مربوطــٔه ایشــان به کلیســا درخصوص 

حاکمّیــت دنیــوی دروهلــٔه نخســت بــه نظــر دور از هــم 

می رســید. با تمرکــز بر اعتراضات آن ها بر پــاپ در مقام 

حاکِم حاکمّیِت موّقت، فرد ممکن است که متمایل شود 

که با تلخیص شــلدون وولیــن از مواضع ماکیاولی و لوتر 

موافقت داشته باشد. 

»دیگــر انتقــادات بر رژیم پاپی همچون مارســلیوس و 

لوتــر بــر آن ایــن داغ را می زدنــد که بیش از حد سیاســی 

شــده اســت؛ اّمــا آماج نقــِد ماکیاولی این بــود که به حد 

کافی سیاسی نیست که توّجه را به نظریٔه سیاسی جلب 

کند«.۴۳ 

بیــاِن وولیــن مــا را در خصــوص عقایــد سیاســی هردو 

متفّکر گمراه می کند. ماکیاولی به وضوح معتقد بود که 

رژیم پاپی ســزاوار اســت که به نظریٔه سیاسی توّجه کند 

وگرنــه پــاپ تا این حد توّجه او را در شــهریار و تاریخ های 

فلورانســی بــه خــود جلــب نمی کــرد. از نظــر ماکیاولــی 

موفقّیت ها و شکســت های سیاســِی پاپ ها آشکارکنندٔه 

هــم ضــرورِت فــن تأســیس و ابقــاء رژیم هــا اســت و هــم 

ناســازگارِی دین و فضیلت مســیحی با شــکوه سیاســی. 

اّولین و مهم ترین نقد لوتر بر رژیم پاپی این نبود که بیش 

از حد سیاســی اســت. بلکه این بود کــه غفلت از کلمه، 

جان ها را به مخاطره انداخته است. عاوه بر این، می توان 

گفت که لوتر با ماکیاولی موافق است: مدیریت کلیسا و 

پاپ با اِعماِل حاکمّیت موّقت ناسازگار بود. 

بــر کلیســا و  لوتــر  انتقــاداِت ماکیاولــی و  بنابرایــن، 

رژیــم پاپــی در سیاســت ختــم بــه همگرایــی ای از نظریٔه 

سیاســی می شــد. اعتراض ماکیاولی و لوتر که در تمایز 

بــا بســیاری از متفّکراِن روزگارشــان قرار داشــت، پیش و 

بیــش از هر چیز علیه فســاد روحانیون نبود. به ســخنان 

یکی از معاصران برجسته، گیچاردینی توّجه کنید: »من 

هیچ کــس را نمی شناســم کــه بیــش از مــن از جاه طلبی، 

بخــل و نفســانیاِت روحانیــون متنفر باشــد – هــم به این 

دلیــل هر یک از این رذیلت  ها به خودی خود نفرت انگیز 

اســت و هــم بــه دلیل اینکه تک تــک و همٔه آن ها مشــکل 

بتواند مناسب برای آن کسی باشد که به زیستِن زندگِی 

مّتکــی بــر خداونــد می اندیشــد«.۴۴ ماکیاولــی و لوتــر با 

احســاس شــکایِت گیچاردینی موافق بودند؛ با این حال، 

فســادپذیری یــا شــرارت روحانّیــت فی نفســه در هســتٔه 

اعتراضات آن ها نبود. شکایت ماکیاولی و لوتر از کلیسا 

و پــاپ ایــن بود کــه ناگزیر در اجــرای مناصب حاکمیِت 

دنیــوی شکســت خواهنــد خــورد. ماکیاولــی و لوتــر این 

موضع را در نظریه های سیاسِی همگرا تقّرر دادند. 

به هم نزدیک شدِن نظریه های سیاسی لوتر و ماکیاولی 

بــا توّجــِه لوتــر بــه جایــگاِه کنــش سیاســی در نســبِت بــا 

رســتگارِی ابدی آغاز می شــود. برای لوتر کنش سیاســی 

ماکیاولی و لوتر عمدتًا 
مشکلی را در اندیشٔه 

سیاسِی زمانه شان 
تشخیص می دادند: نظم 

ت تحت 
ّ

حاکمّیت موق
سلطٔه ایده هایی بود 

که براِی خود غرض آن 
مضر می نمود. برای هر 
دو، ماکیاولی و لوتر این 
ایده ها مسیحی بودند و 

معموًال با مراجع کلیسایی 
تحمیل می شدند؛ اّما 
گاهی تحمیل سیاست 

روحانیون معترض و 
غیرروحانیون را نیز متحّمل 

می گشتند
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درست به سان همٔه کنش های عامل انسانی نمی تواند به 

خودِی خود به فیض الهی نائل آید. انگیزه ها و پیامدهای 

تمامِی کنش های سیاسی به گونه ای آغشته به گناه بود 

و بنابرایــن، نمی توانســت قــدرت نجاتی برای نوع بشــر 

داشته باشد. با این حال، کنش سیاسی یا دست کم حفِظ 

حاکمّیِت موّقت، برای لوتر نظمی الهی داشت. انسان ها 

اگرچه قادر نبودند به میل خود شایستگِی نجات داشته 

باشند، اّما با وجود این، مادامی که در این جهان زندگی 

می کنند نیاز به فیض های درون ماندگاِر حاکمّیِت موّقت 

دارند. حاکمّیِت موّقت نه تنها نظم را حفظ و از آزادی ها 

دفاع می کند بلکه شــرط رســتگارِی ابدِی جان ها با حفظ 

شــرایطی نیز هست که در آن کام خدا می تواند شکوفا 

شود.

 لوتر از طریق سوتریولوژی ]=آموزٔه رستگاری[ به درک 

خود از واقعّیت سیاســی رســید. حاکمّیــِت موّقت نه از 

حیث اخاقی خنثی بود، چراکه برای کلمه فراهم می آمد 

و نه از حیث اخاقی کمال پذیر، لذا خود مستحق فیض 

الهی بود. برای لوتر واقعّیِت سیاسی، نظِم فیض نبود؛ و 

در برابر هر مسیح باورِی سیاسی  قرار می گرفت که نوید 

رستگاری از طریق حاکمّیت موّقت را می داد و نیز اندیشٔه 
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سیاســِی دنیــای قرون وســطایی که حاکمّیــت را مقّدس 

می ساخت، یعنی آن را مملو از فیض و کلمه می دانست 

ایســتادگی می کرد.۴۵ بنابراین، او نقِش حاکمّیت موّقت 

را نسبت به رستگارِی ابدی منفی می دانست: این نقش 

مانع کار کلمٔه خدا در رســتگاری شــد. با این حال، برای 

لوتــر ایــن بدین معنا نیســت که حاکمّیــت موّقت مطیع 

کلیســا باشــد، بلکــه دور از آن: مســتقل از اقتدارهــای 

کلیسایی نقشی مثبت و نیرومند را در حفظ صلح و نظم 

عهده دار می شــد. این حاکمّیت مفاد کیهانی را در این 

معنــا حفــظ می کرد که به نحو الهی منتظم شــده اســت 

اّما در خدمت دنیای موّقت قرار گرفته اســت. بنابراین، 

دیدگاه ماکیاولی دربارٔه واقعّیت سیاسی نیز چنین بود: 

اگرچــه هیچ تدارکی برای کلمٔه خــدا در کارش نبود، اّما 

حاکمّیِت موّقت ماکیاولی سرتاسر درباب دنیای موّقت 

بــود، یعنــی نظمــی بــدوِن فیض. همــٔه دیگــر ماحظات 

مربــوط به سیاســت خودفریبــی بودند. چراکــه واقعّیِت 

سیاسی قلمرویی بود که کمال پذیر نمی نمود.۴۶ 

همگرایِی اندیشٔه سیاسی ماکیاولی و لوتر 
ماکیاولی و لوتر عمدتاً مشــکلی را در اندیشٔه سیاسِی 

زمانه شــان تشــخیص می دادنــد: نظم حاکمّیــت موّقت 

تحت ســلطٔه ایده هایی بود که براِی خود غرض آن مضر 

می نمــود. بــرای هــر دو، ماکیاولــی و لوتــر ایــن ایده هــا 

مســیحی بودنــد و معمــوالً بــا مراجــع کلیســایی تحمیل 

می شدند؛ اّما گاهی تحمیل سیاست روحانیون معترض و 

غیرروحانیون را نیز متحّمل می گشتند. اندیشٔه سیاسِی 

هــردو مرد، اگرچــه به دالیلی نهایتاً متفاوت، در تاشــی 

بــرای پاکســازِی حاکمّیــِت موّقت از تأثیر آنچه بســیاری 

از مســیحیان باور داشــتند که بایســتی نقش و هدف آن 

باشد، همگرا می شد. 

ماکیاولــی و لوتــر توافــق داشــتند کــه نقــش و غــرض 

حاکمّیــِت موّقت مربوط به این جهان اســت. حاکمّیت، 

جهــاِن موّقــت را به مثابــٔه امــری داده شــده ]=موجــود/

مفروض/محّقــق[ در نظر می گیــرد و هیچ پروژٔه اصاحی 

و بازســازِی کیهانــی ای بــرای وظیفــٔه حکمرانــی در کار 

نیســت. ماکیاولــی و لوتــر توافق داشــتند کــه حاکمّیت 

موّقــت به طــور کّلــی با جهــان به مثابــٔه امری داده شــده 

سروکار دارد نه با جهان آن گونه که برطبق نسِخ برجستٔه 

سیاســِی قرن شــانزدهمِی اخاقّیات و الهّیاِت مســیحی 

می توانست باشد.

 بــرای نظریــٔه سیاســِی ماکیاولی و لوتــر پذیرش جهان 

به مثابٔه داده شــده بدوِن غرضی برای اصــاِح آن با اعادٔه 

آن بــه وضعّیتــی بهتــر بدین معنا بــود که هــر دوی آن ها 

کاستی های انسان، گناهان و رذائل شان را به منزلٔه عناصر 

ثابتی در تأســیس و ابقاء رژیم ها می دیدند. برای نظریٔه 

سیاسی ایشان، گناه و رذیلت در نقش و غرِض حاکمّیِت 

محاســبه می شــد، بدون امیــد و آرزوی ریشــه کن کردِن 

آن ها با قوانین خوب و گریز از آن ها بدوِن نظمی سیاسی 

عامّیت زده از سوی قدیسان جداشده از جهانی گنه آلود. 

بــرای هر دو متفّکر حاکمّیت موّقت نمی توانســت انکار 

کند که انسان ها قادرند بد باشند و بد خواهند بود زیرا 

غرِض کلیدِی حاکمّیت کنترل و مهار اعماِل مخّرِب رعایا 

بود. 

اندیشــٔه سیاسی تا زمان لوتر و ماکیاولی ، به این نقِش 

حاکمّیت اعتراضی نکرد اّما پشت دعاوِی سیاسِی رژیم 

پاپــی و امپراطــورِی مقّدس رم به یکســان این ایده وجود 

داشــت کــه حاکمّیــت موّقــت بخشــی از کل کاتولیــِک 

تمّدن مسیحی است که در آن مرجعّیت های سیاسی از 

حیث مرجعّیِت روحی مطیع کلیســا هستند ولی به هر 

حــال اجزائی از حاکمّیت جهانی اعــم از معنوی و مادی 

هســتند؛ اگرچه در مناقشاِت قضائی غالباً دچار شکاف 

می شود، اّما حاکمّیت موّقت در کارزاری انضمامی برای 

نجاِت جان ها بود. حّتی با وجود اینکه، معموالً تمایزهای 

آشــکاری بیــن مرجعّیــت موّقــت و مرجعّیــِت کلیســایی 

ایجاد می شد، مانند دفاعیه های امپریال مونارشِی دانته 

یــا مدافــع صلــح مارســلیوس، آن ها ایــن هــدِف کاتولیِک 

حکومت موّقت را کنار نگذاشتند؛ خوِد واقعّیِت مدافعٔه 

آن ها از دعوِی امپریال برای قدرِت موّقت، این متفّکران 

سیاســی را دروِن کّلی باورِی قرون وسطایی مقّرر می کرد 

که در آن حاکمّیت موّقت جزئی از تمّدِن کاتولیک بود.

 دعــاوِی سیاســی مبنــی بــر رژیــم پاپــی در اوایل قرن 

شــانزدهم بــر این ایــده تأکید داشــت که قــدرت موّقت 

جزئی تابع از رسالت کاتولیِک کلیسا است. پاپ ژولیوس 

دوم مثالی بود بر این منظرگاه در تاش هایش برای احیای 

ثبــات در رژیــم پاپی. بــرای ژلیوس قدرِت سیاســِی رژیم 

پاپی و قدرت کلیسا و رسالتش یکسان و همان بودند؛ از 

این رو، مبارزٔه ژولیوس برای تحکیم کشورهای پاپی توّقف 

خویشاوندِی کلیسایی و ایفای نقِش دالِل قدرِت خارجی 

در ایتالیا برای این بود که کلیسا متناسب با تاش هایی 

بــرای احیــای مرجعّیــِت روحانــِی دفتــر او شــود. همیــن 

نســبت در مورد بازســازِی رم به عنوان شهری برجسته و 

مقــر قدرت در رنســانس صــادق بود: اگرچه نظــام مورد 

برای نظریٔه سیاسِی 
ماکیاولی و لوتر پذیرش 

جهان به مثابٔه داده شده 
بدوِن غرضی برای اصالِح 
آن با اعادٔه آن به وضعّیتی 
بهتر بدین معنا بود که هر 

دوی آن ها کاستی های 
انسان، گناهان و رذائل شان 

را به منزلٔه عناصر ثابتی 
در تأسیس و ابقاء رژیم ها 

می دیدند
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استفاده برای تأمین مالِی بازسازِی رم تا حد زیادی بحران 

معنوِی اصاحات را تســریع کرد، اّما پایاِن بازسازِی رمی 

نه تنها زیباسازِی رم بلکه ساختِن رژیم پاپی در جهِت یک 

تفّوق سیاسی و معنوی بود طوری که رسالت کلیسا در 

جهان تقویت و احیا شود. 

ماکیاولــی و لوتــر به شــّدت مخالف بودند. بــرای لوتر 

رســالت کلیســا در مخاطره قــرار می گرفــت: در تفّکر او 

این امر قدرت های رستگارکننده را به تاش های انسانی 

تفویــض می نمــود در حالــی کــه از کلمــٔه خــدا غفلــت 

می کرد. با وجود این، برحسب نظریٔه سیاسی، ماکیاولی 

و لوتر توافق داشــتند که دعاوی سیاســی کلیســا و رژیم 

پاپی بر قدرت موّقت یا حّتی دعاوِی امپراطورِی مقّدس 

روم برای غرض حاکمّیِت موّقت آناتما ]=ناســزا[ اســت. 

الحاِق نقِش حاکمّیِت موّقت به رسالِت کاتولیک کلیسا 

تاشــش را در جهــان مخــدوش می ســازد و آن را از آنچــه 

ماکیاولی و لوتر نقش و غرض آن می دانند دور می سازد. 

ماکیاولــی و لوتــر در مقــام معارضیــن هرگونــه نظریــٔه 

سیاسی که جهان را به مثابٔه امری داده شده نمی پذیرفت، 

علیــه دو ســرحد مفــرِط سیاســِی قــرن شــانزدهمی نیــز 

ایستادگی کردند: هرگونه سیاست اتوپیایی که حاکمّیت 

موّقت را به مثابٔه وســیله ای برای رســتگاری یا کمال این 

جهــان بنگرد یــا هرگونه عقب نشــینی از جهــان چنان که 

جامعٔه سیاســی را پالوده کند یا به نحوی دیگر حاکمّیت 

موّقــت را به طــور کّلــی بنکوهد. موقــف ماکیاولی علیه 

زهــد در بــاال مــورد بحث قــرار گرفت. او در سرتاســر آثار 

عمــده اش به نثر، اســتدالل می کرد که زهد مســیحی یا 

نفی جهان عواقب عظیمی برای سیاست دارد. این یکی 

از عوامل عمده در تضعیف ایتالیا و غارت آن به دســت 

قدرت های خارجی – و مسیحی – بود. 

با این حال، ماکیاولی با آرمانشــهرگرایی نیز مخالفت 

می کــرد کــه در پــی اصاح سیاســت به مثابٔه وســیله ای 

رســتگارکننده یــا در پــی اصــاح نظم سیاســی بــه چنان 

شــکلی بود که گنــاه از اینکه عنصــری از حاکمّیِت رژیم 

باشــد دست بکشد. مواجهٔه ماکیاولی را با ساُوناروال در 

نوشته هایش می توان شاهد بود. اگرچه ایده های سیاسی 

و تأثیــراِت ســاوناروال کمــک قابــل توّجهــی در تأســیس 

حاکمّیــت جمهورِی بعد از ســقوِط حکومت مدیچی در 

دهٔه ۱۴۹۰ کرد، اّما او به هر حال تبدیل به چهرٔه پدرانه ای 

در تاش هایش برای تأسیس رژیم کلیسایی در فلورانس 

شــد. ســاوناروال از زمــان ورودش بــه فلورانــس در ۱۴۸۹ 

و فعالّیــت موعظــه اش از روزهــای اّولّیه در صومعٔه ســن 

مارکو تا بزرگ ترین کلیســاهای فلورانس، فســاد کلیســا و 

روحانیون آن، گناهان ایتالیا و همچنین حکومت جباران 

را تقبیــح کــرد )که تلویحاً شــامل حکومــت مدیچی ها تا 

زمــان تبعیدشــان نیــز می شــد(. ســاوناروال انــذار داورِی 

قریب الوقــوع علیه گناهــکاران را در آخرالزمان می داد و 

فلورانس را فرامی خواند تا رژیمش را بر اساِس ریشه های 

جمهوری و فضیلت مسیحی اش بازسازی کند. 

ت نمی تواند 
ّ

حاکمّیِت موق
ماهّیت انسان را تغییر 
دهد، اّما می تواند نظمی 
بر جهانی تحمیل کند که 
بشریت اگر غیر از آن را 
حاصل آورد به آشوب و 
ج گرفتار آمده  ج ومر هر
و در ساختِن این نظِم 
حاصله به عظمِت دنیوی 
می رسد
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نامٔه ماکیاولی در ۹ مارس ۱۴۹۸، اّولین نامٔه نوشته شدٔه 

او در مورد ســاوناروال هنوز باقی مانده اســت.۴۷ این نامه 

به مثابٔه گزارشــی بــه یک دیپلمات فلورانســی برای مقر 

مقّدس نوشــته شــده بود و همچنین گزارش دست اّولی 

از واعــظ، قبــل از اعــدام او به حســاب می آمــد. آنچه در 

مورد نامٔه ماکیاولی تکان دهنده اســت این اســت که او 

چگونــه معتقد بود که ســاوناروال فردی اساســاً پارتیزانی 

]=جناح گــرا[ و جاه طلــب اســت. انذارهــای آخرالزمانی، 

نکوهــش  فســاد و دعــوت به اصاحــات، بــرای ماکیاولی 

پوشش نازکی برای پاتیزان بودن ]=جناح گرایی[ ساوناروال 

محسوب می شد. زمانی که واعظ پس از اطّاع از اینکه 

دیگر با مخالفِت ســینگوریای فلورانســی مواجه نیســت 

به وضوح مشــّخص شــد که »ردای خود را عوض کرد« و 

نکوهش رقبای محّلی خود را کنار گذاشت و تاش کرد 

که فلورانس را علیه پاپ قرار دهد.۴۸ 

ماکیاولی در شــهریار، ساوناروال را به مثابٔه نمونه ای از 

پیغمبر غیرمسّلح معرفی می کند، یعنی مردی که ویران 

شــده بود زیرا »نه شــیوه ای برای نگاه داشتن کسانی که 

ایمان آورده بودند داشت و نه شیوه ای برای ایمان آوردِن 

بی ایمانان«.۴۹ در گفتارها تصویر ماکیاولی از واعظ، شبیه 

تصویرش در نامه اش بود. »روح پارتیزانی و جاه طلبنانٔه« 

ســاوناروال در امتنــاع او از حمایــت از مــردان محکومــی 

نشــان داده شد که مایل بودند بر اساِس قانونی که خود 

ســاوناروال وضــع کرده بود بــه محکومّیت خــود اعتراض 

کنند.۵۰ ماکیاولی مّدعی بود اینکه آیا او مرد خدا بود یا 

نه موضوع داوری نیســت،۵۱ اّما بدون شــک ساواناروالی 

او، رهبری جناح گرا و بی تدبیر به حساب می آمد.

بــر  او  نقــد  از ســاوناروال محتــوی  تلّقــی ماکیاولــی   

می توانســت  ســاوناروال  بــود.  اتوپیایــی  سیاســت های 

رســتگاری را موعظــه و تــاش کند تا شــهر فلورانس را به 

کمال برســاند و پاک ســازد اّما نمی توانســت به تنهایی با 

چشم انداز سیاستی بهتر و فراخوان اخاقی موّفق گردد. 

ســاوناروال ماننــد هر شــهریار دیگری نیازمنــد ویرتو بود، 

یعنــی فــن تأســیس و ابقــای رژیم ها. ماکیاولــی ماحظه 

می کرد که واعظ به رغم اّدعای لطِف الهی نمی تواند از 

جناح گرا بودن دست بکشد. اّما سقوط ساوناروال بر طبق 

نظــر ماکیاولی بنا به بــاور او بود که او می تواند فلورانس 

را به مثابــٔه پدر سیاســی و معنوی بدوِن اینکه شــهریاری 

زیرک و دارای حزم باشــد رهبری کند. او نتوانســت زیرا 

»انسان ها در نظمی یکســان زاده شده، زندگی می کنند 

و می میرند«.۵۲ نزد ماکیاولی دیدگاه اتوپیایی ســاوناروال 

منظرگاه اش از واقعّیِت سیاســی را مبهم و نهایتاً او را به 

سمت سقوط هدایت کرد. 

موقــف لوتــر علیــه ســرحداِت مفــرِط سیاســِی قــرن 

شــانزدهم اّولّیه با موقف ماکیاولــی برابر بود. همان طور 

که در نمونٔه ســاوناروال برای ماکیاولی دیدیم، سرحّداِت 

مفرط سیاسی ای که لوتر با آن ها مواجه شد نیز هم هنگام 

ســرحّداتی الهّیاتــی بودنــد. سیاســِت اتوپیایــی تومــاس 

مونتســتر، یعنی شورش های دهقانی مشروعّیت مراجع 

سیاســی را رد کرد و الهّیات های درون ماندگار رادیکالی 

را اّتخــاذ نمــود کــه نویــد ظهــور پادشــاهی خدا بــر زمین 

را مــی داد. در ســرحِد دیگــر ســرحّداِت مفــرط سیاســی، 

مدافعــاِن قــوِی حیــاِت رهبانــی و هرگونه انکار یا فــرار از 

جهاِن سیاســی، الهّیات هایی را می پذیرفتند که امضای 

الهــی بــرای حاکمّیــت و قوانیــن موّقــت دنیایــی را رد 

می کردند. برای لوتر چنین سرحّداتی حاکمّیت موّقت را 

تخریب کرده و جان ها را با الهّیات های ناسالم به مخاطره 

می انداختنــد: آن هــا نقش ها و اهــداف حکومت و کلمٔه 

خدا را در هم می آمیختند. 

بــا ایــن حــال لوتــر هــم مدافِع سرســخت کلمه بــود به 

آن گونه که فهمش می کرد و هم مدافع حاکمّیت موّقت. 

نزد لوتر زور و اجبار 
هردو هم یک ضرورت 

مطلق و هم یک امضای 
ت 

ّ
الهی در حاکمّیت موق

داشتند. برخالِف دیگر 
نظریه پردازاِن مسیحِی 

قرون وسطا لوتر ضرورت 
زور را بیش از هر چیز در 

قانون طبیعی قرار نداد
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هشیارِی او به قدری قوی بود که به ایده ها و جنبش هایی 

که اثری کمتر سیاســی یا کلیســایی نســبت به شــورش 

دهقانان در ۱۵۲۵ داشتند نیز تعمیم می یافت. مناقشٔه 

آنتی نومین را در اواخر عمر لوتر در نظر بگیرید.۵۳ منبع 

مناقشــه دانشــوری زیر نظر وی در ویتنبرگ به نام جان 

آگریکوال بود که معتقد بود که اقتضائات قانون بیهوده و 

عبث اند چراکه مسیحی محورانه توجیه شده و با انجیل 

عیسی مســیح تعلیــم یافته اســت. برای لوتــر پیامدهای 

سیاســِی آمــوزٔه او آشــکار بــود. حاکمّیــت موّقــت بــرای 

حفــظ نظم برقرار شــده اســت اّمــا هدف و امضــای الهی 

نــدارد. آن گونــه که او می دید، قانــون کاری نخواهد کرد 

جز پذیرش گناه هم از جانب قانون شــکن و هم از جانب 

مجــرِی آن. از ایــن رو، موقــِف آگریکــوال »آنتی نومیــن« 

نامیده شد.

 لوتــر در رســاالت و مجــادالت مختلــف بــا موقــف 

علیــه  او  اثــر  شــناخته ترین  کــرد.  مقابلــه  آنتی نومیــن 

آنتی نومین ها در ژانویٔه ۱۵۳۹ منتشــر شــد.۵۴ لوتر در آن 

اســتدالل کرد که از طریق قانون – که توســط حاکمّیت 

موّقــت – اداره می شــود اّما در قلوب انســان ها نیز حک 

شــده اســت – دانــش گنــاه کســب خواهد شــد. فقط با 

دانش گناه می توان کلمه را نگاه داشت. بنابراین، قانون 

و حاکمّیــت موّقت را نمی توان حذف کرد: هم حکومت 

خوب و هم رستگارِی ابدی بر آن مبتنی اند.

 اگرچــه مناقشــٔه آنتی نومین نســبتاً در قیــاس با دیگر 

مبــارزاِت بســیاِر لوتــر کوچک و کوتــاه بود اّما هشــیارِی 

دائــم او را در مقابــل حمــات به الهّیــاِت توجیه و نظریٔه 

سیاســی اش را روشــن می ســازد. لوتــر ماننــد اعتــراض 

ماکیاولــی به زهد مســیحی و بینش سیاســِی ســاوناروال 

بــه افراط هــای سیاســِی اصاحــات اروپایــی کــه به نحــو 

بدقــواره ای روبه رشــد و درحال فزونی بــود اعتراض کرد. 

افراط هایی سرحدی که نه تنها قلعٔه توجیه پذیرِی لوتر از 

طریق ایمان، بلکه دفاعّیات قوی را او از حکومت موّقت 

تهدید می کرد.

 بر اســاِس ماهّیِت واقعّیِت سیاســی است که اندیشٔه 

ماکیاولی و لوتر به توافقی چشــم گیر رســیدند. هر دوی 

ماکیاولی و لوتر درست همان طور که علیه چیرگی کلیسا 

بر حاکمّیت موّقت و سیاست های مفرِط قرن شانزدهمی 

ایســتادند، هــر دو بــه دیــدِن واقعّیــت سیاســی به مثابٔه 

جهانــی رســیدند کــه خصیصــٔه معرفــه اش عدم کمــال و 

محدودّیت بود؛ جهانی که بدوِن اینکه ذاتاً شر باشد به 

هــر حــال به زور و اجبار نیازمنــد و غالباً از حیث اخاقی 

مبهم بود. 

عــدِم کمال یــک اصِل حاکمــه برای حاکمّیــِت موّقت 

در اندیشــٔه سیاســِی ماکیاولی و لوتر محســوب می شد. 

سیاســت نه مفصِل رستگاری بود و نه ابزاری برای کماِل 

شــرایِط انســانی بر روی زمین. بنابراین، اندیشــٔه سیاسی 

زور به باور ماکیاولی 
باید بخردانه به کار بسته 
شود، زیرا این ویرتو برای 
پی آیندهای فن سیاست 
او ضروری بود؛ چراکه »با 
مثال های بسیار اندکی او 
مهربان تر از کسانی است 
که به خاطر مهرورزِی بیش 
از حد اجازه می دهند که 
بی نظمی ها ادامه بیابد
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ماکیاولــی و لوتــر بینابیــن بســیاری از تاش هــای قــرون 

وسطایی برای تبدیل حاکمّیت موّقت به امتداد مبارزاِت 

کلیســا و تاش های اّولّیٔه مدرن به منظور دســت یابِی به 

دولتی کاماً برســاخته قرار داشت که آزادی و امنّیت را 

به رعایای آن می بخشد. برای ماکیاولی و لوتر هر امیدی 

به سیاست که به دنبال اهداف اّولّیه مانند پرورش جان 

باشد عبث بود. 

بــا ایــن حــال ایــن عــدِم کمــال در سیاســت بــرای هــم 

ماکیاولی و هم لوتر به این معنا نبود که حاکمّیت موّقت 

به طرِز نومیدکننده ای در گناهان و ناتوانی های نوِع بشر 

گرفتار شــده اســت. در مقابل، حاکمّیــت موّقت از نظر 

آن ها قلمرویی بود که در آن رژیمی که تأسیس و ابقا شده 

می توانســت عظمت دنیوی را هدف گرفته و به دســت 

بیاورد. آن گونه که آن ها واقعّیت سیاسی را می فهمیدند، 

واقعّیت سیاســی دیکته می کرد که کمال چنین رژیمی 

ناممکــن اســت و بنابرایــن، دیدگاه های اتوپیایــی دربارٔه 

موفقّیِت آن عبث است، اّما در عین حال یک رژیم بزرگ، 

هم دســترس پذیر و هم مطلوب اســت. حاکمّیِت موّقت 

نمی توانــد ماهّیــت انســان را تغییــر دهــد، اّمــا می تواند 

نظمی بر جهانی تحمیل کند که بشــریت اگر غیر از آن 

را حاصــل آورد به آشــوب و هرج ومرج گرفتــار آمده و در 

ساختِن این نظِم حاصله به عظمِت دنیوی می رسد.

 اندیشــٔه سیاســِی ماکیاولــی و لوتــر اساســاً در نقش و 

غرضــی محدود از حاکمّیِت موّقت به توافق می رســند. 

ایــن معنای مشــترک از محدودّیِت حاکمّیت، دوســوگرا 

بــود: آن ها این را تئوریزه می کردند که حاکمّیِت موّقت 

جایگاهی در هدف گرفتــِن اغراِض ابدی ندارد، همچون 

پرورش و رستگاری جان و در عین حال این غرِض محدود 

هم هنگام آزادســازی از محدودّیت های سیاستی بود که 

از سوی بسیاری از اندیشه های کلیسایی و سیاسِی قرون 

وســطایی تحمیل می شــد. عموماً برای اندیشــٔه سیاسی 

قرون وسطایی آن گونه که ماکیاولی و لوتر آن را می دیدند 

حاکمّیت نقشی تابع را در رسالت کاتولیکی برای نجات 

جان ها و مقّدس ســاختِن جهان در امپراطورِی مســیحی 

ایفا کرده بود. ماکیاولی و لوتر سیاست را از این رسالت 

کاتولیکــی جدا می کردند و هدفی محدود اّما عظیم در 

جهاِن موّقت بدان می بخشیدند.

 برای ماکیاولی دوســوگرایی در محدودّیت حاکمّیت 

موّقت، در کارزارش برای اباغ فن سیاست ابراز می شد. 

اعمــاِل ویرتو در تأســیس و ابقای رژیم ها در نوشــته های 

ماکیاولــی عــزل نگرش هــای اومانیســتی و مســیحی  را 

ضــرورت می بخشــید دال بــر اینکــه سیاســت یــا به طور 

غیرقابــل اصاحــی لّکــه داِر گناهــاِن ایــن جهــان اســت یا 

اینکه سیاســت جزئی تابع از سلطٔه مبارزاِن کلیسایی بر 

روی زمین می باشــد. در اندیشــٔه ماکیاولی، اومانیسم و 

مســیحّیت فن سیاســت را بــا تحمیل خلــوص اخاقی و 

غرض معنــوی بر حاکمّیِت موّقتی تخریــب کرده بودند 

که نمی توانســت حاصل بیایــد. ماکیاولی این تحمیل ها 

را بــا محــدود کردِن اهــداِف آن به اغــراض دنیوی درهم 

شکسته و در نتیجه آن را آزاد کرد. بنابراین، در بزرگ ترین 

آثــار منثــور ماکیاولی، یعنی متونی کــه خالی از کلماتی 

همچون »نجات« یا »رستگاری« اند اینچنین است. 

نظریٔه سیاســِی لوتــر در این محدودّیِت دوســوگرایانٔه 

حاکمّیِت موّقت سهیم بود. لوتر نخست استدالل کرده و 

آنگاه کمک می کرد به تأسیس سیاستی آزاد از خدمت به 

اغراِض کلیسا و رژیم پاپی با محدود کردِن نقش و غرض 

حاکمّیت به جهاِن موّقت. برخاِف ماکیاولی نوشته های 

سیاســِی لوتــر، ماننــد سرتاســر مجموعه نوشــته های او 

بــا زبان الهّیاتــی و دغدغه  ای تســلیم ناپذیر بــرای تقدیر 

ابــدِی جان هــا پوشــیده شــده بــود. بــا ایــن حــال، نظریــٔه 

حاکمّیــِت موّقــِت لوتــر، به طــور قاطع از هرگونــه نقش و 

غــرض رســتگارکننده جــدا می گشــت. همان طــور که او 

در هــر دوی نوشــته های اّولّیه ای مانند آزادی مســیحی 

و اقتدار مّوقت و نوشــته های متأّخری مانند آیا ســربازان 

نیــز می تواننــد نجات یابند کاماً روشــن ســاخته اســت 

حاکمّیِت موّقت سروکاری با اغراض رستگارکننده ندارد. 

به دالیل در مجموع متفاوت، او با ماکیاولی موافق است 

که رستگاری نفس جایگاهی در حاکمّیت موّقت ندارد. 

نظر به عدم کمال سیاست و ماهّیِت محدود حاکمّیِت 

موّقت، ماکیاولی و لوتر در پی آینِد عملِی عمدٔه واقعّیِت 

سیاســی نیز اشــتراک دارند: اندیشــٔه سیاســی، مقتضِی 

رئالیســمی سیاســی اســت که به ضرورت کنش هــاِی از 

حیِث اخاقی مکرراً دوسویه در حاکمّیت معترف باشد. 

این رئالیسم سیاسی می آموخت که عدالت را نمی توان 

به دســت انســان اجــرا کرد، حّتــی اگر همان طــور که در 

الهّیات لوتر می یابیم آن دســتاِن انســانی مستقیماً اراده 

و هــدف الهــی را اجــرا کننــد. بنابرایــن، محدودبودگــی 

و عدم کمــاِل حاکمّیــت موّقــت می آموخت کــه عدالِت 

خاص خوِد آن محدود و ناکامل است و بدین سان اِعماِل 

حاکمّیــت موّقــت گهگاهــی از حیــث اخاقی دوســوگرا 

است. 

در اندیشــٔه سیاســِی ماکیاولی این واقعّیت مربوط به 

در اندیشٔه ماکیاولی، 
اومانیسم و مسیحّیت 

فن سیاست را با تحمیل 
خلوص اخالقی و غرض 

تی 
ّ

معنوی بر حاکمّیِت موق
تخریب کرده بودند که 

نمی توانست حاصل بیاید. 
ماکیاولی این تحمیل ها را 

با محدود کردِن اهداِف آن 
به اغراض دنیوی درهم 
شکسته و در نتیجه آن را 

آزاد کرد
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حاکمّیت موّقت آشــکار بود. او هیچ ابهامی نداشت که 

بهتریِن حالِت تأسیس و ابقای رژیم ها غالباً به اخاقّیات 

کلیسایی و مسیحی حمله خواهد کرد. آموزٔه ماکیاولی 

درخصوص اخاقّیات در سیاســت مفرط بود. شــهریار و 

گفتارها مملو از ثمراِت سیاسِی رزائلی بودند که به خوبی 

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و اِعمــال می شــدند. اخاِق 

نتیجه گــرای ماکیاولی مثاً اســتدالل می کرد که اعمال 

شــرورانٔه اّما به موقع یک شــهریار در تأســیس شــهریاری 

از اَعمــاِل ناگزیــرِ بدتر در آینــده جلوگیری می کند. نظر 

بــه تکنیک »طعمــه و ترکٔه« نوشــته هایش گاهی دشــوار 

اســت مشــّخص کنیم که آیا او این اَعمال شــرورانه را در 

بنیادهــای سیاســی ضــروری می دانــد یــا نه فقــط ضمن 

ارائــٔه مــوارد افراطی مخاطبانش را به چالش می کشــد تا 

رزیلت هــای کمتــر مذمومی را اّتخاذ نمایند. دســت کم 

اندیشــٔه سیاســِی ماکیاولــی کامــاً علیــه سیاســت های 

اتوپیایی یا کمال گرا باقی ماند: اِعماِل حاکمّیِت موّقت، 

نیازمنــِد کنش هایــی اســت کــه در زمانه هایــی از حیث 

اخاقی دوسوگرایانه اند.

 نــزد لوتــر حاکمّیــت موّقــت نمی تواند رســتگارکننده 

باشــد، اگرچــه بــرای او آشــکار بــود کــه ایــن واقعّیــت به 

معنا این نیســت که سیاســت ذاتاً گناه آلود اســت. گناه 

در دســتور کار حاکمّیــِت موّقت جایگاه باالیی داشــت: 

ایــن وظیفــٔه حاکمّیت بود کــه نظمی به دنیای انســانِی 

گناه آلــود و آشــوبناک از خــال قاعــده و الــزام به قوانین 

ببخشــد. حاکمّیــت موّقــت نقشــی منفی در نســبت با 

رســتگاری با ممکن ســاختِن شــرایطی داشــت که در آن 

کلمٔه خدا کاشــت، داشــت و برداشت می شــود. از نگاه 

لوتــر عدالــِت درجهانــی، هــدف حاکمّیِت موّقــت بود. 

اگرچه حصوِل این عدالِت درجهانی یک وظیفٔه از حیث 

الهی امضاشده بود، اّما حاکمّیِت موّقت برای لوتر هرگز 

نمی توانســت اطمینــان کاملــی حاصل آورد در دانســتِن 

اینکــه عدالتــی کــه بــا حاکمّیــت موّقت حاصــل می آید 

بــا عدالــت و داوری ابــدِی خداونــد یکــی باشــد. چنیــن 

اّدعایی ســبب تحمیِل کفر می شــد، زیرا بدین معنا بود 

که فرماِن الهی برای تأســیس عدالِت درجهانی از سوی 

انســان ها به مثابٔه فرمانی برای تأســیس عدالِت ابدی به 

خــود تخصیص داده شــده اســت. به باور لوتــر این عدِل 

الهی، به تنهایی به خدا اختصاص داشت و نهایتاً در این 

جهأن ناشناختنی و غیرقابل تشخیص می نمود مگر برای 

ترسیم ها و تمثیل هایی که از سوی متن مقّدس و اعمال 

مقّدس ارائه شده باشد. از این رو از دیدگاه لوتر حّتی در 

مّتقی تریــن طرح ها اقدامــات حاکمّیت موّقت می تواند 

از حیــث اخاقــی دوســوگرا باشــد بــدوِن اینکــه امضای 

خدا برای آن را نقض کند. درخصوص برخی موضوعات 

مربوط به حقوق و سیاست متن مقّدس برای لوتر وضوح 

داشــت؛ بــا ایــن حــال درخصــوص دیگــر موضوعــات که 

متن مقّدس وضوح نداشــت، حاکمّیت موّقت نظم را با 

فاصله ای غیرقابل پل زدن با عدل الهی – دست کم برای 

دستگاه های انسانی – ابقا می کرد. 

ضــرورت زور و اجبــار در حاکمّیــت موّقــت به مثابــٔه 

مثالــی ترســیمی از دوســوگرایی اخاقــی در نظریه هــای 

سیاسِی همگرای ماکیاولی و لوتر خدمت می کند. این ها 

ابزاری ضروری و اجتناب پذیر برای حاکمّیِت موّقت اند. 

به عــاوه کارکردشــان نــه بــرای ماکیاولی و نه بــرای لوتر 

حاکمّیــِت موّقــت را وارد مناقشــٔه اخاقــی نمی کند. از 

نــگاه ماکیاولی اســتفاده از زور و اجبار، اعــم از درونی و 

بیرونــی بــرای یک رژیــم، جزئی ذاتی از تأســیس و ابقای 

آن به حساب می آمد. زور به باور ماکیاولی باید بخردانه 

بــه کار بســته شــود، زیرا ایــن ویرتو بــرای پی آیندهای فن 

سیاست او ضروری بود؛ چراکه »با مثال های بسیار اندکی 

او مهربان تر از کســانی است که به خاطر مهرورزِی بیش 

از حد اجازه می دهند که بی نظمی ها ادامه بیابد«.۵۵ از 

نظر ماکیاولی موانعی علیه ضرورت زور و اجبار همچون 

زاهدان مســیحی یــا اخاق گرایان اومانیســت، رژیم ها را 

به مخاطره انداخته و خطرِ خشونت را با غفلت از جزئی 

ضروری نسبت به واقعّیِت سیاسی افزایش می دادند.

نزد لوتر زور و اجبار هردو هم یک ضرورت مطلق و هم 

یک امضای الهی در حاکمّیت موّقت داشتند. برخاِف 

دیگر نظریه پردازاِن مسیحِی قرون وسطا لوتر ضرورت زور 

را بیش از هر چیز در قانون طبیعی قرار نداد. در عوض، 

متــن مقّدس بــرای لوتر مقتضِی این بــود که قدرت های 

شمشــیر به مراجع سیاســی داده شده اســت و اِعمال آن 

در خال انجیل امری عادی بود. از نظر لوتر ضرورت زور 

برای حاکمّیِت موّقت الگویی در پی عشِق پارادوکسیکال 

اســت  آشــکاره  مقــّدس  متــن  در  کــه  آن گونــه  خــدا 

]=وحی شده است[ می گیرند. مثاً در انجیل عبری خدا 

قــوم برگزیــده اش را به خاطر گناهانشــان مجــازات کرد، 

فقط برای اینکه این مجازات با عشــق و بخشش خداوند 

همراه باشد. بنابراین، حاکمّیِت موّقت نیز شبیه داوری و 

رحمت خداوند است: استفاده از زور و اجبار برای حفظ 

نظم ابرازی از عشق به نوع بشر بود. چنان که در بهترین 

حالت این استفاده از زور در تضمین خیرهای درجهانی 
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دانه های کلمه را فراهم می آورد تا کاشــته شود. درست 

همان طور که داورِی خشن و رحمت بی متنهای خداوند 

جزئی از پارادوکِس عشــق خداســت. اســتفادٔه حاکمّیت 

موّقــت از زور و اجبــار به باور لوتــر ابزارهایی ضروری در 

امضــای الهــی آن بودنــد ولــو گاهی کنش هــای از حیث 

اخاقی دوسوگرا در جهان باشند. 

ماکیاولی و لوتر به بحراِن »الهّیاتی-سیاسی« در اوایل 

قرن شــانزدهم واکنش نشــان دادند. این قبل از هر چیز 

بحرانی از نظریٔه سیاسی بود: به زیاِن حاکمّیِت موّقت، 

ایده هایی دربارٔه آنچه سیاســت باید عبارت از آن باشد، 

آنچه واقعّیِت سیاســی عبارت از آن بود را مبهم ســاخته 

بود. در پاسخ، هم ماکیاولی و هم لوتر به تجربه نگریستند 

تا واقعّیِت سیاســت را مشّخص کنند. از نگاه ماکیاولی 

بــر طبــق دروس باســتانیان و فلورانســیاِن دوران خود او، 

واقعّیت سیاســی جهانی بود که در آن اخاقّیات سّنتی 

بــرای تأســیس و ابقای حاکمّیت غالباً نه مفیــد بود و نه 

مصلحت. فن سیاست ماکیاولی به دنبال جابه جا کردِن 

حاکمّیــِت موّقــت از نظریه های مربوط بــه بهترین رژیم 

به ســمت آموزه ای مبتنــی بر این واقعّیِت سیاســی قرار 

داشــت. از نظر لوتر این تجربٔه فیض خداوند او را مطّلع 

ساخت که واقعّیِت سیاسی نظمی از فیض نیست. هرگز 

نمی تواند در و از طریق حاکمّیت موّقت محّقق شود. با 

وجــود این، ایــن اصرار از نگر لوتر عزِل سیاســت به مثابٔه 

امــری گناه آلــود یا غیرخدایی نبــود. درعوض نظمی بود 

که از ســوی خدا برای آماده سازی، جهت دریافِت فیض 

الهی مقّرر شده بود. 

پاسخ های همگرای ماکیاولی و لوتر به بحراِن الهّیاتی-

سیاسی قرن شانزدهم با هدف  احیای حاکمّیت موّقت تا 

جایگاِه افتخار و هدف واالی آن بود که باور داشــتند در 

اوایل قرن شانزدهم از کف رفته است. بنابراین، شباهِت 

ســطحِی بیــن ماکیاولــی و لوتــر – یعنی بالیــدن هرکدام 

بــه خودشــان که از بینش هــای خاص در نظریٔه سیاســی 

مطّلع بودند – همگرایِی گسترده تری را در طرح هایشان 

آشکار می سازد. دعوی ماکیاولی مبنی بر اینکه شهریار  

و گفتارهــا حــاوی هر آنچه اســت که او دربارٔه سیاســت 

می دانــد و به خــود بالیــدن لوتــر مبنی بــر اینکــه از زماِن 

رســوالن تاکنــون هیچ کــس چنیــن حاکمّیــت موّقــت را 

نســتوده اســت، بیانگرِ ویژگی همگرای احیاکننده شــان 

از نظریٔه سیاسی  آن ها است. احیای حاکمّیِت موّقت تا 

جایگاِه مقّررش در اندیشــٔه ماکیاولی و لوتر چیزی کم از 
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کیاولی: اخالق، دین و سیاست ما
کری ِجْی. ِنِدرمن۱

ترجمه: عدنان فالحی

اشاره:نیکولوماکیاولی۱یکیازمناقشهبرانگیزترینمتفّکران
اروپاییاستکهقرنهاستجدالحولآراونظراتوی،ادامه
دارد.نوشــتارمختصــریکــهدرادامــهمیآید،ترجمــٔهبندیاز
مدخلماکیاولیازدانشــنامٔهفلســفیاستنفورد۲استکهدر
ُنهبندبهویپرداختهاست.3درایننوشتارکوتاه،نویسندهـ
کهخوداززمرٔهماکیاولیپژوهانسرشناسغربیاستـصرفًابه

گزارشاهمتفاسیرگوناگونیکهازآرایماکیاولیدرسهحوزٔه
اخالق،دینوسیاســتشــدهاســت،میپردازد.گفتنیاســت
مترجمدرانتهاینوشتار،تماممنابعمورداستفادٔهنویسندٔه
مدخلراآوردهاستتامفیدفایدٔهمخاطبانعالقهمندافتد؛
نیزپینوشتهاییرابهمتنافزودهاستکهبهجامعترشدن

اینگزارشکمکخواهدکرد.
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ایــن ســه ســنگ بنای اساســِی اندیشــٔه ماکیاولــی 

]= اخــاق، دیــن، سیاســت[، مجــادالت بســیاری را 

میــان خواننــدگان او پدید آورده اســت؛ مجادالتی که 

آغــاز آن هــا بــه ســدٔه شــانزدهم میــادی و آن هنــگام 

برمی گــردد کــه او به پیروی از شــیطان مّتهم شــد اّما 

در همان حال نویســندگان )و سیاســت مداران( ضمن 

ــن نظریٔه »مصلحت  همدلــی با ماکیاولــی، وی را مبیِّ

 )Meinecke ۱۹۵۷( .دولت«۱ شــناختند و پذیرفتنــد

ریشٔه اصلی این نزاعـ  خاّصه دربارٔه ]کتاب[ شهریار۲ـ  

به رویکرد ماکیاولی دربارٔه معیارهای اخاق ُعرفی و 

دیِن رسمی که ناظر به رفتار انسان اند، برمی گشت. 

از نــگاه بســیاری افــراد، آموزه هــای ماکیاولی، موضع 

اخاق ســتیزی۳ یــا دســتکم  نااخاق گرایــی۴ را اّتخاذ 

می کننــد. افراطی تریــن نمونــٔه ایــن برداشــت، تعبیر 

مشــهور لئو اشتراوس۵ اســت که ماکیاولی را ـ بر این 

اســاس که بــه حاکمان توصیــه می کند کــه با ترجیح 

اســتفاده از خشــونت، وحشــت و فریب کاری، ارزش 

های همگانی عدالت، بخشــش، میانــه روی، حکمت 

و دیگردوســتی را زیــر پــا گذارنــد ـ »آمــوزگار شــر« 

. )۱۰-Strauss, pp.۹( ۶می داند

یــک مســلک فکــری میانه روتــرـ  کــه بــا نــام بندیتو 

کروچــه۷ )۱۹۲۵( گــره خورده اســتـ  ماکیاولی را فقط 

یک »واقع گرا« یا »پراگماتیست« می داند که هوادار 

تعلیــق قواعــد اخاقــی در موضوع سیاســت اســت. 

ارزش ــهای اخاقی هیچ جایی در انواع تصمیماتی که 

حاکمان باید اّتخاذ کند ندارد، و جز این اندیشــیدن، 

بدترین نوِع َخلط مبحث است.

سســت ترین برداشــت، اّدعایی اســت که همچنان 

ارنســت کاســیرر۸ )۱۹۴۶( پیشگام آن اســت. کاسیرر 

بیــن  جداســازی  بــا  ماکیاولــی  کــه  اســت  مّدعــی 

»واقعّیــاِت« زندگی سیاســی و »ارزش هــا«ی داوری 

اخاقــی، فقــط موضع یک دانشــمندـ  نوعــی »گالیلٔه 

سیاســت«ـ  را اّتخاذ می کند. بنابراین ماکیاولی خود 

را صاحــب عنــوان بنیانگــذار علم سیاســت »مدرن« 

ـ در برابــر تصــّور کاســیِک گران بار از هنجاِر۹ ارســطو 

دربارٔه علم سیاســِت مبتنی بر فضیلت۱۰ ـ می خواند. 

فرضیــٔه  بــر  مبتنــی  برداشــِت  میانه روتریــن  شــاید 

ناخاق گرا را کوئنتین اســکینر۱۱ مطــرح کرده )۱۹۷۸( 

که مّدعی است ارتکاب اَعمالی از سوی حاکمان که 

عرفاً شریرانه محسوب می شوند، »بهترین« گزینه ای 

اســت کــه می تــوان در »انتها« اّتخاذ کرد.۱۲ اســکینر 

بــا تمرکــز روی این اّدعا که بر مبنای شــهریار، رییس 

دولــت در صورت امــکان باید به نیکی رفتار کند اّما 

اگر الزم شــد می بایســت برای ارتکاب شــر نیز آماده 

باشــد، اســتدالل می کنــد کــه ماکیاولــی در شــرایط 

معمول، پیروی از فضیلت اخاقی را ترجیح می دهد 

. )Machiavelli ۱۹۶۵, p.۵۸(

در طــرف مقابل، بعضی مفّســران ماکیاولی مطلقاً 

هیــچ اثر ســوِء مبتنــی بر اخاق ســتیزی، در اندیشــٔه 

وی نیافته اند. بســیار پیش تر از این، ژان  ژاک روسو۱۳ 

آموختــن  شــهریار،  کــه درس حقیقــی  بــود  معتقــد 

ایــن حقیقــت بــه مــردم اســت کــه شــهریاران چگونه 

رفتــار می کننــد، و بدیــن ترتیــب ماکیاولــی به جــای 

ســتایِش اخاق ســتیزِی ]موجود در[ هســتٔه حکومت 

یک نفــره، آن را افشــا می کند.۱۴ انــواع مختلفی از این 

برداشــت، همیــن اواخــر منتشــر شــده اند. بعضی از 

پژوهشگران مانند گرِت َمتینگلی۱۵ )۱۹۵۸( ماکیاولی 

بسیاری از پژوهشگران 
چنین شواهدی را 
به مثابٔه دلیلی بر این 
نکته پذیرفته اند که 
خوِد ماکیاولی عمیقًا 
ضدمسیحی بود و ادیان 
مدنِی شرک آمیِز جوامع 
کهن مانند روم را ترجیح 
می داد، ادیانی که 
ماکیاولی آن ها را برای شهِر 
بهره مند از ویرتو مناسب تر 
می دانست
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را برجســته ترین هجویــه نویــس معرفــی کرده انــد که 

به نقاط ضعف شــهریاران و مشــاوران آنان اشــاره می 

کنــد.۱۶ ایــن واقعّیــت کــه ماکیاولی بعدهــا طنزهای 

نمایشــِی نیــش داری نوشــت، به مثابٔه شــاهدی برای 

استعداِد هجوِی سرشاِر او مورد استناد قرار می گیرد. 

بدیــن ترتیب، ما نباید معنای ظاهرِی آنچه ماکیاولی 

دربــارٔه رفتــار اخاقــی می گوید، جــّدی بگیریم بلکه 

به جــای آن، می بایســت اشــارات او، به مثابــٔه تفســیر 

فکاهــِی کنایه آمیز ناظر به مســائل اجتماعی فهمیده 

شــود. در ســوی دیگــر، ِمــری دیتــز۱۷ )۱۹۸۶( تأکیــد 

می کنــد کــه برنامــٔه ماکیاولــی، برآمــده از میــل بــه 

»فریفتِن« شهریارـ  با توّسل به پیش کش کردِن توصیٔه 

به طرز ماهرانه ســاختگی )مانند مســّلح کردن مردم( ـ 

بــود؛ توصیه ای که بدین منظور طراحی شــده اســت 

که اگر جّدی یا قابل  پیروی فرض شود، حاکم را ساقط 
می کند.۱۸

گســترٔه مشــابهی از دیدگاه هــا، دربــارٔه رهیافــت 

ماکیاولی عموماً نســبت به دین، و خاّصه نســبت به 

مســیحّیت، وجــود دارد. ماکیاولی هوادار کلیســای 

نبــود.  می شــناخت،  کــه  تثبیت شــده ای  کاتولیــک 

کتاب گفتارها۱۹ روشن می کند که مسیحّیت رسمی، 

تــوان مــورد نیــاِز حیات مدنــی فّعاالنه را از انســان ها 

 ۲۲۹,–Machiavelli ۱۹۶۵, ۲۲۸( می کنــد  ســلب 

۳۳۰–۳۳۱( . اّمــا شــهریار به همــان انــدازه که با لحن 

دون انگارانــه دربــارٔه شــرایِط معاصــر کلیســا و پــاپ 

سخن می گوید، لحن ستایش آمیز را نیز به کار می َبَرد 

 .  )۹۱–۴۶, ۶۵, ۹۱–Machiavelli ۱۹۶۵, ۲۹, ۴۴(

بســیاری از پژوهشــگران چنیــن شــواهدی را به مثابــٔه 

دلیلــی بــر ایــن نکتــه پذیرفته اند کــه خــوِد ماکیاولی 

عمیقــاً ضدمســیحی بود و ادیــان مدنِی شــرک آمیِز۲۰ 

جوامــع کهــن ماننــد روم را ترجیــح مــی داد، ادیانــی 

کــه ماکیاولــی آن ها را برای شــهِر بهره منــد از ویرتو۲۱ 

مناسب تر می دانست. آنتونی پرل۲۲ )۱۹۹۲( استدالل 

می کنــد کــه جهــاِن ماکیاولــیـ  که حرکات ســتاره ها 

و تعــادل ِمزاج هــا آن را اداره می کننــدـ  حالتــی اساســاً 

شــرک آمیز و پیشامســیحی به خود می گیــرد. از نگاه 

دیگــران، بهتر اســت ماکیاولی را مــردی ]ظاهراً[ پیرو 

رسوم )ولو بی اشتیاق به رسوم( ، دین دار و آمادٔه َسر 

خم کــردن بــرای ظاهریــات عبادت وصــف کنیم، جز 

اینکه او نه از منظر روحی و نه ذهنی، عمیقاً شیفتٔه 

مسیحّیت نبود.

از میــان انــدک صداهــای متفــاوت، قابــل ذکرتر از 

همــه، سباســتین ِدگراتســیا۲۳ )۱۹۸۹( و مائوریتســیو 

ویرولی۲۴ )۲۰۱۰( کوشــیده اند نام و نشان ماکیاولی را 

از چنگ کســانی که او را به دید دشــمن مســیحّیت 

یــا بی تفاوت نســبت به مســیحّیت می بینند، نجات 

دهنــد. گراتســیا ضمــن دریافــت مفهوم منســجمی 

نوشــته های  در  منظّــم  جهــاِن  و  خدایی محــوری  از 

ماکیاولــیـ  کــه براســاس آن، نیروهای دیگر )آســمان، 

بخت و شبیه به آن ها( مشمول میل و طرحی خدایی 

ـ آشــکار می کنــد کــه چگونــه بن مایه هــای  هســتند 

اساســی کتــاب مقــّدس، در سراســر نوشــته های او 

حضور دارند. کری ندرمن )۱۹۹۹( با نشان دادن اینکه 

چگونه آموزه های محوری کام مســیحی نظیر لطف 

و اختیــار، عناصر مهم ســاختار مفهومی ماکیاولی را 

شــکل می دهند، بینش های گراتسیا را بسط و سامان 

از نگاه دیگران، بهتر است 
ماکیاولی را مردی ]ظاهرًا[ 
پیرو رسوم )ولو بی اشتیاق 

به رسوم( ، دین دار و 
آمادٔه َسر خم  کردن برای 
ظاهریات عبادت وصف 

کنیم، جز اینکه او نه از 
منظر روحی و نه ذهنی، 

عمیقًا شیفتٔه مسیحّیت نبود
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می دهــد. ویرولــی، برخــاف ایــن، بــه رهیافت هــای 

تاریخی ناظر بر مســیحّیت ـ آن گونه که در جمهوری 

فلورانس دوران ماکیاولی متجّلی شــده اســتـ  توجه 

می کند.
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تأملی بر رابطٔه اخالق
کیاولی و سیاست در ما

جورج کلوسکو
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ماکیاولی، علی رغم بدنامی فراوان، نظریه پرداز سیاسی 

بلندمرتبه ای است. اگرچه او متفّکری سیستماتیک نبود 

اّما برخی اصول حیات سیاسی را که، درست یا نادرست، 

بــه هــر حال اعتبــار دائمی دارنــد، آماده کــرد و با مهارت 

ادبی بسیار فراپیش داشــت. در ]رسالٔه[ گفتارها، او نّیت 

و مراد خویش را »در پیش گرفتن مسیری که تاکنون هیچ 

احدی در آن گام ننهاده اســت« اعام می کند. او که در 

دوران برآمــدن نظــام دولتــی مدرن قلم مــی زد، همچنان 

یکــی از داناترین شــاهدان و معاینه گران این نظام اســت. 

اگر چه ماکیاولی کمابیش با لوتر هم عصر بود )لوتر ۱۴۸۳-

۱۵۴۶؛ ماکیاولــی ۱۴۶۹-۱۵۲۷(، ولیکن وی به طور بنیادین 

از نگرش های اندیشــٔه سیاســی قرون وسطایی گسست و 

نخستین کسی است که به علم مدرن سیاست پرداخت.

ماکیاولی تجربٔه عملی سیاســی و مطالعات خود را در 

رسالٔه شــهریار به نمایش می گذارد. شهریار اندرزنامه ای 

است خطاب به شهریاران که به لورنتزو دو مدیچی تقدیم 

شده است. ماکیاولی گرانبهاترین پیشکشی خویش را به 

لورنتزو عرضه می کند، »توشــٔه معرفتی کــه دربارٔه کردار 

مــردان بــزرگ اندوخته، که دســتاورد آشــنایی دیرینه وی 

بــه کار روزگار و پژوهــش پیوســته در آثــار روزگار باســتان 

است.« این پیشکش به قصد یاری  رساندن به لورنتزو است 

تا »شهریار به جایگاهی رسد که سزاوار بخت بلند و طبع 

ارجمند اوست«. ترقیم و نگاشتن اندرزنامه برای شهریاران 

یک ژانر ادبی ســّنتی بود که به آن »آیینٔه شــاهی« ]مرآت 

الملوک[ می گفتند و ماکیاولی نیز از اسلوب ادبی همین 

ژانر اســتفاده کرده اســت. اّما اثر او فرق معناداری با آثار 

پیشین این چنینی دارد. هدف از کتابت آن »بهره گیری« 

از آن در همین جهان در وضع فعلی اســت. آیینٔه شــاهی 

کتاب راهنمایی است که به شهریاران توصیه می کند که 

چگونه در کار سیاست به موفقّیت دست یازند. در آثاری 

از ایــن دســت، از صورتی از اســتدالل اســتفاده می شــود 

کــه می توانیــم آن را »عقانّیت ابزاری« بنامیــم. این نوع 

اســتدالل مربوط به وســیله و هدف است: اگر طالب آنی 

کــه به فان هدف نائل شــوی باید بهمــان کار را به انجام 

برســانی. در اینجا، ماک و معیار عقانّیت سودمندی و 

نتیجه بخشــی برای رسیدن به اهداف است. این شکل از 

استدالل، اساس و بنیادی برای رسیدن به هر هدفی است. 

اگر قصد داری برای خرید به مکان دوری بروی، بایســتی 

از اتومبیل استفاده کنی. اگر راه دور باشد، عدم استفاده 

از اتومبیل عقانی نیســت. اگر می خواهی اتومبیل تو را 

به مقصد برســاند باید اطمینان حاصل کنی که موتورش 

به درستی کار می کند و سوخت هم دارد. اگر می خواهی 

از کوتاه ترین مســیر ممکن به مقصد برســی الجرم باید از 

خیابان اصلی اســتفاده کنی و بعد به چپ بپیچی و قس 

علی هذا.

کارآمدی چنین شیؤه استداللی تا حدود بسیار زیادی 

به تعریف دقیق اهدافی که مورد نظر هســتند، بســتگی 

دارد. آن گاه کــه مســئله، عــازم شــدن به جانب فروشــگاه 

خریــد یــا امــور روزمره ای از این دســت اســت، بر حســب 

معمــول، تعریف و توصیــف اهداف کار چندان دشــوار و 

زحمت داری نیست ولیکن غموض و ابهامی در کار وجود 

دارد. به طور مثال، حّتی اگر فروشگاه در فاصله دوری واقع 

باشد، پیاده رفتن برای خرید هم می تواند عقانی به نظر 

برسد چنانچه یکی از اهداف شما ورزش  کردن هم باشد. 

حّتــی اگــر خیابان اصلی کوتاه ترین مســیر باشــد، اگر این 

خیابان در دســت تعمیر باشد، یا اگر بخواهید از مسیری 

بروید که اطرافش باغ های زیبا وجود دارد، عدم استفاده از 

خیابان اصلی می تواند معقول باشد. در جهان سیاست اّما 

موارد بغرنج و پیچیدگی ها بی حد و پایان اند، چراکه غایات 

سیاسی موقف و محل نزاع و مناقشه و بحث هستند. آنچه 

مشــّخص اســت، این اســت که نمی توان به صراحت بیان 

داشــت که یک شــهریار باید چه اهداف ویژه ای را دنبال 

کند. و البته بهره جویی از وســایل، به اهدافی پیوســتگی 

دارد که شهریار خواهان رسیدن به آن هاست.

نویســندگان قــرون وســطایی نصیحت الملــوک، بــر این 

عقیده جازم بودند که غایات سیاســِی صواب و درســت، 

واجد ماهّیتی دینی هســتند و شهریار بایستی عزم کند 

کـــه مســیحی مؤمــن و خوبــی باشــد و از منصــب و مقام 

خویش به قصد نشــر و ترویج دین حقیقی اســتفاده کند. 

غیر از این، فرض بر آن بود که شهریار بایستی در محدودٔه 

ُملــک خویــش دادگــر و عــادل بــوده و برای عدل گســتری 

نیــز باید صاحب فضیلت  باشــد. ما بــا این دقیقه و چنین 

اســتداللی در اثر مشــهور لوتر، فرمانروایی دنیوی: تا چه 

حد باید از آن اطاعت کرد، مواجهیم. این اثر به نحو ویژه ای 

برای مقایسه با شهریار ]ماکیاولی[ مفید است زیرا تنها ده 

سال از نگارش شهریار منتشر شد. در اینجا نیازی نیست 

تا به تشریح استدالل کّلی لوتر بپردازیم. یکی از مصادیق 

این نگرش که پایٔه اصلی چنین اســتدالل کّلی ای اســت را 

می توان در قطعٔه زیر مشاهده کرد که به تشریح این نکته 

می پردازد که شهریار چگونه باید به تدبیر خویش بپردازد و 

عاقبت اندیشی کند:

»او باید مراعات حال اتباعش را بکند و به درستی به این 

نویسندگان قرون وسطایی 
نصیحت الملوک، بر این 
عقیده جازم بودند که 
غایات سیاسِی صواب و 

درست، واجد ماهّیتی دینی 
هستند و شهریار بایستی 

عزم کند کـه مسیحی مؤمن 
و خوبی باشد و از منصب 

و مقام خویش به قصد 
نشر و ترویج دین حقیقی 
استفاده کند. غیر از این، 

فرض بر آن بود که شهریار 
بایستی در محدودٔه ُملک 

خویش دادگر و عادل 
بوده و برای عدل گستری 
نیز باید صاحب فضیلت  

باشد
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مسئله تعّلق خاطر داشته باشد و به آن عامل باشد. او قادر 

به انجام چنین کاری است چنانچه تمامی هوش و کیاست 

خــود را بــه کار بگیرد تا بــرای اتباع ســودمند و خدمتگزار 

باشــد و بدیــن پندار دچــار نگردد که »ســرزمین و مردم از 

آِن من هستند؛ و به هر کاری که اراده و میل کنم، توانا و 

قادرم«؛ بلکه باید چنین بیندیشد که »من متعّلق به این 

سرزمین و اتباع هستم؛ باید هر آنچه را که برای آن ها مفید 

و سودمند است به انجام رسانم. دل مشغولی و تعّلق خاطر 

من نباید این باشد که چگونه خلیع العذار و خودپسندانه 

فرمان برانم، بلکه باید این باشد که چگونه می توانم با صلح 

از آن ها محافظت و صیانت کنم.« و او باید مسیح را برای 

خویش نقش کند و بگوید »بنگر، مسیح این حاکم اعظم 

آمد و خدمت کرد، و  به دنبال بازپس گیری قدرت، سود، یا 

افتخار از من نبود، بلکه تنها نیاز مرا در نظر می گرفت، و 

هر آنچه می توانست را به انجام رساند تا من از او و از طریق 

او، قدرت، سود، و افتخار به دست آورم. من هم همان کار 

را خواهــم کرد، و از اتباعم به نفع خودم اســتفاده نخواهم 

کرد، بلکه نفع آنان را در نظر خواهم گرفت، و بدین  ترتیب، 

با مقام و منصبی که دارم به آنان خدمت خواهم کرد، از 

آن ها حفاظت به عمل خواهم آورد، گوش به سخنان شــان 

خواهم ســپرد و از آن ها حمایت خواهم کرد تا آنان منتفع 

و بهره مند گردند و نه من.« بنابراین، شهریار باید در دل، 

خویشتن را از قدرت و فرمانروایی تهی کند، و تنها دلواپس 

حاجات و دلمشغول نیازهای اتباعش شود، و نیازهای آنان 

را نیاز خودش بداند. مسیح با ما چنین کرد؛ و این ها اعمال 

درست و خدمات نیکوی عشق مسیحی هستند.«

در نظر لوتر، که البته شخصّیتی دینی بود، تکلیف حاکم 

ارتقــا و رفعــِت نیکــی و فضیلت بود. حاکم باید مســیح را 

سرمشق و الگوی خویش قرار دهد و همچون یک مسیحی 

نیک عمل کند. نویسندگاِن اومانیست آیینٔه شاهی، ]البته[ 

نگرش اندک متفاوتی را ارائه می کردند. ایشــان تصریح و 

اصراری بر مسئولّیت دینی حاکم نداشتند، و به ضرورِت 

فضیلت منــدی حاکم اهمّیت بســیار بیشــتری دادند. از 

همین رو، چنین جزوات و رســاالتی را »فهرســت فضایل« 

نامیده انــد. در نظــر نویســندگان اومانیســت، سیســرون 

ُمقتــدی مهّمــی بود که در رســالٔه »تکالیــف اخاقی« به 

دفاع از اّتفاق و توأمانی مصلحت و فضیلت می پردازد.

صاحــب  حاکــم  چنانچــه  سیســرون،  رأی  مطابــق 

فضیلت باشــد منافع خــودش را نیز ارتقــا می دهد؛ رفتار 

فضيلت مندانه و آنچه برای خود شــخص خوب است، بر 

هم نهاده و منطبق هستند.
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از  زنجیــره ای  رومــی  نویســندگان  دیگــر  و  سیســرون 

موقعّیت هــای اخاقــی را توصیــف می کردنــد کــه در آن 

شرایط، مردم باید در مسیر فضیلت قدم بردارند و فضایل 

را در پیش بگیرند. »آدمی بایستی گشاده دست و سخی 

باشد و نه خسیس؛ هیچ چیزی بیش از این سزاوار و زیبنده 

طبیعت بشــری نیســت.« بر همین وجه، ســنه کا۱ نیز در 

رسالٔه »در باب رأفت«، سنگدلی و قساوت قلب را امری 

مذموم و ناپسند دانسته و احتراز و پرهیز از آن را ضروری 

می شــمارد. استدالل سیسرون در رسالٔه تکالیف اخاقی 

دایر بر این اســت که برای حفظ قدرت بر دیگران بهتر آن 

است که محبوب باشیم تا آنکه از ما ترس و واهمه داشته 

باشند:

»در میان همه انگیزه ها، هیچ انگیزه ای بیش از عشــق 

و محّبت نمی تواند نفوذ ما را بر دیگران تأمین کند؛ هیچ 

چیز بیش از ترس با این هدف بیگانه نیست.«

بدین  ترتیب، سیســرون بر اهمّیــت صداقت و عمل به 

قــول و درســت پیمانی نیز تأکیــد می کنــد و آن را »بنیان 

عدالت« به حســاب می آورد. نویسندگان اومانیست هم 

که سری در رهن کاسیک ها داشته و هماره در تاش برای 

آموختن و تقلید از آن ها بودند، غالب اندرزها و نصایح شان 

بــه شــهریاران را از سیســرون و ســنه کا و امثــال آن ها اخذ 

می کردند. در این مورد، خصوصاً رســالٔه تکالیف اخاقی 

بسیار پرنفوذ و تأثیرگذار بود. این کتاب بیش از هر کتاب 

دیگری که با نثر التینی تحریر شده بود، در قرون وسطا و 

رنسانس خوانده و رونویسی شد.

بــا عطف توّجه به کثرت و زیادت رســاله هایی در باب 

چگونگــی رفتار شــهریاران و اندرز به حاکمان، شــایدی به 

نظرمان عجیب بیاید که ماکیاولی چه داشــته اســت که 

بــر این ادبّیات بیفزاید. اصالــت و نوآوری عظیم او در این 

اســت که یک فرض بنیادین مؤلفین متقّدم را به پرســش 

می گیــرد و آن این فرض اســت که حاکــم خوب لزوماً باید 

انسان خوبی هم باشد.

فــرض بنیادیــن اندرزگــران متقــّدم در پنــد و موعظــٔه 

حاکمــان ایــن بود که فضیلت حاکم، فضیلت شــهروندان 

معمولــی را در پــی دارد. بنابرایــن، حاكــم بایــد از صفاتی 

همچون عدالت، حکمت، و خویشتن داری بهره مند باشد 

و یک مســیحی خوب باشــد. اّما ماکیاولی، چه در تجربٔه 

خود از جهان سیاست و چه در تفّحص و کاوش در تاریخ 

عهد باستان، به کشف این نکته رسید که چنین صفاتی 

ربــط چندانــی بــه توفیــق و کامرانــی سیاســی ندارنــد. او 

اندرزنامٔه خود را در تقابل و تواجه با دیگر اندرزنامه ها قرار 

داده که ]از نظر وی[ به جهان آن گونه که در واقع هســت 

نپرداخته اند:

»آنچه مانده اســت آن اســت که شــهریار باید با رعایا و 

دوســتان خود چگونه رفتار کند. می دانم که در این باب 

بسیار نگاشته اند و چشم امید است که سخن  گشادن مرا 

در این باره گســتاخی به شــمار نیاورند، به ویژه که در این 

باب نگرش هایی جدای از دیدگاه هــا و آرای دیگران دارم. 

اّما من ســودای آن را دارم که ســخنی سودمند از برای آن 

کس که گوش شــنوا دارد، پیش کشــم، و بر آنم که عوض 

خیال پردازی می باید به واقعّیت روی کرد. بسیاری کسان 

در باب جمهوری ها و پادشاهی هایی خیال پردازی کرده اند 

کــه هرگز در کار نبوده اند. شــکاف میــان زندگی واقعی و 

زندگی آرمانی چنان است که هر گاه کسی واقعّیت را به 

آرمان بفروشد به جای پایستن راه نابودی خویش را در پیش 

می گیرد.«

واقعّیت تراژیک اّما ساده این است که مردم متلّون بوده 

و خوب نیستند. حاکمی که با ایشان فضیلت مندانه رفتار 

می کند، با این فرض که نیکی او انعکاس پیدا کند و رواج 

یابد، نه تنها خود را فریب می دهد بلکه به مملکت خویش 

نیز آفت و آسیب می رساند. اگر مردم با تو فضیلت مندانه 

رفتار نکنند، آنگاه این فقدان فضیلت است که باید انعکاس 

پیدا کند و رواج یابد. بنا به تعبیر مشهور ماکیاولی:

»هر که بخواهد در همه حال پرهیزگار باشــد، در میان 

این همــه ناپرهیــزگاری سرنوشــتی جــز ناکامــی نخواهــد 

داشــت. از ایــن رو، شــهریاری کــه نخواهد شــهریاری را از 

دست بدهد، باید روش های نابکاری را بیاموزد و هر جا که 

نیاز باشد، آن ها را به کار بندد.«

بازگردیم به بحث عقانّیت ابزاری. شــهریار باید چنان 

عمــل کنــد که به اهــداف معّین و مشــّخصی نائل شــود، 

و تنهــا در صورتــی در تعقیــب آن اهــداف عقانــی عمــل 

می کنــد کــه مؤثرتریــن وســایل را اختیــار کند. با وارســی 

اندیشــه و آرای ماکیاولــی، بایــد بگوییــم که او آشــکارا بر 

این باور اســت که نویسندگاِن متقّدم نصیحت الملوک ها 

به تصریــح و گشــاده گویی بیــان نمی  دارند که شــهریاران 

باید در تعقیب چه اهدافی باشند. آن ها، با این فرض که 

اهداف درست، نشر و افراختگی دین مسیحی و فضیلت 

اخاقــی در میــان شــهروندان اســت، اعتقاد داشــتند که 

شهریار باید فضيلت مند باشد و دین حقیقی را عیان سازد. 

بنابراین، شهریار، برای رسیدن به اهداف راست و درست، 

باید آدمی نیک باشــد. اّما ماکیاولی بــاور دارد که در این 

گزارش از نقش و جایگاه شهریار، جای یک چیز مهم خالی 

ستایش ماکیاولی از به دار 
آویختن افراد از خالف آمد 

نگاه سّنتی آن گونه که در 
کتاب در باب رأفت سنه کا 

آمده، می باشد. ولیکن 
در نظر ماکیاولی سیاست 

به خودی خود خشونت بار 
است. عدم توّسل به 

خشونت در پاره ای شرایط 
خود به خشونت ورزی 

بسیار بیشتر در آینده 
می انجامد

۴93

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



اســت، و آن ُبعد سیاســی ماجراســت. ماکیاولی به جهت 

تجربٔه خویش از جدال و پیکارهای نافرجام میان دولت ها، 

نگاهی غیر احساساتی به سیاست دارد. در چشم او، نقش 

اّول شهریار حفاظت و حراست از مملکت و حکومتش، و 

حفظ جایگاه خود در آن اســت. برای دستیابی به »چنین 

اهدافــی«، شــهریار باید جهــان را چنــان در نظر بگیرد که 

»به واقع« هست. کانون توّجه در این بخش البته طبیعت 

بشری استـ ـ مـردم و اینکه انتظار می رود این مردم چگونه 

رفتــار کننــد. با توّجه بــه پژوهش و تفّحــص ماکیاولی در 

تاریخ و سیاست، جای تعجّبی ندارد که وی چنین نتیجه 

بگیرد که آن دسته شهریارانی که آموخته بودند »چگونه 

نیک نباشند« کامکار و بختیار گشته اند، حال آنکه سایرین 

برافتاده و برکنار شده اند. شهریار خردمند باید بر این مبنا 

عمل کرده و پیش برود.

ماکیاولی تعالیم محوری خود را با سلسله ای از تصاویر 

تکان دهنــده ارائــه می کنــد. تجربــه نشــان می دهــد کــه 

شهریاران نادرست بر آن هایی که تاش داشتند منصفانه 

بازی کنند، غلبه کرده و چیرگی یافته اند. شهریار افزون بر 

اینکه انسان است باید جانور هم باشد:

»باید بدانید که برای جنگیدن با دیگران دو راه پیِش رو 

است: یکی با قانون و دیگری با زور. روش نخست در خور 

انســان اســت و روش دوم، روش ددان؛ و از آنجا که روش 

نخست چه بسا کارآمد نیست، ناگزیر باید به دومین روش 

روی آورد. به همین خاطر، بر شهریار است که بداند چگونه 

روش ددان و انسان را به درستی به کار بندد. نویسندگان 

باســتان ایــن نکتــه را در جامــٔه حکایــت بــه شــهریاران باز 

نموده انــد و آورده انــد کــه چگونــه آخیلــس و گروهــی از 

شــهریاران باســتانی را به نــزد خــارون، از کنتاوروس هــا، 

فرســتادند تا وی آموزگار ایشان باشــد و راه و روش خویش 

را به ایشان تعلیم دهد. این حکایت که اشاره به آموزگاری 

نیم آدمی و نیم جانور دارد، بدان معناست که شهریار باید 

بداند که چگونه هر دو سرشــت را داشــته باشــد، زیرا که 

یکی بی آن دیگری نمی پاید.«

ماکیاولی از دو جانور خاص یاد می کند: شــیر و روباه. 

شیر تا آن اندازه قدرت دارد که گرگ ها را براند، اّما تا بدان 

پایه زیرک نیست که از گرفتار آمدن تله بتواند پرهیز کند. 

روباه زیرک اســت اّما قدرتمند نیســت. بنابراین، شهریار 

باید هم شــیر و هم روباه باشــد: »از این رو، باید روباه بود 

و تله هــا را شــناخت و باید شــیر بــود و گرگ هــا را رماند.« 

گفتنی اســت که سیســرون نیز از این دو جانور در رســالٔه 

تکالیف اخاقی بهره برده است، اّما نه به عنوان الگو بلکه 

به عنوان نمونه هایی که باید از آن ها اجتناب کرد:

»به هر دو شیوه، یعنی توّسل به زور و توسل به نیرنگ، 

که هر دو ددمنشــانه اســت... ممکن است دست به کار 

خطــا زد: نیرنــگ ظاهراً متعّلق به روباه زیرک اســت، و زور 

متعّلق به شیر؛ هر دو نمونه بالتمام در خور انسان نیستند، 

اّما نیرنگ از زور زشت تر و ناپسندتر است.«

اّمــا در چشــم ماکیاولــی، پیــروی شــهریار از مواعــظ 

سیسرون فاجعه به بار می آورد. ]با این همه[ به نظر می رسد 

کــه اســتفادٔه او از مثاِل ]شــیر و روباه[ سیســرون عامدانه 

اســت. ماکیاولی در شــهریار یک عمــل دوگانه را پیگیری 

می کنــد. او نه تنها تعالیم محوری اخاقی/سیاســی خود 

را فراپیــش می نهــد، بلکــه در حین انجام آن، به تســویه با 

دیگر نویســندگان پرداخته و به نفی و نســخ ســخنان آنان 

می پردازد.

مثاالت خاّصی که ماکیاولی در شهریار به کار می گیرد، 

حکایت از آن دارد که نّیت وی نقِد قدمای اندرزگر است. 

آن دســته از مســایل اخاقــی کــه او در فصــول شــانزدهم 

تــا هجدهــم به بحث می گــذارد، موضوعات معیــاری در 

نصیحت الملوک هــای ســّنتی اســت. نخســت )در فصــل 

شــانزدهم( این موضوع به بحث گذاشــته می شــود که آیا 

شــهریار باید سخاوتمند باشــد یا دارای خّســت؛ یعنی آیا 

او بایــد درآمدهــای حکومــت خــود را بی حســاب و کتاب 

خرج کند یا نه. پاســخ مرســوم البته این اســت که او باید 

سخاوتمند باشد. چنانکه مشاهده کردیم، سیسرون بیان 

می دارد که حّتی از ظن لئیمی و سیاه کاسه گی باید پرهیز 

کرد. ماکیاولی اّما با واقع نگری و بی پروایی به این پرسش 

می پردازد. اگر شــهریار قصد دارد ســخاوتمند باشد، باید 

منبع درآمدی داشــته باشــد. اّما اگر او به اخذ مالیات از 

اتباعــش مبادرت ورزد، آن هــا از او بیزار و گریزان خواهند 

شد. از سوی دیگر، ممسک  بودن و خّست، امنّیت می آورد. 

دنبال  کردن این سیاست نفرتی از پی نخواهد داشت و بر 

شهریار روا می دارد تا درآمد کافی برای دفاع داشته باشد. 

آن هایی که به احتمال زیاد می توانســتند از سخاوتمندی 

و  گشاده دســتی شــهریار حّظ بــرده و متمّتع شــوند از این 

سیاســت کراهت دارند، ولیکن آن ها عّدٔه قلیلی هستند. 

از این جهت که ممسک  بودن در درازمّدت جاذب قلوب 

عّدٔه کثیری خواهد بود، این راه عین صواب و به مصلحت 

است. گرچه یک استثنا بر این قاعده وجود دارد: شهریار 

قادر اســت تا بــا پول دیگران، رفتاری ســخاوتمند داشــته 

باشد. ثمرات غارت، چپاول، و غنایم به دست آمده از یغما 

را می توان آزادانه قسمت کرد، بدون آنکه موجبات نفرت 

ت در ساختمان 
ّ

با دق
برهانی ماکیاولی در 
می یابیم که منطق بکار 
رفته در آن، به مانند 
منطقی است که معموًال 
در موقعّیت های نظامی 
به آن برمی خوریم. تحت 
شرایطی خاص، شاید 
ضروری باشد که افسر 
فرمانده تعدادی از 
سپاهیان خویش را قربانی 
کند تا بتواند باقی سپاه را 
نجات دهد
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جمعّیت و مردم علیه شهریار شود.

ماکیاولــی در فصــل هفدهــم بــه موضــوع بی رحمــی 

می پــردازد. او از بهره گیــری ســنجیده و خردمندانــه از 

بی رحمــی دفاع می کند و بیان می دارد که برای شــهریار 

پسندیده تر آن است که از او بترسند تا اینکه محبوب دلّها 

باشد.

اگرچه چنین نتیجه گیری هایی متناقض به نظر می آیند 

ولیکــن ماکیاولی آن هــا را حقایقی بدیهی می انــگارد. در 

شــرایطی ویــژه، خشــونت الزم و ضــروری اســت تــا بتوان 

امنّیــت مملکــت را حفــظ کرد. ایــن مورد به خصــوص در 

رابطه با شهریاری که تازه بر تخت جلوس کرده و به امارت 

رسیده است، صدق می کند. شهریار قادر است تا با خلق 

نمونه های اندکی که خوب انتخاب شــده اند، تا مّدتی از 

بی نظمی جلوگیری به عمل آورد؛ شــرایط بی نظم و نسقی 

که فرونشاندن آن مستلزم خشونت بسیار بیشتری است. 

به طور مثال، کار دشــوار و فروبستٔه شهریاری جدید را در 

نحــؤه رفتار بــا اعضای بازماندٔه خاندان حاکم پیشــین در 

نظــر بگیریــد. او می توانــد آن هــا را به قتل برســاند یا زنده 

بگذارد. آشــکار اســت که شــیوۀ دوم انســانی است؛ قتل 

آنــان غیرعادالنه و به ســائقٔه احساســات اخاقی عمومی 

نفرت انگیز است. اّما اگر او از سر آنان بگذرد، آن ها کانونی 

خواهند شد برای الهام بخشیدن به مخاصمان و دشمنان. 

حضــور آن هــا احتمال جنــگ داخلــی را افزایــش می دهد؛ 

جنگــی کــه می توانــد کل مملکت را بـــه ویرانــی و نکبت 

بکشــاند. از ایــن رو، زنده نگه داشــتن بازمانــدگان خاندان 

پیشــین به طــور جــد، بی رحمانه تــر از صــدور فرمــان قتل 

آنان است. با این حساب، در نظر ماکیاولی، بی منازعه و 

گفت و گو باید آن ها را سربه نیست و معدوم کرد. در فصل 

سوم، این نکته به صورت قاعده ای بنیادین بیان می گردد:

»کسی که چنین سرزمین هایی را فتح کند برای احتفاظ 

و نگه داشتن شــان باید دو نکته را به خاطر بســپارد: یکی، 

از میــان برداشــتن خاندان فرمانروای پیشــین، دوم، عدم 

دست  بردن در قوانین و مالیات ها... .«

مثال چزاره بورجا، که بی رحمی و قســاوت منتسب به 

وی صلح و نظم را به رومانیا بازگرداند، پشتوانه و پشتیبان 

نکتٔه مشابهی است:

»اگــر نیــک بنگریــم، خواهیــم دیــد کــه او بــا ایــن کار 

]قساوت[ از فلورانسیان بسی خیرخواه تر بود که برای پرهیز 

از ننگ ستم پیشگی اجازه دادند پیستویا به ویرانی کشیده 

شــود. پس هر گاه مسئلٔه یگانگی و فرمانبرداری رعایا در 

میان باشد، شهریار نمی تواند پروای آن را داشته باشد که 
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وی را جّبــار و ســتمگر بنامنــد، چرا که با قدری زهرچشــم  

گرفتن و مرعوب ساختن، نشان خواهد داد که خیرخواه تر 

از آنانی اســت که از ســر نرم خویی و سهل الُخلقی بسیار 

اجازه می دهند آشــوب درگیرد و کار به خونریزی و غارت 

بینجامد. زیرا همٔه جامعه از آشوب و فتنه آسیب می بیند، 

حال آنکه به دار آویختن چند تن به فرمان شهریار تنها جان 

چند تن را می ستاند.«

ســتایش ماکیاولی از به دار آویختن افراد از خاف آمد 

نــگاه ســّنتی آن گونه که در کتــاب در باب رأفت ســنه کا 

نظــر ماکیاولــی سیاســت  ولیکــن در  آمــده، می باشــد. 

به خودی خود خشــونت بار است. عدم توّسل به خشونت 

در پاره ای شــرایط خود به خشــونت ورزی بسیار بیشتر در 

آینــده می انجامــد. تعالیــم ماکیاولــی در این خصــوص را 

»اقتصاد خشونت« نام نهاده اند. در فصل هجدهم شهریار، 

ماکیاولی فرقی میان قساوت و بی رحمی های خوب و بد 

می گذارد. بی رحمی های خوب آن هایی هستند که باعث 

بی رحمی های کمتر در آینده می شوند اّما بی رحمی های 

بد باعث کاهش قســاوت های زیاد در آینده نمی گردند. 

بارزترین مثال بی رحمی خوب، بی رحمی های یک شهریار 

نوخاسته برای حفظ امنّیت رژیمش است. اگر شهریاری 

نوخاسته، به درستی عمل کند، قادر خواهد بود به یکباره 

دست به همٔه بی رحمی های ضروری بزند و صلح و آرامش 

را بــه مملکــت بازگرداند. پرهیــز از خشــونت در آغاز یک 

حکومت می تواند به روابط میان شــهریار و اتباعش برای 

همیشه خدشه  وارد کند زیرا نیاز به خشونت های بیشتر 

دائمی و پایدار می ماند:

»بنابرایــن بایــد متذّکــر شــد کــه فاتــح بایســتی تمامی 

زخم هایی که بایســت زد را بر خود روشــن کند و ضربه را 

چنــان یکبــاره و کاری فــرود آورد کــه هر روز نیاز به از ســر 

گرفتــن آن نباشــد. و بدین ســان، با آســودن خاطر مــردم و 

نواختن ایشــان بتواند دل هایشــان را به دســت آورد. و آن 

کســی کــه جز این کنــد، خواه از بیمناکی یا سرگشــتگی، 

همواره باید تیغ بر کف باشد و از رعایای خویش بیمناک، 

چراکــه مــردم پیوســته از وی ســتم می بیننــد و در ظل او 

بی مشّقت و آسوده زندگی نمی کنند.«

با دّقت در ساختمان برهانی ماکیاولی در می یابیم که 

منطق بکار رفته در آن، به مانند منطقی است که معموالً 

در موقعّیت های نظامی به آن برمی خوریم. تحت شرایطی 

خاص، شــاید ضــروری باشــد که افســر فرمانــده تعدادی 

از ســپاهیان خویش را قربانی کند تا بتواند باقی ســپاه را 

نجات دهد. بنابراین، ممکن است یک رسته را قربانی کرد 

تــا یــک گروهان را نجات داد، یک گروهان را قربانی کرد تا 

یــک هنــگ را نجات داد، و یک هنــگ را قربانی کرد تا یک 

گردان را نجات داد. در تمامی این موارد، افســر فرمانده 

با انتخابی دشوار روبروست. او باید عّده ای، چه بسا عّدٔه 

زیادی، را به کام مرگ بفرستد، که بر حسب معمول عمل 

شنیعی اســت ولیکن جنگ برگزیدن و تصمیم گیری های 

سخت و دشواری را تحمیل می کند. اگرچه قربانی کردن 

یک عّده عمل خشونت باری به نظر می آید، اّما ماکیاولی 

معتقد اســت که مصلحت و دوراندیشْی در انتخاب یک 

تصمیم کمتر بد به عنوان تصمیم خوب و درســت است. 

پرهیــز از قربانی  کردِن ضروری عّده ای، تقدیری تیره و تار 

برای انسان هایی بیشتر، یا شاید همٔه انسان ها، رقم خواهد 

زند. افسر فرماندهی که نمی خواهد فرمان قربانی  کردن 

تعــدادی از ســپاهیان خویــش را صــادر کنــد، فرماندهــی 

خطرناک برای کلیٔه ســپاهش اســت و نباید به فرماندهی 

گمــارده شــود. رابطٔه نزدیک سیاســت و امــور نظامی، که 

ماکیاولی مدنظر قرار می دهد، با مثال های نظامی تقویت 

می گــردد. به عنوان مثال، مورد هانیبال را در نظر بگیرید 

کــه یــک ســپاه بزرگ را بی کشــاکش نگــه داشــت، ولو این 

سپاه از افرادی از ملّیت های مختلفی تشکیل شده بود و 

در سرزمین های بیگانه می جنگیدند. راز موفقّیت وی در 

شــهرتش به بی رحمی بود. بی رحمی، که برحسب تداول 

شــر به حســاب می آید، می تواند در زمره صفات ضروری 

برای یک رهبر نظامی یا شــهریار دانســته شود. بی رحمی 

برای منسجم نگاه داشــتن مردم ضروری است زیرا مردم 

طبیعتــی مذبــذب و پســت دارند. اعمال نیــک می تواند 

وفاداری مردم را جلب کند، اّما بدین مورد نمی توان مّتکی 

بود:

»زیــرا در بــاب آدمیــان، روی هم رفتــه، بایــد گفــت که 

مخلوقاتی ناســپاس و زبان باز و فریبکار و ترســو و سودجو 

هستند و تا زمانی فرمانبردار و سرسپردٔه شمایند که نفعی 

از جانب شــما به ایشــان برسد؛ و آنگاه که خطری در میان 

نباشد، چنانکه گفتیم، به زبان آماده اند جان و مال و فرزند 

خود را فدای شما کنند، اّما روزی که خطری در میان باشد 

از شما روی برمی تابند.«

از چنین نگرشی نسبت به طبیعت بشری این گونه نتیجه 

می گیریم که بهتر است اتباع یک شهریار از او بترسند تا 

مهــرش را بــه دل بگیرنــد. زیرا »مردم به خواســت خویش 

به شــهریار مهر می ورزند، اّما به خواســت شــهریار اســت 

که از وی می هراســند. بنابراین شــهریار خردمند بایست 

بر آنچه در اختیارش اســت مّتکی باشــد و نــه بر آنچه در 

بی رحمی، که برحسب 
تداول شر به حساب 
می آید، می تواند در زمره 
صفات ضروری برای یک 
رهبر نظامی یا شهریار 
دانسته شود. بی رحمی 
برای منسجم نگاه داشتن 
مردم ضروری است زیرا 
مردم طبیعتی مذبذب و 
پست دارند. اعمال نیک 
می تواند وفاداری مردم را 
جلب کند، اّما بدین مورد 
نمی توان مّتکی بود
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اختیار دیگران است.« ماکیاولی دگرباره آن رویکرد سّنتی 

را که سیسرون بدان تأکید داشت و مبتنی بر این ضابطه 

بود که بهتر اســت محبوب باشی تا اینکه از تو بهراسند، 

را بــا خونســردی کنــار می گــذارد. اّمــا تکان دهنده ترین و 

هولناک تریــن گریــز ماکیاولــی بــه اخاقّیــات، مربــوط به 

وفاداری اســت. نویسندگان اومانیســت به طور عمده در 

این نظر مّتفق القول بودند که شهریار همواره باید به عهد و 

پیمان های خود پایبند بماند: این نگرش بیش و کم پذیرفته 

شده است و چون و چرا ندارد. اّما بار دیگر ماکیاولی این 

تعلیم سّنتی را به چالش می کشد. اگر آدمیان نیکو بودند 

و می شد به پایبندی ایشان به پیمان ها و عهودشان تکیه 

کرد، آنگاه شاید شهریار هم باید به عهود و پیمانش با آن ها 

وفادار می ماند. اّما »چون انســان ها بد هســتند و سست 

پیمان، شــما نیز ناگزیر از پایبندی به پیمان خود با ایشان 

نیستید.«

 ماکیاولــی به نحــو تکان دهنــده ای مشــاهدات خــود را 

این گونــه بیان می دارد: »مردم همواره با شــما ناراســتند، 

مگــر آنکــه ناگزیر از راســت بــودن باشــند.« تاریخ نشــان 

می دهد که شــهریاران موّفق »اعتنایی به درست پیمانی 

نداشته اند«. این به آنان کمک کرده است که بر »کسانی 

که درســت پیمانی و وفاداری را بنیان کارشــان قــرار داده 

اند« چیره گردند.

بنابرایــن، جوهــرٔه تعالیم سیاســی ماکیاولی این اســت 

که شــهریار باید به هر وســیلٔه مؤثری متوّسل شود. این از 

واقعّیت های ناگوار زندگی سیاسی است که غمض عین از 

فضیلت علی االغلب مؤثرتر از عمل فضیلت مندانه است. 

شــهریار خردمند باید با این واقعّیت روبرو شود و بیاموزد 

که چگونه خوب نباشد. آنچه مسائل را غامض تر می کند 

این اســت که ماکیاولی بدین نکته نیز اشــاره می دارد که 

شــهریار در ظاهر بایســتی آراســته به فضایل سّنتی باشد، 

چــه برخــوردار از ایــن فضایــل باشــد چــه نباشــد. اگرچــه 

فضیلت منــد »بــودن« می توانــد خطرنــاک باشــد، ولیکن 

فضیلت منــد »نمــودن« همــواره بایســته و خوب اســت. 

مردم به طور عمده، مشــتاق پیروی و اطاعت از شهریاری 

هســتند کــه به ظاهــر صــادق، مهربــان، گشاده دســت، و 

پایبند به پیمان اســت، اگرچه باز هم ماکیاولی باور دارد 

کــه خوب نیســت شــهریاری »به واقع« واجــد این صفات 

باشــد. بدین جهت، صریح و قاطعانه میان قلمرو تظاهر و 

واقعّیت )وانمود و بود( خط تمایزی می کشد. او بر این نظر 

اســت که نویســندگان اندرزنامه های قدیم فریب ظاهر را 

خورده اند و باور کرده اند که برای شهریاران فضیلت مندی 

امری واجب و ضروری است. اّما در نظر ماکیاولی ظواهر 

كفایــت می کننــد. اگرچه هــر شــهریاری باید خــودش را 

آماده کند که »دل رحم، درســت پیمان، باشفّقت، صادق، 

و دیندار« نباشد، اّما باید این رنج را بر خود همواره کند که 

به نظر بیاید این صفات را داراست. قدری فریبکاری برای 

موفقّیت در سیاست اهمّیت اساسی دارد اّما فریب دادن 

توده ها کاری آســان اســت. اکثر آدمیان به ســادگی فریب 

می خورند و معموالً مشتاق هستند که فریب داده شوند: 

»مــردم چنان ســاده دل اند و بنــدٔه لحظه که هر فریفتاری 

همواره می تواند کسانی را بیابد که مستعد و آمادٔه فریب 

خوردنند.«

پینوشت
۱. ســنه کا )Seneca(: سیاســتمدار و فیلســوف رومــی کــه صاحــب 
تألیفــات مهّمی بود. وی تــا مّدت ها از یاران و مشــاوران نرون بود 

اّما کمی بعد مغضوب گردید و به فرمان نرون خودکشی کرد. م.

ماکیاولی دگرباره آن 
رویکرد سّنتی را که سیسرون 
کید داشت و مبتنی  بدان تأ

بر این ضابطه بود که 
بهتر است محبوب باشی تا 

اینکه از تو بهراسند، را با 
خونسردی کنار می گذارد
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کیاولی و زایایی شر ما
پی یر منان

زاد مترجم: کامران شیر
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در ابتدا بایستی یادآور مبداء حرکت تاریخ نوین اروپا 

شــویم، یعنی به دوره ای اشــاره کنیم که مســئلٔه قاطع و 

مســتحکم رستگاری، همان رستگاری مسیحی، غلبه بر 

کل اروپا یافته بود. مبرهن می نماید که امکان نداشــت 

به سادگی بتوان از چنبرٔه چنین انگاره ای گریخت، چراکه 

این غلبه و استیا تنها قدرت بیرونی نهادی استبدادی 

نبود، بلکه اعتقاد و باور قلبی آدمی به حساب می آمد. 

البتــه قادر بودند تــا در آن ایام قیام کرده و علیه قدرت 

ســتبری دســت بــه شــورش بزنند کــه به عیسی مســیح 

اســتناد می جســت، ولیکــن چگونــه امکان داشــت تا به 

مقصــودی مبهم اندیشــید، چگونــه امکان داشــت تا آن 

حقــوق »طبیعــت« بنیــاد عرفــی کــه اراده کــرده  بودند 

مقابل کلیســا بنهنــد را در ذهن پرورش دهنــد؟ امروزه، 

چنین موضوعی بدین جهت برای ما سهل و آسان جلوه 

می کنــد کــه این جهــد و کوشــش در فرجام پیروز شــد. 

اّما پرسش اینجاست که شرایِط قرن سیزدهم یا پانزدهم 

چگونه بود؟

نخســتین تــاش ســترگ بــرای آزادی طبیعــت و اّول، 

طبیعت سیاســِی انســان از چنگ مسیحّیت و همچنین 

برای تأیید کمال و غنای این طبیعت، نزدیک سال ۱۳۰۰ 

میادی در ایتالیا انجام پذیرفت. در این دوره، بازیابی 

آثــار ارســطو به مــدد برگــردان آن ها به زبــان التینی تأثیر 

فراوانــی بــر جــای نهاد. ایــن رخــداد مهم فکــری، واقعٔه 

سیاســی بزرگــی نیــز شــد. تــا آن دوره، جامعٔه مســیحی 

غربی، اندیشٔه دوران باستان )یونان و روم( تنها به واسطٔه 

نوشــته های پراکنــده و نامنســجم آبــاء کلیســا -خاّصــه 

آگوســتین قدیس- شناخته شــده بود که به نحوی گذرا 

و با اشــارات و تفســیرهای قرون وســطایی حفظ گردیده 

بود. جالب اینکه اندیشٔه باستانیان را -چه در تأیید و چه 

در انتقــاد- به منظــور غایاتی به کار می بســتند که از در 

غیرّیت با خود آن اندیشــه ها وارد می شــدند. اّما از این 

دوره به بعد، اندیشٔه دوران باستان قادر بود تا با واژگان 

خــاص خویــش، یــا دســت کم از زبــان ترجمه هایــی قابل 

پذیرش و گاه بسیار وفادار بـه متن اصلی، از خود سخن 

گویــد. معنــی ایــن اّتفاق چیــزی جز این نبــود که جهان 

طبیعــی یا عرفــی یا الییک در حالتی بالقــّوه، به زودی از 

چنبرٔه مقوالت و سازه های مسیحی می گسلد و می تواند 

خــود را بــاز بشناســد و دوام و دیمومت خــاص و جایگاه 

ویــژٔه خــود را اعــام بــدارد. این گونه بود کــه حاکمّیت 

فکــری یگانــه و بی بدیــل کلیســا بــه آخــر کار رســید. در 

ایــن عصــر، رویارویی بــا قــدرت فائقٔه سیاســی خافت 

پــاپ، نخســتین بیان و نمــود خود را در ایتالیــا و در آثار 

کسانی چون دانته۱ و مارسیلیه پادوایی۲ یافت. می توان 

گفت که اندیشــٔه اروپایی، در این مکان و در این زمان، 

با وضعیت سیاســی هم آهنگ و هم راستا گردید. ]البته[ 

باید به سرعت اضافه کرد که این نخستین تاش چندان 

به جایی نرســید و بالندگی و بســط سیاســت اروپایی بر 

پایــٔه اصول مورد نظر دانته و مارســیلیه پادوایی قابلّیت 

امکانی نیافت.

عّلت آن نیز به شرایط و اوضاع و احوال باز می گشت. 

در واقع، تمام امید و آرزوی دانته و مارســیلیه پادوایی، 

احیــا و تولّــد دوبارٔه امپراتوری بود ولیکن با عطف توّجه 

بــه شــرایط آن اّیام ایتالیــا، چنین اندیشــه ای ره به منزل 

نمی بــرد. قابــل ذکــر اســت که دلیــل این شکســت تنها 

شــرایط بیرونــی نبود. در آن شکســت، دالیــل فکری نیز 

وجود داشــت: ارســطوباوری آنان، که به مدد آن توانایی 

آن را پیــدا کردنــد تــا تــداوم، جایــگاه ویــژه و افضلیت و 

واالیــی جهــان طبیعی و در قــدم اّول، جهان سیاســی را 

اعــام دارنــد، امکان تضمیــِن کارآمد اســتقال آن را در 

برابر خواست های کلیسا نمی داد. چرا؟ 

در اینجا ما با مسئله ای -اگر بتوان گفت- بسیار مهم 

و حایــز اهمّیــت مواجهیــم. چــرا آزادی و رهایــی جامعٔه 

عرفــی از چنبــرٔه کلیســا بر اســاس اصول اندیشــٔه دوران 

باستان کاسیک که بازیافته شده بود، صورت نپذیرفت 

یــا به عبارت بهتر، بر اســاس آن قواعد تــداوم پیدا نکرد 

ــــ در حالــی که در آغاز بر اســاس آن قواعد شــروع کرده 

بود؟ چرا »مدرنیتٔه« سیاســی رنسانســی آن چنان تداوم 

نیافت و منتشر نگردید؟ و چرا و به چه عّلت در گسست 

از ارســطو و سیســرون -کــه اّولیــن مّتحدانــش بودند- و 

همچنین از کلیسا قرار گرفت؟

 در پاسخ باید گفت که اصول دوران باستاِن کاسیک 

در واقــع اجــازه آن را نمــی داد که جامعٔه عرفی مســتقل 

از کلیســا شود و اســتقال خود را بیابد. ارسطو، زیست 

و حیــات آدمــی را در چارچــوب خیرها و غایات تفســیر 

می نمــود، البتــه خیرهــا و غایت هایــی سلســله مراتبی. 

هرچند تعالیم ارســطو به دانته و مارســیلیه پادوایی این 

امکان را می داد تا با باریک اندیشی و ظرافت فراوان، به 

شــرح و تفصیل ســاختار زندگی عرفی پرداخته و مزایا و 

نیکویی و ارجمندی آن را خاطرنشان سازند، اّما هم زمان، 

از آنجا که چنین تعالیمی زندگی آدمی را به شیوه ای شرح 

می داد که مجموعه و سلسله ای از خیرها و غایات آن را 

تعّین بخشیده است، در برابر خواست - یا حّتی می توان 

اصول دوران باستاِن 
کالسیک در واقع اجازه 

آن را نمی داد که جامعٔه 
عرفی مستقل از کلیسا شود 

و استقالل خود را بیابد. 
ارسطو، زیست و حیات 

آدمی را در چارچوب 
خیرها و غایات تفسیر 

می نمود، البته خیرها و 
غایت هایی سلسله مراتبی
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فلسفٔه ارسطو این قابلّیت 
را داشت که هم در خدمت 
تدوین مّدعیات کلیسا در 
خصوص حاکمّیت زمینی 
درآید و هم به ابزاری برای 
مطالبٔه جامعه عرفی بر 
علیه کلیسا تبدیل گردد

گفــت در برابــر زیاده خواهــی و بیهوده کاری مســیحی، 

آســیب پذیر و از اساس آسیب پذیر، بود، چون خیری که 

ره آورد کلیســا بــود و غایتــی کــه بدان هدایــت می کرد، 

از هــر خیر و غایت طبیعــی واالتر و برتر می نمود. بدین  

ترتیب، فلســفٔه ارســطو این قابلّیت را داشــت که هم در 

خدمــت تدوین مّدعیات کلیســا در خصوص حاکمّیت 

زمینــی درآید و هم به ابزاری برای مطالبٔه جامعه عرفی 

بــر علیه کلیســا تبدیل گردد. این ســخن صادقی اســت 

که توماس آکویناس قدیس، یعنی بزرگ ترین اندیشمند 

»ارسطویِی« پس از ارسطو، هم حکیم بود و هم در زمرٔه 

قدیســان کلیســا به حســاب می آمــد. قدیــس آکویناس 

معتقد بود که فلســفٔه ارســطو حامل هر آن چیزی است 

که برای خرد طبیعی قابل دسترس می باشد. به باور او، 

اگرچه وحی مسیحی به این حقایق طبیعی حقیقت های 

دیگر و البته برین و اعلی تری را می افزاید، لیک به ابطال 

آن ها نمی پردازد:

»فیض الهی به طبیعت کمال می بخشد، آن را ویران 

نمی کند.«

به وضــوح قابــل مشــاهده اســت کــه فلســفٔه ارســطو 

قابلّیــت دو کاربســت ناســازگار از خــود را ارائه می داد؛ 

بدین شــکل که می توانست هم برای رویارویی با کلیسا 

و هــم بــرای تقویت و نیرومندی آن به کار بســته شــود. 

همیــن کاربســت دوگانــه و ناســازگار، خــود برای نشــان 

دادن این واقعّیت که فلســفٔه ارســطو نمی توانســت پی 

و اســاِس تعریف سیاســی نو و جدیــدی از روابط جامعٔه 

عرفــی با کلیســا باشــد. می تــوان این گونه بیــان کرد که 

ایــن فلســفه به مثابــٔه جنگ افــزار زیاده از حد ســنگینی 

می ماند که خواهی نخواهی بعید می نماید که از دست 

کســی که آن را به کار می برد به دســت حریفش بیفتد. 

در چنیــن وضــع و حالــی، ایــن کلیســا بود که ســرانجام 

بهتــر توانســت آن را حفــظ کنــد و تومــاس آکوینــاس را 

همچــون »مرجع عام« خود تقدیس کنــد. با وجود این، 

آموزه ها و تعالیم توماس قدیس پاسخی برای این مسئلٔه 

سیاسی فوری عرضه نمی کرد: فرض می کنیم که آدمی 

دو هــدف طبیعــی و فراطبیعــی دارد که گرچــه هم پایه 

نیســتند اّما به یک اندازه مشــروعّیت دارند؛ اکنون این 

پرسش به ذهن متبادر می شود که آن هنگام که اقتدار 

دینــی و اقتــدار دنیــوی اوامــر ناســازگار و متضــادی بــه 

مــن می دهنــد، بایســتی از کدام  یک »اینجــا و اکنون«۳ 

اطاعت و فرمان برداری کنم؟

کلیســا در برابر این پرســش و بر اســاس تعالیم قدیس 

آکوئیناس این گونه پاسخ می گفت: بایستی راه آزموده و 

جاافتاده ای که از رهگذر ایمان به وجود آمده را در پیش 

گرفت. پرواضح اســت که چنین پاســخی نمی توانســت 

بــه کام کســانی کــه قصــد داشــتند به صورتی غیــر قابل 

بازگشــت و محکــم اســتقال جهــان طبیعی یــا عرفی را 

مشــّخص کنند، خوش نشیند. ارسطو -بر اساس تفسیر 

آکوئیناس، و همچنین تفسیر دانته و مارسیلیه پادوایی- 

از ایــن قابلّیــت برخــوردار نیســت کــه بــه حــل مســئلٔه 

الهّیاتی-سیاسی ما مددی برساند.

دو قــرن بعــد در ایتالیــا، ماکیاولی این مســئله را حل 

کــرد، اگرچــه نمی توانــم اذعان کنم که او مســئله را حل 

کرد، اّما در هر حال آن را حل و فصل کرده و بدان فیصله 

داد. کمی قبل تر بیان داشــتم که اندیشــٔه سیاسی اروپا 

در عصر دانته و مارســیلیه پادوایی با وضعّیت سیاســی 

برابــر و یکســان گردیــد. از آن پــس، فهــم تاریخ سیاســی 

اروپا بدون توّجه به خطوط مهم تاریخ اندیشــٔه سیاســی 

امکان پذیر نیست. در آن دوره، حّتی اگر کسانی معتقد 

بودنــد بــر ایــن نظــر باشــند کــه اندیشــه و افکار ارســطو 

اعتبــاری فراگیر و عام دارد )دانته و مارســیلیه پادوایی 

نیــز بر این عقیده بودند(، اّما به ضرورت این نکته را نیز 

قبول داشــتند که این اندیشــه از تجربٔه سیاســی بالکل 

متفاوتی زاده و پیدا شده است: درواقع، پولیس  یونانی، 

برخاف دولت شــهر ایتالیایی، با خواســته های سیاســی 

کلیسایی جهان روا رو برو نبود. به همین خاطر، هم باید 

به اعتبار فراگیر  بودن اندیشٔه ارسطو اذعان کنند و هم 

تحــّوالت ژرفی را در آن وارد نمایند. باالتر، به مهم ترین 

این تحّول ســازی اشــاره کردیم. به عبارتی، ارســطوباوری 

مارســیلیه پادوایــی و بیــش از او، دانتــه، اســتداللی لــه 

امپراتــوری اقامــه می کــرد، یعنــی به نفــع همــان صورت 

سیاســی ای که ارســطو آن را نازل و مادون شــکل پولیس 

تصــّور می نمــود و از مصادیــق بربرّیــت می دانســت. بــا 

ماکیاولی -که در تقدیمیٔه کتاب شــهریار )نوشته شــدٔه 

۱۵۱۳( از »تجربــٔه طوالنــی خــود در بــاب مســایل نــو«۴ 

ســخن می گوید- تجربٔه مدرن، شــیؤه بیان خاص و ویژه 

خــود را پیــدا کــرد. یا به عبــارت دقیق تر، با تفســیری از 

خــود مواجــه گردید کــه اندکی بعــد، جهت گیری ذهن 

اروپایی و بنابراین تاریخ سیاسی اروپا را از آن زمان تا به 

اکنــون تعیین کرد و واضح و آشــکار نمــود. چنین اعام 

نظــری، به نحــوی می تواند غیرقابل قبول باشــد و باعث 

این پرســش شــود که آیا تفویض این چنین قدرتی به یک 

تــن خودکامگــی و ]نتیجتــاً[ نامعقول نیســت؟ در پاســخ 
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بدین پرسش باید گفت که تنها گزارش کاملی از رشد و 

گسترش اندیشه و سیاست مدرِن پس از ماکیاولی قادر 

اســت تا تفویض نقش بنیان گر و مؤســس به او را توجيه 

کند. البته به ســرعت می توان روشــنگرانه بیان داشــت 

کــه اینجــا ســخن بر ســر تفویــض قدرتــی »فراانســانی« 

بــه یــک تن نیســت. به هــر تقدیــر، تفســیر ماکیاولی از 

تجربٔه مدرن بر برخی وجوه بنیادین اندیشــه و سیاست 

مــدرن پرتــو انداخــت و آن را آشــکار نمــود. از آنجــا کــه 

چنین تفســیری به پروژٔه سیاســی ممتد و وســیعی مدد 

می رساند -همانا سلب اعتبار بنیادیِن مّدعیات سیاسی 

کلیســا- افــراد بســیار زیادی کــه ایــن پــروژه را گرامی و 

ارجمند می شــمردند برای هدایت اندیشه و عمل خود، 

مدام با این تفسیر مواجه می شدند. در واقع، اینان با بنا 

نهادن عمل خویش بر این تفســیر، به تدریج و رفته رفته 

جهــان سیاســت را دگرگــون ســاختند. و بدیــن  ترتیــب، 

تفســير ماکیاولــی از تجربــٔه مــدرن، از تفســیری ســاده 

یعنی رویکردی »نظری« به بخشــی از زندگی »واقعی« 

مبــّدل گردیــد و حّتــی خــود را در بــاور کســانی جایگیر 

کــرد که در آغــاز و به پروژٔه مقّدماتی روی خوش نشــان 

نداده بودند. پرواضح اســت کــه در اینجا امکان تحلیل 

اندیشــٔه ماکیاولــی با جزئیاتــش وجود نــدارد، اّول بدین 

عّلت که بخشــی از موضوع اصلی این جســتار نیست و 

ســپس به این دلیل که اندیشــٔه او در چارچوب یک بیان 

کّلی و بازنمودی مختصر و فشــرده بســیار آسیب پذیر و 

البته سرکش است. بنابراین، در اساس به ایده ای اکتفا 

می کنم که هر فردی از ماکیاولی در سر دارد، حّتی اگر 

آثار وی را به طور جّدی از نظر نگذرانده و یا به هیچ وجه 

نخوانده باشد.

به بیانــی دیگــر، مــن توّجــه خــود را بــه ســطح و ظاهر 

یــا »رویــٔه« کارهایــش معطــوف کــرده و بــه همــان اکتفا 

می کنم، زیرا ماکیاولی با همین رویه یا ســطح از کارش 

بود که ذهن آدمیان را تحت تأثیر قرار داد و بر آن ها اثر 

گذاشت. عاوه بر این، در خصوص نویسنده و متفّکری 

در مرتبه و ردٔه ماکیاولی می توان گفت که گاهی سطح 
چیزی ژرفا را نیز با خود به همراه دارد.۵

می دانیم که ماکیاولــی اهل فلورانس بود و »تجربٔه« 

او از »مســائل مــدرن« ذیــل تجربــٔه زندگی سیاســی در 

دولت شــهر بود. ]شــکل[ دولت شــهر از طرفــی معاند با 

کلیســا بود و با آن عداوت داشــت و از طرفی دیگر، در 

برابر آن آسیب پذیر نیز می نمود. این وضعّیت خصمانه و 

در عین حال بسیار ناتوانمند، به طور طبیعی به پروژٔه رد 

و طرد بنیادین دین از دولت شهر و بستن تمامی درهای 

شهر به روی نفوذ دین رهنمون می شود. پاره ای موّرخین 

در صدد هســتند تا بگویند ماکیاولی و کسانی که از او 

پیــروی کردنــد یــا راه او را ادامه دادند، نه صرفــاً با خوِد 

دیــن، بلکه تنها با زیاده روی ها و انحرافات و مفاســد آن 

عنــاد می ورزیدنــد. اّما تنها روش قطعــی در امان بودن 

از زیاده خواهی هــا و زیان هایــش، علی الظاهــر رانــدن و 

کیــش دادِن هــر نوع نفــوذ -نیک یــا بد- دین بــر زندگی 

شهروندی است.

حقــاً مــا از ماکیاولــی چــه می دانیــم وقتــی کــه از او 

هیــچ نمی دانیــم؟ می دانیــم کــه او بــه آموزش بــدکاری 

می پــردازد. بدین معنا کــه عامت می دهد و راهنمایی 

می کنــد کــه چگونــه می تــوان از راه فریــب کاری و زور 

قــدرت را فراچنــگ آورده و حفــظ کــرد و چگونــه توطئــه 

و دسیســه ای را به ســرانجامی نیکو رســاند. او این گونه 

تعلیم می دهد که نباید دشــمن خود را تهدید یا زخمی 

کــرد، اّما زمانی  که بشــود او را کشــت، باید چنین کرد. 
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در دولت شهر ماکیاولی، 
ما تنها با نیکی یا خیری 
تقلیل یافته به پاکدلی 
مردم مواجه می شویم. 
حال با عطف نظر به 
این نکته که ماکیاولی 
مّدعیات مربوط به 
»فضیلت« بزرگان را از 
اساس فاقد ارزش می داند 
و مردم را به عنوان تنها 
تکیه گاه »نیک خواهی« 
موجود در دولت شهر به 
شمار می آورد، می توان 
او را نخستین اندیشمند 
دموکراتیک )هوادار مردم( 
دانست

مــا مدرن هــا، کــه دوســتدار واژگان انتزاعــی بــا گســترٔه 

بی کرانیــم، از »واقع بینــی« ماکیاولــی حــرف می زنیــم. 

حقیقتی  اســت که در »واقعّیِت« سیاســی خون خواران 

و آدم کش هــا، دسیســه ها و کودتاها وجــود دارد. اّما در 

عیــن حــال، نبایــد فرامــوش کنیــم کــه ادوار و رژیم های 

بــدون آدم کشــی و جنایــت، دسیســه چینی و کودتا نیز 

پیدا می شوند و در کار بوده اند. به همین خاطر، می توان 

بدیــن نکتــه اذعان کرد کــه فقدان و عــدِم چنین اعمال 

شــرورانه نیــز »واقعّیــت« به حســاب می آیــد. بنابراین، 

سخن گفتن از »واقع بینی« ماکیاولی، ناچاراً به قبول این 

نگاه می انجامد که ازنظر سیاسی »شر« و بدی، خطیرتر 

و بنیادین تــر و ]در نتیجه[ »واقعی«تر از »خیر« اســت. 

اینکــه در زندگــی سیاســی، به ویژه در زمــان پایه گذاری 

دولت شــهرها یــا زمــان تغییــر رژیم ها، شــرارت فــراوان و 

اعمال خشونت بار، رذیانه و ددمنشانه بسیاری حادث 

می شود، واقعّیت هایی هستند که ماکیاولی به آدمیان 

تعلیم نداده اســت و انســان ها همیشــه و پیش از او این 

اعمــال را می شــناختند و بــدان وقوف داشــتند: چگونه 

می تــوان از آنچه آشــکار و هویداســت غمض عین کرد و 

آن را ندید گرفت؟ با این حال، نباید این نکته را فراموش 

کرد که در حقیقت، معتبرترین نویسندگاِن امور سیاسی 

چنیــن امری را برنمی تابیدند و در امور سیاســی، ابتدا، 

خيرهــا و نیکی هــای منبعــث از آن را لحــاظ می کردنــد. 

کمی قبل تر، رویکرد ارســطو را متذّکر شدم: مطابق نظر 

وی، اگر بخواهیم دولت شهر ]=پولیس[ را در افق روشنی 

بنگریــم، بایــد آن را بر اســاس غایــت آن در نظر بگیریم: 

پولیس تنها محدوده ای اســت که آدمی قادر اســت در 

آن ماهّیــت خویــش، که حیوانی ناطق و عقانی اســت، 

را بــا بــه کار بســتن فضایــل الینفک شــهروندی و اخاقی 

به کمال برســاند. فضایلی که به او امکان می دهد تا به 

نمایش و ارائٔه رفعت و حســن مرتبه اش بپردازد. ارســطو 

به خوبی بدین موضوع واقف اســت که حیات سیاسی، 

آسیب شناســی، انقاب هــا و رژیم هــای خــاص خــود را 

دارد که در بیشــتر موارد با خشــونت همراه هستند -او 

بخش پنجم کتاب سیاســت را مشــّخصاً معطوف به این 

موضوعات کرده است- اّما فکر می کرد که صرف توّجه 

و تمرکــز بر این پدیده ها می تواند باعث دور شــدن نگاه 

انســان ها از غایــت ویــژٔه خود و همچنیــن غایت پولیس 

شــود. ماکیاولی، اّما در جهت مخالف، می کوشــد تا ما 

را متقاعد کند که توّجه خاص یا تا حدودی ویژٔه خود را 

معطوف به این پدیده ها نماییم:

در واقــع او قصــد دارد »بیگناهــی« مــا را از ما بگیرد؛ 

او اراده می کنــد تــا بــه ترغیــب و تحریــک مــا بــرای از 

دســت دادن چیــزی کند که پس از مطالعــٔه آثار وی -با 

احساســی دلپذیــر از برتــر بــودن و به گونــه ای غیرقابــل 

مقاومت- وسوســه می شــویم آن را »بی گناهی قدیم« و 

»ساده دلی سابق« خود بنامیم. آری ماکیاولی نخستین 

اســتاد ســوء ظن و بداندیشــی اســت. امروزه، بر حســب 

تداول از مارکس و نیچه و فروید نیز با عنوان سه »استاد 

ـ یــا اندکی قبل  بداندیشــی« ســخن بــه میــان می آورنــدـ 

سخن می گفتند. چنین توصیفی از این نظر قابل توجیه 

به نظر می رســد که ســه نویســندٔه فوق ما را به تشکیک 

دربــارٔه نیکوتریــن نّیــات و انگیزه هایمــان دعــوت کرده 

و فراخواندنــد. اّما ماکیاولی نخســتین کســی بود که با 

بداندیشی و سوء ظن به نقطٔه استراتژیک زندگی آدمیان 

که همانا همزیســتی و حیات سیاســی آنان اســت، نظر 

کرد. و شــّکی نیســت که از آن پس، این سوء ظن دیگر ما 

را رها نکرده است. به سخنان جانِی بیمار از بدسگالی و 

سوء ظن گوش بسپاریم:

»و تنها در پیوندهای عاشقانٔه قلبی نیست که ضعف 

اخاقی و ناتوانی در عواطف و احساســات پایدار، خود 

را نشــان می دهنــد: در طبیعت همــٔه چیزها به یکدیگر 

مربوطند. وفاداری در عشــق نیرویی است مانند ایمان 

مذهبی، مانند شــور آزادی. باری، ما دیگر هیچ نیرویی 

نداریــم. دیگــر نــه توانایی دوســت داشــتن داریــم و نه 

قادریم باوری داشــته باشــیم و نه آرزو و امیدی. هر فرد 

بــه حقیقت آنچه بیان مــی دارد تردید می کند، به آنچه 

اظهار می دارد سخت پوزخند می زند و به آنچه احساس 
می کند با شتاب پایان می بخشد.«۶

قــدر متیقــن، یکــی از ویژگی هایی که عمیقــاً در روح 

مدرن ریشه دوانده، تردید و شک به امر خیر، نیشخند 

از روی تکّبر و برتری و شور -تنها شور- خاصی از ابلهی 

و ســاده دلی اســت. برای درک پیدایش و رشــد سیاست 

مدرن، پیش از هر چیز، ابتدا باید تحّول در چیزی را به 

فهــم درآورد که به رغم ظاهر تصّنعــی اش، می توان آن را 

»جایگاه و مرتبٔه خیر« نامید.

اکنــون باید این پرســش را پیش کشــید کــه ماکیاولی 

چگونه کوشــید تا ویژگی محوری یا »سرشــت و جوهر« 

شر در امور سیاسی را به ما بقبوالند؟ ما بدین نکته علم 

داریــم که آنچه ماکیاولی با وســواس و عاقٔه زیاد مورد 

واکاوی قــرار می دهــد، به طــور معمــول »وضعّیت هــای 

فوق العــاده« نام نهاده انــد. وضعّیتی نظیر بنیان گذاری 
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دولت شــهرها، تغییــر رژیم هــای سیاســی و توطئه هــا و 

دسیســه چینی ها. بــرای اینکه به مقایســٔه وی و ارســطو 

بپردازیم، الجرم می گوییم که ماکیاولی زندگی سیاسی 

را در چشــم انداز مبدأ یا خاســتگاه هایش -خاستگاه های 

اغلب خشــونت آمیز و ناعادالنه- شــرح و توصیف کرده 

اســت و نه در افق غایات. او البته یکســره این نکته را از 

نظــر دور نمی دارد که در اوضاع و احوال عاّدی، زندگی 

شــهروندی می توانــد تا حــدودی آرام باشــد و این امکان 

هســت که بتوان به میزان زیادی عادالنه بر آن حکومت 

کرد. با این همه، با هزار ترفند گوشــزد می کند و متذّکر 

می گــردد که ایــن اخاقی  بــودن »عــاّدی« به صورتی از 

بی اخاقــی »فــوق عــاّدی« آویختــه -یــا بــا آن مشــروط- 

شــده اســت. »خیــر« تنهــا  منتج از »شــر« اســت و این 

فقط »شــر« اســت که از آن حراست می کند. ماکیاولی 

نه تنهــا تمایــز میــان خیر و شــر را زایــل نمی گرداند بلکه 

بالعکــس، آن را نــگاه مــی دارد، ]زیــرا[ اگــر بخواهــد ایــن 

گــزارٔه رســواکننده و فضیحت بــار و البتــه با اهمّیت که 

می گوید »شر« بنیان گذار »خیر« است را مستدل کند، 

بایــد همچنــان ایــن تمایز را حفــظ کند. بنابرایــن، بدون 

درنــگ نتایــج و پیامدهای چنین دیدگاهــی را بر تعریف 

دولت شــهر و مناســباتش با دین می فهمیم. از این پس، 

دولت شــهر جزیــره ای تصّنعــی و ســاختگی اســت که با 

شیوه های قهرآمیز و خشن برپا شده است. به روی هیچ 

افِق فراســوی خود گشــوده نیســت، و تنها در مناســبت 

با عّلت پیدایش خویش قابل فهم می باشــد. بدین ســان، 

میل »ترّقی بخشی« یا »کمال  یافتِن« »خیِر« دولت شهر 

به مــدد خیری »بریــن« که دین می تواند مســئولّیت به 

ـ نســنجیده و حّتی  ارمغــان آوردن آن را بــر عهــده گیردـ 

مهمــل و میان تهی می گــردد. در واقع، ارمغان خیر تنها 

خرابی و اخال در کارکرد »طبیعی« دولت شهر را در پی 

دارد. نمونه ای که در ذیل می آید نشانگر این مّدعاست: 

آگاهیم که مســیحّیت مســتوجب به پدید آمدن برخی 

انعطاف ها در خلق و خوی های آدمیان شــد. اّما نتایج و 

ماحصل سیاسی آن از جمله این شد: هنگامی که شهری 

را فتح می کردند دیگر مردان را از دم تیغ نمی گذراندند 

و زنــان و کــودکان را بــه بردگی نمی بردند. نــادان از این 

وضــع خوشــحال می شــود اّمــا ماکیاولــی بــه او نشــان 

می دهد از زمانی که هم هوّیتی شــهروند با دولت شــهر 

خود یعنی همســان  دانســتن غریزٔه صیانت نفس فرد با 

غریزٔه محافظت از دولت شهر از بین برود، نیروی حیات 

شــهروندی و حّتی اخاق شــهروندی ناگزیر به ضعف و 

سستی می گراید.

خیــر عمومــی تنها به واســطٔه نیروی خشــونت و ترس 

حاصل می شود. اصرار و ابرام بر مشروط سازی خشونت 

شــرور  درآوردن  تصویــر  بــه  به معنــای  دولت شــهر  در 

سیاســی ناشــی از دخالت نابجای مسیحّیت در زندگی 

شــهروندی اســت، زیــرا نظــم سیاســی چرخــٔه بســته ای 

پنداشــته می شود که اســاس و بنیاد خویش را در درون 

خود، یا به عبارت بهتر، از پی خود دارد. اعام ضرورت 

و ثمردهی شر چیزی نیست مگر اعام خوداّتکایی نظم 

زمینی و نظم عرفی. تا اینجا بیشتر خودم را به یادآوری 

رونق و اعتبار ماکیاولی محدود کردم تا خود این تعلیم. 
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اکنــون بیایید خطر گریز مختصری بــه جاِن گفتار او در 

بخش نهم کتاب شهریار را به جان بخریم. دولت شهر با 

انفکاکی اساســی، یعنی تفکیک مــردم از بزرگان مواجه 

اســت. بنا به ســخن نویســنده، ایــن دو گــروه را »طبایع 

متفاوت«۷ از هم متمایز می کند؛ بدین ترتیب که مردم 

تمایلــی به شــنیدن زور ندارند و بــزرگان  می خواهند به 

آنان زور بگویند. به روشــنی مشــاهده می کنیم که هیچ 

یــک از ایــن دو گــروه، هدفی که هم ایجابی باشــد و هم 

نیــک نــدارد و هیچ یک خیری را هدف خود لحاظ نکرده 

است. بزرگان هدفی ایجابی، یعنی جّبارّیت و ستمگری 

دارنــد که هدفی شــرورانه لحاظ می شــود؛ مردم هدفی 

نــه ایجابــی بلکه ســلبی یعنی عــدم پذیــرش زور دارند. 

این چنین اســت که »طبایع« یا رویکردهای متفاوت در 

دولت شهر نشــانه های خیری مثبت به شمار نمی آیند. 

الجرم از منظر ماکیاولی، تنها شــهریاری که بتواند، در 

مقابــل بــزرگان، بر مردم تکیــه کند -البته بــدون امتزاج 

و اختــاط منافــع و نگــرش خود با منافع و نگــرش آن ها- 

بخت آن را خواهد داشت تا نظمی پایدار را بنیان نهد.۸ 

بیایید بخش نهم شهریار را با بخش سوم سیاست ارسطو 

بســنجیم. درواقــع، موضــوع هــر دو بخش یکی اســت: 

ایــن بخش از سیاســت ارســطو گویــی طریقــٔه مکالمه و 

گفت و گویی است میان مردم و بزرگان، میان دموکرات 

و الیــگارک۹. در اینجــا آنچه برای ما جلب توّجه می کند 

نه تعالیم ارســطو، بلکه روش کار اوســت. ارســطو نشان 

می دهد که دموکرات )هوادار مردم( و الیگارک )هوادار 

بزرگان( هر دو، استدالالت خوبی برای اّدعای حکمرانی 

عرضه می دارند و در دولت شهری که با حلم و شکیبایی 

ســامان یافته اســت، باید هر دو درخواســت را برآورد. او 

همچنین نشان می دهد که این دو درخواست، حّتی اگر 

بر هم افزوده و بر یکدیگر منطبق شــوند باز هم عدالت 

متجّلــی نمی گــردد چراکــه ســوای از توّجــه بــه آزادی و 

برابری و ســوای از توّجه به ثروت، باید توّجه به فضیلت 

را هم افزود. به سخن دیگر، ارسطو خاطرنشان می سازد 

که چگونه هر گونه طلب شــکل سیاســی، هر اندازه هم 

که جانب دارانه باشند، به سوی عدالت یا خیری گرایش 

دارند که پنداری غایت شکل سیاسی به حساب می آید 

و به عبارتــی جزئــی از آن دانســته می شــود. در توصیف 

ماکیاولی هر عنصری از دولت شــهر وابســته به »طبع« 

خویش اســت و این برخاف نظر ارسطو می باشد که در 

شرح خود هر »طبع« یک نقطٔه پیوند با خیر دارد.

به طــور مســلم، در دولت شــهرِ منظوِر نظــرِ ماکیاولی 

عنصــری وجــود دارد که می توان گفت طبــع آن، به یک 

معنا، نیک دانســته می شــود و این عنصر، مردم اســت. 

میــل و تمّنــای مــردم به هر حال پــاک و بی غل و غش به 

نظر می آید زیرا تمایلی به شنیدن زور ندارند. ماکیاولی 

حّتــی قدمــی فراتر می نهد و تا بدانجــا پیش می رود که 

»نیک خواهی« دست کم نسبی آن ها را بستاید. آرزو )یا 

غایت( مردم شــرافتمندانه تر ] é piu onesto[ از آرزوی 

بــزرگان اســت. اّمــا به هر حال، ســخن بر ســر یک خوبی  

کاماً منفعل یا سلبی است. در دولت شهر ماکیاولی، ما 

تنها با نیکی یا خیری تقلیل یافته به پاکدلی مردم مواجه 

می شــویم. حال با عطف نظر بــه این نکته که ماکیاولی 

مّدعیــات مربــوط بــه »فضیلــت« بــزرگان را از اســاس 

فاقــد ارزش می دانــد و مــردم را به عنــوان تنهــا تکیه گاه 

»نیک خواهی« موجود در دولت شــهر به شمار می آورد، 

می توان او را نخســتین اندیشــمند دموکراتیــک )هوادار 

مردم( دانست. اکنون می توان نسبت به پیوستگی میان 

اصرار به شــر در سیاســت و اعام خوبی یا نیک خواهی 

مردم واقف شد و آن را درک کرد. اگر عمل سیاسی در 

راستای یک خیر سامان نیافته است یا، برای اینکه دقیق 

در توصیف ماکیاولی هر 
عنصری از دولت شهر 
وابسته به »طبع« خویش 
است و این برخالف نظر 
ارسطو می باشد که در 
ح خود هر »طبع« یک  شر
نقطٔه پیوند با خیر دارد
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ســخن بگوییــم، اگر هیچ عمل انســانی، غایتــی بالّذات 

نیــک ندارد بنابراین تمامــی خوبی های جهان در انفعال 

خیرخواهانٔه کســانی جمع می شود که، به زبان سیاسی، 

دســت به عمل نمی زنند. یعنی در مردم. لئو اشتراوس 

به بیانی دقیق و شایسته بیان کرد که نگرش ماکیاولی در 

اینجا تمایزی را نشان می دهد که بعدها ژان ژاک روسو 

میــان فضیلت و خوبــی نهاد: فضیلتی همــواره غیرقابل 

تحّمل و معموالً مزّورانه یا شک برانگیز که بزرگان، یعنی 

همان نافعین از نابرابری، به رخ می کشند، و خوبی یعنی 

همــان انفعــال خیرخواهانه عشــق به خویش کــه جایگاه 

اصلی اش، اگر بتوان گفت، در مردم است. در این جنبه 

از تبییــن ماکیاولــی، شــاهد شــروع مکانیســم ذهنی ای 

هستیم که بعدها تأثیر قدرتمند و به سزایی بر رشد و نمو 

سیاســت و فراتر از آن، بر احســاس انسان دوستی مدرن 

نهاد: این گونه که کاهش ارزش و افِت ایدٔه خیر با خلق 

ایدٔه مردم هم زمان گردید

و بــه تعمیــق این ایده مدد رســاند. در ادامه بایســتی 

نکتٔه دیگــری را نیز دربارٔه موضع ماکیاولی در خصوص 

سیاســت افزود. چنان که آوردیم، نقطٔه عزیمت ارســطو 

پذیــرش دیــدگاه شــهروندی بــود. این طور که هــر یک از 

خواســته های اصلی برخاســته از شکل سیاســی را جّدی 

گرفتــه و تا مرحلــه ای آن ها را واجد اعتبــار می داند. اّما 

بــه ایــن دلیل که یکــی از آن ها خــود را کل عدالت فرض 

می کند، او این افراط را با نشان دادن این نکته تصحیح 

می کنــد کــه هــر یــک از ایــن خواســته ها تنها بخشــی یا 

جزئــی از عدالت شــمرده می شــوند. فراموش نکنیم که 

ارســطو هــم بیــرون از دولت شــهر جای می گزینــد و هم 

فراســوی آن: درواقع، او انگشت تأکید بر حقوق مبتنی 

بر فضیلت می گذارد که در بازی عاّدی حیات سیاســی 

بخت چندانی برای آنکه به ستایش آن بپردازند و یا به آن 

گوش بسپارند، ندارد؛ همان حیات سیاسی ای که میان 

مــردم و بــزرگان، میان دموکرات ها و الیگارک ها، منشــق 

شــده اســت. اّما بنیاد و اســاس این برون  بودن و فراســو 

ایســتادن بــر صورتــی از فصــل مشــترک میان فیلســوف 

و دولت شــهر گذاشــته شــده اســت. بــه این ترتیــب، آن 

خیــری که دولت شــهر هدف خود نهــاده و می تواند در 

مناسب ترین شرایط به آن برسد رو به جانب خیری برین 

و نهایی دارد که تنها فیلسوف توانایی آن را دارد که در 

تأّمــات خویــش به فهم آن دســت یــازد. به اختصار باید 

گفــت ایدٔه خیر و سلســله مراتبی از خیرها به فیلســوف 

ایــن امــکان را می دهــد کــه فراســوی دولت شــهر جــای 

گرفتــه و آن را بهتــر از خــودش بفهمد، البتــه با توّجه به 

اینکــه از توانایــی فهــم آن از درون نیــز برخوردار اســت، 

یعنی همان طور که دولت شــهر خود را می فهمد. البته، 

بــا ما کیاولی، خیــر به مثابٔه میانجِی ارتباط فیلســوف و 

دولت شــهر از حیــز انتفــاع خارج می شــود. بدین ســان، 

»فیلســوف« كاماً بیرون از دولت شهر جای می گیرد و 

آن را بــه از خــودش فهمیــده و هرچنــد »واقعّیت مؤثر« 

آن را بــه نمایــش می گــذارد، اّمــا دیگــر آن را به نحوی به 

فهــم درنمــی آورد کــه دولت شــهر خــود را می فهمــد: 

بــزرگان نّیات و تمّناهای خویش در میل به ســتمگری را 

نمی شناسند و مردم نیز در خواسته های خویش، هدف 

مثبت تری از فقدان سادٔه ستمگری مشاهده می کنند. 

اگرچه خواهند گفت آیا به راســتی فيلســوف قادر است 

تا دولت شــهر را بهتر از دولت شــهری بفهمد که خود را 

نمی فهمد؟ به هر وجه، هیچ چیز »طبایع« دولت شهر را 

به گرایش به حقیقِت کســی پیوند ندهد که آن را مورد 

در واقع، ماکیاولی با 
ساقط کردن اعتباِر ایدٔه 
، انسان ها را متقاعد  خیر

ساخت که به شر در شکل 
، خشونت  نیرنگ، زور

ـ به مانند  و »ضرورت«ـ 
سرچشمٔه اصلی نظامی 
بسته به روی خود نگاه 

کنند که نامش را دولت شهر 
گذاشته اند
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تفّحــص قــرار می دهد و »واقعّیت مؤثــر« را از آن نتیجه 

می گیــرد، بنابرایــن نقطــٔه ثقــل و دالیل چنیــن واقعّیتی 

کجا یافت می شــوند؟ در جهانی که هیچ چیز را به طور 

ذاتی نمی توان نیک دانست آیا شناخت چنین واقعّیتی، 

به صورتــی مبهــم، جنبــه ای اســتثنایی خواهد داشــت؟ 

هــر چند که با اطمینــان نمی توان گفت کــه ماکیاولی، 

اصلــی برای پاســخ به این پرســش ها به مــا ارائه می کند 

ولیکــن آنچه مــن در آن تردید ندارم این واقعّیت اســت 

که دولت شــهر در اندیشــٔه وی به کلّیتی بسته می ماند 

که به این عّلت آن را كاماً می فهمد که کاماً در بیرون 

آن ایستاده است. 

موضع گیــری  سیاســی،  تاریــخ  و  فلســفه  تاریــخ  در 

ماکیاولــی از بنیــاْن جدید دانســته می شــود. برای فهم 

معنــای زندگــی در دولت شــهر، فیلســوف سیاســی یــا 

همچــون افاطون و ارســطو با جّدی گرفتــن نگرش خوِد 

شــهروندان و حّتــی پذیــرش آن، حّتــی بــه ایــن بهــا کــه 

محدودّیت هــا و ضعف هــای ایــن نگــرش را نشــان دهــد 

و آن را خــوار و خفیــف شــمارد،  یــا خودخواســته، بیرون 

بــه چیــزی  از زندگــی شــهروندی منــزل گزینــد، آن را 

نمی گرفــت و نگرانی و دلواپســی چندانی بــرای فهم آن 

بــه دل راه نمــی داد، حّتی اگر به طور موّقت نگرش آن ها 

را قبول می کرد. او چنین می اندیشید که بایستی به کار 

ارزش مندتــری پرداختــه و در خصــوص موضوعــی دیگر 

و خیــری فراتــر بــه تفّکر و تأّمــل بپردازد که نظم سراســر 

»کیهان«، »امر الهی« و »طبیعت« فرض می شد.

ناموافــق  موضعــی  در  ماکیاولــی  اّمــا  مقابــل  در 

می ایســتد. بدیــن معنا کــه خود را بیرون از دولت شــهر 

نــگاه می دارد و به طور اختصاصی نــگاه و نظر خود را بر 

آن می افکنــد. وی از این جهت در بیرون از دولت شــهر 

می ایســتد که تنها بتواند بهتر به آن بنگرد و نه از برای 

اینکه خیری فراتر در آن را مورد آزمایش قرار دهد. تازگی 

و جدیــد بــودن و ویژگــی متناقض چنین موضعــی از آن 

جهــت مــا را بــه حیرت نمی انــدازد که در آن شــرط الزم 

رویکرد »علمی« را درمی یابیم و تمییز قائل می شــویم. 

بــه بیانــی روشــن تر، آن هنــگام کــه بــه ایــن دریافــت 

می رســیم که ماکیاولی نخســتین فردی بود که پذیرای 

نگرش »علم« در گسترٔه امور سیاسی شد، به این پندار 

دچــار می شــویم که ویژگی تازگی و جدیــد بودن او را به 

بدین سان، میل 
ی بخشی« یا »کمال  

ّ
»ترق

« دولت شهر  یافتِن« »خیِر
به مدد خیری »برین« که 
دین می تواند مسئولّیت 
به ارمغان آوردن آن را بر 
ـ نسنجیده و  عهده گیردـ 
حّتی مهمل و میان تهی 
می گردد. در واقع، ارمغان 
خیر تنها خرابی و اخالل 
در کارکرد »طبیعی« 
دولت شهر را در پی دارد
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شــناخت درآورده ایــم. اّمــا چنین خوانشــی که از ســوی 

کثیری از موّرخین مدرن بیان شــده، ممکن اســت ما را 

هم نســبت به ماهّیت »علوم سیاســی« و هم نسبت به 

»جدیــد بــودن« کار ماکیاولــی دچار ســوءتفاهم کرده و 

غافل مان ســازد. اندکی قبل تر و به اختصار، نشان دادیم 

که چرا باید نســبت به »واقع بینی« او ســوء ظن داشت. 

اکنــون می توانیــم این نکتــه را عاوه کنیــم که توصیف 

و تشــریح حیات سیاســی بــدون توّجه جّدی بــه دیدگاه 

شــهروندان بیشــتر باعــث و بانــی جّبارّیــت و اســتبداد 

اســت تــا تضمین »علمی بودن«. عاوه بــر این، نباید از 

خاطر ببریم که رشد و گسترش علوم محض، يعنى علوم 

مربوط به »طبیعت«، آشکارا متأّخرتر از عصر ماکیاولی 

اســت. قبــول ایــن نظر کــه »دیــدگاه علمــی«، اّول بار با 

اندیشــٔه ماکیاولی متولّد شد، بیش از آنکه سیاست وی 

را ملّبــس با جامــٔه علم کند، باعث ایجاد ســوء ظن هایی 

نســبت به علوم می گردد، ســوء ظن هایی که هر رویکرد 

سیاســی به طــور طبیعــی برمی انگیــزد. از همیــن رو، ما 

نبایــد درگیر چنین بحث های دشــواری گردیــم. باید به  

خاطــر داشــت کــه در عصــر ماکیاولی نگرشــی رایج بود 

که میل داشت بيرون و فراسوی امور سیاسی باشد، اّما 

هم زمان و بر اســاس این موضع، دعوی این را داشت که 

به طور مستمر در درون دولت شهر دست به عمل بزند. 

ایــن همان نگرش دینی و رویکرد کلیســا بــود. الزم نبود 

ماکیاولــی بــه احــداث و تأســیس این موضع کــه از آنجا 

بتــوان بــه امور سیاســی یعنی موضــوع مداخله گری، از 

بیرون نظر افکند، بپردازد چراکه عدوی او یعنی کلیســا 

ایــن مــورد را در کــف او نهاده بود. قبول نگرشــی که به 

توصیف آن هّمت گماردم، نه عملی »شناخت شناسانه« 

بلکه به زبان نظامی، که بیش تر سزاوار ماکیاولی است، 

تعقیب دشمن در زمین دشمن بود.

البتــه خواهنــد گفــت کــه اســاس و بنیــان موضع در 

بیــرون ایســتادن و بــرون بــودن کلیســا بر فعالّیتــی یا بر 

دلیل وجودی خاّصی، یعنی بر پرســتش خداوند و کمال 

روحــی، بنــا شــده بــود کــه آشــکارا از در تضاد بــا حیات 

سیاسی وارد می آمد. بدین سان، اس و اساس این موضع 

بــر برتــری فرض خیر دینی بر خیر سیاســی اســتوار بود. 

باید گفت که راهکار ماکیاولی دقیقاً اشغال این موضع 

اســت تــا از ســنگر آن، به ایــدٔه خیر حمله کنــد؛ ایده ای 

که هم شــالودٔه استمرار خود مختاری کلیسا را پی ریزی 

کرده بود و هم حق دخالت در امور دولت شهر را بنیان 

نهاده بود. هر زمان شــکل سیاســی به ساِن کلّیتی بسته 

و محصول خشــونت بنیان گذار تفســیر شــود، این نکته 

هویدا می گردد که »خیِر« ره آورد کلیسا بیش تر گرایش 

و تمایل به ویرانی دولت شــهر دارد تا به کمال رســاندن 

آن؛ و افزون بر این، ایدٔه خیر پشتوانه ای در ماهّیت امور 

انسانی ندارد.

بــه نظر من، چنین اســت کــه در متنــی از ماکیاولی، 

شــاید مشــهورترین متن او، ما شاهد تأییدی و تصدیقی 

حیــرت آور بــر ایــن تــز هســتیم. در بخــش ششــم کتاب 

شــهریار، نویســندٔه مــا »پیامبــران مســّلح« را در برابــر 

»پیامبــران بی ســاح« مقابــل می نهــد تــا چنیــن نتیجه 

گیــرد که »تمامی پیامبران مســّلح نصــرت یافته و پیروز 

بوده انــد و جملگی پیامبران بی ســاح ناموّفق و ناکام«. 

اّما پیامبری بی ساح، به نام عیسی مسیح، پیدا می شود 

کــه ماکیاولی تــا انــدازه ای می توانســت او را »پیروز« و 

َبرمــراد بداند. اکنون باید به طرح این پرســش پرداخت 

که آیا خود ماکیاولی که عوض اقدام به اعمال رعب آور 

و متهّورانــه، بــه کتابــت آثــار اغوگرانــه می پرداخــت و 

بــه جــای ســاح، قلــم بــه کــف گرفــت، خــود »پیامبری 

بی ساح« به حســاب نمی آید؟ ضروری ا ست که اذعان 

کنیــم ماکیاولی خود را پیامبری بی ســاح می دانســت 

که قصد داشت تعالیم بزرگترین پیامبر بی ساح را خلع 

ساح کند.

حــال نکتٔه اساســی این اســت کــه ماکیاولــی بیش از 

آنکه فیلسوف یا دانشمند باشد، اصاح گری یا اصاح گر 

دینی یا حّتی ستیهنده ای است که بر آن بود تا اصول و 

قواعد کّلی ای را که به نحوی پابرجا و قاهرانه بر آدمیان 

فرمان می راندند را دگرگون کند.

ماکیاولــی به پرورش ایدٔه نهادی نپرداخت که بتواند 

فیروزمنــد و مظّفــر به رویارویــی با تعــّدی و دخالت های 

کلیســای رم یــا، به طــور کّلی، به دســت درازی های دین 

برخیزد؛ این وظیفه را بعدها کسی چون توماس هابز به 

انجام خواهد رســاند. در واقع، ماکیاولی با ساقط کردن 

اعتباِر ایدٔه خیر، انســان ها را متقاعد ســاخت که به شر 

ـ به مانند  در شــکل نیرنگ، زور، خشــونت و »ضــرورت«ـ 

سرچشــمٔه اصلی نظامی بســته به روی خــود نگاه کنند 

کــه نامــش را دولت شــهر گذاشــته اند. بــرای اینکــه بــه 

مشــاهدات و تأّمــات خود دربــارٔه ماکیاولی پایان دهم 

و به منظــور اینکــه روح سیاســت او را ملمــوس گردانــم، 

به اختصار، پاره ای مشهور از بخش هفتم کتاب شهریار 

را تفسیر می کنم:

»چــون امیر ]چزاره بورجا[ حاکم رومانیا شــد، متوّجه 

اگر عمل سیاسی در 
راستای یک خیر سامان 

نیافته است یا، برای اینکه 
دقیق سخن بگوییم، اگر 

هیچ عمل انسانی، غایتی 
بالّذات نیک ندارد بنابراین 

تمامی خوبی های جهان 
در انفعال خیرخواهانٔه 

کسانی جمع می شود که، 
به زبان سیاسی، دست به 
عمل نمی زنند. یعنی در 

مردم
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گردیــد که حاکمانی ناالیق و ناتــوان بر آن دیار حکومت 

کرده انــد؛ حاکمانــی که به جــای فرمانروایی بــر رعایا به 

غارت و چپاول آن ها مشــغول بوده و بیش از آنکه عامل 

وحدت و یگانگی باشند، مایٔه تباهی و آشوب بودند. تا 

بدانجا که آن والیت در به تاراج بردن و چپو کردن و دار 

و دســته بازی و همه نوع کشــمکش و نزاع فرو رفته بود. 

پــس، ]بورجا[ برای بازگردانــدن آرامش و اطاعت رعایا از 

حکومت نیاز به آن دید که حکمرانِی شایسته ای برایشان 

برقرار کند و جناب رميرو ده اركو را بر ایشــان گماشــت 

کــه مــردی بــود کاردان و ســنگدل. و بــه وی قــدرت و 

اختیــارات فراوانــی داد. رمیــرو موّفــق شــد در زمــان 

کوتاهــی آرامــش و وحدت را به رومانيــا بازگرداند و ارج 

بسیار یافت. سپس، امیر )بورجا( بدین اعتقاد رسید که 

سپردن حد اعلی قدرت به دست یک تن سزاوار نیست، 

زیــرا ممکن اســت ســرخود شــود و کار از حــد بگذراند. 

بنابراین در مرکز والیت دیوان قضایی بر پا کرد و رئیسی 

عالی رتبــه را در رأس آن گماشــت. و هــر شــهری در این 

دیــوان وکیــل و نماینده ای داشــت. و چون می دانســت 

که قســاوت و سنگدلی گذشته، موجبات بیزاری مردم 

را فراهــم آورده اســت، بــرای محو کردن ایــن خاطرٔه تلخ 

و جذب قلوب ایشــان، ســعی کرد تا وانمود کند که آن 

بی رحمی ها و قساوت ها نه به واسطٔه فرامین وی بلکه از 

جانب طبع بدخوی وزیر خودسر روی داده است. و این 

عاملی شد برای آنکه مردم یک صبح در میدان ِچزِنا سر 

بریدٔه رمیرو را در کنار جسد غلت در خونش با ُکنده و 

کارد خونینی در کنارش مشــاهده کنند. خشــونت این 

واقعه تا مّدتی مردم را آرام و رام کرد«.

این متن کوتاه به نحوی ســتایش گرانه نشــان می دهد 

کــه چگونــه خشــونت، نظــم اجتماعــی و سیاســت را در 

خود مستور ساخته و قّوی می گرداند. ماکیاولی در این 

بخش قائل به تفکیک سه نوع خشونت می گردد:

 ۱. خشــونت پراکنــدٔه حاکمــان کوچک: هــرج و مرج 

خشونت بار؛ 

۲. خشــونت سرکوبگرانه از نوع رمیرو ده اركو: کسی 

که نظم را برقرار ساخت؛

۳. خشونتی که در مورد رميرو دارکو به کار رفت.

 نــوع دوم خشــونت، اگرچــه باعــث برقــراری نظــم 

گردیــد ولیکــن به دلیل قســاوت بیش از حــد، بذر کینه 

و نفــرت را در دل شــهروندان کاشــته بــود. نــوع ســوم 

خشــونت، ایـــن کینه توزی را به طور موّقت رفع می کند 

 ]satisfatti[ و می زداید: شــهروندان و مجریان خشــنود

و رام ]stupidi[ شــدند. درواقــع، اینــان نــه خوشــبخت 

بلکه خشنود شدند؛ در خیری مشارکت نورزیدند، بلکه 

از شــری رها گشــتند: از نخســتین شــر یعنی خشونت و 

ترس به کمک شّری دیگر، یعنی سرکوبی سبوعانه؛ و از 

دومین شر یعنی کینه توزی، مخلوطی از بیزاری و ترِس 

ناشــی از این ســرکوب، به مدد شــر ســوم بهبود یافتند، 

شّری »هومئوپاتیک«۱۰ که قلوب آنان را از نفرت زدود و 

آنچه را که الزم بود و همیشه الزم است ــ یعنی ترس را 

بر جای گذاشت. در حقیقت، نظم سیاسی کیمیای شر 

به حســاب می آید که گویی پاک کردن و زدودن -البته 

نه به طور کامل- ترس از طریق ترس است. بعدها، هابز 

در سلسله اعمال و احساسات یا شورهایی که ماکیاولی 

همچــون مرحلــه ای خطرنــاک و آموزنــده بــه توصیــف 

در مــی آورد، منطــق نظــم انســانی را ماحظــه می کند. 

پادشاهی مطلقی که هابز به شرح آن می پردازد توصیف 

می کند -لویاتان- درواقع نهادینه کردن فراموش نشدنی 

عمل درخور و شایستٔه چزاره بورجا در چزنا خواهد بود.

پینوشتها:

 )De monarchia( ۱. البته تاریِخ اثر وی که به نام پیرامون پادشاهی
مشّخص نمی باشد اّما به احتمال زیاد در سال های نخست سدٔه 

چهاردهم میادی )۱۳۱۲( به رشتٔه تحریر درآمده است.
۲. از پیشگامان اندیشٔه مشروطه خواهی است و اثر مشهورش، دفاع 

از صلح )Defansor Pacis( را در ۱۳۲۴ نگاشت.
hic nunc .۳

Iunga esperienza della cose moderne .۴
۵. مثال که از لئو اشتراوس نیز نقل شد، مثال بسیار جالبی است. 

صفحات این نوشتار بسیار مدیون این کتاب اوست:
.)۱۹۵۸( Leo Strauss, Thoughts on Machiavelli

۶. بنژامن کنســتان، پیش نویس پیش گفتار چاپ دوم کتاب آُدلف 
به نقل از:

 Benjamin Constant, brouillon de préface pour la
 seconde édition d’Adolphe, cité par Tzvetan Todorov,
 ,Benjamin Constant, politique et amour )Poétique

.)Seuil ,۱۹۸۳ novembre ,۵۶
umori diversi .۷

۸. كلــود لوفــور، از منظری کاماً متفاوت از دیــدگاه ما، در اثر ذیل 
شرح و تفاسیر چشمگیری در خصوص این موضوعات -خاّصه در 

بخش پنجم- آورده است:
 Claude Lefort, le Travail de l’œuvre. Machiavel

.)۱۹۷۲ ,)Gallimard
oligarque .۹

۱۰. هومئوپاتیــک )homeopathie(، روشــی کهــن درمــان برخــی 
امــراض و بیماری هــا بود که در آن مقدار اندکی از عامل بیماری 

به مریض تجویز می شد.

هر زمان شکل سیاسی 
به ساِن کلّیتی بسته 
و محصول خشونت 
بنیان گذار تفسیر شود، این 
نکته هویدا می گردد که 
« ره آورد کلیسا بیش تر  »خیِر
گرایش و تمایل به ویرانی 
دولت شهر دارد تا به کمال 
رساندن آن؛ و افزون بر 
این، ایدٔه خیر پشتوانه ای 
در ماهّیت امور انسانی 
ندارد
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کیاولی بد کیاولی خوب، ما ما
وزبه نصرتی ر
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جامعٔه ما، حّتی طبقٔه دانشگاهی آن، از جمله جوامع 

زیادی است که داوری خوبی از ماکیاولی ندارد. اغلب 

مردمان دنیا، چهره ای شــیطانی از ماکیاولی ساخته و او 

را عامــل »شــر« می داننــد که آموزه های »کســب، حفظ 

و بســط« قــدرت را بــه شــهریاران آموخــت. همچنیــن او 

کســی اســت که با وضع قاعدٔه »هدف وســیله را توجیه 

می کند«، نظام اخاقی را نابود ساخت و....

اّما به ُیمن پیشرفتی که ماکیاولی پژوهی در چند دهٔه 

اخیــر کرده اســت، برخــی پیرایه هــا از چهــرٔه او به عنوان 

بنیادگــذار پایه هــای جدیــد علــم سیاســت، زدوده شــده 

و اینــک تصــّور خوبــی از وی ارایه شــده اســت که ســعی 

می کنیم به چند مورد از تصّورات نادرست از ماکیاولی 

که دیگر اعتباری ندارد، اشاره ای بکنیم.

اّولین موردی که باید بدانیم، و از قضا ریشــٔه بدنامی 

ماکیاولی هم دقیقاً از همین جا آغاز شد، »میهن دوستی« 

اوســت. بــر برهــه ای  که ماکیاولــی می اندیشــید، ایتالیا 

در یــک تأخیــر تاریخــی به نســبت برخــی همســایگانش، 

مثل؛ اســپانیا و فرانســه و غیــره که خــود را از امپراتوری 

مقــّدس مســیحی کنده و به یک کشــور مســتقل تبدیل 

شده بودند، به سه حوزٔه بزرگ شهریاری تقسیم می شد. 

زمانــی  کــه شــهریارِی دو بخــش از ســه بخْش در دســت 

یک خاندان افتاد، ماکیاولی فرصت را مغتنم شــمرد و با 

نوشتن کتاب، یا در واقع »رسالٔه شهریار« و تقدیم آن به 

»مدیچی ها« تاش کرد تا به وحدت ســرزمینی ایتالیا و 

تبدیل آن به یک کشور مستقل کمک کند. هرچند تاش 

ماکیاولــی بــرای وحدت بخشــیدن بــه ایتالیا کــه انگیزٔه 

اصلی نوشته شدن کتاب شهریار بود، در زمان خودش به 

شکست انجامید و او کشور ایتالیا را ندید، اّما موجبات 

دشــمنی کلیســا و متعاقب آن، بدنامِی نگاشــتِن رســالٔه 

شــهریار را به جــان خریــد. ماکیاولی در جایــی گفته بود 

که بزرگ ترین مانع کشــور یکپارچه شدن ایتالیا، عبارت 

از کلیسا است، چون نه آنقدر کوچک و ضعیف است که 

ضمیمٔه دو بخش دیگر شود، و نه آنقدر قوی است تا دو 

بخش دیگر را ضمیمٔه خود کند، شاید بدین وسیله ایتالیا، 

بــا عــزل نظر از نوع حکومــت آن یکپارچه شــود. این امر 

باعث شد تا اربابان کلیسا با تفسیرهایی غلط از فرازهایی 

از نوشــته های ماکیاولی، همو که معتقد بود؛ »از میهن 

باید دفاع کرد، به نام یا به ننگ«، چهره ای شیطانی از او 

بسازند که در ادامه سعی می کنیم برخی از آن موارد را 

توضیح بدهیم.

ماکیاولــی در بخش های میانی رســالٔه شــهریار )فصل 

پانزدهم( از اهمّیت »واقعّیت مؤثر« در سیاســت ســخن 

گفتــه اســت. منظــور ایــن اســت کــه آنچه در سیاســت 

اهمّیت دارد، آن چیزی اســت که به »نمایش« گذاشــته 

می شــود یــا »ُنمایانــده« می شــود که واقعّیت اســت، نه 

»واقعّیــت نفس االمری« امور که در دســترس هر کســی 

نیســت. او گفته بود که مهم نیســت طینت شهریار در 

واقعّیت امر خوب اســت یا بد، بلکه مهم این اســت که 

شهریار جایی  که الزم است خوب باشد، »ِبُنمایاند« که 

خوب است و در جایی  که اقتضاء می کند بد باشد، باز 

بُنمایانــد که بد اســت. به عنوان مثــال؛ اراذل و اوباش و 

دزدان و تبهــکاران در یک جامعه، به ویژه جامعٔه منحط، 

الزم اســت بدانند که با شهریاری بی رحم و خشن روبرو 

هســتند کــه در برخورد با این گونه افــراد، مصّمم، قوی و 

بی رحم اســت. آنچه به لحاظ سیاســی اهمّیــت دارد این 

است که شهریار نشان بدهد یا بنمایاند و یا به اصطاح 

دینــی، تظاهــر کند که به انــدازٔه کافی در برخــورد با این 

تبهکاران خشــن و بی رحم، به اندازٔه الزم خشن و بی رحم 

بوده و اصاً تابع اصول اخاقی و عواطف انسانی نیست، 

هرچنــد در واقعّیت، دارای شــخصّیت و طینت رئوف و 

اخاقــی می باشــد. بالعکس، الزم اســت کــه عاّمٔه مردم 

تصــّوری مهربــان، مبــادی آداب و داد و اخــاق و... از 

شهریار داشته باشند، و مطمئن باشند که او خواهان خیر 

و صــاح همــٔه مــردم اســت و با آنان به عــدل و نیکی و با 

تسامح و تساهل رفتار می کند، و به دنبال تاراج دسترنج 

آنان نیست. ماکیاولی به شهریار توصیه می کند که در 

مواجهه با رعایا، باید نشان بدهد، یا بُنمایاند، یا تظاهر کند 

که چنین شهریاری است، هرچند در واقعّیت امر چنین 

نباشد. یکی دیگر از موارد کاربرد این آموزه، در سیاست 

خارجــی و در جنــگ اســت. ماکیاولــی به شــهریاری که 

می خواهد قلمرو شهریاری خود را حفظ کند، می گوید؛ 

همواره دو نوع کشــورها زود مــورد تجاوز قرار می گیرد، 

یکی کشــوری که به نسبت همســایگانش ضعیف است 

و دیگری کشوری که به نسبت همسایگانش بسیار قوی 

اســت. طبیعی است که کشــور ضعیف مورد طمع قرار 

می گیرد و کشــور قوی هم باعث وحشــت همســایگان و 

اّتحــاد آن هــا علیه خــود می شــود. ماکیاولی به شــهریار 

می آمــوزد کــه اگر نســبت به همســایگان ضعیف اســت 

بایــد نشــان بدهــد و بُنمایاند که بــرای دفــاع از مرزهای 

خود به اندازٔه الزم قوی و مصّمم بوده و ارادٔه استفاده از 

قدرت را بدون هیچ تردیدی دارد. بالعکس اگر شــهریار 

نسبت به همســایگانش قوی است، باز باید بُنمایاند که 

اصًال مردم از نّیت شهریار 
گاه نیستند و اصوًال نّیت  آ
شهریار نباید امری در 
دسترس همگان باشد، و 
به تعبیری که در شهریار 
گفته است، داوری عاّمه 
دربارٔه شهریاْر امری نیست 
ع »دادگاهـ   که موضو
court« باشد، بنابراین 
براساس نتایجی که او 
کسب کرده و به بار آورده 
است، دربارٔه او داوری 
خواهند کرد
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قصد بیرون رفتن از مرزهای خود و تجاوز به همســایگان 

را ندارد. اینجا هم، مهم نیســت که شــهریار »واقعاً« در 

فکر تجاوز به دیگر کشورها باشد یا نه، بلکه آن واقعّیتی 

»مؤثر« اســت که شــهریار از خود به نمایش می گذارد. 

به تعبیر بهتر، مهم نیســت آن »واقعّیتی« که شهریار از 

خود بــه »نمایش« می گــذارد، »حقیقیت« دارد 

یــا نــه، زیــرا »حقیقــت بما هــی حقیقــت« اینجا 

»مؤثر« نیست، و اصاً کشورهای همسایه نباید 

به »حقیقت« امور کشــور و شهریار اطّاع پیدا 

کنند. اینجا یکی از آن بزنگاه هایی اســت که 

مخالفان ماکیاولی با برخی تفسیرهای 

را  او  بدنامــی  موجبــات  اخاقــی، 

همان طورکــه  آورده انــد.  فراهــم 

آنچــه  می شــود،  ماحظــه 

ماکیاولی می گوید، نســبتی با 

دروغ و ریا در مفهوم اخاقی و دینی 

در نظام سّنت قدمایی ندارد.

عاوه بر آنچه ذکر شد، ماکیاولی 

در فصــل هیجدهــم شــهریار، طــی 

مطلبــی کــه از یک ســو در ادامــٔه 

نقــش »حقیقــت مؤثــر« در 

در  کــه  اســت  سیاســت 

فصل پانزدهم شــهریار 

به آن پرداخته است، با 

توّجه به اختاف طبایع 

مردمــان در یــک جامعــه، 

می کنــد  توصیــه  شــهریار  که بــه 

توأمان باید »هم گرگ و هم روباه« باشد، 

و از ســوی دیگر، در موضوع تزاحم میان 

وفــای به عهــد و لزوم نگه داشــتن کشــور، از 

باب »الحرب خدعٌة«، به شهریار اطمینان می دهد 

که نگاه مردم فقط به »نتیجه« و پیروزی در حفظ 

کشــور بوده و توّجهی به وســایل پیروزی نخواهند 

داشــت. این فقرات بــه همراه برخی فقرات کتاب 

گفتارهــا، منبعــی بــرای اســتخراج قاعــدٔه »توجیــه 

وسیله« شده است.

قبــل از هرچیزی، قاطعانه باید بگوییم که چنین 

جمله ای در هیچ یــک از آثار ماکیاولی وجود ندارد، بلکه 

ایــن جملــه بیانگــر فهــم و برداشــتی اســت کــه از برخی 

مفاهیم و مضامین او شده است.

ماکیاولی در کتاب اصلی خود، گفتارها؛ می گوید که 

وقتی بنیان های دینــی و اخاقی و قانونی در جامعه ای 

فروپاشــید و آن جامعــه غــرق در فســاد و تباهــی شــد، 

دیگــر از طــرق عــاّدی مثــل تصویــب قانون هــای خوب و 

موعظه های اخاقی و دستورات دینی اصاح نمی شود. 

همچنیــن ماکیاولی معتقد اســت که »کشورســازی« یا 

»دولــتـ  ملت«ســازی از راه های عــاّدی و طبیعی 

ممکــن  جمهــور  و  گــروه  یــک  به دســت  و 

نیســت، بلکــه در چنیــن شــرایطی نیــاز 

به »مــردی« بــا »اختیــارات فوق العاده« 

ماکیاولــی  اســت.   »Extraordinary« یــا

بــه چنیــن مــردان »بنیادگــذار«ی کــه کوروش 

و موســی و ِتِســُئوس و ُرمولــوس را از جملــه 

آن ها می شــمارد، »پیامبران مســّلح« 

نــام داده اســت. جالب اســت که 

ماکیاولی می گوید؛ کشور به دست 

یک »ابرمرد« ســاخته یا 

اصاح می شود، اّما 

به دســت جمهور 

ادامــه  و  اداره 

می یابــد. ماکیاولی 

بــرای چنیــن مردانــی 

توصیــه می کنــد کــه داوری 

مــردم دربــارٔه کار یــا کارهــای 

بــزرگ آن هــا براســاس »نتایــج« 

نــه  گرفــت،  خواهــد  صــورت 

برمبنای برخی خشونت هایی که 

گریزی از آن ها نمی باشد. از 

نظــر ماکیاولی در سیاســت 

»تأثیــر«  و  اهمّیــت  آنچــه 

شــهریار  کار  نتیجــٔه  دارد، 

اســت نه نّیت خــوب و بد او. 

ممکن اســت شــهریاری بــا نّیت 

بدســت  زیانبــاری  نتایــج  خــوب، 

بیــاورد، و نیــز، ممکــن اســت شــهریاری با 

نّیــت بــد نتایــج خوبــی دســت پیــدا کنــد. 

اصــاً مردم از نّیت شــهریار آگاه نیســتند و اصوالً 

نّیت شــهریار نباید امری در دســترس همگان باشــد، 

و به تعبیــری کــه در شــهریار گفتــه اســت، داوری عاّمه 

دربــارٔه شــهریاْر امــری نیســت کــه موضــوع »دادگاه ـ 

court« باشــد، بنابرایــن براســاس نتایجی که او کســب 

کرده و به بار آورده است، دربارٔه او داوری خواهند کرد. 

البته ماکیاولی »هر 
هدفی« را مد نظر قرار 
نداده است، بلکه همو 

در کتاب اّول گفتارها، این 
تمایز را وارد کرده است 
که؛ به همان اندازه که 

بنیادگذاری یک جمهوری 
قابل ستایش است، 

بنیادگذاری حکومت 
استبدادی قابل نکوهش 
است، پس »هدفی« مثل 

بنیادگذاری حکومت 
استبدادی، نه تنها استفاده 

از زور را به عنوان یک 
»وسیله« توجیه نمی کند، 

که مورد نکوهش نیز 
می باشد
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ماکیاولی می گوید کشوری که اصاح یا بنیاد می شود، 

دارای دشمنان داخلی زیادی است که منافع آن ها قطع 

شــده اســت. ماکیاولی از کســی بــه نام »بروتــوس« نام 

می برد که دســتور کشتن پســران خود را داد زیرا ترسید 

کــه آن ها به دلیل قطع شــدن رانت هایشــان، پــس از وی، 

برای بازگرداندن شــاِه تبعیدشــده و ســرنگونی جمهوری 

ایجادشــده، تاش کنند )فصل ۹ از کتاب اّول گفتارها(. 

ماکیاولی می گوید او به خاف اینکه چنین قتلی را انجام 

داده بود، معروف به قاتل نشد چون نتیجٔه سیاسی که او 

به دست آورده بود، چنان بزرگ بود که آن قتل ها در کنار 

آن هیچ اهمّیتی نداشت. مردم او را به عنوان بنیادگذار 

جمهوری می شناسند، نه قاتل پسران خود.

یکــی دیگــر از فقراتــی کــه مخالفــان ماکیاولــی بــر آن 

انگشــت گذاشــته و قاعدٔه »توجیه وســیله« را استخراج 

کرده اند، این فقره از )فصل هشــتم( کتاب شهریار است 

که می گوید ؛ کوروش و موسی و تسئوس و ُرمولوس اگر 

»مســّلح نبودند« یا از »زور« اســتفاده نمی کردند، آن ها 

نمی توانستند نهادهای خودشــان را برای مّدت طوالنی 

برپــای نگاه دارنــد. ماکیاولی می گوید کــه این مردان با 

اســتفاده از »ویرتــو«ی خــود تمام کســانی را که بر آن ها 

حســد و حقد می  ورزیدند، از میان برداشــته و نهادهای 

خود را اســتوار نگاه داشــتند و مردم این پیامبران مسّلح 

را هرگــز به خاطــر اســتفاده از قــدرت و از میان برداشــتن 

مخالفان، نکوهش نکردند، بلکه تکریم کردند.

آنچــه ماکیاولی در فقرٔه یادشــده می گوید این اســت 

که؛ »غایت« آن چیزی اســت که در »نتیجٔه« کار دیده 

خواهد شــد، نه اینکه »هدف« هرچه  که باشــد، »وسیله 

را توجیــه می کنــد«. درواقــع ماکیاولــی از موضعــی در 

واقع گرایی سیاسی می گوید که نجات دادن یک جامعٔه 

تباه شــده از طریق عاّدی و قانونی امکان پذیر نیســت، و 

مــردان بنیان گذار برای اصاح جامعــٔه منحط، ناگزیر از 

ســود جســتن از حّدی کنترل شــده از خشــونت هستند. 

ماکیاولی به این مردان مصلح یا بنیان گذار، این اطمینان 

را می دهــد که مردمان بــا توّجه به اصاحی که او انجام 

داده، یا بنیان نهادی که او گذاشــته اســت، او را خشــن 

و قاتــل قضــاوت نخواهنــد کــرد. البتــه ماکیاولــی »هــر 

هدفی« را مد نظر قرار نداده است، بلکه همو در کتاب 

اّول گفتارهــا، ایــن تمایز را وارد کرده اســت که؛ به همان 

اندازه که بنیادگذاری یک جمهوری قابل ستایش است، 

بنیادگذاری حکومت استبدادی قابل نکوهش است، پس 

»هدفی« مثل بنیادگذاری حکومت اســتبدادی، نه تنها 

استفاده از زور را به عنوان یک »وسیله« توجیه نمی کند، 

که مورد نکوهش نیز می باشد.

اّما آن فقره ای که بیشتر از هر فقرٔه دیگری مستمسک 

واقــع شــده، فــراز آخــر فصل هجدهم شــهریار اســت که 

ماکیاولــی، کلمــٔه »وســیله« را نیــز بــه کار گرفته اســت. 

گفتیم موضوع فصل هجدهم این اســت که آیا شــهریار 

باید به همٔه عهدهایش وفا کند؟ ماکیاولی پس از تبیین 

ایــن نکته کــه به دلیل اختــاف طبایع مردم، بر شــهریار 

فرض اســت که توأمان هم در زی شــیر باید ظاهر شــود 

 »state« و هم روباه، و با تأکید بر اینکه وقتی پای حفظ

درمیان اســت، »نگاه هرکس معطوف به نتیجه« است، 

یا در واقع باید معطوف به نتیجه باشد. ماکیاولی سپس 

می گوید؛ پس بگذار شــهریار پیروز شــود و شهریاری اش 

را حفــظ کنــد، زیــرا در چنیــن وضعّیتــی مردم »وســایل 

و  »شــرافتمندانه   »  Always ـ »همــواره  را   »means ـ 

پســندیدهـ  honorable« انگاشــته و »خواهند ســتود«، 

زیــرا عاّمٔه مــردم برای داوری دربارٔه عملکرد شــهریاران، 

»دادگاهـ  court « تشکیل نمی دهند تا »حقیقت« گفتار 

و کــردار او را بیابنــد، بلکــه داوری  آن هــا صرفــاً ناظــر بــر 

نتایج مترّتب بر کردار و گفتار شهریاران است. اّما آنچه 

اهمّیت دارد این اســت که در نظام فکری ماکیاولی که 

مبنای علم جدید سیاست است، اصل بر »خوب بودن« 

و »وفای به عهد« اســت و چنانچه در دو کتاب گفتارها 

و شــهریار )در فصل هجدهم( گفته اســت؛ شــهریار فقط 

باید »به گاه ضرورت نشان بدهد که بد است«. در نظام 

فکــری ماکیاولــی، گفتار و کردار شــهریار و مــردم عاّدی 

از دو مبنای متفاوت سرچشــمه می گیرد. اگر از مبنای 

گفتــار و کــردار عاّمٔه مردم صرف نظر کنیم که تابعی از 

طبایع آن هاســت، شهریار در گفتار و کردار خود همواره 

 under  بایــد مبنــای »حفظ شــهریاری را در نظر بگیــردـ

the necessity to maintain his state«. آنجــا کــه 

ایــن ضــرورت ایجاب می کنــد که باید »بد« باشــد، باید 

»نشــان بدهــد« کــه بــد اســت، حّتــی اگــر در حقیقــت 

»خوب« است. آنجا که ضرورت حفظ شهریاری ایجاب 

می کنــد کــه »نقض عهد« بکند، بایــد نقض عهد بکند، 

حّتی اگر ذاتاً انسان »عهدشکنی« نباشد. و البته العکس 

بعکــس. اّما چنانچه کمی باالتر دیدیم، او در فصل دهم 

از کتاب اّول گفتارها، میان دو نوع شهریاری )استبدادی 

و جمهــوری( تمایــز وارد کــرده اســت، پــس عهدشــکنی 

برای کســب و یا حفظ یک حکومت اســتبدادی مشمول 

ضرورت یادشده و اصول حاکم بر آن نمی شود.
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با روخوانی ابتدایی نوشــته های ماکیاولی به ســرعت 

می تــوان درک کرد که چــرا مخاطبان اّولّیٔه او و تا همین 

امــروز او را فــردی منحــرف و گمــراه و شــریر قلمــداد 

کرده انــد. دغدغٔه اصلی او موفقّیت سیاســی اســت، و 

کشف بزرگش هم این است که وسایل الزم برای توفیق 

سیاسی بسیار دورتر از آن چیزهایی است که در البه الی 

کتاب های اندرزگران و نویسندگان آیینه شاهی می شد 

یافــت. اّمــا چــرا ماکیاولــی چنیــن آموزه هایــی را عرضه 

مــی دارد؟ نقطــٔه عزیمــت ماکیاولی ماهّیــت و طبیعت 

بشری است؛ امری که از مجرای تجربّیات سیاسی خود 

او در ایتالیا و همچنین مطالعٔه تاریخ بر او آشــکار شــده 

بود. از نظر او انســان ها متلّون هستند اّما این تلّون جزء 

الیتغیــر طبیعت بشــری اســت. بــا عطف نظــر بر همین 

نکتــه، ماکیاولی بر این باور اســت که مطالعــٔه تاریخ به 

سیاســت جاری ارتباط پیدا می کنــد و حقایقی بی زمان 

را بــه ما تعلیم می دهد. ماکیاولی در واکاوی و بررســی 

آثار نویسندگان کاسیک برای مسئله آموزی سیاسی از 

آنان، در واقع به همان مسیری گام می گذارد که گرایش 

عمدٔه اومانیســت های عصر رنســانس ایتالیایی اســت. 

رنســانس مربوط به دانش کاسیک اســت، اّما آنچه که 

ماکیاولــی در دســتور کار قــرار می دهــد، کاری اصیل و 

ابتکاری است. در مقّدمٔه کتاب اّول گفتارها، او مّدعی 

می شود راهی را در پیش گرفته که تا کنون هیچ کس در 

آن گام نگذاشــته اســت. دانش پژوهان عرصه های دیگر 

علوم بشــری چیزهای فراوانی از باســتانیان آموخته اند. 

اّمــا نــوآوری او بســط ایــن شــیوه بــه سیاســت اســت که 

»قوانین مدنی چیزی جز احکام حقوق دانان اّیام ماضی 

نیستند که مندرج تحت نظامی درآمده اند و راهنمای 

دادرسان امروزی ما هستند، و پزشکی چیزی نیست جز 

مجموعه تجربّیات پزشــکان اعصار گذشــته که پزشکان 

امروزی سرمشق خود کرده اند. با این همه، هیچ شهریار 

و هیــچ شــهر آزاد و هیــچ ســردار و هیچ شــهروندی برای 

برقرار ســاختن نظام جمهوری و حفظ اســتقال کشور و 

ادارٔه کشــور پادشــاهی و تشکیل سپاه و برپایی جنگ به 

سرمشق های قدیمی و کهنه رجوع نمی کند«!

عــدم توّجــه ماکیاولی به تحــّول تاریخی تــا اندازه ای 

قابل فهم اســت چراکه شــباهت ها میان جهان باستان و 

جهان او بسیار بود. هر دو تمّدن بر پایٔه دولت شهر نظم 

یافته و استوار گردیده بودند و دولت شهر در مرکز توّجه 

فکر سیاسی قرار داشت. دولت شهرهایی که البته دائماً 

در حال جنگ با یکدیگر بودند و به قول ارسطو در کتاب 

هشــتم سیاســات، »نبایــد آنقــدر بــزرگ باشــد کــه همٔه 

شــهروندان نتوانند صدای یک تن جارچی را بشــنوند، و 

هــر کســی باید بتواند همٔه شــهر را بگــردد«.  ماکیاولی 

بــر ایــن بــاور بــود کــه درس هــای تاریــخ واجــد اعتباری 

همیشــگی بــوده و علی الــدوام می باشــند زیــرا طبــع و 

فطرت بشــری عاملی مهم و ثابت اســت که هرگز تغییر 

و تبّدلــی نمی یابــد. مطابــق رأی وی، تاریخ ثبت ســابقٔه 

رفتاری مردمان در گذشته است. زیرا آن مردمان شبیه 

مردمان جهان فعلی هســتند، گذشــته تعالیمــی دربارٔه 

رفتار انســانی به مــا ارزانی می دارد کــه دارای اعتبار و 

صدق آن ها همیشــگی می باشــند. ماکیاولــی در کتاب 

اّول گفتارها می نویسد:

»آن کسی که به دّقت تاریخ گذشته و حال را بخواند، 

خواهــد دیــد که تمامی ممالــک و جملگی اقــوام هماره 

امیال و آرزوهای مشابه داشته و دچار هیجانات یک جور 

می گردند؛ و از این رو، با بررسی باریک بینانٔه رخدادهای 

گذشــته به ســهولت می توان آنچه را که به احتمال قوی 

ممکــن اســت در آینــدٔه کشــوری روی دهــد، پیش بینی 

کــرد و از همــان وســایلی کــه گذشــتگان بــه کار برده اند 

ســود جســت، و اگر به وســیله ای که آنان مورد استفاده 

قرار داده اند نتوان دســت یافت، می بایســت با توّجه به 

مشابهت رویدادها در جست وجوی وسایل تازه برآمد«.

ماکیاولــی بــا ثابت دانســتن طبیعت بشــری، معتقد 

است تاریخ فرایندی چرخه ای است.

فضیلــت و فزونــِی بزرِگ مطالعــٔه تاریخ در این اســت 

کــه چــون شــرایط شــبیه همــان شــرایطی اســت کــه در 

گذشته پیش آمده است، قادریم حدس بزنیم که مردم 

هم رفتاری مشــابه خواهند داشــت. متأســفانه، ذات و 

فطــرت تغییرناپذیــر بشــری میــل و گرایش به شــّر دارد. 

هر رهبر سیاســی که بدین موضوع آگاه نباشــد، به طور 

حتــم نیازمنــد تجربٔه بیشــتری اســت. بــه همین جهت 

اســت که ماکیاولــی عنوان می کند که تمامی کســانی 

که دربارٔه سیاست و نهادهای مدنی، مطالبی به رشتٔه 

تحریر درآورده اند، ثابت کرده اند -تاریخ نیز با مثال های 

فراوان ســخن ایشــان را تأیید کرده اســت- که آن کســی 

که می خواهد درصدد وضع قوانینی برای شــهر برآید و 

شهر را واجد نظامی سیاسی بگرداند، الجرم بایستی کار 

خود را با این فرض آغاز کند که همه آدمیان بد هستند 

و هر زمان که فرصتی به دســت آورند از تمایات قبیح 

خود پیروی می کنند و طبیعت شریر خود را در معرض 

نمایــش قرار دهنــد. نیز اگر بدی کســی در زمان نهفته 

متفّکری دیگر )مثًال 
کالیکلس( میتواند با این 
نظر ماکیاولی موافق باشد 
که جهان سیاست نیازمند 
رفتاری خالف اخالق 
سّنتی است. بنابراین، 
طبق نظر کالیکلس، آنچه 
مردمان آن را عدالت 
مینامند عمًال ضعف و 
لذا بد است. آنچه واقعًا 
درست است پیروی از 
قانون جنگل )یا صحنٔه 
نبرد بین المللی( و استفاده 
از دیگران برای بزرگ کردن 
و باال کشیدن خویش 
و ارضای امیال خود 
، اگرچه  است. این نظر
تکان دهنده است، اّما 
از نظر ماکیاولی چندان 
پریشان کننده و تشویشزا 
نیست چراکه کالیکلس 
هنوز به انطباقپذیری 
تمامی ارزشهای اصیل باور 
دارد
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بماند این امر به دلیلی ناشناخته است و این عّلت را تنها 

هنگامی می توان شناخت که شرارت او به منّصٔه ظهور 

رسیده باشد: آنگاه زمان، که می گویند مادر همٔه حقایق 

است، از عّلت پنهان پرده برداری می کند.

حال با توّجه به واقعّیت های فطرت بشری، ماکیاولی 

بــه  بایــد  موّفــق  سیاســت مدار  کــه  می کنــد  توصیــه 

روش هایی دســت بزند که از منظــر اخاق عرفی خوب 

و فضیلت مندانــه، و نیکــو نیســتند. ایــن امــر به جهــت 

واقعّیات بنیادین زندگی سیاســی الزم و ضروری است. 

اگــر حاکــم خاف این عمــل نماید ممکن اســت در نظر 

دیگران پاک و شریف جلوه کند ولیکن شیؤه او عماً به 

فاجعه منجر خواهد شد. اگرچه چنین استداللی به نظر 

درست و  سرراست می آید، اّما در نظر برخی از مفّسران 

کــه معتقدنــد مقصــود ماکیاولــی اساســاً هجــو و هــزل 

 کــردن بوده اســت، فتنه انگیــز می نمایــد. ماکیاولی در 

عین اینکه تظاهر می کند به خوانندگانش می آموزد که 

شــهریاران چگونه باید رفتار کنند، به نحوی تیزهوشــانه 

در حال هشــدار به آن هاســت که شــهریاران شرور از چه 

تاکتیک های نفرت انگیزی بهره می جویند. دوست داران 

آزادی جمهوری خواهانــه، هنگامــی که به این شــناخت 

مجّهز شــوند، بنا به فــرض، می توانند دوراندیشــی های 

بایسته و بایا را بجا آورند.

اگرچــه چنیــن تفســیری محــال نیســت، اّمــا قــدری 

بعیــد می نماید. حال اگر شــواهد و قرائن قانع کننده ای 

خــاف این ســخن ارائه نگردد، ســخن ماکیاولــی را باید 

بــه همیــن معنا گرفــت. آنچه تا انــدازه ای در نوشــتٔه او 

پریشان کننده به نظر می آید لحن عمدی ریشخندآمیز 

اوســت. اّما شــاید پریشــان کننده تر از آن، ایــن واقعّیت 

اســت کــه بخــش اعظم آنچــه می نگارد آشــکارا درســت 

است و حقیقت دارد.

شــاید آنچــه در نگــرش ماکیاولــی از هــر چیــز دیگری 

رســواکننده تر است، اســتفاده او از اصطاحات اخاقی 

اســت. ماکیاولی در فصل پانزدهم شهریار ابراز می  کند 

که اندرزنامٔه خود را به قصد »اســتفاده« نوشــته است. 

چــون زندگی جاری و فعلی مــا با زندگی آرمانی و اینکه 

چگونه باید زندگی کنیم، فاصلٔه بسیاری دارد. از نظرگاه 

ماکیاولــی، هر شــهریاری که بخواهد در همــٔه احواالت 

پرهیزگار باشد، در میان این همه ناپرهیزگاری سرنوشتی 

ایــن رو،  از  داشــت.  نخواهــد  و شکســت  ناکامــی  جــز 

شــهریاری کــه نخواهد شــهریاری را از کــف بدهد، باید 

ماکیاولی در عین 
اینکه تظاهر میکند به 

خوانندگانش میآموزد که 
شهریاران چگونه باید 

رفتار کنند، به نحوی 
تیزهوشانه در حال هشدار 
به آن هاست که شهریاران 

شرور از چه تاکتیکهای 
نفرتانگیزی بهره میجویند

۵۱۵

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



روش های ناپرهیزگاری ]و خدعه و فریفتاری[ را بیاموزد 

و هر جا که نیاز باشد به کار بندد.

ســخن  رک گویــی  و  بی پروایــی  می تــوان  به وضــوح 

ماکیاولــی را بــه نظــاره نشســت، چنان کــه در اســتفادٔه 

ماکیاولــی از اصطاحــات اخاقــی می تــوان ایــن امــر را 

مشاهده کرد. او متهّورانه به ابراز عقاید سیاسی خویش 

می پــردازد و هیــچ تظاهری نمی کند که جهان سیاســی 

فــارغ از اوامــر و نواهی اخاقی اســت، و شــهریار موّفق 

می توانــد از خــوب و بــد اخاقی گــذر کنــد. ماکیاولی 

ایــن واقعّیــات را در نظــر می گیــرد و بــه همیــن دلیــل 

اســت که می گوید باید بدانیم که یک شــهریار، به ویژه 

شــهریاری جدیــد، نمی توانــد بــه فکر داشــتن تمامی آن 

خصایــل و ویژگی هایــی باشــد کــه در خاطر مــردم نیک 

شمرده می شود، زیرا برای پاسداری و صیانت از دولت 

خویش چه بســا ناگزیر است خوش عهدی و نیکوکاری و 

مردم دوستی و دینداری را زیر پا نهد.

پیــام ماکیاولــی در اینجا هم باز همان اســت، اگرچه 

این بــار او اصطاحات اخاقی اش را مشــروط کــرده و از 

»خصایلــی« ســخن به میــان مــی آورد که »نیک شــمرده 

می شــود« و نــه اینکــه صرفــاً خصایلــی نیــک هســتند. 

علی رغــم ایــن تفاوت زبانــی، پیام کّلــی ماکیاولی یکی 

است:

»بایــد بدانیــد که برای جنگیدن با دیگــران دو راه در 

پیش است: یکی با قانون، و دیگری با زور. روش نخست 

سزاوار و شایستٔه انسان است و روش دوم، شیؤه ددان. 

و از آنجــا کــه روش اّول چنــدان کارایــی نــدارد، ناچــاراً 

بایستی به روش دوم روی آورد«.

اگر در اینجا از زبان اخاق اســتفاده نشده است، اّما 

باز پیام روشــن اســت: شــهریار موّفق باید از هنجارهای 

جامعٔه انسانی چشم بپوشد و به سان ددان رفتار کند.

ســخن ماکیاولی در سرتاســر شهریار، بســیار روشن و 

سرراست است و اّتفاقاً به همین دلیل بیشتر برآشوبنده 

است. سایر نویسندگان در بسیاری موارد با به کارگیری 

زبان اخاقی تا حدودی پیام تلخ خود را تلطیف می کنند 

اّما ماکیاولی بی رحم تراز آن اســت که مخاطب را دچار 

تدخیر واژگان دلگرم کننده سازد. بدین ترتیب، می توان 

گفت که ماکیاولی بر خاف پیشینیان به این نکته توّجه 

می دهــد کــه اگــر توفیق سیاســی مســتلزم بی رحمی و 

فریب است، پس چنین رفتاری لزوماً رفتار بدی نیست. 

واقعّیتی اســت که به طرز آشکاری توفیق سیاسی امری 

دلپذیر و مطلوب و خواستنی است. بنابراین، چون آنچه 

بــرای توفیــق عملی ضروری اســت لزومــاً باید خوب هم 

باشد، بی رحمی و فریب خوب هستند. ماکیاولی البته 

این راه آســان را در پیش نمی گیرد. او واقع بینانه به این 

مســئله نــگاه می کنــد و ملتفــت اســت کــه بی رحمی و 

فریب چیزهایی خوب نیســتند، اّمــا درعین حال اذعان 

می کند که ممکن است این  موارد برای به چنگ آوردن 

آنچه می خواهیم الزم و ضروری باشند. به بیان امروزی، 

شّری ضروری اند.

از  به تلویــح  یــا  به تصریــح  کــه  قولــی  نقــل  در چنــد 

ماکیاولــی آوردیم، اصطاحات اخاقی در همان معنای 

ایــن  بــه کار گرفتــه شــده اند. منظــورم از  متداولشــان 

ســخن این اســت که محتوای آن ها به جریــان غالب در 

اخاقّیــات مســیحی )یــا یهودی-مســیحی( ربــط دارد، 

یعنی اندیشه هایی اخاقی که پس از دوران یونانیان بر 

فرهنــگ غربی چیرگــی یافته اند. احــکام اخاقی جریان 

غالــب، حول عدم آســیب به دیگران، پرهیــز از نیرنگ و 

دروغ و فریب، عدم دست درازی به جان و مال دیگری 

و در یــک کام، سوءاســتفاده نکــردن از دیگــران ســامان 

یافته اســت. برای تقریب ذهن، ما می توانیم این موارد 

را ارزش هــای »اخــاق ســّنتی« یــا »ارزش های ســّنتی« 

بنامیــم و رفتــار مطابــق این ارزش ها را »فضایل ســّنتی« 

بخوانیم یعنی همان اصطاحاتی که دربارٔه افکار و اقوال 

پیشــینیان اندرزگــوی ماکیاولــی صــادق اســت. من نیز 

متأثر از نگرش بســیار تأثیرگذار آیزایا برلین، در اینجا از 

استدالل او پیروی می کنم و می گویم که پیام ماکیاولی 

یکــی از اعتقــادات پایــه ای و گرانقــدر مــا دربــارٔه جهان 

اخــاق را سســت و بی بنیان می گردانــد. ما عاقمندیم 

تا به این موضوع دل ببندیم که برای مشکات اساسی 

راه حل هایــی وجــود دارد. ما اعتقــاد داریم که با ابتکار 

و نّیــت خیــر کافی قادریم بر هــر مانعی غلبه کنیم و به 

نتیجٔه رضایت بخشی برسیم، اّما ماکیاولی بیان می کند 

کــه خیر! ما نمی توانیــم. به گفتٔه برلین، آن اعتقادی که 

ماکیاولی متزلزلش می ســازد، »اعتقاد به انطباق پذیری 

نهایــی همٔه ارزش های غایی« اســت. یــک رویکرد دیگر 

به این مسئله و مشکل را در نظر بگیرید. متفّکری دیگر 

)مثــاً کالیکلــس( می تواند بــا این نظــر ماکیاولی موافق 

باشــد که جهان سیاســت نیازمند رفتاری خاف اخاق 

سّنتی است. بنابراین، طبق نظر کالیکلس، آنچه مردمان 

آن را عدالت می نامند عماً ضعف و لذا بد است. آنچه 

واقعاً درست است پیروی از قانون جنگل )یا صحنٔه نبرد 

بین المللی( و اســتفاده از دیگران برای بزرگ کردن و باال 

القّصه، پیام ماکیاولی 
تطابق ناپذیری ارزشهای 
مهم و لذا ضرورت دست 
زدن به گزینش از میان 
آنها، و پذیرفتن ناگزیری 
پارادوکس و تناقض میان 
آنها میباشد. متفّکران پیش 
از ماکیاولی از تضاد میان 
ارزشهای مختلف باخبر 
بودند. شاید بارزترین مثال 
توسیدید باشد
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کشــیدن خویــش و ارضای امیــال خود اســت. این نظر، 

اگرچــه تکان دهنده اســت، اّما از نظــر ماکیاولی چندان 

پریشــان کننده و تشــویش زا نیســت چراکــه کالیکلــس 

هنــوز بــه انطباق پذیــری تمامــی ارزش هــای اصیــل باور 

دارد. اخــاق ســّنتی دربــارٔه ارزش هــای واقعــی به خطا 

مــی رود، اّمــا مجموعــٔه بدیلی بــرای جایگزین کــردن آن 

وجود دارد. به باور ماکیاولی، اّما امور به این ســادگی ها 

نیســتند. اگرچــه مردم درک موســعی از ارزش هایی که 

برای توفیق در جهان سیاست الزم هستند، ندارند؛  اّما 

این تنها بخشی از مشکل است. اصاح اشتباهات آنان 

راه را بــرای یــک دیدگاه اخاقی متفــاوت ولی همچنان 

هماهنــگ بــاز نمی کنــد، بلکــه به عکس باعث می شــود 

متوّجه شویم که چنین چیزی محال است. القّصه، پیام 

ماکیاولــی تطابق ناپذیری ارزش هــای مهم و لذا ضرورت 

دست زدن به گزینش از میان آن ها، و پذیرفتن ناگزیری 

پارادوکس و تناقض میان  آن ها می باشــد. متفّکران پیش 

از ماکیاولــی از تضــاد میــان ارزش هــای مختلــف باخبر 

بودنــد. شــاید بارزتریــن مثــال توســیدید باشــد. وی در 

کتــاب ســوم تاریــخ جنــگ پلوپونــزی، کــه روایت جنگ 

میــان آتــن و اســپارت و مّتحــدان آن هــا در قــرن پنجــم 

پیــش از میاد اســت، کلئــون۱ همان عوام فریــب آتنی، 

به تشــریح قواعد حاکم بر روابط میان امپراتوری و اتباع 

آن می پــردازد. قواعــد ایــن رابطــه، متفــاوت از قواعدی 

اســت که در یک شــهر جاری و ســاری است. برای اتباع 

امپراتــوری نمی تــوان همــان قواعــدی را اعمــال کرد که 

نســبت به شــهروندان. توســیدید گفتٔه کلئون را چنین 

نقــل می کنــد کــه احســاس شــفّقت، احســاس لــّذت از 

شــنیدن یک اســتدالل هوشــمندانه، و گوش ســپردن به 

ســخنان شــرافتمندانه، ســه چیزی هســتند که درســت 

برخاف منافع یک قدرت امپراتوری اند. آن ها تقصیری 

هم در این باره ندارند. به نظر کلئون، شــفّقت احساســی 

اســت مناســب برای افرادی که مثل خود ما هســتند و 

به نوبٔه خود نســبت به ما احســاس شــفّقت دارند، و نه 

مناســب حال کســانی که کوچکترین احســاس شفّقتی 

نســبت بــه مــا ندارند، و همیشــه باید به ناگزیر دشــمن 

مــا باشــند. او اضافه می کند که احســاس شــرافت تنها 

مناســب آن دســته کسانی است که قرار است در آینده 

دوســت ما باشــند، و نه احساســی مناسب حال کسانی 

کــه همان می مانند که هســتند و در آینده نیز همچون 

گذشته همچنان دشمن ما خواهند بود.

آنچــه کلئــون در اینجا بر زبان جاری می کند، شــبیه 

آموزه های بنیادی ماکیاولی اســت. استدالل کلئون هم 

بــر یک باور مقّدماتی دربــارٔه چگونگی رفتار دیگران در 

آینده استوار شده است. با آن ها نمی توان رفتار انسانی 

را در پیش گرفت، چون آن ها با ما رفتار انسانی مشابهی 

نخواهنــد داشــت. اگــر بپذیریــم کــه کلئــون گزارشــی 

عمومــی از اخاق سیاســی ارائه می کنــد، آنگاه، قرابتی 

میــان دیــدگاه او و دیــدگاه ماکیاولــی پدید می آیــد. اّما 

کلئون تنها راجع به یک مجموعٔه کوچک از روابط سخن 

می گویــد یعنی رابطــه میان اربــاب و رعایای حکومت. 

او در ضمــن، ایــن روابــط را بــا روابطــی کــه در خانــواده 

وجود دارد مقابل می نهد. حال، ماکیاولی کل بنا را فرو 

اگر بپذیریم که کلئون 
گزارشی عمومی از اخالق 
سیاسی ارائه میکند، آنگاه، 

قرابتی میان دیدگاه او و 
دیدگاه ماکیاولی پدید 

می آید. اّما کلئون تنها 
راجع به یک مجموعٔه 
کوچک از روابط سخن 

میگوید یعنی رابطه میان 
ارباب و رعایای حکومت. 
او در ضمن، این روابط را 
با روابطی که در خانواده 
وجود دارد مقابل مینهد. 
حال، ماکیاولی کل بنا را 

فرو میپاشاند
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می پاشاند.

از قدیم االیام و تا همین امروز این سخنی معمول است 

که گفته شود این قسمی از اخاقّیات است که باید به 

دوســتان یاری رساند و به دشمنان آسیب. لذا، باز قابل 

مشــاهده اســت که در شــرایط و موقعّیت های مختلف 

قواعد اخاقی متفاوتی حاکم است. اّما ماکیاولی قدمی 

فراپیش می گذارد و تمایز میان دوستان و دشمنان را از 

میان برمی دارد. قواعد عرضه شده در شهریار مربوط به 

همشــهریان اســت. عاوه بر این، ماکیاولی از مدافعان 

اّولّیــٔه »مصلحت دولت«۲ شــمرده می شــود، یعنی این 

اندیشــه که منافــع دولت را بر ســایر ماحظات اخاقی 

ارجح می داند. او آشکارا این نکته را دربارٔه حفظ امنّیت 

حکومت چنین بیان می کند:

»آنجــا کــه حیات کشــور در خطر اســت و این حیات 

وابســته بــه تصمیمی اســت که گرفتــه می شــود، نباید 

اندیشید کاری که برای نجات آن باید انجام داد عادالنه 

است یا ظالمانه، پسندیده است یا ناپسند. در این مورد 

باید هر ماحظه ای را کنار گذاشــت و هر اقدامی را که 

برای رهایی کشــور ضروری اســت باید انجام داد و تنها 

به این اندیشــید که چه چیزی زندگی و آزادی کشــور را 

تأمین می کند«.

اّمــا، این نظر و حکم کّلــی، نگرش ماکیاولی را به تمام 

و کمــال عرضــه نمی کنــد، چــون دامنــٔه آن محــدود بــه 

مــواردی اســت کــه در آن حیــات کشــور بــه مخاطــره 
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افتاده اســت. شاید دقیق تر و موشکافانه تر از این قطعٔه 

فــوق، حکمی باشــد که در فصل هجدهم شــهریار آمده 

اســت و ماکیاولی در آن اظهار می دارد شــهریار باید به 

برخورداری از فضایل سّنتی تظاهر کرده و چنان کند که 

مردم باور کنند او حقیقتاً برخوردار از این فضایل است:

»در بــاب کــردار همٔه مردمان، به ویژه شــهریاران، که 

کسی را یارای چون و چرا دربارٔه آن نیست، داوری تنها 

معطوف به نتیجٔه امور است«.

مطابــق نظــر ماکیاولی، در عالم سیاســت، ماحظات 

مربوط به کامروایی، و هدفی که نگاه مردم به آن است، 

بــر اخــاق ســّنتی ارجحّیــت و اولوّیــت دارد. البتــه این 

نکتــه، دربارٔه امنّیت کشــور نیز صدق می کنــد. اّما در 

عین حال، قاعده ای کّلی در عالم سیاست نیز می باشد.

بــر طبــق تمامــی گزارش هــا، ماکیاولــی در زندگــی 

شــخصی، انسانی نیک در معنای ســّنتی اش بود. او در 

معامات شخصی درســتکار، پدری مهربان، و همسری 

سرشــار از عاطفــه بــود. در ضمن به نظر می رســد آدمی 

دیندار هم بوده اســت. با اینکه او از کلیســا بیزار بود و 

این از خال آثارش پیداست، یکی از پسرهایش، گوئیدو، 

به کلیســا ســوگند وفاداری یاد کرد.۳ ولیکــن این موارد 

هیچ ارتباطی به جهان سیاست ندارد. آگاهی ماکیاولی 

بــر این نکته، فارغ از تأســف و دریغ نیســت. در کتاب 

اّول گفتارها، او اقدامات قاطعی که یک شــهریار جدید 

باید برای حفاظت از قدرتش انجام دهد را برمی شمارد 

و توصیــف می کنــد. شــهریار باید فرمانــداران جدیدی 

را منصــوب کند و همه چیز را دگرگون ســازد، فقیران را 

ثروتمند و ثروتمندان را فقیر کند. او باید شهرهای کهنه 

را ویــران کــرده و شــهرهای تــازه ای بنیان نهــد. وی باید 

فیلیپ مقدونی را سرمشق خود قرار دهد و اتباعش را از 

والیتی به والیت دیگر کوچ دهد، درســت همان طور که 

چوپانــی رمه اش را از جایی به جــای دگر می راند. چون 

این اقدامات موجبات رنج فراوان را فراهم می آورد، باید 

با بی رحمی چنین اقداماتی را به انجام رساند. بنابراین، 

از دو زاویــٔه مختلف می توان به این اقدامات نگاه کرد. 

ماکیاولی در فصل بیســت و ششــم کتــاب اّول گفتارها 

می نویسد:

»البته همٔه این وســایل ســتمگرانه هســتند و ویرانگر 

زندگی مدنی، و هر انســانی نه تنها و در مقام تابع دین 

مسیح بلکه به خاطر انسانّیت باید از آن ها اجتناب کرده 

و دوری گزینــد. زندگــی شــهروندی بی نــام و نشــان را 

بــر ســلطنتی که به قیمــت جان آن همه انســان به چنگ 

می آید، رجحان دهد. با وجود این، کسی که نمی تواند 

در راه نیکــی قــدم بگــذارد، اگر بخواهد قــدرت خود را 

حفــظ کنــد باید به این وســایل دســت بزند. اّمــا آدمیان 

همواره راه میانه را در پیش می گیرند که خطرناک ترین 

و زیان بارتریــن راه هاســت؛ زیــرا... نــه می تواننــد کامًا 

نیک شوند و نه کاماً بد«.

به وضــوح می تــوان مشــاهده کــرد کــه ماکیاولــی از 

وحشــت های سیاســت هایی که توصیه می نماید شــانه 

خالی نمی کند. این سیاســت ها نه تنها خشــن هســتند، 

بلکه شــّر در معنای سّنتی آن هم می باشند. اّما چه شّر 

باشــند چــه نباشــند، ضروری اند. اگر کســی میــل دارد 

زندگی سیاســی داشــته باشــد، باید حاضر باشــد به رغم 

ارزش های دیگر، دســت به انتخاب هــای ضروری بزند. 

اّمــا، بســیاری از رهبــران توانایــی نادیــده گرفتــن اخاق 

از  تــا دو دســته  ســّنتی را ندارنــد. آن هــا می کوشــند 

دغدغه هــا را که نمی تــوان متوازن کــرد، متوازن کنند، 

و دســت به اقدامات نصفه نیمه ای می زنند که به ســود 

هیچ کس نیست.

ماکیاولــی آن هنگام که می بیند بســیاری از حّکامی 

کــه مصیبت آفریده اند انســان های شــریف و ســرفرازی 

بــوده انــد ابــداً دچــار حیــرت و شــگفتی نمی شــود و به 

همین خاطر است که تأکید دارد حّکام باید بدانند که 

چه زمان و چگونه نباید خوب باشند.

پینوشتها:

۱. کلئــون )Κλέων(: استراتیگوســی آتنی و  پســر کلیینتوس بود 
که در جنگ های پلوپونزی شــرکت داشــت. او نخستین نمایندهٔ  
بازرگانان در سیاســت آتن بود. کلئون به شّدت مدافع استراتژی 
جنــگ تهاجمــی بــود و از او به دلیــل قســاوت بســیار در اجــرای 
سیاســت هایش یــاد می شــود. غالبــاً هــم به صــورت شــخصّیتی 
منفی در آثار نویسندگانی نظیر توسیدید و آریستوفان به تصویر 

کشیده می شود. از نظر توسیدید و آریستوفاِن کمدی نویس، او 
مردی فریبکار، بی نزاکت و جنگ طلب است.

raison state .۲
۳. دربارٔه دینداری ماکیاولی رجوع شود به:

S. De Grazia, Machiavelli in Hell (Princeton, 1989), 
Chap. 3;

و دربارٔه سوگند یاد کردن پسرش رجوع شود به:
Ridolfi, Life, p. 326 n. 24.
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کیاولی؛  شهریار ما
علوم سیاسی یا هجویٔه سیاسی۱

گرت متینگلی
ترجمٔه: عدنان فاّلحی
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مقّدمٔه مترجم

نیکولو ماکیاولی۲ یکی از مناقشه برانگیزترین متفّکران 

اروپایی است که قرن هاست جدال حول آرا و نظرات وی 

ادامــه دارد. اّمــا چیــزی کــه در بدو نظــر، بدیهی به نظر 

می رســد این اســت که ماکیاولی را باید از ماکیاولیسم۳ 

تفکیک کرد. اینکه ماهّیت اصلی تفّکر و داللت آثار وی 

چه بوده و اینکه تصویر مرسوم و غالب از وی چیست، دو 

موضوع کاماً مجزا هستند. با اندکی مسامحه می توان 

ماکیاولیســم را در این عبارت کوئنتین اســکینر خاصه 

کــرد: »ایــن ایده که اهداف نیــک می توانند برای توجیه 

وســایِل پلید بــه کار روند، خصلت اصلی نظریٔه سیاســی 

ماکیاولی بوده اســت«۴ و سخن گزافی بر زبان نرانده ایم 

اگر بگوییم که بنیان ماکیاولیســم بر کتابچه ای اســتوار 

اســت که برتراند راسل فیلســوف نامور قرن بیستم آن را 
»راهنمای گنگسترها« می دانست:۵  شهریار.۶

اّمــا با وجود غلبٔه ماکیاولیســم، پژوهشــگران هیچگاه 

از تاش برای کشــف ماهّیت اندیشــٔه ماکیاولی دســت 

نکشیده اند.

مــا در این مقّدمــٔه کوتاه قصد نداریــم وارد تفاصیل و 

جزییات انواع و اقسام تفاسیر ارائه شده دربارٔه ماکیاولی 

شــویم و لکن باید خاطرنشــان کنیم کــه به رغم چیرگی و 

هیمنٔه نام ماکیاولی، بعضی از اندیشمندان اساساً وی را 

فیلسوف و متفّکر برجستٔه سیاسی به شمار نیاورده اند. 

البته در اینجا باید حساب موّرخان تاریخ فلسفه و تاریخ 

اندیشه را از فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی جدا کرد. 

طبیعی است که بیشتر تاریخ نگاران فلسفه و حوزٔه تاریخ 

اندیشــه ها، بخشــی از کار خــود را بــه معرفــی ماکیاولی 

اختصاص داده باشند اّما چنین نیست که تمام متفّکران 

برجستٔه سیاسی نیز به او پرداخته باشند. برای مثال جان 

رالز که عّدٔه بســیاری او را بزرگ ترین فیلســوف سیاســی 

معاصر می دانند، به رغم ارجاع و استناد مکّرر به افکار و 

اندیشه های فیلســوفانی چون: هابز، الک، کانت، هگل، 

اســتوارت میل، توکویل، مارکس، آیزایا برلین و... و بعضاً 

اقتباس از آنان، مطلقاً در هیچ کدام از آثارش به ماکیاولی 

ارجاع نداده است. وی حّتی در سلسله در س گفتارهای 

تاریخ فلســفٔه سیاسی۷، نامی از ماکیاولی نیاورده و تنها 

اشــارٔه وی به ماکیاولی، به یکی از پانوشت های مختصر 

کتــاب لیبرالیســم سیاســی۸ برمی گــردد.۹ دیگــر متفّکر 

برجســتٔه سیاســی معاصــر کارل پوپــر نیــز به رغــم اینکه 

مشــّخص اســت با آثار ماکیاولی آشناســت و حّتی چند 

بار به مناســبت هایی در جامعٔه باز و دشــمنان آن۱۰ و نیز 

فقــر مکتب اصالت تاریخ۱۱، از وی نام می برد لکن مطلقاً 

ماکیاولی را کانون شــرح ها و تفاســیر سیاســی خود قرار 

نــداده و نقــش وی را در ایجــاد نظم و نظام های سیاســی 

به انــدازٔه کســانی چــون افاطون، ارســطو، کانــت، هگل 

و مارکــس مهــم تلّقــی نکــرده اســت. صد البتــه می توان 

از متفّکــران برجســتٔه بســیاری ســخن بــه میــان آورد که 

به رغــم ارجــاع به نام های پربســامدی مثــل الک و هابز و 

کانــت و مارکــس و... در حــوزه ی فلســفه و اندیشــه ی 

سیاســی، از کنار نام ماکیاولی به آرامی گذشــته اند. در 

اینجا خالی از لطف نیســت به این نکته اشــاره کنیم که 

به رغم اینکه شــاید کسانی چون پوپر یا رالز، ماکیاولی و 

ماکیاولیســم را عامل مؤثری در ایجاد ســازوکارهای مهم 

سیاســی به شــمار نمی آورنــد، فی المثل نظریه پــردازان و 

متفّکران مهم فاشیســِم ایتالیا، خــود را وامدار ماکیاولی 

می دانســتند: مثا ُجووانی جنتیله فیلسوف نوهگلی و 

از تئوریسین های اصلی فاشیسم، ماکیاولی را بنیانگذار 

»دولت ایتالیا« می داند.۱۲ موسولینی نیز کتاب شهریار 

را »راهنمای َدِم دســتی دولت مردان« می خوانْد.۱۳ و یا 

آلفردو روکو حقوق دان ایتالیایی و وزیر دادگستری دولت 

موسولینی )بین ســال  های: ۱۹۳۲-۱۹۲۵(، بندی از رسالٔه 

مشــهورش دکتریــن سیاســی فاشیســم۱۴ را بــه ماکیاولی 

اختصاص داده اســت. روکو، ماکیاولی را کسی می  داند 

کــه دانــش سیاســت را از چنــگ فرمالیســِم فیلســوفان 

مدرســی نجــات داد و آن را بــه واقعّیــت عینــی نزدیــک 

کرد. او نه تنها ماکیاولی را یکی از بزرگ  ترین نویسندگان 

سیاست مدرن می  خواند بلکه وی را »بزرگ  ترین ایتالیایِی 

واجــِد کامل  تریــن ]خــود[ آگاهــِی مّلــی« می  نامــد. روکو 

ادامه می  دهد که ماکیاولی برای آزاد کردن و قدرتمندتر 

کردن ایتالیا، از هر وســیله  ای اســتفاده می  کرد. روکو در 

انتها می  نویســد: »فاشیسم، نه تنها آموزه  های خود بلکه 

اَعمالش را نیز از ماکیاولی می  آموزد«.۱۵  

اّما در میان موّرخان و بعضاً فیلســوفان سیاسی  ای که 

بــه ماکیاولی پرداخته  اند نیز دو جهت  گیری کّلی وجود 

دارد. البته این جهت  گیری ناظر بر مشــهورترین اثر وی 

یعنی همان کتابچٔه شــهریار اســت. گروهی از مفّسران، 

شــهریار را اثــری جــّدیـ  خــواه با پیامدهــای مثبت خواه 

منفــیـ  تلّقــی کرده  انــد. چهره  های برجســته  ای مثل ژان 

ُبــَدن، فردریــش کبیــر، ژاک ماریتــان، فرانســوا اوتمــان، 

برتراند راســل، بندیتو کروچه، لئو اشتراوس، آیزایا برلین، 

ارنست کاسیرر، کوئنتین اسکینر و... را می  توان در زمرٔه 

متینگلی با اشراف کاملی 
که بر تاریخ عصر 

رنسانس دارد، نخست 
اعتبار و وثاقت تاریخی 

این ارجاعات موجود 
در شهریار را به چالش 

می کشد و نشان می دهد 
که ماکیاولی، یا اساسًا فرد 
غیرمّطلع و ناشی ای بوده 

که چنین اشتباهات فاحشی 
را مرتکب شده است و یا 

با نّیات و اغراض خاّصی 
عمدًا چنین کرده است. اّما 
داده های مطمئن و موّثق 
ما دربارٔه زندگی ماکیاولی 

و نیز بررسی سایر آثار 
وی احتمال نخست را رد 

می کند و چاره ای جز این 
نمی ماند که بپذیریم وی 
عمدًا پاره ای از مهم ترین 
وقایع و رخدادهای محل  

اّتکای خود را وارونه و 
دگرگون جلوه داده است
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کســانی قــرار داد که ظاهر کتاب شــهریار را جّدی تلّقی 

کرده  اند.

اّمــا دســتٔه دومـ  که نویســندٔه مقالٔه پیــش   رو نیز جزء 

آن هاســت ـ شــهریار را نــه اثــری جــّدی، بلکــه نوشــتاری 

هجــوی و آیرونیــک تلّقی می  کنند. کری جــی. ندرمن۱۶ 

ماکیاولی  شــناس معاصــر، می  گویــد که انــواع مختلفی 

از ایــن برداشــت، همیــن اواخــر منتشــر شــده  اند.۱۷ ایــن 

دیدگاهــی اســت کــه برخــی از گذشــتگان مثــل بــاروخ 

اسپینوزا و آلبریکو جنتیلی۱۸ نیز به آن باور داشتند.

نویسندٔه مقاله  ای که در ادامه می  آید، پروفسور گرت 

متینگلــی۱۹ )متوفــای (۱۹۶۲ اســتاد تمــام تاریــخ اروپایی 

در دانشــگاه کلمبیــا و از متخّصصــان برجســتٔه تاریــخ 

دیپلماسی مدرن بود. از جمله کتب   مشهور وی می  توان 

 ،)Renaissance Diplomacy( به: دیپلماسی رنســانس

آرمــادا )The Armada( و... اشــاره کــرد. تفســیر وی از 

شــهریار ماکیاولی یکی از مشهورترین تفاسیر این کتاب 

در قرن بیستم است که منشأ بازاندیشی  های مجّدد در 

این اثر مشهور شد.

متینگلی می  کوشد تا هجوی بودن شهریار را از منظر 

اغراق  هــا و بعضــاً جعلّیات موجــود در این کتــاب اثبات 

کنــد. ماکیاولــی در فصــول مختلــف شــهریار به تنــاوب 

از بزرگ  مــردان سیاســی و رخدادهای مهــم مرتبط با آنان 

ســخن می  راند. متینگلی از دو طریق نشــان می  دهد که 

برخــی از مهم  ترین ارجاعــات ماکیاولی به این گونه افراد 

و رخدادهای حول  وحوش آن ها، واجد جعلّیات و اکاذیب 

فاحشی است که جّدی   بودن این استنادات و ارجاعات 

را به شّدت زیر سؤال برده و الجرم ماهّیت و نّیت تألیف 

شهریار را عمیقاً تحت  الشعاع قرار می  دهد. متینگلی با 

اشــراف کاملی که بر تاریخ عصر رنسانس دارد، نخست 

اعتبار و وثاقت تاریخی این ارجاعات موجود در شهریار 

را به چالش می  کشــد و نشــان می  دهد کــه ماکیاولی، یا 

اساساً فرد غیرمطّلع و ناشی  ای بوده که چنین اشتباهات 

فاحشــی را مرتکــب شــده اســت و یــا بــا نّیــات و اغراض 

خاّصــی عمداً چنین کرده اســت. اّمــا داده  های مطمئن 

و موثّــق مــا دربــارٔه زندگی ماکیاولی و نیز بررســی ســایر 

آثار وی احتمال نخســت را رد می  کند و چاره  ای جز این 

نمی  ماند که بپذیریم وی عمداً پاره  ای از مهم  ترین وقایع 

و رخدادهــای محل   اّتکای خــود را وارونه و دگرگون جلوه 

داده است.

از  شســتن  دســت  بــا  دوم،  گام  در  متینگلــی 

اعتبارســنجی تاریخــِی ارجاعات و اســتنادات شــهریار، 

مفــاد این ارجاعات و اســتنادات را صرفــاً به ترازوی خود 

ماکیاولی برده و با سایر نوشته  های وی مقایسه می  کند. 

اشــراف کامل و دقیق متنیگلی بر ســبک نگارشــی و آثار 

ماکیاولی، او را قادر ســاخته تا از خال ســایر نوشته  های 

وی، عمــق و شــّدت ایــن تضادها و اشــتباهات عمدی را 

بیش از پیش عیان کند. متینگلی در انتها با اســتناد به 

برخی از درخشان  ترین نمونه  های آثار هجوی، چرایی این 

حجم عظیــم از تناقضات و بیان  هاِی غیرواقعی شــهریار 

را تبییــن می  کنــد و از راز تضــاد مفاد شــهریار با زمینه و 

زمانٔه زیســت سیاسی ماکیاولی پرده برمی  دارد. و البته 

در همیــن اثنا وی از اســتناد و ارجاع به تفاســیر بزرگانی 

از قدما که شهریار را نه یک اثر جّدی بلکه یک آیرونی و 

هجویه می  دانستند، غافل نمی  شود.    

در انتهــا بیــان چند نکتــه در مورد ترجمٔه فارســی این 

مقاله   نیز ضروری می  نماید. از آنجا که ســنگ  بنا و قلب 

اســتدالالت متینگلــی، از خــال خوانــش بســتر تاریخی 
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تألیف شهریار، عقبٔه زندگانی ماکیاولی و بررسی برخی 

از مهم  ترین شــخصّیت  های مورد اســتناد وی در شهریار 

می  گــذرد، ایــن مقالــه مشــحون از اشــاره بــه اســامی و 

رخدادهای تاریخی گوناگون است که شاید بیشتر آن ها 

حّتــی بــرای خوانندگان جّدی و پیگیر آثــار ماکیاولی نیز 

ناآشــنا باشــند. فلذا مترجم کوشــیده اســت تا با افزودن 

پانوشــت  ها ـ پانوشــت  های مترجــم بــا افــزودن عبــارت 

انتهایــِی »مترجــم« از اندک پانوشــت  های مؤلف تمییز 

داده شــده اســتـ  و توضیحات درون قابک  ها، این متن 

را قابل  فهم  تر کند و ارتباط بیشتری بین این نوشتاِر مهم 

و خوانندگانــش ایجــاد کند. امید کــه در این مهم، ره به 

چاه نبرده باشیم.

* * *

آوازٔه نیکولــو ماکیاولــی، مبتنــی بر تناقــض۲۰ عجیبی 

است؛ این تناقض به  قدری واضح و آشناست که ما اغلب 

کاماً آن را فراموش کرده  ایم. ماکیاولی پس از فروپاشی 

ــکه وی چهارده ســال وفادارانه به آن  جمهوری فلورانسـ 

خدمــت کــرده بودـ به كار نگارش پنــاه برد و از اين طريق 

كوشيد از مالت ناشی از تبعيد و بطالت بكاهد. او اشعار 

یا دست کم ابیات، و قّصه  ها و نمایش نامه  هاییـ  از جمله 

یک کمدی کاسیکـ  نوشت. اّما ماکیاولی اغلب دربارٔه 

سیاســت می  نوشت. او شیفتٔه سیاســت بود. ماکیاولی 

در یکی از نامه  هایش می  گوید که مجبور بوده اســت تا 

دربارٔه سیاســت ســخن بگوید؛ او نمی  توانست از چیزی 

جــز سیاســت ســخن بگویــد. بنابرایــن وی در گفتارهای 

کوتاه و حکایات با مضمون سیاسی۲۱، در تاریخ فلورانس، 
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در رســاله  ای دربارٔه هنر جنگ، و به  ویژه در سلسله  ای از 

گفتارها ذیل ده کتاِب نخســِت لیوی۲۲، کوشــیده است 

تا ثمرات تجربه و مطالعه و تأّمل خویش را، به هموطناِن 

همتــرازش منتقــل کنــد. این هــا، آثــاری متقــن، جــّدی و 

متفّکرانه  انــد کــه غالبــاً بدیــع و بحث  برانگیــز هســتند. 

پژوهشــگرانی کــه این آثــار را مطالعه کرده  انــد معموالً با 

احترام بســیار از آن ها ســخن می  گویند. اّما کمتر کسی 

موّفق می  شود که تمام این آثار را حّتی ورق بزند، و البته 

حس کنجکاوی بیشتر همین افرادی که ]فقط[ موّفق به 

ورق زدن این آثار می  شوند، با کتاب کوچکی برانگیخته 

شده است که همه آن را می  شناسند: شهریار.

با وجود اینکه شهریار جزوه  ی۲۳   کوچکی بيش نيست 

و صرفــاً بخشــی از كل مجموعــه آثار ماكياولی به شــمار 

مــی رود، باقــی آثــار او را تحت الشــعاع خــود قــرار داده 

است. شايد هيچ اثری دربارٔه سياست نتوان يافت كه به 

گســتردگی شهريار مورد مطالعه قرار گرفته باشد. یقیناً 

برای کسی که هرگز شهریار را نخوانده است، هیچ کتابی 

]در حوزٔه سیاســت[، شناخته  شــده  تر از آن نیســت. همه 

می  داننــد کــه ماکیاولی، ریــاکاری و ناسپاســی، دنائت، 

قســاوت و دغــل  کاری را به مثابــٔه منش  هایــی مناســب 

شهریاران توصیه کرده است. همه، »ماکیاولی  گرایی«۲۴ 

را صفتی برای رفتار سیاســی  ای می  شناســند که زرنگِی 

شــریرانه را بــا خوارداشــِت بی  رحمانــه موازیــن اخاقی، 

تلفیق می  کند. اّما شهریار، ذهن تاریخ دانان و فیلسوفان 

سیاســی  ای را به خود مشغول کرده است که بسی بیش 

از ایــن، دربارٔه این کتاب می  دانند. نثر قوی این کتاب، 

هنوز هم پرتو بسیار روشنی بر کل دورنمای ایتالیای دورٔه 

رنســانس می  افکند: تاریخ داناِن مجّرب  تر، کل این دوره 

را »عصــر ماکیاولــی« می  خواننــد و آن را دوره  ای وصف 

می  کننــد که عمدتاً، با رفتاری که شــهریار مفّصاً به آن 

می  پــردازد، سرشــته شــده بود؛ و فیلســوفان بــا مبادرت 

به شــرح اندیشــٔه سیاســی ماکیاولی ـــپس از آگاهانیدِن 

دقیِق خوانندگان  شان نسبت به جایگاه برتر و پیچیدگی 

بیشــترِ کتاب گفتارها۲۵ و سایر نوشته  های ماکیاولی ]به 

نســبت شــهریار[ـ  به  ناچار کارشــان را با انتخاِب نصف یا 

بیشترِ نقل   قول  های خود از یک مجّلد کوچک ]ـِ آثار وی[ 

تمام می  کنند. اّما شهریار، کتاب کوچکی است و بیشتر 

مــردم، کتاب  هــای کوچــک را بهتــر از کتاب  هــای بزرگ 

به خاطر می ســپارند. مضاف بر اینکه، شــهریار بی هیچ 

ابهامــی، بهترین نثر ماکیاولی اســت. جمات شــهریار، 

روشــن و رُک، بدون شــرح  های میان  پرانتزی، و فاقد قیود 

تبیینی  ای هستند که سایر نوشته  های سیاسی ماکیاولی 

را تقطیــع۲۶ و اشــباع۲۷ می  کننــد. نثــر شــهریار ـ ماننــد 

شمشیرزنِی یک شمشیرزِن قهرمان ـ شور و تأثیرگذاری را 

بــا مهارت خیره  کننــده و مرگبار تلفیق می  کند. این نثر، 

از تصاویــر مناســب و تداعی  کننــده، و نمادهــای داخــل 

در مفاهیم ضمنی، بهره می  َبرد: شــهریار گاه باید مانند 

انسان و گاه مانند حیوان رفتار کند، و از میان حیوانات، 

شــهریار باید خوی شــیر را با خوی روباه تلفیق کند. نثر 

شهریار، به لطیفه۲۸  هایی این  چنین مزّین است: »یک مرد، 

مــرگ پــدرش را زودتر از فقدان ارثیٔه پــدری اش فراموش 

خواهد کرد«؛ لطیفه  هایی که به نظر می  آید همه  شــان تا 

حّدی از دِل گران  گینیوِل۲۹ فلسفی بیرون می  آیند، و بیان 

این لطیفه  ها با لحن سرد و بی  روح۳۰ـ مانند آیرونی  های۳۱ 

کوبنــدٔه ]جاناتــان[ ســویفْت۳۲ در داســتانش پیشــنهاد 

مؤدبانه۳۳ـ آن ها را ترسناک  تر می  کند. و این، همان  جایی 

است که تناقض سر می  رسد. به رغم اینکه شیوه و بیشتر 

فرضیاِت شــهریار تا حّدی مشــمول اندیشٔه ماکیاولی  اند 

و نتیجتــاً ایــن کتاب نمی  تواند به قلم فــرد دیگری به  جز 

او نوشــته شــده باشــد، اّمــا شــهریار از جنبه  هــای مهم و 

مشّخصی ـ شــامل بعضی از تکان    دهنده  ترین لطیفه  ها ـ با 

هر چیز دیگری که ماکیاولی تا آن زمان نوشته بود و نیز 

بــا هرآنچــه ما دربــارٔه زندگــی وی می  دانیــم، از در تضاد 

درمی  آید. و هرکســی که این موضوع را به نحوی از اَنحا 

مورد مطالعه قرار داده، به این تضاد پی برده است.

تاریــِخ آوازٔه ادبــِی ماکیاولــی، ایــن تناقض را برجســته 

می  کنــد. از آن زمــان تــا كنون چاپ ديگر آثــار ماكياولی 

به شــكل شــايان توّجــه اّمــا بــه دور از شــور و هيجــان، بــا 

استقبال مواجه شده است. البته چاپ شهريار در ۱۵۳۲ 

يعنی پنج سال پس از مرگ ماكياولی، با موفقّیتی مبتنی 

بر رســوایی۳۴ همراه بود. فی الواقع با گسترش آموزه های 

هولنــاک وی، تمــام اروپــا به عرصٔه مخالفت گســترده با 

آن بدل شــد. برای دو قرن، تعبیرِ مرید ماکیاولی، تقریباً 

بدترین چیزی بود که افراد می  توانستند دربارٔه مخالفان 

سیاسی  شان بگویند. اخاق  ستیزِی۳۵ کلبی  مسلکانه  ی۳۶   

آموزه  های  ۳۷ شهریار، حّتی جوانی نابکار و بسیار بی  اخاق 

مانند فردریش کبیر۳۸ پادشاه پروس را نیز تکان داد؛ الاقل 

خود فردريش آن ها را تكان دهنده توصيف كرده است.

ســپس با ســپیده  دم روح مدرن ناسیونالیســم، تصویر 

ماکیاولــی۳۹ شــروع بــه تغییــر کــرد. بــرای نخســتین بار 

ایــن ِهــرِدر۴۰ بــود کــه به شــکل درخــوری، اعان کــرد که 

شــهریار نه هجویه اســت و نه راهنمای شــریرانٔه جانیان 

متینگلی در انتها با استناد 
به برخی از درخشان ترین 
نمونه های آثار هجوی، 
چرایی این حجم عظیم 
از تناقضات و بیان هاِی 
غیرواقعی شهریار را تبیین 
می کند و از راز تضاد مفاد 
شهریار با زمینه و زمانٔه 
زیست سیاسی ماکیاولی 
پرده برمی دارد. و البته در 
همین اثنا وی از استناد و 
ارجاع به تفاسیر بزرگانی از 
قدما که شهریار را نه یک 
اثر جّدی بلکه یک آیرونی 
و هجویه می دانستند، 
غافل نمی شود
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سیاست  پیشه؛ بلکه بررسی عینی سیاسِت ایتالیایِی قرن 

شــانزدهمی اســت کــه یــک میهن  پرســت۴۱ آن را به مثابٔه 

خدمــت به وطنــش، عرضه کرده اســت. افراد شــروع به 

دســت گذاشتن روی این نکته کردند که اگر ماکیاولی، 

رفتاری را پیشنهاد کرده که واقعاً غیرقابل پذیرش است، 

ایــن کار را در راســتای ]رســیدن بــه[ یــک ایتالیای مّتحد 

انجام داده اســت. بعضی توصیه  های ماکیاولی حقیقتاً 

تکان  دهنــده بودنــد، اّما فقط راهکارهــای تلخ و خطرناک 

از پــس دوران فاســد وی برمی  آمدند. بنابراین ماکیاولی 

کم  کــم از تقریبــاً یــک بایرونیــِک۴۲ مریــد شــیطان، به یک 

قهرمان، و سپس به قّدیس جنبش نوزایِی ایتالیایی۴۳ بدل 

شد. اینکه ویّاری۴۴ در سلسله کتب ژرف خویش نشان 

می  دهــد که ماکیاولی، یک میهن  پرســت 

فلورانســی و حّتــی شــاید میهن  پرســتی 

ایتالیایی بود، مهم  ترین بنای یادبود این 

تصویــر قهرمان  گونٔه قــرن نوزدهمی از 

ماکیاولی است.

از  تصویــر  ایــن  بیســتم،  قــرن  در 

شــد؛  دگرگــون  مجــّدداً  ماکیاولــی 

دگرگونی  ای که تا حّدی شاید به سبب 

تبییــن  در  موجــود  دشــواری  های 

به گمــان  اّمــا  اســت؛  ناسیونالیســتی 

مــن، عّلــت دگرگونــی عمومــاً تغييــر 

بستر غالب اســت. داروین و پاستور، 

ُکشــوت۴۵ و گاریبالدی۴۶ را به حاشیه 

ماکیاولــی  کــه  آن  رو  از  و  می  راندنــد 

وطن  پرســتی بــه حســاب می  آمــد کــه 

وفــاداری  اش بــه ایتالیــای گسســته و 

از  چشم  پوشــی  مجــوز  لگدمال  شــده 

مبالغه  هایــش بــود، وی بــه دانشــمندی 

بی  احساس و عینی  گرا، تحلیل  گر و آینٔه تمام  نمای دوران 

خــود بدل شــد. اندکــی از افرادـ  در قــرن نوزدهم و حّتی 

پیش  تــرـ  کــه بیشترشــان مثل هــردر و فیشــته۴۷ و هگل۴۸ 

»واقع  گرایــِی«۵۰  و  »عینی  گرایــی«۴۹  بودنــد،  فیلســوف 

ماکیاولــی را تمجید کرده بودنــد؛ هرچند که اینان برای 

پی  بردن به حقیقِت اعمال ماکیاولی تاشی نکردند. اّما 

این ِســر فردریک پاالک۵۱ بود که حوالی ســال ۱۹۱۰، برای 

نخستین بار ماکیاولی را به لقب »دانشمند« مفتخر کرد. 

به بــاور مــن ماکیاولی این جایگاه خود را تا به امروز ]دهٔه 

شــصت قرن بیستم[ حفظ کرده است، هرچند که وجود 

مخالفــان ]ـِ دیدگاِه[ مکتب ناسیونالیست/میهن  پرســت 

]نسبت به ماکیاولی[، عموماً ظهور موافقان این مکتب   را 

به تأخیر انداخت. ارنست کاسیرر۵۲ در کتابش اسطورٔه 

  دولت۵۳ با استفاده از عبارتی بلیغ، به بزرگداشت تصویر 

رایج ماکیاولی پرداخته است: ماکیاولی، به رفتار سیاسی 

و استنتاِج مّتکی بر آن، از دید یک شیمی داِن بی  احساس 

و خونسرِد حاضر در آزمایشگاه می  نگرد.   

این دیدگاه، توجیه سطحی مشّخصی دارد. از آنجا که 

بخش بزرگی از شهریار، قطعاً با مابقی اندیشٔه ماکیاولی 

سازگار است، و از آنجا که متن شهریار این قابلّیت را دارد 

کــه محِل نقل   قوِل بســیار قرار گیرد، به ســختی می  توان 

در مقابــل وسوســٔه بی  اهمّیت جلوه   دادِن ناســازگاری  ها 

مقاومت کرد. 

از منظــر نخســت، ایــن اقتــراح۵۴ از مــا می  خواهد که 

باور کنیــم نیکولو ماکیاولی عامدانــه کتاب  راهنمایی۵۵ 

نگاشته که درصدد کمک به حاکمی جائر برای حکمرانی 

بر مــردِم قباً آزاِد فلورانس اســت. ]خانــداِن[ ماکیاولی، 

یکی از خاندان  های قدیمی فلورانســی بود که اعضایش 

بــه وفادارِی به جمهوری، شــهره بودند. تــا دو قرن پیش 

از تولّــد نیکولــو ماکیاولــی، خانــدان ماکیاولــی دوازده 

ُگنفالونی  یر۵۶ و ۴۵ رییِس دیْر۵۷ به فلورانس تقدیم کرده 

بودند. در قرن پانزدهم، جیروالمو۵۸ـ  عموی بزرگ نیکولو 

ـ از آن رو که در راه دفاع از آزادی مردم، متحّمل زندان، 

شــکنجه، تبعید و مرگ شــد، در قلوب مردم جا گرفت. 
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دیگر عضو خاندان ماکیاولی یعنی فرانچســکو، به سبب 

سخنرانی عمومی  ای در خاطر مانده است که وی در آن 

گفت: »این، آزادی اســت که شــهرها و ساکنان  شان را به 

عظمت می  رســاند. این قضیٔه مشهوری است. حکومت 

جور۵۹ فقط تباهی می  آفریند. حاکمان جائر همواره باید 

از شــهروندان خوب بترســند و می  کوشــند که آن ها را از 

میــان بردارنــد«. نزدیک بــه یک قرن بعــد، نیکولو همین 

بیاِن تأکیدی را یکی از اصول اساسی کتاب گفتارها قرار 

داد، و بدین وســیله ســّنت خانوادگی  ای را که در دل آن 

پرورش یافته بود تداوم بخشید. ما از زمانی  که خاطرات 

پــدر نیکولو یعنی برناردو۶۰ پیدا و منتشــر شــد، چیزهای 

بیشــتری دربــارٔه دوران جوانی ماکیاولــی می  دانیم. این 

خاطرات، بی  شــباهت به خاطرات بسیاری از دیگر افراد 

پارســا، مقتصــد، ســخت  کوش، و ترجیحــاً خاطــرات یک 

خرده  بــورژوای خشــکه  مقّدِس فلورانســی نیســت، یعنی 

کســی که پشــتوانٔه اصلی عظمت شــهر اســت. برناردو، 

تقریبــاً مــرد فقیــری بــود کــه در دوران چیرگــی خانــدان 

مدیچی۶۱، وجهٔه عمومی نداشــت. اّما او به خانواده  اش 

و نیــز بــه داشــتن پدری ســخت  گیر اّمــا مهربــان افتخار 

می  کرد، پدری که مشتاق بود پسرش با تحصیل شایستٔه 

ادبّیات التین و وفاداری به اصول جمهوری، پرورش یابد. 

برنــاردو به رغــم فقیــر بودنــش، کتابخانٔه کوچکــی از آثار 

کاسیک مشتمل بر کتب خاطرات، و تاریخ لیوی داشت 

که می  بایســت در دوران شــانزده سالگی نیکولو، رونقی 

دوبــاره می  گرفتنــد. شــاید برناردو تعلیم دینی پسرشــان 

را بــه همســرش بارتولومئــو دینّلــی۶۲ـ  ســرایندٔه تعــدادی 

ســرود مذهبــی )laudi sacre(ـ  ســپرده باشــد، اّمــا خود 

برنــاردو اطمینان حاصل کــرده که نیکولو تاریخ وطنش۶۳ 

را آموختــه اســت: اینکه چطــور فلورانس، مأمــن آزادی و 

پاسداری از آزادی ایتالیایی بود، و خاندان وی چه نقشی 

در این میراث پرافتخار داشتند.

در ســال ۱۴۷۰ هنوز می  شــد باور کرد کــه این میراث، 

فرامــوش نشــده اســت. قانــون اساســی فلورانــس هنــوز 

جمهوری  خواهانــه بــود و به رغــم اینکه خانــدان مدیچی 

از نفــوذی برخــوردار بــود کــه جمهوری  خواهانــی ماننــد 

اینکــه  علی رغــم  و  می  دانســتند،  شــوم  را  آن  برنــاردو 

مدیچی  های جوان قدرت خاندان  شــان را در لفافٔه همان 

احتیاطی که پدربزرگ  شــان به آن عادت داشــت مخفی 

نمی  کردنــد، ]مدیچی  ها[ هم  چنان پابرجــا بودند و قانون 

چیــزی جز نهــال نوپــای دســت  پروردٔه خانــدان حاکِم بر 

یــک ایالــت۶۴ آزاد نبــود. در حقیقــت چنان  کــه خشــم 

مــردم علیه توطئه  گــراِن خاندان پاتســی۶۵ خود را نشــان 

 popolo( »داد، بیشــترِ فلورانســی  ها ـ خاّصه »کوتوله  هــا

minuto(۶۶ـ  همچنــان مدیچی  هــا را حافظان آزادی  های 

مردم در برابر سلطٔه بیگانه و در برابر طرح خودخواهانٔه 

جرگه  ســاالران۶۷ می  دانستند. تنها در ســال ۱۴۸۰ بود که 

بیشــتر فلورانســی  ها آرام  آرام دریافتند که آزادی  شان در 

حال زوال تدریجی اســت. وقتی  که نیکولو ۲۵ ســال سن 

داشــت، مردم فلورانــس قیام کردند و پی  یــرو مدیچی۶۸ 

خود را از دروازه  های شــهر فراری داد و هیچ گاه به شــهر 

بازنگشــت. چهار ســال بعد نیکولو ماکیاولی به ریاســت 

دیوان دوم، و اندکی پس از آن به مقام پیشکاری شورای 

جنــگ۶۹ ]در جمهوری فلورانس[ رســید. او چهارده ســاِل 

بعــدی را با شــور و شــوق بــه جمهــوری فلورانس خدمت 

کــرد. ماکیاولــی دلیــل وفــاداری  اش را از خــال ثبــت 

فعالّیت  هایــش و نیــز از خال اَســناد دولتی، بــرای ما به 

جا گذاشته است؛ او در این نوشتجات به تفصیل دربارٔه 

طرح  های بی  پایان ناظر بر دفاع و قدرت  افزایِی جمهوری 

فلورانس سخن گفته و دائماً همین طرح  ها را به مقامات 

ارشــدش توصیه کرده اســت. نمی  توان در برابر وسوســٔه 

بیــان یکی از این اقوال خــاص او، مقاومت کرد: موضوع 

به افزایش بودجٔه دفاعی برمی  گردد که اربابان ماکیاولی 

نسبت به این کار، رغبتی نداشتند. ماکیاولی با بی  صبری 

فزاینده  ای به آن ها گوشزد می  کند که همسایگان فقط به 

دولت  های قدرتمند احترام می  گذارند، و اهمال مقامات 

ارشــد نســبت به قدرت نظامی در ســال  های اخیر، آنان 

را دچار مشــکل کرده است؛ ماکیاولی در انتها در کمال 

خونســردی ســخن خــود را به پایــان می  بَرد: »ســایرین از 

خطــرات تهدیدکننــدٔه همسایگان  شــان درس می  گیرنــد 

در حالی   که شــما حّتی از خطراتی که خودتان را تهدید 

می  کنند درس نخواهید گرفت، چنان که به خودتان نیز 

اعتمــاد نداریــد و نمی  دانید که در حال از دســت دادن 

زمان هســتید و نیز نمی  دانید که چه زمانی را از دســت 

داده  اید. به شــما گفته باشــم که تا وقتی   که رفتارتان را 

تغییــر ندهید تقدیر آینــده تغییر نخواهد کرد. کســانی 

نــه حافظ  شــان  کــه در تباهی  شــان راســخ  اند، خداونــد 

خواهد بود و نه می  تواند باشد. اّما من از آنجا که شما را 

فلورانسی  های آزاد می  بینم که آزادی  تان را در دستانتان 

گرفته  اید، نمی  توانم باور کنم که اوضاع این  گونه خواهد 

شــد. نهایتــاً من باور دارم که شــما همــان اهتمامی را به 

آزادیتــان خواهیــد داشــت کــه مردانــی کــه آزاد متولّــد 

می  شوند و مایل اند آزادانه زندگی کنند، همواره نسبت 

این ایده که شهریار چیزی 
است که وانمود می کندـ  
یعنی یک کتاب راهنمای 
علمی برای حاکمان 
ـ  نه تنها با ]واقعّیِت[  جائر
زندگی ماکیاولی بلکه با 
نوشته های او نیز ناسازگار 
است؛ و صد البته، هرکسی 
که می خواهد شهریار را 
به مثابٔه یکی از اصلی ترین 
فقرات تبیین اندیشٔه 
سیاسی ماکیاولی به کار 
گیرد، متوّجٔه این نکته 
شده است
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به آن دارند«.    

فقط کســی کــه عمیقاً متوّجٔه اســتقال شــهر خویش 

اســت، از چنیــن لحنــی بــرای صحبــت بــا کارفرمایانش 

استفاده می  کند. اّما ماکیاولی حّتی استدالل مؤثرتری، 

به ســود میهن  پرستِی بی  چشم  داشــتش بروز داده است: 

ماکیاولی پس از چهارده ســال حضور در منصبی عالی ـ 

یعنــی در منصبی که فرصت سوءاســتفاده از بیت  المال 

و مخــارج روزمــرٔه همشــهریان و غیرهمشــهریان، تقریبــاً 

به شــکل نامحدود وجود داشــت )در کنار ســایر مشاغل 

او مثــل ریاســت امور پرداخــت۷۰ در ارتش(ـ  هنگامی   که 

از ]دستگاه جمهورِی[ فلورانس بازنشسته شد همان  قدر 

فقیر بود که روز نخست ورود به آن. ماکیاولی بعدها با 

حالــت غــرور و البته با نوعی بهت  زدگی تلخ، از پیشــینٔه 

خــود یــاد می  کــرد؛ و باید افــزود که اگر این سرگذشــت، 

شکســتی منحصربه  فرد در دوران ماکیاولی نبوده باشــد 

دست کم نمونٔه نادری است.

ماکیاولی چهارده ســال به جمهوری فلورانس خدمت 

کرد. ســپس در ســال ۱۵۱۲ شــبه  نظامیانی که او حساب 

ویــژه  ای روی آن هــا باز کرده بود، به محض آشــکار شــدن 

نخســتین کهنه  ســربازان اســپانیایی، ماننــد بــزدالن پا به 

فرار گذاشــتند. شــهر پراتو۷۱ به شکل خونباری غارت شد 

و جمهــوری فلورانس در پیشــگاه دیــدگان ماکیاولی فرو 

پاشــید. مدیچی  ها یعنــی کاردینال جوواّنــی۷۲ و برادرش 

جولیانو۷۳، در ســایٔه حمایت سرنیزه  های اسپانیایی  ها به 

فلورانس برگشتند و در حالی   که حکومت تازه  تأسیس  شان 

هنوز مستقر نشده بود، توطئٔه ترور آن ها رخ داد. دو مرد 

جوان به نام  های کاّپونی۷۴ و بوســکوله۷۵ دستگیر شدند. 

یکی از آن ها کوشــید از شــر کاغذی که محتوی لیســت 

کوتاهی از اســامی افراد بود، خاص شــود. آن ها اســامی 

بعضی  شــان  کــه  بودنــد  برجســته  ای  جمهوری  خواهــان 

پیش  تر ]از فلورانس[ گریخته بودند. نام نیکولو ماکیاولی 

هم در میان این اسامی بود.

اّمــا ماکیاولــی نگریختــه بــود. وی بــا وجــود اخــراج از 

منصب دولتی، همچنان در فلورانس ماند. او بازداشت 

و زندانی شــد و زیر شــکنجه مورد بازجویی قرار گرفت. 

معموالً چهار حرکِت میز شکنجه۷۶، برای ُخرد کردن جسم 

و روان یــک مــرد کافی بود. نیکولو شــش حرکــت را تاب 

آورد و همیــن کافــی بــود کــه وی بعداً، نه فقط به ســبب 

نجاتش بلکه به ســبب شــجاعتی که نشــان داد، خودش 

را تحســین کنــد. او به هیــچ چیز اعتراف نکــرد و از آنجا 

کــه اّتهامی علیه وی قابل اثبات نبود، او را آزاد کردند و 

مجازات بیشتری جز این موارد، شامل حال وی نشد: از 

دست دادن منصب حکومتی، پرداخت جریمٔه کمرشکن 

و تبعیــد بــه ِملک کوچکــش   در هفت مایلــی دروازه  های 

فلورانــس؛ جایــی بــرای افســوس خــوردن در تنهایــی و 

مالت.

ماکیاولــی در اواســط مــارس ۱۵۱۳ از زندان آزاد شــد. 

بیشــتر افراد معتقدند که کار نگارش شهریار تا دسامبر 
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]ـِ همان ســال[ تمام شــده اســت. به نظــرم، دور از تصّور 

نیســت کــه مردی کــه اشــغال شــدن کشــورش را دیده، 

شــغلش در کنــار آرمــان زندگــی  اش نابــود شــده، و مازاد 

بــر همٔه این ها تا ســرحد مرگ نیز شــکنجه شــده اســت، 

می  بایســت بافاصلــه بــه خانه رود و کتابی بنویســد که 

در آن، راه   و   روش مناســب حفظ قدرت را به دشــمنانش 

بیامــوزد در حالی   که در تمام مــّدت نگارش این کتابـ  

چنان که گفته شــدهـ  او با عینی  گرایِی فارغ از احســاِس 

یک دانشــمند حاضر در آزمایشگاه، مشغول تألیف بوده 

اســت. تصّور اینکه ماکیاولی چنین رفتاری از خود بروز 

دهــد می  بایســت ممکن باشــد چراکــه ماکیاولی  پژوهان 

چنیــن چیــزی را تصّور کرده   و بی هیچ شــک و شــبهه  ای 

پذیرفته  انــد. اّما کمی دشــوار اســت که ذهن عــاّدی، به 

چنین چیزی نائل شود.

همین   که به نظر می  آید پذیرش حکومت جور از سوی 

ماکیاولی مرحله  ای زودگذر بوده است، دشواری فوق را 

افزایش می  دهد. ماکیاولــی در مابقی دوران زندگی  اش 

در مقــام یــک جمهوری  خواه دســت به قلم ُبــرد و عمدتاً 

وارد حلقٔه جمهوری  خواهی شد. در سال ۱۵۲۴، دو تن از 

نزدیک  ترین دوســتان و هواداران وی زنوبی بونِدلمونته۷۷ 

و شــاعری به  نام لوییجی آلِمانــی۷۸، درگیر توطئٔه دیگری 

علیه مدیچی  ها شــدند و از فلورانس گریختند. مّدت  ها 

بعد نام ماکیاولی نیز در پیوند با این توطئه مطرح شد. 

ایــن اّتهــام خیلی دیرتــر از آنی متوّجه ماکیاولی شــد که 

بخواهــد به وی آســیب بزنــد، و جرمی هم اثبات نشــد. 

البته اینکه وقتی مدیچی  ها مجّدداً در سال ۱۵۲۷ مجبور 

بــه فرار شــده و بوندلمونته و آلِمانی بافاصله دســت به 

کار شدند که دوست قدیمی  شان را به دستگاه جمهورِی 

احیاشده بازگردانند نیز، چیزی را ثابت نمی  کند. اّما این 

واقعّیــات چنیــن می  نمایند کهـ  جز در یــک مورد خاصـ  

حکایت  گر یک زندگی همواره غریب  اند.

این ایده که شــهریار چیزی اســت که وانمود می  کند 

ـ     یعنــی یــک کتاب  راهنمــای علمی بــرای حاکمــان جائرـ 

نه تنها با ]واقعّیِت[ زندگی ماکیاولی بلکه با نوشــته  های 

او نیز ناسازگار است؛ و صد البته، هرکسی که می  خواهد 

شــهریار را به مثابــٔه یکــی از اصلی  تریــن فقــرات تبییــن 

اندیشــٔه سیاسی ماکیاولی به کار گیرد، متوّجٔه این نکته 

شده است. از زمان ِهرِدر تاکنون، تفسیر معیار این بوده 

کــه در شــرایط فاســد ایتالیــای قــرن شــانزدهم، فقط یک 

شــهریار می  توانســت دولتی قوی و قادر به بسط قدرت، 

ایجاد کند. مشکل اصلی این تفسیر عمدتاً از آنجا بود که 

این مفّسران، مرزهای تصّورات خود را از اینکه ماکیاولی 

حکومت  هــای جمهــوری را ترجیــح داده اســت، فراتــر 

بردنــد. ماکیاولــی در گفتارها می  نویســد: »ما به  تجربه 

می  دانیم که دولت  ها هیچ  گاه وسعت سرزمینی یا ثروِت 

کان خــود را به نحــو چشــمگیری افزایــش نداده  اند مگر 

ذیــل یــک حکومت آزاد. عّلت این امر نیز روشــن اســت: 

ایــن، ]پرداختن بــه[ مصلحت۷۹ اجتماع اســت که دولت 

را قدرتمنــد می  کنــد و نــه مصلحــت افــراد؛ و یقینــاً این 

مصلحت عمومی در هیچ نظامی به جز جمهوری، تضمین 

نمی  شود... حکمرانِی مردمی، همواره بهتر از حکمرانی 

شــهریار اســت."۸۰ این عبارت، صرفاً یک اشــارٔه َسرَســری 

نیســت بلکه بن  مایٔه اصلی گفتارها و فرض اساسی تمام 

نوشــته  های ماکیاولی ـ به  جز یکی  شــان ]شــهریار[ـ اســت، 

چنان  که فرض اساسی حرفٔه سیاسی وی نیز بود. 

شــهریار از منظــر دیگــری نیــز، اثــری شــاذ۸۱ و غامــض 

است. ماکیاولی تقریباً در هر آنچهـ  جز شهریارـ  به رشتٔه 

تحریــر درآورده، حساســّیت و ماحظــه  کارِی۸۲ یک َمزاج 

ادیبانــٔه قــوی را بــه نمایش گذاشــته اســت. او با ظرافت 

تمام، از َمذاق و واکنش  های احتمالی عاّمٔه مردم باخبر 

بــود. مثــا نمی  تــوان بــاور کــرد کســی کــه آن تک  گویِی 

هجوِی فوق  العادٔه ]کاراکتِر[ ِفرا تیموِتئو۸۳ در ]نمایشنامٔه[ 

ِمهرگیــاه۸۴ را نوشــته اســت، فاقد حــس همذات  پندارِی 

غریــزی بــا مخاطــب بــوده باشــد. اّمــا تأثیــری کــه چاپ 

کتــاب شــهریار، روی نخســتین نســل  های خواننــدگان 

ایتالیایی )خارج از فلورانس( و مابقی اروپاییان گذاشت، 

ُبهت  زدگی بود. شــهریار مانند َســر ِمدوســا۸۵، رعب  آور، 

َرماننده و دلربا بود. البته بخش بزرگی از این ُبهت، ناشی 

از اخاق  ستیزِی کلبی  مسلکانٔه موجود در پیشنهادهای 

کتــاب بــود  ؛ اّما بــه نظر می  آیــد ماکیاولی به جــای اینکه 

بــا کمــال ظرافــت درصدد تســکین حــس انزجــار، و ارائٔه 

پیشــنهادهای جدیــدش به شــکل غیرمســتقیم و کنایی 

برآید، از افزایش حس بهت  زدگی در مخاطبان خود و ارائٔه 

عمدی توصیه  هایی برای تشدید این حس، لّذت می  َبرد. 

در میــان این مــوارد، آنچه هیچ موضوعّیتی ندارد چیزی 

اســت کــه شــهریار در پــی تقلیــد از آنـ  و البته کمابیش 

مضحکــه   کــردن آنـ  اســت؛ یعنی یکی از مشــهورترین و 

قابل اعتناترین اَشــکال ادبی ســه قرن پیش از ماکیاولی: 

کتاب  راهنمــای حــاوی توصیــه به شــهریاران. ایــن گونٔه 

ادبــی، بســیار عاّمه  پســند۸۶ بــود. نمونه  های بــارز چنین 

گونٔه ادبی  ای، بالغ بر صدها عنوان است که اندکی  شان 

ـ مانند دربارٔه پادشاهی۸۷ اثر قّدیس توماس ]آکویناس[۸۸ 

اگر ماکیاولی نه از سر 
کنجکاوِی عاری از 
احساِس یک دانشمند 
و نه از سر اشتیاِق َپست 
نسبت به تمّلق گویی از 
کسی که آزادِی میهنش 
را نابود کرد، بلکه از سر 
فوران این قبیل احساسات 
]عصبانّیت، نفرت و غضب 
شدید[ دست به نگارش 
شهریار ُبرده باشد، آنگاه 
می توان فهمید که چرا 
جمالت شهریار مانند 
شالق فرود می آیند و چرا 
کلماتش گزنده و مثل 
اسیْد سوزان هستند و چرا 
کلّیت سبک نگارش این 
کتاب، واجد کیفّیت و تأثیر 
منحصربه فردی در میان 
آثار ماکیاولی است
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و تربیت شهریار مسیحی۸۹ اثر اِراسموس۹۰ـ  امروزه نسبتاً 

شناخته  شده   هستند. رسالٔه مختصر ماکیاولی، از پاره  ای 

جهات، نعل  به  نعل ســایر »اندرزنامه  های سیاسی«۹۱ بود؛ 

و از جهاتــی دیگــرـ  به مانند یک عشــاء ســیاه۹۲ سیاســیـ  

ُسخریه  ای شیطانی از تمام این آثار بود.

اینکــه ماکیاولــی عمــداً خــود را مقــّدم بــر شــهریاران 

ـ  شــهریارانی کــه به  تازگــی امارت  هایشــان را تصاحــب 

کرده  انــد و ایــن تصاحــب را نــه مدیــون ارث و میــراث 

هستند و نه انتخاب آزاد هموطنانشانـ  مورد ِخطاب قرار 

داده، به تشــدید دوبارٔه این ُبهت  زدگی انجامیده است. 

نام کوتاه و ناخوشــایند چنین شهریاری، »حاکم جائر«۹۳ 

است. ماکیاولیـ  به  جز برای تصویرسازی از اروپای عهد 

قدیم۹۴ـ  تقریباً هرگز واژٔه حاکم جائر را به کار نمی  َبرد؛ اّما 

به نظر می  رسد که وی با دست  انداختن همگان۹۵ دربارٔه 

ایــن واژه، لّذت می  َبــرد، تا جایی   که حّتی کندذهن  ترین 

خوانندگان شــهریار نیز در تشخیص این مراد وی اشتباه 

نمی  کنند. عقاید ناظر به مزّیت  های نسبی جمهوری  ها 

و پادشــاهی  ها، طی دوران رنســانس در حال تغییر بودند 

و این تغییرات اساساً به جایی   که شخص زندگی می  کرد 

بستگی داشتند؛ اّما دربارٔه حاکمان جائر فقط یک عقیده 

در کار بود. کریســُتفورو لَندینو۹۶ ـ معّلم برجستٔه لورنتزو 

]مدیچــی[۹۷ و خــادم وی ـ دیــدگاه معمول ]دربــارٔه حاکم 

جائــر[ را ضمــن بیان نقطه  نظراتــش دربارٔه دانتــه۹۸، ارائه 

کرده است. لندینو این دیدگاه را هنگامی که ماکیاولی 

کودکــی بیش نبــود، مکتوب کرد. وقتی لَندینو به اینجا 

رسیده که دربارٔه بروتوس۹۹ و کاسیوس۱۰۰ ـ در پایین  ترین 

طبقٔه جهّنم ]ـِ کمدی الهی دانته[ـ  اظهار نظر کند، نوشته 

اســت: »یقیناً بســیار بی  رحمانه بود کــه چنین مجازات 

دردناکی بر کســانی تحمیل شــود که به ســبب رهانیدن 

کشورشان از شر بردگی، به مرگ محکوم شدند؛ رهانیدن 
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از بردگــی، کار ســترگی اســت کــه اگــر آ ن هــا ] بروتوس و 

کاسیوس[ مسیحی می  بودند، به سبب این کار، شایستٔه 

عظیم  ترین جایگاه در باالترین طبقٔه بهشت می  شدند. اگر 

ما دربارٔه قوانین هر جمهوری   پاک  نهادی۱۰۱ کاوش کنیم، 

درخواهیم یافت که این قوانین، بزرگ  ترین پاداش را برای 

کسی مقّرر می  کنند که حاکم جائر را به قتل می  رساند«. 

رنسانس ایتالیایی نیز با لحنی تقریباً موافق، همین نظر 

لندینو را بیان کرده است. اگر دوستان ماکیاولی درصدد 

خواندن دست  نوشــتٔه شــهریار بوده  اند و اگر آن ها همان 

معنــای ظاهــری  اش را پذیرفته  انــد ـ یعنی درســی عینی 

دربــارٔه اینکه چگونه می  توان یــک حاکم جائرِ موّفق بود، 

که این درس در قالب پند و اندرز به یکی از همین  گونه 

حاکمان ارائه شده استـ  به سختی توانسته  اند که جلوی 

ُبهت  زدگی عمیق خود را بگیرند. و اگر این دست  نوشته 

فقط به قصد جلب نظر جولیانو مدیچِی جوان بوده است، 

مدیچــی به ســختی می  توانســته از این قضیه خوشــحال 

باشد که کتاب شهریار با خونسردی تمام وی را جزء یکی 

از همان افرادی قرار داده که معّلِم پدرش ]لندینو[ دربارٔه 

این افراد ]حاکمان جائر[ نوشته است: بزرگ  ترین تکلیف 

یک شهروند خوب، ُکشتن حاکمان جائر است.

شهرت ادبی شهریار دقیقاً پیامد تکان  دهنده   بودِن آن 

است؛ بنابراین اگر شهریار جّداً به قصد یک کتاب  راهنمای 

علمــی تألیــف شــده، آوازٔه ادبی  اش را مرهــون یک گاف 

هنــری اســت.۱۰۲ و اگــر شــهریار بــرای یکــی از شــهریاران 

خانــدان مدیچــی تألیــف شــده، در بطــن خــود واجــد 

بی  ماحظگی غیرقابل فهم  تری ]به نســبت بی  ماحظگی 

در جائرخواندن جولیانو مدیچی[ نیز هســت. ماکیاولی 

در ]فصل هفتم شهریار با عنواِن[ »دربارٔه شهریار جدیدی 

که کمک دیگران و بخت، او را سر کار آورده  اند« ، چزاره 

بورجــا۱۰۳ را به مثابــٔه یکــی از ایــن همیــن قبیــل افــراد، به 

شــهریار مدیچی عرضه می  کند. حقایقی کافی   درکارند 

کــه مطــرح     کردن ایــن ایده کــه جولیانو مدیچــی امارت 

خــود را مدیــون »کمک دیگــران« اســت، آزاردهنده بود؛ 

زیرا همان  گونه که سربازان فرانسوی، چزاره ]بورجا[ را در 

رومانیا۱۰۴ ســر کار آوردند، این ســربازاِن اسپانیایی بودند 

که جمهوری فلورانس را ساقط کردند ]و خاندان مدیچی 

را مجّدداً بر تخت قدرت نشــاندند[. مقایســٔه بین دوِک 

والنتینوا۱۰۵ ]چزاره بورجا[ ـ که پســر یکی از پاپ  ها اســت ـ  

با دوِک ِنمور ۱۰۶]جولیانو مدیچی[ ـ  که برادر یکی دیگر از 

پاپ  ها است۱۰۷ـ  به  قدری قانع  کننده بود که آن را قیاسی 

انتقادآمیــز می  نمود. چنین چیزهایی فقط میزان تحقیر 

و توهیــن را تشــدید می  کننــد. یکــی از اعضــای خاندان 

مدیچــی ]جولیانــو[ ـ خاندانــی بــه قدمــت و اعتبــار خود 

فلورانــس ـ یعنی مردی که پــدِر پدربزرگ، پدربزرگ و پدِر 

وی به ترتیب، نخستین شهروندان جمهوری فلورانس به 

حســاب آمده بودند، و کسی که حاال خواسته  ای بیشتر 

از تداوم سّنت پدرانش ندارد )دست کم خود وی چنین 

گفته اســت(، ]ظاهراً[ با این توصیه ]ی ماکیاولی[ مواجه 

می  شده که از یک بیگانٔه اسپانیایی ]چزاره بورجا[ تقلید 

کنــد: یعنــی تقلید از یــک حرامزاده   و از کســی که افکار 

عمومی، او را به ســبب خویشاوندُکشــی، زنــای با محارم 

و نقش  آفرینــی طوالنی در جنایــات منزجرکننده، مجرم 

می  دانند؛ مردی که به ســبب خیانت و زورگیری و رفتار 

ناشایســت ســربازانش بــا منطقــٔه بی  طرف فلورانــس ]در 

جریــان دومیــن جنگ  هــای ایتالیایــی[، خاّصــه در ناحیٔه 

توســکانی۱۰۸ منفــور بــود؛ و نیــز مــردی کــه در مقــام یک 

شاهزاده، فردی رسوا و بسیار ناکام بوده است.

این حقیقِت تقریباً فراموش  شده، مهم  ترین بخش رمز 

و راز شــهریار است. ما آنچه ماکیاولی در اثر مشهورش، 

دربارٔه چزاره ]بورجا[ نوشــته اســت را به یاد می  آوریم اّما 

فرامــوش می  کنیــم که چــزاره چگونه انســانی بــود. لکن 

در ســال ۱۵۱۳ بیشتر ایتالیایی  ها، هنوز رخدادهای سال 

۱۵۰۳ ]ســال پایان دومین جنگ  های ایتالیایی موســوم به 

جنگ  های رنسانس[ را فراموش نکرده  اند. به فرض که ما 

بپذیریم ماکیاولی آنچه را خودش َده یا یازده ســال پیش 

]از تألیف شهریار[ گزارش کرده است به دست فراموشی 

ســپرده باشــد، بــاز هــم به ســختی می  تــوان باور کــرد که 

تمجید وی از بورجا، واقعی و جّدی بوده است.

اجازه دهید صرفاً چند مورد بسیار مهم را بیان کنیم. 

بیشــتر موّرخــان در صدســاِل گذشــته، بــا اّتکا بــه تأکید 

موجــود در فصــل هفتم شــهریار، چنان در مــورد ]چزاره[ 

بورجــا نوشــته  اند که گویی وی صلــح و نظم را به رومانیا 

بازگردانــده، حکومــت آنجــا را مّتحــد کــرده و وفــاداری 

ســاکنان ایــن ناحیــه را بــه دســت آورده بــود. زمانــی   که 

می  بایســت چنیــن رخدادهایــی در جریــان بــوده باشــد، 

ماکیاولــی یکی از ســفیران حاضــر در اردوگاه بورجا بود. 

بــا وجود اینکه ماکیاولی مرتبــاً به حکومت۱۰۹ ]ـِ فلورانس[ 

هشــدار می  دهد که بورجــا شــخصی دّرنده  خو، مهیب، 

نتــرس، بی  وجــدان و آکنــده از جاه  طلبــِی بی  انتهاســت، 

مطلقاً به این دســتاوردهای دولتمردانٔه منســوب به وی 

اشــاره نمی  کند؛ بلکه هیچ  کدام از گزارش  های شــاهدان 

اهل این منطقه و شــاهدان اسپانیایی، فرانسوی، ونیزی، 

خوانش شهریار به مثابٔه 
هجویه، نه تنها پرده 
از معّماها برمی دارد و 
تناقضات را رفع می کند، 
بلکه به بعضی عباراتی 
که تاکنون معمولی 
می نمودند، ُبعد و فحوایی 
جدید می بخشد
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ســیه  نایی و نیز هیچ  یک از آثار معاصر با شــهریار، ابداً به 

این دســتاوردهای بورجا اشــاره نمی  کننــد. درواقع تمام 

شــواهد و قرائــن کامــاً ِخــاف این دســتاوردها را نشــان 

می  دهنــد. محّققانه  ترین پژوهشــی که به تازگــی دربارٔه 

زندگی سیاسِی بورجا منتشر شده استـ  کتاب سیاست 

بورجــا۱۱۰ اثــر گابری  ِیله ِپِپــه۱۱۱ـ  لُــّب کام دربــارٔه کارنامٔه 

سیاسی بورجا را این  گونه بیان می  کند که وی هیچ  کاری 

برای پایان   دادن به نزاع  های فرقه  ای و هرج  ومرج رومانیا 

نکرد؛ تنها کاری که بورجا انجام داد این بود که حکمرانی 

ددمنشــانٔه فرماندهــان اســپانیایِی تحت امر خــود را بر 

رومانیا تحمیل کرد.

می  توانیــم یــک مورد دیگــر را نیز با تکیه بــر واقعّیت، 

بررســی کنیم. ماکیاولی پس از اینکه در فصل ســیزدهم 

کتــاب شــهریار می  گویــد کــه بورجــا ابتــدا از ســربازان 

فرماند  هــان  امــر  تحــت  مــزدوران  ســپس  فرانســوی، 

ُکندوّتی  یــری۱۱۲ و نهایتــاً مــردان تحت امر خود اســتفاده 

کــرده بــود، نظر خــود را چنين بيان می  کنــد: »اوج مورد 

تمجیــد واقع  شــدن بورجــا، آنگاه بــود که همــگان دیدند 

وی رهبــر تمام  عیــار نیروهای خویش اســت«. اّما زمانی 

که ماکیاولی در هیئت ســفیران۱۱۳ بود، حّتی یک  بار هم 

بــه توانایــی نظامــی بورجا اشــاره نمی  کند و شــجاعت یا 

نظم   و   انضباط ارتش وی را نمی  ستاید؛ بلکه ماکیاولی تا 

همان چهاردهم دسامبر ۱۵۰۲، از شهر ایموال۱۱۴، این  چنین 

دربارٔه سربازان تحت امر چزاره ]بورجا[ گزارش می  دهد: 

»آن ها هرچیزی به جز سنگ  ها را بلعیده  اند... آ ن ها اینجا 

در رومانیا درســت همان  گونه رفتار می  کنند که پارسال 

در توسکانی رفتار کردند۱۱۵ و اینان نظم   و انضباطی بیش 

از آنچه پیش  تر از خود نشان دادند ندارند، نیز بی  نظمِی 

آن ها کمتر از بی  نظمی  شــان در توسکانی نیست«. هیچ 

اشاره  ی بعدی  ای در کار نیست که نشان دهد ماکیاولی 

نظــر خــود ]دربــارٔه بی  نظمی افــراد بورجا[ را تغییــر داده 

باشد.   

هیچ   کجای کتاب شــهریار، به انــدازٔه عبارت پایانی و 

مشــهوری که در فصل هفتم آمده اســت، خاف حقایق 

تاریخــی و خــاف خــود قضاوت  هــای پیشــین ماکیاولی 

نیســت؛ هر نظر موافق با شیؤه حکمرانی چزاره، می  باید 

بر این عبارت پایانی فصل هفتم مبتنی باشد: »روزی که 

ژولیــوِس دوم۱۱۶ به مقام پاپی برگزیده شــد، دوک ]چزاره 

بورجــا[ بــه مــن گفت کــه او دربــارٔه هرچیــزی که ممکن 

بود پس از مرگ پدرش ]پاپ الکســاندر ششــم[ رخ دهد 

اندیشیده بود و خود را برای هر اّتفاقی آماده کرده بود اال 

اینکه به وقت مرگ پدرش، خود وی نیز در آســتانٔه مرگ 

قــرار گیرد... ِصرف عمر کوتاه ]پاپ[ الکســاندر ]ششــم[ 

و بیمــاری چــزاره، نقشــه  های وی ]چزاره بورجــا[ را به باد 
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دادنــد. بنابرایــن کســی کــه می  خواهــد از ]نقــش کمک 

دیگــران و بخــت در ایجــاد[ یــک امارت جدیــد اطمینان 

حاصل کنــد... نمی  تواند نمونه  ای بهتــر از عملکردهای 

این مرد ]بورجا[ را بیابد«. آیا ممکن اســت که ماکیاولی 

در سال ۱۵۱۳ به این چیزی که گفته است معتقد باشد؟ 

یقیناً وی در سال ۱۵۰۳ ]سال مرگ پاپ الکساندر ششم[ 

به این گفته، معتقد نبود؛ ماکیاولی در ســال ۱۵۰۳ هیچ 

نقل   قولی حّتی شبیه به این را نیز از دوک ]چزاره بورجا[ 

ثبت نکرده است. و به رغم اینکه این نقل  قوْل بی  شباهت 

به مویه  های دوک نیست، وی نمی  توانسته چنین چیزی 

را در روز انتخاب ژولیوس دوم گفته باشد چراکه بورجا 

در همــان هنگام، با فخرفروشــی تمام، به همه می  گفت 

که پاپ جدید از وی اطاعت خواهد کرد. در هر صورت، 

ماکیاولــی بــه آنچــه وی در شــهریار از زبــان بورجــا نقــل 

می  کند، همان  قدر بی  باور است که به نقل   قول جنجالی 

اّما کم  اهمّیتی که وی در سال ۱۵۰۳ گزارش کرده؛ نقلی 

که تا نوامبر سال ۱۵۰۳ کسی نمی  توانسته است آن را باور 

کند.۱۱۷ درواقع حّتی در آگوست ]۱۵۰۳[ـ  یعنی هنگامی 

که الکســاندر ششــم در ســن هفتاد و دو سالگی و پس از 

یازده ســال۱۱۸ حضور در منصب پاپی درگذشــتـ  بیشــتر 

ســاکنان رم و از جمله همٔه ســفیرانی که گزارش    هایشان 

هم  چنــان موجود اســت، و نیز بیشــتر کاردینال  هایی که 

بــا ایــن ســفیران گفتگو کــرده بودنــد، اطمینان داشــتند 

کــه چــزاره به انتهای خط رســیده اســت. چــزاره همواره 

وابســته به پدرش ]پاپ الکســاندر ششــم[ بوده است؛ او 

شخصّیتی منفور و ترسو بود که حّتی اغلب افراِد جناِح 

حامِی پاپ سالخورده، وی را تحقیر کردند. هیچ کس به 

چزاره اعتماد نداشــت و کســی هم نبود که چرازه بتواند 

بــه وی اعتمــاد کنــد. هیچ پاپی جرئت حمایــت از وی را 

نداشــت و بنیــاد حکمرانــی وی بــدون حمایــت پاپی، بر 

آب بــود. چــزاره پیش  تر عماً هیچ  گاه با این تنگنا مواجه 

نشــده بــود، و وقتی هم که این تنگنا به وجــود آمد با آن 

مواجهــه نکرد. درســت اســت که چزاره در آگوســت در 

بستر بیماری ماالریا بود، اّما بیماری او به حّدی نبود که 

از مراسم گزینش پاپ جدید و مانور دادن روی انتخاب 

پیــوس ســوم۱۱۹ـ  پــاپ پیر و بیمارـ   بــاز بماَند و نتیجتاً در 

بــه تأخیرانداختن ایــن آیندٔه شــوِم اجتناب  ناپذیر، ناکام 

گــردد. ژولیــوِس دوم تا مــاه نوامبر انتخاب نشــده بود. 

در تمــام آن ماه  هــا ]فاصلــٔه بین مرگ الکســاندر ششــم تا 

انتخــاب ژولیــوس دوم[ و حّتی پــس از انتخاب ژولیوس 

دوم، ایتالیــا در دیــدگان ســفیرانش، بــه صحنــٔه به  خــود 

پیچیدِن ناخوشاینِد دوک بورجا از درد باتکلیفی تبدیل 

شــد: بورجــا یک   روز درصــدد ورود به جنــوا۱۲۰ بود تا پول 

جمع کند، روز دیگر آمادٔه آغاز گفتگو با پادشــاه فرانســه 

بود و روز دیگر مترصد فرماندهی سربازانش در بازگشت 

به رومانیا بود؛ اّما وی در حالی   که مشــغول جلب توّجه 

کاردینال  ها و اطاعت   امر ســفیران و لبخند زدن به آن ها 

بودـ  همان سفیرانی که وی عادت داشت آن ها را تهدید 

کندـ  عماً با دودلی انتظاِر ]تصمیِم[ تشکیات کلیسا۱۲۱ 

]دربارٔه انتخاب پاپ جدید[ را می  کشــید؛ گاهی به رغم 

اینکه وی در معّیت محافظان مسّلح و قدرتمند، مغرورانه 

در خیابان  هــا قدم می  زد، احســاس می  کــرد که نیازمند 

مراقبت از خود در برابر انتقام  گیری خاندان اُرســینی۱۲۲ 

اســت، و گاهــی در رختخواب از شــدت تــب یا دلهره به 

خود می  لرزید. در یک نگاه، چزاره را در نیمه  های شــب 

در اتــاق مخصوص گویُدبالدو دی  مونِته  فیلْتــرو۱۲۳ـ  دوِک 

اُربینو۱۲۴ و کسی که به واسطٔه وفاداری َرعایایش، به تازگی 

به اماک قبلی  اش بازگشته و پاپ جدید نیز، مجّدداً او را 

به مقام ُگنفالونی  یر۱۲۵ در کلیسا گماشته بودـ  می  بینیم: 

چــزاره در حالــی   که روی زمین زانو زده، با وحشــت تمام 

در حال زار زدن است و با حقارتی زائدالوصف به دوست 

قدیمی  اشـ  همان دوستی که چزاره پیش  تر به او خیانت 

کرده و اموالش را به یغما برده بودـ  التماس می  کند که با 

عنایت به سوابق و افتخارات سابقشـ  و نه به سبب مقام 

دوکیـ  او را نُکشد و دست کم از جانش درگذرد، تا جایی 

  کــه گویُدبالــدو فارغ از هر احساســی که نســبت به این 

هیوالی غریب دارد می  گوید که مطلقاً در آرزوی ُکشتن 

چزاره نیســت و تنها چیزی که می  خواهد این اســت که 

وی از جلوی چشمانش دور شود.

اندکی بعد، چزاره در حالی   که مایٔه خندٔه تحقیرآمیز 

کل ایتالیــا شــده بــود مخفیانــه بــه ناپــل۱۲۶ و ســپس بــه 

زنــدان منتقل شــد. از آنجا که هیچ چیــزی احمقانه  تر از 

بزرگْ  قهرماناِن پوشالی کارناوال  های شادی نیست، حال 

کــه ]بدانیم[ چنین قهرمانی برای مّدتی کل ایتالیا را در 

ترس فرو برده بود، صدای این خنده بلندتر هم می  شود. 

ماکیاولــی یکی از ســفیران حاضــر در رم بود. او نیز مثل 

ســایرین، تمــام ایــن چیزها را می  دانســت. مــا می  توانیم 

از خــال پیغام  های ماکیاولی، به ناصبــوری فزایندٔه وی 

نســبت به ]اَعماِل[ چزاره بورجا پی ببریم، نیز می  توانیم 

دریابیــم که ماکیاولــی روزبه  روز، به لحــن یاغیانٔه بورجا 

و تغییردادن   بی  هدف برنامه  ها از ســوی وی، و قيل  وقال 

کــردن و ضجه  زدن  هــای متناوبــش، کمتــر بهــا می  دهد. 

فقط در یک هجویه است 
که می توان انتخاب چزاره 
بورجا به مثابٔه شهریاِر 
نمونه را درک کرد. مردم 
عاّدی توسکانی آنچه 
از حکمرانی یک شهریار 
انتظار داشتند را در هیچ  
کجا آشکارتر از نمونٔه 
حکمرانی بورجا نیافته اند: 
شهریاِر خونریز و نابخردی 
که جرایم و جنایات و 
حماقت های وی مایٔه 
رسوایی ایتالیا بوده   است
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ماکیاولی می  نویســد: »دوک ]چــزاره بورجا[ که هیچ  گاه 

به کســی وفا نکرد، حاال مجبور شــده اســت که بر وفای 

دیگــران اّتــکا کنــد«. و در ادامــه می  نویســد: »دوک که 

هیچ  گاه از خود بخششی نشان داد، حال تنها امیدش را 

در بخشــش دیگران می  بیند«. ماکیاولی بعداً در اَشــعار 

تاریخی  اش دیچه  نالیا۱۲۷ نفرت خویش از دوک ]بورجا[ را 

عیان کرد. آیا ماکیاولی در سال ۱۵۱۳، واقعاً قصد داشت 

که دوک بورجا را به مثابٔه یک شهریاِر نمونه معرفی کند؟ 

آیا ماکیاولی به مثابٔه یاوِر حاکمان جائر می  نوشــت یا ـ با 

گزارش اَعمال افرادـ  در مقام مشاهده  گری بی  احساس و 

با خط  مشی علمی؟

البته دیدگاه بدیلی در کار است که هرگز تفّوق نیافت 

و اکنــون نیــز شــوربختانه از مــد اُفتــاده اســت، هرچنــد 

زمانی افراد بســیار معتبری همین دیدگاه را داشــتند. تا 

جایی که من می  دانم کهن  ترین بیان صریح این دیدگاه، 

بــه آلبریّکو جنتیلــی۱۲۸ برمی  گــردد؛ ایتالیایــی  ای که در 

حقــوق  دربــارٔه  درس گفتارهایــی  اّول،  الیزابــت  دوران 

مدنی در دانشگاه آکسفورد ارائه می  داد. جنتیلی ضمن 

ســخن   گفتــن از هموطنــش ]ماکیاولــی[ می  نویســد: »او 

جایگاه بســیار رفیعی داشــته و شایســتٔه توّجــه و عنایت 

ماســت. ماکیاولی قطعاً یکی از ستایشــگران دموکراسی 

)Democratiae laudator( و مدافعــان پرشــور آن بــود. 

او در یــک جمهــوری متولّــد شــد و تحــت آمــوزش قــرار 

گرفت و در همان جمهوری به منصب مهّمی نائل شــد. 

او دشــمن بسیار سرسخت حاکمان جائر بود. او درصدد 

راهنمایی   کردن حاکمان جائر نبود بلکه درپی این بود که 

سازوکارهای پیچیده   و مخفی این حاکمان را افشا کرده و 

پیش از آنکه آن ها توان مردم  آزاری بیابند، خلع ساحشان 

کنــد... ماکیاولی به بهانٔه راهنمایی شــهریار و نتیجتاً با 

امید به اینکه تعالیمش ]از سوی حاکمان[ تحّمل خواهد 

شد، درپی راهنمایی مردم بود«. دقیقاً پیش از پایان قرن 

هفدهم، باروخ اسپینوزا۱۲۹، به  نظرم بدون اینکه حّتی یک 

خط از مطالب جنتیلی را خوانده باشد، دیدگاه مشابهی 

را بیان کرد و نزدیک به صد ســال بعد، ژان ژاک روســو۱۳۰ 

نیــز با این دیدگاه هم  صدا شــد. طی این قــرون و پیش از 

اینکه ناسیونالیســِم خشــن، چشــم  انداز افراد را تیره و تار 

کرده باشد، تعداد معتنابهی از نویسندگاْن اساساً شهریار 

را به مثابٔه یک هجویه شناسایی کرده بودند تا اینکه ِهرِدر 

احســاس کرد که مجبور اســت با نقض خشمگینانٔه این 

دیدگاه، از تفسیر خویش دفاع کند.

شــاید امروزه هیچ  کس نباید این  قدر عجول باشــد که 

به رغــم تمام دیدگاه  های عالمانــه  ای که مخالف هجویه 
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نامیــدن شــهریار هســتند، هم  چنــان شــهریار را هجویــه 

بخوانــد. اّما وقتی که کســی شــروع به تفّکــر دربارٔه این 

دیــدگاه می  کند، آن را فوق  العاده منطقی می  یابد! شــما 

هر تعریفی که از »هجویه« داشته باشیدـ  و من می  فهمم 

که ناقدان هنوز تعریف کاماً رضایت  بخشــی از هجویه 

ندارنــدـ  ایــن تعریــف می  بایســت شــامل قصــد محکــوم   

کردن، افشــاگری یا تمســخر فرد یا چیزی باشــد، نیز باید 

از ِصرف محکوم   کردِن موعظه  آمیز و ناسزاگویِی با توّسل 

به ترفندهایی مثل آیرونی، پوزخند۱۳۱ و استهزا۱۳۲ متمایز 

باشد )اگر بتوان چنین تمایزی را تحت هر شرایطی ایجاد 

کرد(. نیازی نیست که هجویه، خنده  دار باشد؛ من شک 

دارم که بســیاری از مردم به ماجراجویی  های گالیور در 

میــان یاهوهــا۱۳۳ حّتی لبخند زده باشــند. و به رغم اینکه 

هجویــه، امــکان اغراق و تأکید مفــرِط را فراهم می  کند و 

عمــاً همواره این دو را به  کار می  گیرد، مؤلفـ  به منظور 

اثرگــذاری کارشـ  نبایــد طــوری بنماید کــه از این اغراق 

و تأکیــِد مفــرط مطّلع اســت و درواقع نیازی هم نیســت 

کــه این  گونــه وانمود کنــد. وقتی ِدرایِدن۱۳۴ می  نویســد: 

»دیگــران دســت کم به ]انتقاِل[ یــک معنای مبهم تظاهر 

می  کننــد اّما َشــدِول۱۳۵ مطلقاً حّتــی متمایل به معنا هم 

نمی  شــود«۱۳۶ احتمــااًل از بــار غلوآمیز شــعرش آگاه بوده 

لکن او درحال بیان نقد حساب  شــده    اش بر شــعر َشــدول 

بوده است. و وقتی که ُپْوپ۱۳۷، »لُرد کَپل«۱۳۸ را »کودِک 

َبزَک  شــده  ی برآمــده از کثافت، که بــوی گند می  دهد و 

چندش  آور است«۱۳۹ می  خواَند، ممکن است که این لحن 

زننده باشــد اّما چه کســی شــک می  کند که این بیانگر 

احســاس ُپــْوپ اســت؟ به نظــر می  آید کــه هجویه  پرداز، 

مهم  تریــن توانایــی خــود را عمدتــاً وقتــی عرضه می  کند 

کــه عصبانّیت، نفرت و غضب شــدید، وی را برانگیخته 

باشــند. اگــر ماکیاولــی نــه از ســر کنجــکاوِی عــاری از 

احســاِس یک دانشــمند و نه از سر اشتیاِق َپست نسبت 

بــه تمّلق  گویی از کســی که آزادِی میهنــش را نابود کرد، 

بلکه از سر فوران این قبیل احساسات ]عصبانّیت، نفرت 

و غضب شدید[ دست به نگارش شهریار ُبرده باشد، آنگاه 

می  توان فهمید که چرا جمات شهریار مانند شاق فرود 

می  آیند و چرا کلماتش گزنده و مثل اسیْد سوزان هستند 

و چــرا کلّیت ســبک نــگارش این کتــاب، واجد کیفّیت و 

تأثیر منحصربه  فردی در میان آثار ماکیاولی است. 

خوانش شهریار به مثابٔه هجویه، نه تنها پرده از معّماها 

برمــی  دارد و تناقضــات را رفــع می  کند، بلکــه به بعضی 

عباراتــی که تاکنون معمولی می  نمودند، ُبعد و فحوایی 

جدید می  بخشــد. به این قســمت از تقدیم  نامٔه شــهریار 

دّقــت کنیــد که می  گویــد: »کســانی کــه دورنمای یک 

منظره را ترســیم می  کنند باید در پایین  دســِت دشــت  ها 

بنشینند تا بتوانند کوه  ها را ببینند، و در ارتفاعات کوه  ها 

بنشینند تا بتوانند دشت  ها را ببینند. درست به همین 

ترتیب، برای درک سرشت آدمیان باید در جایگاه شهریار 

قرار گیری، و برای درک سرشت شهریار باید خود را جای 

مردم بگذاری«. اگر با نگاه عاّدی به این قسمت بنگریم، 

صرفــاً یــک عبــارت مهم َخطابــی۱۴۰ اســت اّمــا از آنجا که 

ماکیاولی عماً خود را در هر دو موضع ]ـِ شهریار و افراد 

عــاّدی[ قرار می  دهد، به محض تفّحص، آیرونی به  راحتی 

کشــف می  شــود. مــردم طبعــاً و ضرورتاً شــهریار را صرفاً 

به چشــم فــردی غیرقابل  اعتماد، قّســی  القلب، خســیس 

و ریــاکار می  بیننــد. شــهریار از موضــع رفیع اّمــا متزلزل 

خویش، جرئت ندارد مردم را به مثابٔه کســانی ببیند که 

در فصــل هفدهِم ]شــهریار[ وصف شــده  اند: »ناســپاس، 

دمدمی  مــزاج، خائــن، بــزدل و طمــع  کار. تا وقتــی   که تو 

موّفــق باشــی آن ها دربســت در اختیار تــو خواهند بود. 

وقتی   که تو به آن ها نیاز نداری آنان جان و مال و زندگی 

و فرزندانشــان را به تو پیشــکش خواهند کــرد. وقتی   که 

تــو به آن هــا نیاز داری آنــان از تــو روی برخواهند گرداند 

و دیگــر حامــی  ات نخواهند بود«. شــاید ماکیاولی واقعاً 

باور داشت که چنین حالتی یا شبیه به آن، برای سرشِت 

انســانِی یک حاکم جائر و رعایای او حادث شــده اســت. 

اّمــا این دیدگاه، مثل ]شــکِل[ بیانــش، چیزی کمتر از یک 

دیدگاه عینی و بدون احساس است و به نظر می  آید تنها 

درســی که برای شــهریار دارد این است که: »برای حفظ 

جانت فرار کن«!

با توّجه به مختصر بودن شهریار، تعداد دفعاتی که در 

آن ها خود شــهریار که خوانندٔه کتاب اســت مورد تذکار 

قــرار می  گیــردـ  مانند عبارت نقل   شــده در فــوق دال بر 

اینکه رعایای وی عاقبت او را ســرنگون می  کنند ـ کامًا 

چشمگیر اســت. در دوران قدیم، شهریاران بر شهرهایی 

حکــم می  راندنــد که این شــهرها به  راحتی با تغییر حاکم 

کنــار می  آمدنــد، اّمــا ماکیاولــی در فصل پنجم شــهریار 

می  گویــد: »در جمهوری  ها، شــور بیشــتر، تنفر عظیم  تر 

و میــل فراوان  تــری بــرای انتقــام وجــود دارد. ]اهالــِی[ 

جمهوری  هــا نمی  تواننــد آزادِی از دســت رفتــٔه خویــش 

را فرامــوش کننــد. پــس امن  تریــن راه ]بــرای ممانعت از 

شــورش[ ایــن اســت که یــا آن ها را ویــران کرد یــا در آن ها 

رحــل اقامت افکند«. ماکیاولی نمی  گوید که چه چیزی 

فقط میل به درافکندِن 
منزجرکننده ترین قیاس، 
و میل سرشار نسبت به 
آزردن و خوارداشت است 
که  توانسته ماکیاولی را 
به جایی برساند که در 
»اندرزنامٔه سیاسی« اش 
بورجا را به مثابٔه برترین 
سرمشق برگزیند
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این روش را امن می  کند. و عبارت قابل  توّجه  تر و توأم با 

آیرونِی گزنده  تر، این اســت: »دوک ]بورجا[ به قدری توانا 

بود و چنان بنیان  های محکمی را ســاخت... که رومانیا 

]پس از مرگ پاپ الکساندر ششم[ بیش از یک ماه انتظار 

ورود بورجا را می  کشید«. این، همان میزان زمانی است 

کــه می  شــد بــه برادِر پــاپ لئون دهــم۱۴۱ هشــدار داد که 

بدون حمایت پاپی، همین مّدت کوتاه دوام می  آورد. اّما 

اگر رومانیای خوگرفته به حکومت   جور، پیش از شورش، 

فقــط یــک مــاه انتظــار ]ـِ دوک بورجا را[ کشــید، فلورانس 

چقدر انتظار خواهد کشــید؟ چنیــن بی  ماحظگی  هایی 

قابل درک نیســتند مگر اینکه عمدی باشــند؛ مگر اینکه 

آن هــا نــه خطاهــای فاحــش بلکــه آیرونی  هــای کنایه  آمیز 

باشــند: اســتهزاهایی علیه خاندان مدیچی و تحریکاتی 

برای فلورانسی  ها.

فقط در یک هجویه اســت که می  توان انتخاب چزاره 

بورجــا به مثابٔه شــهریاِر نمونه را درک کــرد. مردم عاّدی 

توسکانی آنچه از حکمرانی یک شهریار انتظار داشتند را 

در هیچ   کجا آشکارتر از نمونٔه حکمرانی بورجا نیافته  اند: 

نابخــردی کــه جرایــم و جنایــات و  شــهریاِر خونریــز و 

حماقت  های وی مایٔه رســوایی ایتالیا بوده     است و رفتار 

سربازان ددمنش و بی  نظمش به قدری اهالی توسکانی را 

عصبانی کرده بود که هرگاه دستٔه دیگری از این سربازان 

از مرز توســکانی عبــور می  کرد کشــاورزان فقیر به آن ها 

حملــه  ور می  شــدند و آنــان را متفّرق می  کردنــد. از آنجا 

که اشــراف فلورانســی کســانی بودند که جووانی و پسر 

عمویش جولیو۱۴۲ ]مدیچی[ در مســیر گذار به اســتبداد 

بر آن ها اّتکا می  کردند، چه  بسا که انزجار مردم از چزاره، 

شامل حال این اشراف نیز می  شده است؛ و ممکن است 

آن هاـ  بر مبنای منطق حاکم بر این فرض که اشراف برای 

حاکم   جائر خطرناک  تر از عوام بودند ـ نســبتاً ژرف  تر ]از 

دیگران[ تلّقی شده باشند، و می  بایست چزاره آن  گونه با 

آنان تعامل کرده باشــد که با لُردهــای خرده  پای رومانیا. 

مضاف بر اینکه اشراف، به سختی ممکن بود از توّجه به 

این توصیه چشم  پوشــی کرده باشــند که استفاده از یک 

کارگزار باوفا، باعث ترســاندن مابقی کارگزاران می  شود 

و نهایتــاً قربانــی   کــردن وی ـ چنان  کــه چــزاره، کاپیتــان 

رامیرو۱۴۳ را قربانی کرده بودـ  رسوایی و بدنامی ناشی از 

رفتــارش را رفع می  کند.۱۴۴ اّما در مــورد نجیب  زادٔه آرام 
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و تن  آســایی مثل جولیانو مدیچی، وی آخرین کســی بود 

کــه می  توانســت جذب ایــدٔه تقلید از بورجا شــود. تنها 

چیــزی که جولیانو می  خواســت، تصاحــب همان جایگاه 

اجتماعی    ای در فلورانس بود که پدر واالمرتبه  اش ]لورنتزو 

مدیچی[ داشــت، و تازه جولیانو فقــط در صورتی در پی 

این مقام بود که در مسیر رسیدن به آن، متحّمل دردسر 

زیــادی نشــود.   به عــاوه، در روزهــای بدبیــاری خانــدان 

مدیچی، جولیانو مأمن و پناهگاهی در دربار گویُدبالدو 

جولیانــو  بــود.  یافتــه  اُربینــو[  ]دوک  دی  مونِته  فیلْتــرو 

ســال  ها در اُربینــو زندگــی کــرد )تصویــر نســبتاً دلربایی 

از جولیانــو مدیچــی را می  توان در کتاب دربــاری۱۴۵ اثر 

کاستیلیونه۱۴۶ یافت( و در تمام مّدت زندگی  اش، امتنان 

عمیق و ارادت بســیارش نســبت بــه دوک گویُدبالدو را 

مغتنم می  شــمرد. بنابراین جولیانو الجرم انزجار خاّصی 

از این ســفاک بیگانه ]بورجا[ داشــته اســت چراکه بورجا 

به حامــی جولیانو ]گویُدبالــدو دی  مونِته  فیلْترو[ خیانت 

کــرده و امــوال وی را بــه تاراج برده بــود؛ و ماکیاولی نیز 

الجرم می  دانسته که بورجا مرتکب چنین کارهایی شده 

اســت. فقط میل به درافکندِن منزجرکننده  ترین قیاس، 

و میل سرشــار نســبت به آزردن و خوارداشــت اســت که 

  توانســته ماکیاولی را به جایی برساند که در »اندرزنامٔه 

سیاسی«  اش بورجا را به مثابٔه برترین سرمشق برگزیند. 

در انتهای شهریار، عبارت مشهوِر دیگری نیز هست 

کــه با فرض هجــوی بودن ایــن کتاب، به گونــٔه متفاوتی 

فهمیــده می  شــود. بــا هــر فرضیــٔه دیگــری ]جــز فرضیــٔه 

هجــوی بــودن شــهریار[، ترغیــب پایانــی کتاب نســبت 

به آزادســازی ایتالیا از دســت بربرهــا، در بهترین حالت 

بــه یــک عبارت َخطابــِی بی  معنــا، و در بدترین حالت به 

یــک چاپلوســی مّکارانــه اّمــا ابلهانه می  ماَند. چه کســی 

حقیقتــاً می  توانســت بــاور کند کــه جولیانوی تن  آســا و 

نچســب، و نیــز جانشــین حقیــر و ســنگدل او ]لورنتــزو 

ِدپی  ِیرو مدیچی[، همان آزادی بخشانی بودند که ایتالیا 

انتظارشان را می  کشید؟ اّما اگر ما شنوای آیرونِی گزنده 

و طعنٔه فصل  های پیشین کتاب بوده باشیم و به مفاهیم 

نفرت و ناامیدِی مســتتر در این فصول پی برده باشــیم، 

نتیجتاً فصل پایانی مملو از آیرونی  ای خواهد بود که خوِد 

نویسنده را هدف گرفته است؛ مملو از تمسخرِ تلِخ یک 

امیدواری نابجا. تا پیش از اینکه سرنیزه  های اسپانیایی، 

جمهــوری فلورانــس را تــا ســرحد مــرگ زخمــی کننــد، 

ماکیاولــی بــاور داشــتـ  چنان  که می  خواســت بار دیگر 

نیز باور کندـ  که یک جمهوری فلورانســِی آزاد می  تواند 

نقش آزادیبخش ]ـِ ایتالیا[ را بازی کند. شاید از آن  رو که 

ماکیاولی در تمام دوران زندگی  اش آرمان  گرای پرشوری 

بــود کــه واقعّیــت را فــدای آمــال و آرزوهــای ُپررنگــش 

می  کــرد، ممکــن نبوده کــه از این آرزوِی نســنجیدهـ  ولو 

به وقت نگارش شــهریار ـ دســت کشیده باشــد. اگر وی 

از این آرزو دســت نکشیده باشــد، بنابراین ابیات پایانی 

کتــاب شــهریار، معنای جدیــدی به خــود می  گیرند که 

شاید این معنا برای معاصران وی، واضح  تر از هم  عصران 

ما باشد:

ویرتو۱۴۷ برای نبرد علیه خشم آماده خواهد   شد،

و عمر جنگ را کوتاه خواهد کرد،

چراکه دلیرِی کهِن موجود در قلوب ایتالیایی،

هنوز نمرده است.۱۴۸ 

برخــاف ماکیاولــی، پِترارکا۱۴۹ ]ُســرایندٔه ابیــات فوق[ 

اصرار داشت که دلیرِی کهن، دلیرِی جمهوری روم بود. 

شاید نخستین جنگ دشوار، علیه بربرها نبوده باشد.

اگر شهریارـ  با هر شّدت و حّدتیـ  به قصد یک هجویه 

و به منظور تمســخر و به چالش  کشیدن خاندان مدیچی 

و به مثابٔه زنگ خطری برای مردم فلورانس تألیف شــده 

باشــد، نتیجتــاً بایــد بپذیریم که ادیبان فلورانســی و نیز 

خود مدیچی  ها الجرم آن را همین  گونه فهمیده  اند. اگر 

چنین باشــد، مــا راه  حل دو معّماِی جزیــِی مربوط به این 

کتاِب معّماگون را در اختیار خواهیم داشت. ممکن بود 

یــک خانداِن حاکِم عجول  تــر از مدیچی  ها، این به چالش 

کشیده شدن را با یک دور شکنجٔه جدید یا زندانی  کردن 

مجّدد و یا با فرو کردن یک قطعه فوالِد شش اینچی زیر 

مهرٔه پنجم ســتون فقــرات ]ـِ ماکیاولی[، پاســخ دهد. اّما 

به رغم اینکه جووانی و شــیطاِن خادمش یعنی پســرعمو 

جولیــو عمــاً در پــی همان  گونــه اســتبدادی بودنــد که 

ماکیاولــی پیش  بینــی کرده بــود، لکن امید داشــتند که 

عجالتــاً بــا حفــظ ظواهر جمهــوری، بــا کمترین دردســِر 

ممکــن بــه این هدف برســند. این هدف، بــا تأیید خط   و 

  ربــط ایــن هجویــهـ  ضمن مجــازات کردن نویســنده  اشـ  

محّقق نمی  شد. بنابراین خاندان مدیچی واکنشی نشان 

نــداد. اّما آن ها خاندان احمقی نبودند و نمی  توانســتند 

]بابــت این کتاب[ خیلی خوشــحال بوده باشــند. همین 

را روشــن خواهــد  معّماگــون  مــوارد  بعضــی  موضــوع، 

کرد: مثاً چرا شــهریار، جمهوری  خواهان دوآتشــٔه حلقٔه 

دوستان ماکیاولیـ  مانند زنوبی بونِدلمونتهـ  را ناخشنود 

نکرد؟ و چرا جمهوری  خواهاِن ســابق دســتگاه مدیچی از 

میان ُمنشــی  های ماکیاولــیـ  مثا ِوتتــوری۱۵۰ـ  ندرتاً و با 

با هر شّدت  ـ  اگر شهریار
و حّدتی ـ به قصد یک 
هجویه و به منظور 
تمسخر و به چالش کشیدن 
خاندان مدیچی و به مثابٔه 
زنگ خطری برای مردم 
فلورانس تألیف شده باشد، 
نتیجتًا باید بپذیریم که 
ادیبان فلورانسی و نیز خود 
مدیچی ها الجرم آن را 
همین گونه فهمیده اند. اگر 
چنین باشد، ما راه حل دو 
معّماِی جزیِی مربوط به 
این کتاِب معّماگون را در 
اختیار خواهیم داشت
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حالت شرمندگی خفیف، به این کتاب ارجاع می  دهند؟ 

هجوی بودن شهریار ایضاً روشن می  کند که چرا از میان 

تمــام دست  نوشــته  های شــهریار کــه به زمــان ماکیاولی 

برمی  گردنــد )و بــه نظــر می  آیــد که این دست  نوشــته  ها 

تعداد چشمگیری داشته  اند و ناسخان حرفه  ای، بر تعداد 

آن ها افزوده  اند( ما هرگز آن نسخه  ای که الجرم بیشترین 

شــانس بقا را داشته است، نیافته  ایم؛ منظورم نسخه  ای 

اســت کــه به زیبایــی میــان جلــد چرمــی قــرار گرفتــه و 

شــکیانه صحافــی شــده و به همــراه تقدیم  نامــه  اش، بــه 

شهریاِر مدیچی اهدا شده است. نه تنها هم  اکنون چنین 

نسخه  ای، در کتابخانٔه لورِنتَین۱۵۱ غایب است بلکه هیچ 

رّدپایی از اینکه این نسخه زمانی در آنجا بوده است نیز 

وجود ندارد. هیچ مدرکی درکار نیست که وجود چنین 

نسخه  ای را ثابت کند. شاید ماکیاولی با خودش حساب 

کــرده کــه لطیفــه، ارزش هزینه   کردن اضافی را نداشــته 

است.   

۱. مشّخصات این مقاله به قرار زیر است:
 Machiavelli’s “Prince”: Political Science or Political Satire?
 The American Scholar, Vol. 27, No. 4 (Autumn, 1958), pp. 491-482
2. Niccolò Machiavelli
3. Machiavelism 
4. Skinner, The foundations of modern political thought, vol. 1 p. 

248, Cambridge University Press
5. Isaiah Berlin, Against the current, p.44, Princeton University 

Press
6. The Prince 
7. Lectures on the History of Political Philosophy 
8. Political Liberalism 

۹ . ایــن تمــام چیزی اســت که رالــز دربارٔه اهمّیت ماکیاولی می   گویــد: »ماکیاولی را 
در کتــاب گفتارها، گاهــی نمایش   دهندٔه جمهوری   خواهی کاســیک می   دانند... 
یک نمونٔه درخورتر در اینجا کتاب دموکراســی در آمریکا اثر توکویل اســت« )رالز، 
لیبرالیســم سیاســی، ص ۳۱۰، ترجمٔه موسی اکرمی، نشــر ثالث(. گفتنی است در 
کتابــی که دانشــگاه کمبریج دربارٔه ماکیاولی منتشــر کرده نیز صریحــاً به نادیده 

   انگاشتن ماکیاولی از سوی رالز اشاره شده است:
The Cambridge Companion to Machiavelli, edited by John M. 

Najemy, p. 270, Cambridge University Press 2010
10. The Open Society and Its Enemies 
۱۱. پوپر در این کتاب، ماکیاولی را تلویحاً آماج نقدهای خود بر مکتب اصالت تاریخ 
قرار می   دهد. پوپر می   گوید ماکیاولی در کنار کسانی چون ویکو و... از زمرٔه پیروان 
اندیشــٔه افاطونــِی تولّــد و زواِل دایــره      واِر پدیده   هایــی چون: جامعه   های انســانی و 
 The Poverty of Historicism,( .نژادها و... است و وی را یک تاریخ   گرا می   نامد

 )۱۹۵۷ The Beacon Press ,۱۰۹,۱۱۰.pp
12 . Gentile, Origins and Doctrine of Fascism, p. 80, Transaction 

Publishers 2002 
13 . Isaiah Berlin, Against the current, p. 44, Princeton University 

Press 
14 . The Political Doctrine of Fascism 
15 . A Primer of Italian Fascism, edited by Jeffrey Thompson 

Schnapp, Olivia E. Sears, Maria G. Stampino, p. 121, University 
of Nebraska Press, 2000

16 . Cary J. Nederman 
17 . https://plato.stanford.edu/entries/machiavelli/ 
۱۸. آلبریّکو جنتیلی )Alberico Gentili(ـ  متوفای ۱۶۰۸ مـ  حقوق   دان بزرگ ایتالیایی 

و یکی از بنیانگذاران حقوق بین   الملل.
19 . Garrett Mattingly 
20 . paradox 
21 . political fables 
22 . Livy
]توضیح مترجم: اشارٔه نویسنده به تیتوس لیویوس )به التین: Titus Livius( ، موّرخ و 
شاعر مشهور رومی )متوفای ۱۲ یا ۱۷ میادی( است که ماکیاولی کتاب مشهورش 

گفتارها را به مثابٔه شرح و حاشیه   ای بر تاریخ روم لیوی، نگاشته است[. 
23 . pamphlet 
24 . Machiavellian 

25 . Discorsi 
26 . punctuate 
27 . clog 
28 . epigram 
29 . Grand Guignol
]توضیــح مترجــم: گران   گینیــول، به اجرای نمایشــِی ترســناک اشــاره دارد. ریشــٔه این 
اصطــاح، برگرفتــه از نمایش   هــای کوتاهــی اســت کــه در قــرن نوزدهــم در تئاتــر 
گران   گینیول پاریس اجرا می   شد؛ نمایش   هایی که بن   مایٔه آن ها را خشونت، ترس و 

سادیسم تشکیل می   داد. این نمایش   ها از سال ۱۹۰۸ وارد انگلستان شدند[.
30 . matter-of-fact tone 
31 . irony 
32 . Jonathan Swift
]توضیح مترجم: جاناتان ســویفت )۱۷۴۵-۱۶۶۷ م( نویســندٔه ایرلندی است که بیشتر 
به ســبب نگارش ســفرهای گالیور، مشــهور اســت. ســویفت یکی از برجســته   ترین 

هجویه   نویسان در حوزٔه ادبّیات انگلیسی به شمار می   آید[. 
33 . Modest Proposal 
34 . succès de scandale 
35 . immorality 
 amoralism« :اشــتباه گرفــت amoral را نباید با immoral توضیــح مترجــم: فــرد[
معــادل بــا فقدان کامــل باورهای اخاقی و/یا باور صریح بــه غیرمادی بودن نظریٔه 
اخاق است )و از این   رو، حّتی وجود اخاق را ناموجه به حساب می   آورد(؛ از سوی 
دیگر، immoralism نظام فکری   ای است که اصول اخاقی را نمی   پذیرد و صراحتاً 
بــا اخاقّیــات معارضه می   کند... به دیگر ســخن، amoralism وجود اخاقّیات را 

منکر است اّما immoralism با اخاقّیات معارضه می   کند«. 
(Peter Baofu, Beyond ethics to post-ethics, p.22, Information Age 

Publishing 2011) ] 
36 . cynical 
37 . maxims 
38 . Frederick the Great 
۳۹ . نویسنده در اینجا، تعبیر »Old Nick« را برای نامیدن ماکیاولی به   کار برده است. 
این تعبیر از قرن هفدهم برای نامیدن شیطان مرسوم شد که بعداً به یکی از القاب 

ماکیاولی نیز بدل گشت.ـ  مترجم
40 . [Johann Gottfried] Herder
]توضیــح مترجــم: یوهان گوتفرید هردر )۱۸۰۳م.( فیلســوف، الهی دان، شــاعر، منتقد 

ادبی و از یکی از بزرگ   ترین چهره   های فرهنگی آلمان در عصر روشنگری بود[. 
41 . patriot 
. وصــف بایرونیــک )Byronic( ، منســوب بــه لــرد بایــرون )Lord Byron( شــاعر   ۴۲
انگلیســی قــرن هجدهــم، و حال و هوای اشــعار وی اســت. این تعبیر معمــوالً برای 

وصف مردان رمانتیک، جّذاب و دمدمی   مزاج به کار می   رود.ـ  مترجم 
43 . Italian Risorgimento 
44 . [Pasquale] Villari 
]توضیح مترجم: پاســکواله ویّاری )۱۹۱۷م.( موّرخ برجســته و سیاســت مدار ایتالیایی 
است. وی صاحب تک   نگاری   های بسیار مهّمی دربارٔه تاریخ ایتالیا و خصوصاً زمانٔه 

ماکیاولّی است[.
45 . [Lajos] Kossuth 
]توضیح مترجم: کوشوت )۱۸۹۴ م.( ، روزنامه   نگار و حقوق دان مجاری و یکی از رهبران 

پینوشتها
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برجستٔه انقاب ۱۸۴۸ مجارستان بود[.
46 . [Giuseppe] Garibaldi 
]توضیــح مترجــم: گاریبالــدی )۱۸۸۲م.( ، یکــی از بزر   گ   تریــن فرماندهــان نظامی و از 
قهرمانــان مّلــی ایتالیا اســت که نقش برجســته   ای در جریان اســتقال ایتالیا علیه 

اتریش ایفا کرد[.
47 . Fichte 
48 . Hegel 
49 . objectivity 
50 . realism 
51 . Sir Frederick Pollock 
]توضیــح مترجــم: فردریک پاالک )۱۹۳۷( حقوق   دان مشــهور انگلیســی بــود. او عمدٔه 
شهرتش را مدیون نگارش کتاب تاریخچٔه حقوق انگلیسی پیش از عصر ادوارد اول 

)History of English Law before the Time of Edward I( است[.
52 . Ernst Cassirer
53 . The Myth of the State
54 . proposition 
55 . handbook 
56 . Gonfaloniere
]توضیح مترجم: ُگنفالونی   یر )به معنای رهبر و پیشوا و َعَلمدار( عنوان یکی از باالترین 
مراتــب قضایــی در دولت   شــهرهای ایتالیای دوران رنســانس بــود. برخی مترجمان 
فارســی آن را به »پیشــوا« ترجمه کرده   اند: اســکینر، بنیادهای اندیشــه   ی سیاســی 

مدرن، ج ۱، ص ۲۰۲، ترجمٔه کاظم فیروزمند[. 
57 . prior 
58 . Girolamo 
59 . tyranny 
60 . Bernardo
61 . Medici 
62 . Bartolomea de’Nelli 
63 . patria 
64 . commonwealth 
]توضیح مترجم: گفتنی است معادلی که ما در ترجمه برای این اصطاح اختیار کردیم 
ـ یعنی ایالتـ  صرفاً به منظور تقریب به ذهن خواننده    است و بحث مبسوط دربارٔه 
داللت   هــای مختلــف این اصطاح در تاریخ اندیشــٔه سیاســی را باید به خوانندگان 

جّدی   تر واگذار کرد[.
65 . Pazzi
]توضیــح مترجــم: خاندان پاتســی یکــی از خانواده   های سرشــناس فلورانســی در قرون 
میانــی بــود. در ســال ۱۴۷۸ بعضی افــراد این خاندان با کمک دیگران کوشــیدند تا 
با ترتیب دادن توطئه   ایـ  موســوم به توطئٔه پاتســی )Pazzi conspiracy(ـ  خاندان 
مدیچــی را ســرنگون کننــد و خودشــان در فلورانس بــه قدرت برســند. آن ها تاش 
کردند تا لورنتزو مدیچی و برادرش جولیانو مدیچی را ترور کنند که نهایتاً لورنتزو 
جان ســالم به در ُبرد اّما جولیانو کشــته شــد. شکست این توطئه به تحکیم جایگاه 

مدیچی   ها در فلورانس انجامید[. 
۶۶ . منظور از اصطاح ایتالیایِی popolo minuto در قرون میانیـ  که در انگلیســی 
آن را بــه »small people« یــا »little people« ترجمــه می   کنندـ  پایین   ترین طبقٔه 
مالکان دّکان   های کوچک و بازرگانان خرده   پا است که مشارکت مستقیم در حکومت 
را رد می   کردند. در اینجا پروفســور متینگلی معادل انگلیســِی »little people« را 
برای این اصطاح برگزیده است که هم به معنای کوتوله و هم به معنای عوام   الناس 

و افراد بی   بهره از نفوذ سیاسی است.ـ  مترجم 
67 . oligarchs 
68 . Piero de Medici 
69 . Ten of War 
]توضیح مترجم: این عنوانی اســت که بر شــورای مســئول امور دیپلماسی و جنگ در 
فلورانس اطاق می   شد. ماکیاولی به مّدت چهارده سال )۱۴۹۸ تا ۱۵۱۲( پیشکار این 

شورا بود[. 
70 . paymaster-general 
71 . Prato 
72 . Cardinal Giovanni 
73 . Giuliano [di Lorenzo de’ Medici] 
74 . Capponi 
75 . Boscoli 
76 . the rack 

]توضیح مترجم: این وســیله )the rack( که ما آن را به »میز شــکنجه« ترجمه کردیم، 
یکی از ابزارهای شکنجه در اروپا بود. این دستگاه از غلتک   هایی تشکیل می   شد که 
پس از خواباندن مّتهم و بستن چهار دست و پایش به آن ها، با گرداندن این غلتک   ها، 
بدن وی را از طرفین می   کشیدند و نتیجتاً مّتهم درد جانکاهی را احساس می   کرد 
که در صورت تشدید، می   توانست به جراحت   های داخلی مثل پارگی مفاصل و... 

منجر شود[.
77 . Zanobi Buondelmonti 
78 . Luigi Alamanni 
79 . Well-being 
. در اینجــا متینگلــی، عبــارات ماکیاولی را به صورت پس    و    پیش نقل کرده اســت.   ۸۰
عبارت نخست، در بخش دوم از فصل دوم گفتارها، و عبارت آَخری دربخش ۵۸م 

از فصل یکم گفتارها آمده است.ـ  مترجم. 
81 . anomaly 
82 . tact 
83 . Fra Timotheo 
84 . La mandragola
85 . Medusa 
]توضیح مترجم: مدوســا در اســاطیر یونان، نام موجودی اســت که هرکســی را که به 

چشمانش خیره می   شد، تبدیل به سنگ می   کرد[.
86 . popular
87 . De Regno 
88 . St. Thomas
89 . Institutio principis Christiani 
90 . Erasmus 
91 . Mirrors for princes
92 . Black Mass
]توضیح مترجم: عشــاء ســیاه، یکی از مناسک آیین شیطان   پرســتی است که بر اساس 

تقلید وارونه   ای از مراسم عشاء ربانی کلیسای کاتولیک شکل اجرا می   شود[. 
93 . tyrant 
94 . Classical antiquity 
95 . Dancing all 
96 . Cristoforo Landino
]توضیــح مترجم: الندینو )۱۴۹۸م( از اومانیســت   های ایتالیایی و یکی شــخصّیت   های 

مهم رنسانس فلورانسی است[. 
97 . Lorenzo
98 . Dante 
99 . Brutus
]توضیــح مترجــم: مارکــوس یونیوس بروتــوس )۴۲ پیش از میاد( معــروف به بروتوس، 
سیاســت مداری در اواخــر دوران جمهــوری روم بــود. بیشــتر شــهرت وی به عّلــت 
دست    داشتن در ترور ژولیوس سزار است. دانته در اثر کاسیک خود کمدی الهی، 

بروتوس را یکی از کسانی تصویر می   کند که در قعر دوزخ جای دارند[. 
100. Cassius
]توضیح مترجم: گایوس کاسیوس لونگینوس )۴۲ پیش از میاد( از سناتورهای جمهوری 
روم بود که به همراه برادر زنش بروتوس، از طراحان اصلی نقشٔه قتل ژولیوس سزار 
به حســاب می آیند. دانته در اثر کاســیک خود کمدی الهی، کاســیوس را یکی از 

کسانی تصویر می   کند که در قعر دوزخ جای دارند[. 
101. well-constituted
۱۰۲ . منظور نویسنده این است که اگر شهریار واقعاً به قصد یک رسالٔه سیاسِی جّدی 
تألیف شده باشد، تأکید بر وجه برجستٔه ادبی   اش از منظر هنری، محّلی از اعراب 

ندارد.ـ  مترجم
103. Cesare Borgia 
104. Romagna 
105. duke of Valentinois
106. duke of Nemours 
۱۰۷. در اینجا نویسنده، جولیانو مدیچی را برادر یکی از پاپ   ها خوانده است که مراد 
وی، جووانی دی   لورنتسو )Giovanni di Lorenzo de’ Medici( ـ مشهور به پاپ 

لئون دهمـ  است. وی مابین سال   های ۱۵۱۳ تا ۱۵۲۱ پاپ بود.ـ  مترجم 
108. Tuscany 
109. Signory
]توضیــح مترجــم: این اصطاح به معنای بدنٔه حکومتــی جمهوری   های ایتالیا در قرون 

میانی است[. 
110. La Politica dei Borgia 

۵۴۰
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111. Gabriele Pepe 
112. Condottieri
]توضیــح مترجــم: ُکندوتِّی   یــری، واژه   ای ایتالیایــی اســت کــه در اروپــای مابیــن قرون 

چهاردهم تا شانزدهم، به فرماندهان نظامیاِن اجیرشده اطاق می   شد[.
113. Legazione 
114. Imola 
۱۱۵. ]لوکا[ لَندوچی )Landucci( در کتاب خاطراتش، دربارٔه عبور این نظامیان گفته 
بود که: هیچ   کدام از ارتش   های خارجی   ای که در هفت ســال گذشــته از توسکانی 
عبــور کردنــد، به فضاحت این ایتالیایی   هــای زیر بیرق پاپ ]= افراد چــزاره بورجا[، 

رفتار نکرده بودند.  
116. Julius II 
۱۱۷. پس از درگذشــت پاپ الکســاندر ششم در ۱۸ آگوســت ۱۵۰۳، پیوِس سوم در ۲۲ 
ســپتامبرـ  یعنی حدود یک ماه پس از فوت الکســاندر ششــمـ  به مقام پاپی رسید. 
اّما عمرمنصب پاپی پیوِس سوم کوتاه بود و به یک ماه هم نرسید. او در ۱۸ اکتبر 
همان ســال درگذشــت و پاپ ژولیوِس دوم در ۱ نوامبر ۱۵۰۳، جانشین پیوس سوم 

شد.ـ  مترجم   
۱۱۸. گفتنی است که عمر پاپ الکساندر ششم و نیز دوران پاپی وی، خیلی هم کوتاه 

نبودند.
119. Pius III
120. Genoa 
121. the Curia
122. Orsini 
]توضیــح مترجــم: خانــدان اُرســینی، یکــی از خاندان   هــای سرشــناس ایتالیایــی و از 
نقش   آفرینان مهم ایتالیای عصر میانی و رنسانس بودند. یکی از مشهورترین افراد 
 Giovanni Battista( این خاندان، کاردینال کلیسای روم، جوواّنی باتیستا اُرسینی
Orsini( بود که به اّتهام توطئه علیه چزاره بورجا، در فوریٔه ســال ۱۵۰۳ دســتگیر و 
دوازده روز بعد، در ۲۲ فوریه    به طرز مشکوکی در زندان درگذشت. گفته شده که 

او را به دستور پاپ الکساندر ششم، مسموم کردند[. 
123. Guidobaldo da Montefeltro 
124.  the duke of Urbino 
۱۲۵. پیش   تــر به طور مختصر دربــارٔه اصطاح ُگنفالونی   یر توضیح دادیم. این اصطاح 
وقتی در مورد پاپ و کلیسا به کار رود، ُمشیر به جایگاهی در دولت پاپی است که 
تقریباً می   توان آن را یکی از ارکان فرماندهی نظامی و مشــاور سیاســی دولت پاپی 

برشمرد.ـ  مترجم 
126. Naples 
127. Decennali 
128. Alberico Gentili 
129. Baruch Spinoza 
130. Jean Jacques Rousseau 
131. sarcasm 
132. ridicule 
133. Yahoo
]توضیحات مترجم: جاناتان سویفت در بخشی از داستان مشهورش سفرهای گالیور، 
گالیور را در میان موجوداتی انسان   نما تصویر می   کند که اسب   ها بر این موجودات 

حکم می   رانند. سویفت این موجودات نیمه   انسان را »یاهو« می   خواند[. 
134. [John] Dryden 
]توضیح مترجم: جان درایدن )۱۷۰۰م( شــاعر، منتقد ادبی، مترجم و نمایشــنامه   نویس 
برجســتٔه انگلیســی بود. وی نخستین کسی اســت که در تاریخ انگلستان به لقب 

ملک   الشعرا )Poet Laureate( مفتخر شد[.
135. [Thomas] Shadwell 
]توضیح مترجم: تامس َشــدِول )۱۶۹۲م.( شــاعر و نمایشــنامه   نویس برجستٔه انگلیسی 

بود[.
136. The rest to some faint meaning make pretense/But Shadwell 

never deviates into sense.
137. [Alexander] Pope 

]توضیح مترجم: الکساندر ُپْوپ )۱۷۴۴م.( از شاعران قرن هجدهم انگلستان که عمدٔه 
شهرتش به سبب اشعار هجوی بود[.

۱۳۸. در اینجــا مــراد پــوپ از وصــف زنندٔه »لــرد کَپــل« )Lord Fanny( ، جان هاروی 
)John Hervey(ـ  مشــهور بــه لــرد هارویـ  از رجال مشــهور دربــار انگلیس در قرن 
هجدهم اســت. گفتنی است لرد هاروی شــخصّیتی دوجنس   گرا داشت و گزارش 
شــده کــه وی احتماالً بــا برخی از مردان سرشــناس روزگار خویش، روابط عاشــقانه 

داشته است.ـ  مترجم  
139. this painted child of dirt that stinks and stings
140. rhetorical 
۱۴۱. منظور نویسنده از برادر پاپ لئون دهم )Pope Leo X( ، همان جولیانو دی   لورنتزو 
مدیچی )Giuliano di Lorenzo de’ Medici( است که ماکیاولی کتاب شهریار 

را برای وی نوشت.ـ  مترجم.
142. Giulio 
143. Captain Remirro
]توضیــح مترجــم: رامیرو ِدلــورکا )۱۵۰۲م.( یکــی از فرماندهان چزاره بورجــا در جریان 
جنگ   های داخلی ایتالیا بود. عاقبت بورجا وی را به اّتهام توطئه   چینی قتل خود، 

اعدام کرد[. 
۱۴۴. منظور نویسنده این است که شهریارانی مثل بورجا، از اشراف و لُردهای خرده   پا 
صرفاً استفاده   ی ابزاری می   کردند و نهایتاً با پایان دورٔه مفید بودنشان، از دستشان 
خاصی می   یافتند. به دیگر ســخن، شــهریاران هیچ احترام ویژه و منحصربه   فردی 

برای اشراف قائل نبودند که مانع تعّرض به جان آن ها شود.ـ  مترجم
145. Il Cortegiano 
146. [Baldassare] Castiglione
]توضیح مترجم: بالداساره کاستیلیونه )۱۵۲۹م( دیپلمات ایتالیایی و یکی از نویسندگان 
 The( برجستٔه دوران رنسانس بود. عمدٔه شهرت وی به سبب تألیف کتاب درباری

Book of the Courtier( است[.
147. Virtù
]توضیــح مترجــم: ماکیاولــی ایــن واژه را در معانی متعّددی بــه کار می   گیرد که نهایتاً 
قابلّیت ترجمه به فارسی ندارد. هرچند بعضی مترجمان معادل   هایی چون »هنر« یا 

»فضیلت« را پیش کشیده   اند[.
۱۴۸. متینگلی، ابیات را به  زبان اصلی )ایتالیایی( نقل کرده است:

Virtù contro a furore
Prenderà l’arme, e fia il combatter corto;
Chè l’antico valore
Nell’italici cor non è ancor morto.
ما برای ترجمٔه فارسی این ابیات، ترجمٔه انگلیسی هاروی َمنسفیلد را مبنا قرار دادیم:
 The Prince, by Niccolò Machiavelli. Trans. and introd. Harvey

۱۹۹۸ ,۲nd )corr.( ed. University of Chicago Press ,۱۰۵ .Mansfield, p
149. Petrarch 
]توضیــح مترجم: فرانچســکو پتــرارکا )Francesco Petrarca(ـ  متوفای ۱۳۷۴مـ  شــاعر 
بزرگ عصر رنســانس ایتالیا و یکی از پیشــگامان نخســتین جنبش اومانیسم ایتالیا 
بود. گفتنی اســت که ماکیاولی کتابچٔه شــهریار خود را با نقل اشــعاری از پترارکا 

تمام می   کند[.
150. [Francesco] Vettori 
]توضیح مترجم: فرانچســکو وتتوری )۱۵۳۹م( دیپلمات و سیاســت مدار فلورانســی، و 

یکی از اصلی   ترین منشیان و کاتبان ماکیاولی بود.[
Laurentian Library .۱۵۱

]توضیح مترجم: کتابخانٔه لورنتین، کتابخانٔه تاریخی شهر فلورانس است که بیش از 
۱۱۰۰۰ نسخٔه خطّی و حدود ۴۵۰۰ کتاب چاپی قدیمی را در خود جای داده است. 

تاریخ ساخت این کتابخانه به نیمٔه نخست قرن شانزدهم برمی   گردد[.

۵۴۱
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تنقیب و واپژوهی در پژوهش های 
کیاولی  اندیشٔه سیاسی؛ مورد ما

مورین رمزی
مترجم: تهمینه آریایی
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مقّدمه

بی تردیــد نیکولو ماکیاولی چهــره ای کانونی و نقطه گه 

اندیشــٔه سیاسی به حســاب می آید. اندیشــه های وی در 

خصــوص طبیعــت بشــری، جامعــه، قــدرت و حکومــت، 

گسستی اساسی از فلسفٔه قرون وسطایی و نظریٔه سیاسی 

رات و مفروضات  سده شانزدهمی است که بر پایٔه متصوَّ

غایت شناســانٔه مقاصد خداوند برای انســان شکل گرفته 

بودند. نقطٔه عزیمت گسست ماکیاولی از آنجایی بود که 

سیاست را از چرخ اعلی و غایات متعالی و ارفع یعنی از 

اخــاق مســیحی و الهّیات و از دیــن، منفّصل و جدا کرد. 

انگاره ای که او از حکومت به دست داد تصّور نهادی بود که 

تنها و تنها در راستای مقاصد و آمال انسانی عمل می کند، 

او بذر قواعدی را در رفتار و ســلوک می نشاند که مندرج 

تحت قواعد اخاقی نیستند، بلکه منبعث شده و نشئت 

گرفته از رویکردی واقع نگرانه و عملی از جهان هستند که 

نتیجه و محصوِل گردآورِی تجارب پرورده و حاصل شده از 

مشــاهدٔه رخدادهای عینی و امثال و حکایات برگرفته از 

تاریخ هستند. بی تخّلف و قدر مسّلم، ماکیاولی اندیشٔه 

سیاســی را از پــی و بن دنیوی کــرد و مناظر جدیدی برای 

نگریستن به و تأّمل بر انسان و جامعه را بنیان نهاد. چنین 

است که نظریٔه اجتماعی و سیاسی مدرن با ماکیاولی آغاز 

گردید. شهرت ]و چه بسا سوء شهرت[ ماکیاولی بیشتر به 

سبب دو اثر سیاسی اصلی اوست: »شهریار« و »گفتارها 

دربــارٔه ده کتــاب اّول تیتوس لیویوس«. ولو رســاالت فن 

جنگ، گفتارها، و تاریخ فلورانسی هم به اندیشٔه سیاسی 

او ربط وثیقی دارند، اّما محور تحقیقات و تنقیب دربارٔه 

ماکیاولی و اندیشٔه سیاسی او همان دو اثر نخست و ربط 

و پیوند میان آن هاست ماکیاولی در سرتاسر آثار سیاسی 

خویش تأکید اکید داشت که سودای یک هدف اصلی را 

دارد که آن نیز کشف چگونگی برقراری و پایداری حکومتی 

مستقل در ایتالیای فاسد عصر رنسانس است. از همین رو، 

او قصد داشت تا از اندیشٔه دوران باستان و قرون وسطا که 

بنیان هایی متافیزیکی و الهّیاتی داشتند، بگسلد و به نبرد 

و پیکاِر خیال پختن های پبشینیان و قدما دربارٔه سیاست 

که ریشــه در اندیشــٔه مســیحی یــا کمال گرایانــه و غایت 

تمّنای پیشینیان باستانی داشت، برخیزد. ماکیاولی آهنگ 

آن داشــت تا مسیر جدیدی در تحلیل سیاسی بگشاید تا 

ازین طریق به حقیقت سیاست در عمل رهنمون شود.

او خود را نوآور و مبتکری می دانســت که شیؤه نگرش 

واقع نگرانٔه متفاوتی را عرضه داشته و به همین خاطر است 

کــه در شــهریار اعــام می دارد کــه راه خــود را از »طریقٔه 

دیگران« جدا می کند تا »چیزی مفید برای کسانی که آن 

را درک می کنند« بنویسد. نوآیینِی طریقٔه ماکیاولی در آن 

سخن وی هویداست که قصد دارد تنها »به ماهّیت امور 

چنان که امور واقع نشان می دهند بپردازد و نه به تصّورات 

خیالــی«. مــراد و منظور از نگارش شــهریار، ارایــٔه اندرز و 

توصیه هــای عملــی در قالب رســاله ای بود که به مشــکل 

حکومت شــهریاری و پادشــاهی می پرداخت. در ادبّیات 

رساله های مربوط به حکمرانی، از قرون وسطا تا رنسانس، 

اخاق باوران سیاسی فهرستی از فضایل اصلی و شهریارانه 

گرد آورده و ردیف می کردند که تحصیل این فضایل جزو 

وظایف شهریاران خوب فرض می گردید. ِشکؤه ماکیاولی 

از این بود که چنین نصایحی صرفاً به کار شهریاران کامل 

در حکومت های کامل می آید. مراد وی اّما بحث از امور 

واقعی ای بود که برگرفته از تاریخ و تجربٔه سیاسی شخصی 

خود او در مقام کارگزاری سیاسی و دیپلماتی در حکومت 

فلورانس بود. ماکیاولی سعی داشت تا از رهگذر مشاهده 

در رفتار سیاسی، قواعدی را برکشد و بر پایٔه آن ها اندرزها و 

توصیه های الزم برای کنش  سیاسی موّفق را تعریف کند.

ماکیاولی این نکته را مسّلم می گرفت که غایت نهایی 

سیاســی کســب و حفظ قــدرت، پایدارســازی حکومت و 

پاسداری نظم و رونق کّلی است. بنابراین، برای نافذ گشتن 

توصیه ها و سفارش های سودمند، مسئلٔه ماکیاولی، قرار و 

تثبیِت آن دسته از خصلت هایی بود که بایستی حاکمان 

واجدش باشــند و آن دســته از اعمالی بود که آنان باید به 

آن اقدام نمایند تا در سیاست کسب توفیق کنند. او برای 

ایــن منظــور نیز به مثال های تاریخی رجــوع می کرد. این 

صفات و خصلت ها روان شــناختی و اجتماعی بودند و نه 

اخاقی؛ و قواعد حاکم بر این اعمال هم قواعد حسابگرانٔه 

ناظــر بــه ســود و منفعــت بودند و نــه قواعد اخاقــی. در 

نتیجه، ماکیاولی دست به دگرگونی و تغییر برداشت های 

آرمان گرایانه از فضایل که در آثار پیشینیانش مورد اشاره 

بود، می زند. او شــهریار را تشــویق می کنــد که هرگاه که 

قادر است مطابق فضایل قراردادی عمل کند. اّما شهریار 

باید انعطاف پذیر و منطبق با شــرایط بوده و »برخوردار از 

ذهنــی باشــد تا بر طریقی برود که باِد بخــت می وزد و به 

اقتضای امور عمل کند... هرجا بتواند به حق پایبند بماند 

و هر جا الزم باشد بداند که چگونه ناحّقی کند«.

شــهریار بایســتی بــه پــرورش »ویرتــو«ی ماکیاولی در 

خــود بپردازد و نه فضایل ســّنتی. او باید جســور، مصّمم، 

انعطاف پذیر، آمادٔه شکســتن عهد و پیمان، و عمل کردن 

 ، طبق نظر کاسیرر
ماکیاولی »اعمال سیاسی 

را به همان نحوی مورد 
مطالعه قرار می داد که 

یک شیمی دان به غوررسی 
واکنش های شیمیایی 
می پردازد... او هرگز 

اعمال سیاسی را نکوهش 
یا ستایش نمی کند، بلکه 

تنها تبیینی توصیفی از آنها 
عرضه می دارد«
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برخــاف نیکــوکاری و حقیقت و دین و انســانّیت باشــد. 

شهریار باید زیرکی روباه و قدرت شیر را در هم بیامیزد و 

بنا به اقتضای موقعّیت، مکار، قاسی، خشن، و بی شفّقت 

باشد. در بسیاری از موارد، ضرورت سیاسی اقتضا می کند 

که شهریار بیاموزد چگونه خوب و نیکو نباشد. آن گاه که 

موقعّیت ایجاب می کند، شهریار باید به هر وسیلٔه ممکن 

چنــگ بزند. بدین ســان، اگر شــهریار در فتوحــات و حفظ 

قلمروهــای خویش بختیار و موّفق باشــد، فــارغ از ابزاری 

که به کار گرفته اســت مورد تقدیس و تحســین و تعظیم 

قــرار خواهد گرفت »زیــرا در اعمال همــٔه مردمان به ویژه 

شــهریاران... همــگان به نتیجه نظر دارنــد«. کانون توّجه 

ماکیاولی در شهریار، پادشاهی ها و رفتار شهریارانه است. 

در گفتارها، او بیشتر به حکومت جمهوری نظر دارد. در 

اینجا، او ســعی در توضیح این نکته دارد که جمهوری رم 

چگونه به آن درجه از شکوه و حشمت رسید. در گفتارها 

نیــز، همچــون شــهریار، روش او اســتفاده از پژوهش هــای 

تاریخی و تجارب شخصی  برای گرفتن نتایج عملی است. 

او در اینجــا نیــز اصــرار و ابــرام دارد که به وقــِت ضرورت 

سیاسی بایستی از ابزارهایی که مناسب موقعّیت هستند، 

بهــره گرفت. اعمــال و رفتارهایی که حکایت از »ویرتو«  و 

نه فضایل سّنتی، دارند، برای مقاومت در برابر ضربت ها 

و  کوبش های بخت نامســاعد ضروری به شــمار می آیند. 

اگر قرار اســت جمهوری بپاید، حاکمان و شــهروندان باید 

صاحب »ویرتو« باشــند. درســت همان گونه که حاکمان 

نمی توانند از اعمال شــرورانه اجتناب بورزند، شهروندان 

هم وقتی جمهوری به خطر می افتد ناگزیرند چنین کنند:

»زیرا آنجا که پای امنّیت کشور در میان است، ماحظٔه 

عدالــت و بی عدالتــی، شــفّقت و شــقاوت، ســتودنی و 

نکوهیــده نباید کرد؛ بــه عکس، باید هر ماحظــه ای را به 

کنــاری نهاد و برای نجات مملکت و صیانــت از آزادی به 

هر اقدام الزمی دست زد«.

بر همین وجه، نصرت و ظفر عذر موّجهی  است برای هر 

عملی، زیرا عقل مآل اندیِش مصلحت بین هرگز »هیچ عمل 

بی قانون هیچ کســی را برای نظام دادن به یک پادشــاهی 

ـ  یــا برپــا کــردن یــک جمهــوری هجــو و مامــت نمی کندـ 

چراکه اگر عملش او را مّتهم کند، نتیجٔه عملش او را مبّرا 

می سازد«.

موضوعات و بحث ها
شــمار تفاسیری که بر ماکیاولی شده بسیار زیاد است 

و باید گفت که هیچ نویسنده سیاسی دیگری را نمی توان 

یافــت کــه تا ایــن اندازه واکنــش  و عکس العمــل نّقادانه را 

نســبت به خود برانگیخته باشــد و یا تا این پایه با مقاصد 

و غایــات وی ابــراز مخالفت شــده باشــد. شــمار تفاســیر 

متضاد دربارٔه نگرش های سیاسی ماکیاولی از دوران خود 

او تا به امروز موجب تحّیر اســت و جالب اینکه همچنان 

تعــداد ایــن تفاســیر رو بــه فزونــی می باشــد. ایــن مهــم را 

می توان از کتابشناسی ۶۰۰ صفحه ای که دربارٔه تتّبعات 

و پژوهش هــای مــدرن دربــارٔه او وجــود دارد دریافت. در 

ادبّیات تفســیری، ماکیاولی را گالیلٔه سیاست، نخستین 

دانشمند سیاسی، تجربه باوری ضد متافیزیک، رئالیست، 

پراگماتیســت، و حّتــی عین الکمــال و بد ســگال توصیف 

کرده انــد. البتــه گاهــی نیــز بر خــاف دیدگاه هــای فوق، 

او را فاقــد ذهــن علمی و درک تاریخی، و بیشــتر هنرمند 

و مبتکــر فــرض کرده انــد تــا شــخصّیتی علمــی. کســانی 

نیــز او را بنیانگــذار فراسیاســت، مصلحــت دولــت، مبلغ 

»رئال پولیتیک«، و تکنیسین زندگی سیاسی خوانده اند. 

ازطرفی، به عنوان ایدئولوگ شر، مدافع استبداد، طرفدار 

سلطنت مطلقه، آموزگار شرارت، بی خدا، پاگان، و دّجال و 

ضد مسیحی محکوم شده است.

گاهی نیــز به عنــوان میراث دار اومانیســم رنسانســی، 

عصیان گــر و شورشــی علیــه این اومانیســم، و یــا نمایندٔه 

آن ســتوده شــده اســت. از نقطه نظــر کســانی، ماکیاولی 

اومانیســتی معــّذب اســت؛ اومانیســتی کــه به صــورت 

افراطی به نّقادی می پردازد. عّده ای نیز او را در مقام یک 

اخاق باور، یا یک میهن دوست پرشور، یا پدر ناسیونالیسم 

ایتالیایــی، یا غول نهضت روشــنگری، یا جمهوری خواهی 

متعّهد، یا پیشگام انقابیون می ستایند.

برای آنکه قادر باشــیم راه روشــنی را از میان این حجم 

عظیم عقاید ضد و نقیض بیابیم، الجرم بایستی به تحریر 

محــل نزاع پرداخته و موضوعات مورد مناقشــه را تبویب 

نماییم. نخســت، بحث هــا و کاوش های مربــوط به روش 

ماکیاولی و مرتبٔه علمی آثار او هستند. دوم، تفاسیر متضاد 

در خصوص ترابط میان سیاست و اخاق است و در مرکز 

آن، بحث هــای مربــوط به معنا و اهمّیت واژگان سیاســی 

ماکیاولی. ســوم، مســایل مربوط به همان بحث سیاست 

و اخــاق اســت کــه در دل آن، دیدگاه های رقیــب دربارٔه 

رابطه میان توصیه   به حاکم مطلق در شهریار و احساسات 

جمهوری خواهانٔه آشکار در گفتارها مطرح می شود.

چرا تفاسیر متضاد؟
باید اذعان داشت که شمار بسیار اندکی از نویسندگان 

در نظر کروچه و 
پیروانش، ترادف و 
اینهمانی ماکیاولی و 
ضد اخالقی بودن، امر 
نادرستی است. از نظر 
ایشان ماکیاولی اومانیستی 
معّذب بود که به رد و 
طرد ارزش  اخالق مسیحی 
نمی پرداخت اّما ناسازگاری 
میان وسایل اخالقی و 
اهداف سیاسی را عیان 
می نمود. مهمترین خدمت 
او به فلسفٔه سیاست این 
بود که »خودمختاری 
سیاست« را باز شناخت 
و آن را ساحتی از عمل 
دانست که منطق و قوانین 
خاص خودش را »فراسوی 
نیک و بد« دارد و از 
مالحظات اخالقی برکنار 
و معاف است

۵۴۴

فصل پنجم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



سیاسی بوده اند که به اندازٔه ماکیاولی مورد قضاوت های 

ایــن  از جملــه دالیــل  چنیــن متضــادی واقــع شــده اند. 

مســئله، موقعّیت متنی آثار اوست. هیچ دست نوشته و 

دست نویســی به خط خود ماکیاولی در دسترس نیست. 

ترجمه ها و نقل قول ها و روایات ویراســته، ناچاراً مشــمول 

تفاسیر انتقادی شده و لحن، واژگان، و نحو آن ها با یکدیگر 

تفــاوت دارد، و در نتیجــه راه بــرای خوانــش و قرائت های 

متفاوت گشــوده می شــود. فقدان متون قطعی در ضمن 

معّماهایی زمان شــناختی، سختی ها و مشّقات زیادی در 

تعییــن تاریــخ دقیق نگارش متون اصلــی و توضیح زمان و 

مکان شــکل گیری اندیشــه های ماکیاولی پیش مــی آورد. 

در متون موجود، آنچه مستوجب دشواری تشخیص مراد 

او می گردد، فقدان دّقت، ســبک نوشتاری، و محدودّیت 

واژگان سیاســی اوست که این موارد باز مشکل را تشدید 

می کنــد. ماکیاولــی نظریه پــرداز سیاســی و تحلیل گــری 

سیســتماتیک نبود. او هیچ توضیح رســمی و مشــّخصی 

دربارٔه خصوصّیت و ویژگی های روش خویش نمی دهد و 

ســخنی از اهمّیت روش خود به منظــور درک آموزه هایش 

بــه میــان نمــی آورد. همچنیــن اصــول بنیادیــن اندرزها و 

گفته هایش را تبیین نمی کند و بیان نمی دارد که چرا شکلی 

از حکومت بهتر و مفیدتر از شکل دیگری از آن است. این 

نکتــه را نیز باید افزود که ســبک نوشــتاری وی و مفاهیم 

سیاســی که به کار می گیــرد، برای انتقال اندیشــه هایش 

دردسرساز هستند. سبک نوشتاری او حداکثر تأثیرگذاری 

بحــث  درانداختــن  باعــث  و  کوبنده انــد  زیــرا  دارد،  را 

می گردنــد. مفاهیــم کلیــدی ماکیاولــی نظیــر virtù و 

 stato و  politica و bontà و ambizione و fortuna

و ordini و libertà و gloria، به شــیوه های مختلف و در 

انواع و اقسام زمینه ها به کار برده می شوند. از این مفاهیم 

معانی مســتفاد شده و باعث می شــود که امکان تعریف 

دقیقــی از آن ها وجود نداشــته باشــد. از همین رو، تعیین 

مراد و مقصود او سخت و دشوار می گردد. عاوه بر این، 

ابهامات، تناقض ها، و پیچیدگی ها و غموض موجود در هر 

متن و میان متون سبب قرائت های مختلف شده که این 

خود موجب می گردد که امکان دست یابی به یک تفسیر 

قطعی منتفی شود.

با این همه اّما الزم به ذکر است که مجموعه نگرش های 

مختلــف نســبت بــه ماکیاولی محصــول باورهــا و عقايد 
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سیاســی و تاریخی جانبدارانه نیز هســت. شــهرت اّولّیٔه 

او به عنوان اندرزگر شــیطانی شــهریاران، و مترادف شدن 

نام او با رفتار مّکارانه و حیله گرانه، باز تفســیر او در قرون 

هجدهم و نوزدهم به عنوان میهن دوستی جمهوری خواه، 

یــا پــژواک اطّــاع قلیل مفّســران یــا انعکاس دل مشــغولی 

اخاقی و سیاسی خود مفّسران بوده است. طیف وسیع 

رویکردهــای انتقــادی مــدرن نیــز بــاز دربرگیرنــدٔه همان 

اّتهامات و بدنامی و یا مدح و ستودن های قدیم نسبت به 

اندیشه های ماکیاولی است. اگرچه تفاسیر متأّخر کسانی 

چون کروچه، ماینکه، و شابو در دهه ۱۹۲۰ کانون بحث ها را 

تغییر داد، ولیکن آن ها نیز نتوانستند کار زیادی در زمینٔه 

گردآوری و مجموع ســازی دیدگاه های متفّرق در گســترٔه 

مناسبت سیاست و اخاق در ماکیاولی، جمهوری خواهی 

او، یــا شــیؤه تحلیلش از پیــش ببرند. اکنــون اطّاعات ما 

دربــارٔه جزئیــات زندگــی و آثار ماکیاولی بیشــتر اســت و 

همین سبب شده است حدس و گمان های فراوانی دربارٔه 

ریشه، تکوین، و معنای اندیشه های ماکیاولی زده شود. او 

به نحو گسترده ای مورد تحلیل قرار گرفته و آثارش توسط 

متألهین، اخاق گرایان، فیلســوفان، دانشمندان سیاسی، 

زبان شناســان، منتقدان ادبــی، و موّرخان مورد بررســی و 

پردازش واقع گردیده اســت. کانون توّجه در این تجزیه و 

تحلیل هــا، حیات و اندرزها و مفروضات و مفاهیم پایه ای 

و روش و نتیجه گیری هــا و ســبک اســتفاده اش از زبــان و 

وقوف و آگاهی اش از آثار نویسندگان دوران باستان، درک 

و استفاده وی از تاریخ، رابطٔه او با پیشینیان و معاصرانش، 

تجربٔه او در کار حکومت و سیاست، مکتوباتش، مناسبات 

وی بــا اومانیســت های عصــر رنســانس، شــرایط ایتالیــای 

ســدٔه شانزدهم، و محیط فکری، سیاسی، و فرهنگی بوده 

اســت کــه در آن می زیســت. تفاســیر مختلف، پــژواک و 

بازتاب دهندٔه عایق رشــته ای و روش شناســانٔه مفّســران 

گوناگــون اســت. ایــن مفّســران هــم رأی و مّتفق القــول بــا 

یکدیگر نیستند زیرا چارچوب های تفسیری متفاوتی را بر 

اندیشٔه ماکیاولی تحمیل می کنند تا بتوانند نظم و نظام 

ویژه ای به اندیشه های ماکیاولی بدهند، و نیز به این دلیل 

که هر کدام بر یک جنبه از اندیشٔه او یا یک زمینٔه خاص 

تأکید بیشتری دارند.

تفاسیر متضاد
روش سیاسی

یک تفســیر مشترک از ماکیاولی در میان پژوهشگرانی 

که نگرش مثبتی نسبت به وی دارند و در خصوص مبدع  

بودن ماکیاولی با خود ماکیاولی هم نظرند، این اســت که 

آنان ماکیاولی را پیشاهنگ و طایه داِر تجربه گرایی و روش 

استقرایی می دانند و ستایشگر او در مقام بنیانگذار دانش 

سیاسی مدرن هستند. به عنوان مثال کسی همچون جی. 

برنهام داعیٔه آن را داشت که روش ماکیاولی همان روش 

گالیله است و آن را در سیاست به استخدام درآورد.

روش او دربرگیرنــدٔه توصیــف و پیوســته  کردن متقابل 

امــور واقعــی بود که از مشــاهده یا ادبّیات سیاســی اخذ 

می کرد تا الگوهای ثابت و پایداری را در تاریخ کشف کند 

و براســاس آن ها قواعد و اندرزهای رفتار سیاســی موّفق را 

تعریف و طبقه بندی کند. در نظر کاسیرر، اولشکی، رنوده 

و هنکاک، ماکیاولی یک تکنیسین عینّیت گرای سیاسی 

است. موضوع بحث آن ها دربارٔه خصلت علمی اندیشٔه 

ماکیاولــی در ضمــن شــامل اّدعاهایــی دربــارٔه بی طرفــی 

اخاقــی او هــم هســت. طبــق نظــر ]ارنســت[ کاســیرر، 

ماکیاولی »اعمال سیاسی را به همان نحوی مورد مطالعه 

قرار می داد که یک شــیمی دان به غوررســی واکنش های 

شــیمیایی می پردازد... او هرگز اعمال سیاسی را نکوهش 

یا ســتایش نمی کنــد، بلکه تنها تبیینی توصیفــی از آن ها 

عرضــه مــی دارد«. رنوده نیــز روش او را »بالکلیه و قطعی 

پوزیتیویســتی« می خوانــد. اولشــکی هــم در ماکیاولــی 

»غریــزٔه علمــی خالــص« را تشــخیص می دهد کــه تاریخ 

را به علمی تجربی مبّدل می کند و از سیاســت »نظامی 

از قواعد عام« می ســازد که بر این فرض اساســی اســتوار 

است که »سیاست هم به مانند پدیده های طبیعی تحت 

ســیطرٔه روش اســتقرایی اندیشــه« قرار دارد. این تصّور از 

ماکیاولی که او را دانشــمندی سیاسی می داند در تقابل 

و تخالــف بــا تصــّوری بــود کــه او را آدمــی پرشــور معرفی 

می کرد که دوری گزینِی احساسی دانشمندی بی طرف و 

خنثی را نداشت؛ تقابلی که در مباحث مربوط به اخاق/

سیاست و رئالیسم/ایدئالیسم نشان می دهد. دیگرانی که 

قائل به مقام علمی ماکیاولی نیســتند و چنین عناوینی 

را نمی پذیرنــد، از این مســئله ِشــکوه و شــکایت دارند که 

ماکیاولی از روش های علمی یا استقرایی بهره نمی  گرفت. 

او به بررســی »داده های تاریخی« نمی پرداخت تا از آن ها 

درس های عملی بدر آورد يا قوانینی کّلی را صورت بندی 

کند. به عکس، او از منابع تاریخی به عنوان مثال و نمونٔه 

قوانینی اســتفاده می کرد که پیش تــر صورت بندی کرده 

بــود. مطابق نظر هالیونگ، »ماکیاولی نظریه و عمل را به 

کمک ایدئولوژی به وحدت می رساند و نه به کمک علم«، 

و قرائت »ماکیاولیایی« خودش را از تاریخ داشت. اّما این 

به باور برلین، ماکیاولی 
یک پلورالیستی اخالقی 
است که ضرورت انتخاب 
میان مجموعٔه ناسازگاری 
از اهداف را که درعین 
حال به یکسان اخالقی 
هستند، اعالم می دارد، 
مجموعه ای از اهداف که 
»یا حامل زندگی شخصی 
و خصوصی خوب و 
پرهیزکارانه هستند، یا 
زندگی اجتماعی خوب و 
توأم با موفقّیت، اّما نمی 
توانند هر دو با هم باشند«
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آنگلو اســت که با شــّدت و حّدت به شــیؤه کار ماکیاولی 

می تازد تا شماری از مغالطات را آشکار سازد. او قصد دارد 

تــا نشــان دهد که تکنیک ماکیاولی آن گونه کــه او به کار 

می گرفت، دســت پر یک اســتقرای ناتمام و ســرهم بندی 

شــده اســت. از ایــن جهت کــه به پیــروی از نویســندگان 

کاســیک می پــردازد و از تاریــخ معاصــرش نیــز به نحوی 

گزینشــی بهره می گیرد، منابعش اصاح  ناشده هستند و 

اســتفاده اش از آن ها غیر تطبیقی است. بر همین اساس، 

نظریٔه کّلی او مبتنی بر چند نمونه و مثال تردید آمیز است. 

در بدترین حالت، تکنیک ماکیاولی را اصاً نمی توان روش 

دانست، و استقرای او یک روش قّابی است. جوهر استقرا 

این است که نتیجه، محصول غربال گری همٔه منابع باشد، 

اّما ماکیاولی نتایج دلخواهش را بر شواهد و قراین تحمیل 

می کند و قادر نیست نظریات و مثال های نقیضی را که 

مــی تواننــد نظریه اش را ابطال ســازند، مــورد عنایت قرار 

دهد. او منابع را به نحوی دلبخواهانه و من عندی تفسیر 

کــرده و یا حّتی وقتی با پیش پنداشــت هایش هم آهنگ و 

هم گونه نیستند، تحریف می کند.

آنگلــو چنیــن نتیجــه می گیــرد کــه ماکیاولــی نــه یــک 

دانشــمند، بلکه هنرمندی اســت کــه ادراکات حّســی یا 

بصیرت هــای غوغاگرانه اش نه حاصل به کار بســتن هیچ 

نوع روش علمی، که چیزهایی شهودی بوده اند. شیؤه او 

»زیربنایی برای مشاهدٔه سیاسی اش نبوده است؛ بلکه، به 

عکس، یک روبنای ساخته و پرداختٔه بی ربط بوده است«.

سیاست و اخالق
ضد اخالق یا نا-اخالق؟

ماکیاولی ملّقب به مردی شــده بود که در آموزه هایش 

ملهم از شیطان و نویسنده ای ضد اخاقی۱ و ضدمسیحی 

بوده است. ایدئولوگی فتنه گر و آموزگار شرارت و مدافع 

و مبلغ جبارّیت. نظر اکثر نمایشنامه نویسان دورٔه الیزابت 

کــه تحت تأثیــر ژانتیه و حمایت های نخســتین کاردینال 

پول، ُبدن، و فریدریش کبیر در رد و انکار طـــرد ماکیاولی 

بودند نیز همین بود. در دورٔه معاصر، ماریتن و اشتراوس 

همیــن »عقیدٔه قدیمی و ســاده را کــه ماکیاولی به حق و 

ناحق کاری نداشت و دانسته و خواسته مدّرس شرور بود« 

تکرار کرده اند. اشتراوس بر این نظر است که ماکیاولی در 

پــی »انقابی کامل در تفّکــر دربارٔه حق و ناحق« از طریق 

هدایت شــهریار بــرای پذیرش »این آموزٔه زشــت« بود که 

»هدف وسیله را توجیه می کند«. در همین معناست که 

عاّمٔه مردم »ماکیاولیسم« را مترادف و همسان تعالیم ضد 

اخاقی می دانند که برای نیل به قدرت، هرگونه حساسّیت 

اخاقی را کنار می نهد و شرور را تجویز می نماید.

در ســیر بررســی ها، مفّســرانی آموزه هــای ماکیاولی را 

بازشناســی ضرورت ها و واقعّیت های حیات سیاسی و از 

همین رو عینی، توصیفی و نا-اخاقی۲، و نه ضد اخاقی، 

نیــز دانســته اند. در همیــن خصــوص نظریــه ای که بیش 

از ســایرین مــورد بحث و فحص قــرار گرفته، نظریٔه بندتو 

کروچه اســت کــه در ۱۹۲۵ فرا پیش نهاد. در نظر کروچه 

و پیروانــش، تــرادف و این همانی ماکیاولی و ضد اخاقی 

بــودن، امــر نادرســتی اســت. ]از نظــر ایشــان[ ماکیاولــی 

اومانیســتی معــّذب بــود کــه بــه رد و طــرد ارزش  اخاق 

مسیحی نمی پرداخت اّما ناسازگاری میان وسایل اخاقی 

و اهداف سیاســی را عیان می نمود. مهم ترین خدمت او 

به فلســفٔه سیاســت این بود که »خودمختاری سیاست« 

را باز شــناخت و آن را ســاحتی از عمل دانست که منطق 

و قوانین خاص خودش را »فراســوی نیک و بد« دارد و از 

ماحظات اخاقی برکنار و معاف است.

شــابو نیــز بر ایــن نکته صّحــه می گذارد کــه ماکیاولی 

»سیاســت را از اخــاق جــدا می کنــد« و »هرگونــه معيار 

عملــی را کــه مصلحــت دولــت در آن نباشــد بــه کنــاری 

می نهد«.

کســی چــون ماینکــه نیــز مّدعی اســت کــه ماکیاولی 

نخستین کسی بود که ماهّیت واقعی »مصلحت دولت« 

و عنصر ضرورت را در رفتار سیاسی تشخیص داد. »تاش 

برای ایجاد امنّیت و حفظ خود به هر قیمت منطق نهفته 

در پشــت هــر رفتــاری بنــا بــه مصلحــت دولت اســت«. 

»مصلحــت دولت« همان کاری اســت که هر دولتمردی 

بایــد انجــام دهــد، همان کاری اســت که برای پاســداری 

منافع دولت منطقی و عقانی است. ماینکه، ماکیاولی را 

نیای راستین سیاست مدرن و راهگشای تاریخ مدرن می 

داند که جوهرش دست زدن به هر عملی با هر وسیله ای 

برای کسب قدرت است.

عدم پذیرش اصالت واقع گرایی ماکیاولی
در برابر نظر کسی چون ماینکه، افرادی نیز مدلّل کرده 

و اظهــار می دارند که ماکیاولی متفّکری اصیل بدان پایه 

که ماینکه اّدعا می کند، نیســت. ایشان بر این نظرند که 

او نخستین کسی نبود که عنصر مصلحت و تدبیر آینده 

را در عمل سیاسِی موفقّیت آمیز بازشناخت و این مسئله 

دســت کم از روزگار ارسطو شناخته شده بود و آشکارتر از 

همه در ادبّیات سیرالملوک اومانیست های ایتالیایی سدٔه 

ماینکه بر این نظر بود 
که ماکیاولی به لحاظ 

آرمانی و تمایالت قلبی 
جمهوری خواه بود. اّما 

واقع گرایی سیاسی اش به 
او می فهماند که بایستی 

آرمان ها و آرزوهای 
جمهوری خواهانٔه خود 

را به نفع »رئال پولیتیک« 
پادشاهی به کناری وانهد
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پانزدهــم، کــه متقّدمان ماکیاولی بودند، به بیــان درآمد. 

عاوه بر این، همان گونه که اندیشمندی چون ُپست نشان 

داده اســت مفهوم »مصلحت دولت« در قرون وســطای 

متأّخــر مفهومــی شــناخته و معــروف و عنصــر بنیادیــن 

سیاست ورزی در سدٔه پانزدهم بود. با توّغل در مناسبات 

آن اّیام می توان انعکاس واقع گرایی سیاسی در امور داخلی 

و خارجی دولت های قرون وسطایی را مشاهده کرد و این 

نکتــه از خاطر نظریه پــردازان متألّه و حقوقــی دور نمانده 

بــود، چنان که به طور معمول بیان می داشــتند »ضرورت 

قانون بردار نیســت« و از این عبارت برای توجیه توّسل به 

وسایل فوق العاده تحت شرایط ویژه استفاده می کردند.

توصیف گر یا خنثی به لحاظ اخالقی
دیگــر مفّســران اّما بی آنکــه بخواهند خــود را معطوف 

و مقّیــد بــه خودمختاری و اســتقال سیاســت کننــد، از 

واقع گرایی ماکیاولی به عنوان امری عینی یا توصیفی یاد 

می کنند. کســانی مثــل هردر، رانکــه، مکولی، بــرد، و در 

ســال های اخیر، ساسو چنین گفته اند که ماکیاولی صرفاً 

بــا دّقت تمــام حقیقت را دربارٔه سیاســت گفته اســت و 

به توصیف روابط و اســتراتژی های سیاسی که برای حفظ 

قدرت و مشروعّیت بخشیدن به آن به کار بسته می شود، 

می پردازد.

عــّده ای نیز او را ســتوده اند و گفته اند ماکیاولی اّولین 

نمونــٔه دانشــمند سیاســی فــارغ از ارزش ها بوده اســت و 

نــه یک توصیف گر صــرف. مطابق رأی ایشــان، آموزه های 

ماکیاولی ضد اخاقی یا نا-اخاقی نیســتند و از منظری 

فراســوی نیــک و بــد بــه داوری نمی پــردازد. به عکــس، او 

حکمی فّنی می دهد که »اگر قصد داری به x نایل شوی، 

به y عمل کن«.

اهداف به خودی خود و فی نفســه نه عقانی هستند، 

نه خوب. وسایل و ابزارهای رسیدن به این اهداف نیز نه 

ستوده هستند نه نکوهیده. از این وسایل تنها برای وصول 

هــدف مــورد نظر اســتفاده می گردد. ماکیاولــی به لحاظ 

اخاقی خنثی و به لحاظ سیاسی غیر متعّهد است.

اخالقی متفاوت
پژوهندگان دیگری بر این نظر هســتند که در اندیشــٔه 

ماکیاولــی هیچ چیز ضــد اخاقی، نا-اخاقــی یا به لحاظ 
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اخاقــی خنثــی، وجــود نــدارد. او بــرای اصــول اخاقــی 

مناسب برای اعمال سیاســی توجیهی فراهم می آورد که 

متفاوت از ارزش های اخاقی سّنتی یا محوری است، اّما 

به هر صورت اخاقی می باشــد. به طور مثال، آیزایا برلین 

بیــان مــی دارد که این آنتی تزی کاذب اســت که بگوییم 

ماکیاولی سیاست را از اخاق جدا کرد، بلکه ماکیاولی دو 

روش و طریقه مختلف زیســت را که ناســازگار و نا موافق 

با یکدیگرند، از هم تمییز می دهد و بدین ترتیب، دو نوع 

اخاق متمایز را معرفی می نماید. او اخاق جهان یونانی 

رومــی را که در آن ارزش های غایی سیاســی، جماعتی، و 

اجتماعی اســت را رویاروی با اخاق یهودی مسیحی که 

در آن ارزش ها خصوصی و فردی هستند، می نهد.

به باور برلین، ماکیاولی یک پلورالیستی اخاقی است 

که ضرورت انتخاب میان مجموعٔه ناسازگاری از اهداف را 

که درعین حال به یکسان اخاقی هستند، اعام می دارد، 

مجموعــه ای از اهــداف کــه »یا حامل زندگی شــخصی و 

خصوصی خوب و پرهیزکارانه هستند، یا زندگی اجتماعی 

خــوب و تــوأم بــا موفقّیــت، اّما نمــی توانند هــر دو با هم 

باشــند«. جرومینو هم بر این نظر تأکید دارد که می توان 

ماکیاولــی را مدافــع چیــزی نامیــد کـــه ماکــس وبــر آن را 

»اخاق مسئولّیت« در تقابل با »اخاق نّیات« می نامید. 

ماکیاولی بر »اخاق مسئولّیت« یا »اخاق نتایج« انگشت 

می گذارد که در آن عمل در جهان سیاســت بر پایٔه نّیاِت 

صرفاً برآمده از وجدان فردی و بدون لحاظ  کردن نتایجی 

که در پی خواهد داشت، کاری غیرمسئوالنه است.

ویرتو و فورتونا
دو مفهــوم »ویرتــو« و »فورتونــا« مفاهیمــی کانونــی و 

محــوری در اندیشــٔه ماکیاولــی هســتند کــه در منظومٔه 

نظــری وی، ایــن دو با همدیگر، دو قطب، و نیز چارچوب، 

تمامی تجارب بشری را شکل می دهند. به باور ماکیاولی، 

»فورتونــا« بــر نیمــی از زندگی مــا حاکم اســت و ضرورت 

نشان دادن »ویرتو« از خود به عنوان نیرویی تعادل بخش، 

پیامدهای اخاقی و سیاسی مهّمی دارد.

همیــن نکته خــار خار پرســش هایی دربــارٔه »ویرتــو« را 

در ذهــن ایجــاد می کنــدـ  یعنــی نوعــی از رفتار کــه برای 

موقعّیــت سیاســی ضــروری اســت و بــه مــا می گوید که 

کدام نوع از حکومت بهتر می تواند »ویرتو« را پایدار نگاه 

دارد و بالعكس. لیک در میان مجموعه مفاهیم اساســی 

و تقابل هــای مفهومــی در اندیشــٔه سیاســی ماکیاولــی، 

»فورتونــا« و »ویرتــو« دچــار ایــن بدنامــی گشــته اند کــه 

دردسرآفرین هستند. از همین رو، دانشوران بسیاری جهد 

و جهــاد فراوانــی بــه خــرج دادند تا به معنــای دقیق آن ها 

دســت یافتــه و اهمّیــت آن هــا را نمایان ســازند. مطابق با 

پاره ای تفاسیر، »فورتونا« یا »بخت« بقیة السیف توصیف 

پیشا منطقی جهان است و خلل و شکستی را در استدالل 

منطقی در تفّکر ماکیاولی به نمایش می گذارد. به عبارتی، 

هرگاه که ماکیاولی قادر نیست ]منطق[ رخدادها را شرح 

و توضیح دهد، آن ها را به عملکرد شــبه خرافی »فورتونا« 

نسبت می دهد.

ارنســت کاســیرر مّدعی اســت که توّســل ماکیاولی به 

»فورتونا«، چنگ زدن به قدرتی نیمه اسطوره ای در هنگامی 

اســت که توانایی توضیح وقایع برحســب عقل و منطق را 

ندارد.

شابو هم بر این نظر است که »فورتونا« دست کم نیمٔه 

اسطوره ای است و ماکیاولی آن را به دیدٔه دسته ای ورای 

تجربه عاّدی و مرموز از رخدادها می نگرد که ناسازگاری 

آن ها برای ذهن بشری غیرقابل فهم است.

در برابر نگرش های اینچنینی که »فورتونا« را استعایی 

و مرموز می دانند، ساسو مّدعی است که »فورتونا« تنها 

محدودّیتی در طبیعت بشری است که مانع ازآن می شود 

تــا آدمیان چیرگی محــض بر موقعّیت هــا و وضعّیت های 

تاریخی داشــته باشند. اولشــکی ازین نیز فراتر می رود و 

اظهار می دارد »فورتونا« به هیچ وجه مفهومی اسطوره ای 

یا غیر منطقی نیســت، بلکه مفهومی انتزاعی و ســکوالر 

اســت که نشان از »شــرایط انفعالی برای توفیق سیاسی« 

دارد و »ویرتو« به عکس »نیروی فّعال متقابل آن« است. 

اولشــکی در ادامٔه تفســیرش در خصوص اینکه ماکیاولی 

دانشــمندی سیاســی اســت، بیــان می کنــد کــه »ویرتو« 

و »فورتونــا« »اصطاحاتــی فّنــی در یک نظــام عقانی از 

اندیشــٔه سیاسی« هســتند. این ها دو رکن سازندٔه تحلیل 

سیاســی از رفتار انســانی هســتند کــه می توان آن هــا را با 

جاذبه و اینرســی در فیزیک نیوتنی مقایســه کرد. در نظر 

دانشوری چون ویاری، ماکیاولی »همیشه واژٔه ویرتو را به 

معنای شجاعت یا نیرو، چه برای خیر چه برای شر به کار 

می برد«. دانشوران بعدی با چنین نظراتی موافقت کردند 

اّمــا تــاش فراوانی را صرف ایضاح آن معانی که ماکیاولی 

از این دو واژه افاده می کرده، نمودند. همچنین، بر برخی 

معانی در برابر برخی دیگر انگشت تأکید بیشتری نهادند. 

فــردی چــون وود تقــّدم و تفّضــل را بــه جنبه هــای نظامی 

»ویرتــو« می دهــد و اظهــار مــی دارد که ماکیاولــی رفتار 

نظامیــان در جنگ را به حوزٔه سیاســت تعمیــم می دهد. 

بنابراین، تضاد 
میان گرایش های 

پادشاهی خواهانه و 
جمهوری خواهانٔه او 

فریبنده است. تفاسیر 
دیگری که از عینّیت روش 

علمی ماکیاولی سخن 
می گفتند، مّدعی شدند 
که تعالیم ماکیاولی یک 
الگوی واحد هماهنگ 

دارد. رنوده و کاسیرر چنین 
بیان داشتند که ماکیاولی 
اعتنایی به انتخاب میان 
سلطنت مطلقه و آزادی 

جمهوری خواهانه نداشته 
باشد. تنها مسئله مورد 

توجه او تکنیک های 
سیاست بوده است
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هانا فورد اّما بر فهمی از »ویرتو« تأکید می کند که بیشتر 

سیاســی اســت تــا نظامــی، و همســان پنداری سیاســت و 

جنگ، بدان گونه که مورد اّدعای وود است را رد می کند. 

در عــوض، او بــه برجسته ســازی رابطــه میــان »ویرتــو« و 

اهداف عمومی و سیاسی هّمت می گمارد. جان پامناتز 

میــان »ویرتــوی قهرمانــی« و »ویرتــوی مدنــی« قائــل به 

تفکیک می شود و اّولی را خصایل حاكمان، بنیانگذاران، و 

احیاگران حکومت ها می داند و دومی را خصلتی جمعی 

معرفی می کند که مربوط به شهروندان است.

پیتکیــن اما توّجهــات را به الیــٔه زن ســتیزانٔه ماکیاولی 

مفهــوم مردانــه »ویرتو« جلب می کنــد و در این اصطاح 

انرژی، مؤثر بودن، و نیرویی که با توانایی تلفیق شده است 

را متذّکر می گردد. آنتی تز »ویرتو« همان »فورتونا« است 

کــه آشــکارا زنی اســت طالب مــردان جوان جســور و برای 

آنکه او را بر قاعده نگاه دارند و کنترلش کنند، باید به »او 

دســتبند بزنند و به باد کتکش بگیرند«. پرایس اّما نشــان 

می دهد که »ویرتو« مفهومی بســیار گســترده تر است و 

طیف های معنایی گســترده تر از آنچه در تحلیل های یاد 

شــده آمده اســت، دارد. او می گوید »ویرتو« یک مفهوم 

خوشــه ای پیچیــده و تــو در تو اســت که هــم دربرگیرندٔه 

فضیلت اخاقی مســیحی و ســّنتی  اســت و هم فضیلت 

نظامــی محــض و هــم فضیلــت سیاســی محض را شــامل 

می گــردد. به واقــع، تلفیقــی اســت از فضیلت سیاســی- 

نظامی، فضیلت ابزاری و فضیلت فرهنگی، و نیز فضیلت 

کهن و مدرن. شــاید همین تلفیق معانی است که باعث 

شده کسی چون ویتفیلد اظهار کند که »آموزه ای به نام 

آموزٔه ویرتو در ماکیاولی وجود ندارد«.

ارتباط میان شهریار و گفتارها
توجیه اختالف ها

دانشــوران کوشــش وافــری کرده اند تا میــان اندرزهای 

ماکیاولی در شهریار با اندیشه های جمهوری خواهانٔه او در 

گفتارها، سازشی به وجود آورند. مفّسران سدٔه هجدهمی 

و  را میهن دوســت و دموکرات منــش  او  کــه  ماکیاولــی 

فیلسوف آزادی می دانستند، سعی داشتند تا اختاف ها 

را بدیــن نحــو توجیه و تناقضات را رفــع و رجوع کنند که 

اعــام بدارنــد رســالٔه شــهریار طنزی اســت بــر ]عملکرد[ 

شــهریاران، هشــدار و گوشــزدی  اســت در برابــر جّبــاران 

)اســپینوزا و روسو(. در اوایل سدٔه نوزدهم و در دیدگاهی 

نســبی گرایانٔه تاریخی این توضیح آمده است که شهریار 

اثــری از ســر ضــرورت در مقطعــی بــوده اســت کــه تنهــا 

شــهریاری نجات بخــش قــادر بــوده تــا ایتالیــا را از ســلطٔه 

بیگانگان رها ســازد، از اســتقال آن صیانت کند، و دست 

به کار بازســازی آن شــود )هردر، هگل، فیشته، رانکه(. در 

ســدٔه نوزدهم و اوایل ســدٔه بیستم، آنچه در نظر مفّسران 

اختافــات میان این دو متن را توضیح می داد واقع گرایی 

سیاسی ماکیاولی بود. ماینکه بر این نظر بود که ماکیاولی 

بــه لحــاظ آرمانــی و تمایــات قلبــی جمهوری خــواه بود. 

اّمــا واقع گرایی سیاســی اش به او می فهماند که بایســتی 

آرمان ها و آرزوهای جمهوری خواهانٔه خود را به نفع »رئال 

پولیتیک« پادشاهی به کناری وانهد.

بنابرایــن، تضاد میــان گرایش های پادشــاهی خواهانه و 

جمهوری خواهانٔه او فریبنده است. تفاسیر دیگری که از 

عینّیت روش علمی ماکیاولی ســخن می گفتند، مّدعی 

شدند که تعالیم ماکیاولی یک الگوی واحد هماهنگ دارد. 

رنوده و کاسیرر چنین بیان داشتند که ماکیاولی اعتنایی 

به انتخاب میان سلطنت مطلقه و آزادی جمهوری خواهانه 

نداشــته باشــد. تنهــا مســئله مــورد توجــه او تکنیک های 

سیاست بوده است.

نگرش تکوینی
شــابو و پژوهنــدگان ایتالیایــی هــم آواز و متفق الــرأی 

هســتند کــه میــان آثــار ماکیاولی وحدتــی برقرار اســت، 

اّما این وحدت، وحدت روشــی نیســت. ایشــان معترض 

و منتقــد درک و خوانشــی هســتند کــه او را دانشــمندی 

بی طــرف معرفی می کند که اندیشــه هایش را پی در پی 

بر دو موضوع مختلف، امیرنشین ها و جمهوری ها، اعمال 

کرده است. در نظر شابو، ماکیاولی شخصی پرشور بوده 

که ینبوع اندیشــه هایش، تجربّیات وی در کار سیاســت 

بوده اســت. شــابو و ساّســو »نگرش تکوینی« را برگرفتند 

و بــا بررســیدن و تفّحص در تکوین اندیشــه های او و ربط 

آن بــه تجربــٔه سیاســی اش و وقایــع و اندیشــه های دوران 

حیاتــش، تغییــرات و تحــّوالت اندیشــه های ماکیاولــی را 

پیگیری کردند. این دیدگاه شــابو که می گوید شــهریار و 

گفتارها جنبه هایی به هم مربوط و از هم مســتقل نگرِش 

ارگانیــک دارای وحــدت هســتند، بــه نظریــٔه او در زمینٔه 

تاریخ گذاری این دو اثر مربوط می شــود. طبق نظر شابو، 

نیمٔه نخســت کتاب اّول گفتارها در ۱۵۱۳ نگاشــته شده 

بود. در این فصول شاهد نوعی اعتقاد جمهوری خواهانٔه 

قوی هســتیم که در فصول شــانزده و هجده جای خود را 

به عاقه به توفیق و کامیابی شــخصی شهریار می دهد. 

به نوعی، در این بخش شــاهد همان فضایی هســتیم که 

ماکیاولی با التفات به 
اینکه امور واقع در زندگی 
سیاسی و الگوی رفتاری 
مردمان تنها داده های 
معتبری هستند که می توان 
نتیجه گیری های سیاسی 
را بر آن ها استوار نمود، 
بنیانی را برای گذار به 
نگرشی عملی تر به سیاستی 
که مبتنی بر واقعّیتی 
مشاهده پذیر بود، خلق 
کرد، بنیانی که نه مأخوذ 
از احکام مسیحی، امور 
تجریدی یا تفّکر اوتوپیایی 
بلکه ناظر به واقعّیت 
مؤثر بود

۵۵۰
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شــهریار در آن به نگارش درآمده اســت. با توّجه به اینکه 

در زمــان نگارش شــهریار امیــد به بازگردانــدن جمهوری 

امیدی غیرواقعی بود و تنها یک شهریار توانایی بازیافتن 

کشــور و حکومــت را داشــت، شــابو مّدعى می گــردد که 

ماکیاولــی نــگارش گفتارهــا را پــس از فصــل هجدهم رها 

کرد و روی به نگارش شــهریار در فاصلٔه اوت تا دســامبر 

۱۵۱۳ آورد. پــس از آن بــود که او نگارش گفتارها را از ســر 

گرفت و آن را مطابق روح اصلی اثر در ۱۵۱۷ به پایان برد. 

ایــن گمانه زنی ها دربارٔه تاریخ نگارش مطالب را شــواهد 

مربوط به نامه نگاری ها، مقایســه با دیگر آثار و نوشــته ها، 

تحلیل مقّدمه ها و تقدیم نامه ها، ارجاع به وقایع تاریخی، 

و فصل پایانی شــهریار، و به ویــژه ارجاعات متقابل در دو 

اثر تأیید می کند. جملگی این گواهی ها نشانگر این است 

که کتاب های دوم و سوم گفتارها بایستی پس از شهریار 

نوشته شده باشد، و کتاب اّول گفتارها بایستی تاریخی 

پیش از نگارش شهریار داشته باشد.

دگرگونی و تکامل ماکیاولی در مقام جمهوری خواه
تعدای از پژوهش گران ادلّٔه شــابو را قانع کننده یافتند. 

از میــان آن هــا، پرتســولینی و ریدولفــی از همــه مهم تــر 

بودنــد. البتــه در این میان کســی چون بــارون نیز براهین 

شــابو را نپذیرفــت و نامعتبــر دانســت. بارون بــر این نظر 

بــود کــه ایــن دو اثــر ربط متقــن و بی اّمــا و اگــری ندارند، 

بلکــه پیــام  و پیغام هــای مختلفــی را می رســانند. مطابق 

نظــر وی، ماکیاولــی از آرمان گرایــی جمهوری خواهانه به 

جانب واقع گرایی شهریارانه رهنمون نشد و اّتفاقاً شهریار 

مرحلــه ای مقّدماتــی و پایــه ای در دگرگونــی و تکامــل او 

در مقــام جمهوری خواهــی بود. بــارون اّدعــا می کند که 

نوشــته شــدن کتاب اّول گفتارها پیش از شهریار ناممکن 

اســت و تأکید دارد که واقع گرایی سیاســی شهریار امری 

ثانــوی و صرفــاً از ســر ضــرورت و بــه صــورت اندیشــه ای 

مقطعــی و تاکتیکــی در منظومــٔه فکــری ماکیاولــی نبود 

بلکه حاصل پانزده ســال سیاست ورزی عملی در خدمت 

جمهوری خواهــی بــود، ســنتزی از آنچــه قصد داشــت به 

خانــدان مدیچــی بدهــد. بــارون بر بازنشســتگی اجباری 

بعــدی ماکیاولــی پس از بازگشــت مدیچی ها و اخــراج او 

از خدمــات عمومی؛ رابطٔه نزدیــک او با جمهوری خواهان 

و اهــل فکر و نویســندگانی کــه در باغ هــای اوریچاری با 

آن هــا بــه گفت وگو می نشســت، و نیــز ارزش هــای صریح 

جمهوری خواهانــه در گفتارهــا، تمرکــز می کنــد و چنیــن 

نتیجــه می گیــرد که اگرچه در گفتارها مســئله اصلی در 

نظــر ماکیاولــی همچنــان کســب و حفظ قدرت سیاســی 

است، اّما »منابع این کار دیگر منحصراً مهارت دیپلماتیک 

نیست، بلکه بافتاری اجتماعی و قانونی است که امکان آن 

را فراهم می آورد تا نیروی مدنی و روح فداکاری سیاســی 

در تمــام طبقــات مردم شــکل بگیــرد.« جمهوری خواهی 

احیــا شــده و نیرویافته، بــه ماکیاولی مدد رســاند تا برای 

پرسش هایی قدیمی تر، به پاسخ های ژرف تری دست یابد. 

کوئنتین اسکینر نیز به مانند گیلبرت و پوکاک به نظریات 

بارون توّجه نشــان می دهد تا با اّتکای به آن بتواند بســتر 

فکری اومانیســم مدنی و بســتر سیاســی دولت شهرهای 

ایتالیایــی را ترســیم کند و از این طریــق به فهم ماکیاولی 

نائل شود. اسکینر مّدعی می گردد که شهریار و گفتارها 

با نیات متفاوتی به تصنیف رسیده اند. در شهریار، نیت 

ماکیاولــی جلــب توّجــه خوانندگان بــه فلورانــس آن زمان 

اســت، اّما اســکینر نیز همچون پوکاک، مّدعی می شــود 

که اندیشــٔه ماکیاولی، چه در ســطح نظری و چه در سطح 

عملــی، به نحوی ســازگار، جمهوری خواهانه بوده اســت. 

اســتدالل های مطرح شــده در گفتارها شــباهت بسیاری 

به ســّنت اّولیٔه جمهوری خواهی ایتالیایــی دارد، و آزادی، 

افتخار و شــکوه مدنی و اعتقاد نســبی به خیر مشترک را 

ماکیاولی تالش داشت 
تا این نظر را جا بیندازد 

که اخالق در سیاست 
باید نتیجه گرا باشد. از 
همین رو، می توان او را 
فایده باوری در حالت 

جنینی دانست که هّمت 
کرده و ناسازگاری اخالق 

نتیجه گرا با سایر انواع 
نظریه های اخالقی را 

عیان نموده و بیان کرده 
است

۵۵۱
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با یکدیگر پیوند می دهد. ویرولی نیز این نظر را می پذیرد 

کــه ماکیاولــی آرمــاِن جمهوری خواهانــه در سیاســت را 

هدف می دانســت و هنر تأسیس و حفظ اجتماعات را بر 

داوری هایی راجع به خیر مشــترک، بنا می کرد. اّما چنین 

امکانی بســتگی به انســان سیاســی توانمندی داشت که 

توانایی آن را داشــتن باشــد تا از نیروی ضرورت اســتفاده 

کند و این همان مقصود ماکیاولی در شهریار برای اندرز 

دادن به چنین انسانی بود.

تحلیل و بررسی
اگــر در ابتــدا نظــری به مباحــث و مجــادالت درگرفته 

دربــارٔه روش ماکیاولی بیفکنیم، ]یحتمل[ خواهیم گفت 

که ماکیاولی نه فیلسوف بود و نه نظریه پردازی که به دّقت 

اجزای اندیشٔه خویش را تعریف، مشّخص، و موّجه سازی 

کــرده باشــد، و همیــن نکته باعث شــده کــه هرگونه فهم 

قطعی از نّیات و انگیزه های او و هر گونه توافق در خصوص 

جایگاه و منزلت او را منتفی می ســازد. ابراز تردید دربارٔه 

اینکه ماکیاولی را دانشــمندی سیاســی بنامنــد، تا حّدی 

بــه کوتاهــی او در ورود بــه تحلیل هــای سیاســی و عرضه 

براهین منطقی قاطع و روشــن اســت. درنتیجه، آن دسته 

کسانی که به کاستی ها و مغالطات در روش او متوّجه اند، 

می توانند نشــان دهند که او عماً از روش اســتقرایی که 

فرایند اســتنتاج تعمیم ها از مشــاهدٔه موارد خاص اســت 

اســتفاده نمی کــرده تــا تفســیرهای »علمــی« را به چالش 

بگیرد. ویژگی های نثر ماکیاولی نیز خدشــٔه بیشــتری به 

اعتبار علمی او وارد می آورد. شکل زنجیره ای استدالل در 

ماکیاولی بدین نحو است که از جماتی استفاده می کند 

که با واژگانی نظیر »بنابراین«، »پس«، »زیرا«، »از این رو« 

آغاز می شود. او اشتیاق زیادی به استفاده از گزین گویی 

دارد و جماتــش موجــز، سرشــار از مثال  و احکام شــگرف 

و همچنیــن تضادهــای حاد، شــروط مبتنی بــر تقابل های 

دوتایی یا این/یا آن، و آنتی تزهاســت. همین خصوصّیات، 

استدالالت ماکیاولی را جان دار، متهّورانه، و گیرا و جّذاب 

می کند. اّما از طرفی دیگر، همین خصوصیات سرپوشی 

هستند بر گسست ها و پاره ای بی دّقتی ها و تناقضات در 

ســاختمان اســتداللی او و باعث می شوند تا کار بر پاره ای 

مفّسران آسان شود تا نتیجه بگیرند ماکیاولی نه تحلیل گر 

جّدی سیاسی بلکه هنرمندی است که قصد تأثیرگذاری 

دارد. تقابــل دو دیــدگاه رقیــب کــه یکــی او را دانشــمند 

سیاســی می داند و دیگری او را هنرمندی شــهودی فرض 

می کنــد، تنها بدین صورت رفع شــدنی  اســت کــه توافق 

کنیم ماکیاولی به هر صورت متفّکری روشمند یا تحلیلی 

نبوده اســت. به نظر می رسد سخنی گزافه و مبالغه آمیز 

باشد که ماکیاولی را تنها بدین دلیل که به امور واقع بیش 

از آرمان ها اهمّیت داده اســت یا نتیجه گیری هایش را بر 

مشاهده و تجربه مبتنی می کرده است، دانشمند سیاسی 

بنامیم. روش شناسی وی هرگز تا بدان  پایه واجد انسجام 

و سیســتماتیک نبــود کــه او را بتــوان دانشــمند در همان 

معنایی دانست که گالیله را دانشمند می دانیم. حال اگر 

در ماکیاولی رد و اثری از اشــکال مدرن پژوهش سیاســی 

را ببینیــم، به خطا نیفتاده ایــم و طبیعتاً با واقعّیت تطابق 

بیشتری دارد. ماکیاولی با التفات به اینکه امور واقع در 

زندگــی سیاســی و الگوی رفتــاری مردمان تنهــا داده های 

معتبری هستند که می توان نتیجه گیری های سیاسی را بر 

آن ها استوار نمود، بنیانی را برای گذار به نگرشی عملی تر 

به سیاستی که مبتنی بر واقعّیتی مشاهده پذیر بود، خلق 

کرد، بنیانی که نه مأخوذ از احکام مسیحی، امور تجریدی 

یا تفّکر اوتوپیایی بلکه ناظر به واقعّیت مؤثر بود.

در خصوص پرسش دائمی دربارٔه ]نوع[ گرایش ماکیاولی 

بــه اخــاق بایــد گفــت کــه آن آوازه و اشــتهار جنجالی او 

در وهلٔه نخســت به دســت خوانندگانی تثبیت شــد که 

به لحاظ تاریخی، اطّاعات اندکی از شــرایط پدیداری این 

اندیشــه داشــتند. مفّســران نیز گرایشــات و دغدغه های 

خــود را بــه درون متــون ماکیاولــی داخــل می کردنــد یا با 

بهره جویی از این متون برای اهداف و اغراض ایدئولوژیکی 

خود، به تثبیت چنین آوازه و شهرتی پرداختند. مفّسران 

اّولّیــٔه ماکیاولــی که او را مدافع جبارّیت و آموزگار شــرور 

می دانســتند، به طــور عمــده تفسیرهایشــان بــر مطالعــٔه 

صرف شــهریار استوار گشــته بود. شهریار، بافاصله پس 

از انتشــار در ۱۵۳۲، هــدف دشــنام های سیاســی آتشــین 

و محکومّیت هــای ســخت اخاقی قرار گرفت. شــهریار، 

مثــل همــٔه دیگر آثار ماکیاولی، در فهرســت ســیاه کتاب 

ممنوعــٔه کلیســا در ۱۵۵۹ قرار گرفت، حکمــی که تا ۱۸۹۰ 

برقرار بود. در حدود ســال ۱۵۳۹، کاردینال پول شــهریار را 

»کتاب راهنمای شــیطانی گناهکاران« خواند. اینوســان 

ژانتیــه، ]مبدع اصطاح ماکیاولیســم[ کتابی در حمله به 

ماکیاولی نوشــت که باعث گســترش اندیشــه های او در 

سرتاسر اروپا شد و این نظر را تقویت کرد. براساس نظریات 

ژانتیه، ماکیاولی همان قاتلی است که در نمایشنامه های 

نویسندگان عصر اليزابت ظاهر می شود و این خود سبب 

گردیــد که نام ماکیاولی در افواه عمومی هم ردیف رفتار 

سیاســی فریبکارانه، زیرکانه، و ضد اخاقی شود. الفاظی 

تفاسیر بر ماکیاولی، چه له 
و چه علیه وی، بازتابی از 
مباحث هر دوره و قاعده 
و منطق نظری هر مفّسر 
است. ضد ماکیاولیسم 
سده های شانزدهم و 
هفدهم ناشی از خواهش 
و آرزویی برای دفاع از 
ارزش های مذهبی در 
برابر برآمدن دولت سکوالر 
در عصر اصالح دینی و 
نهضت ضداصالح دینی 
بود

۵۵۲
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چوپ »ماکیاولیست« و »ماکیاولیسم« به صورت الفاظی 

منفی و توهین آمیز در زبان و اندیشه جایگیر شد.

تفاســیر بــر ماکیاولی، چه له و چه علیــه وی، بازتابی از 

مباحث هر دوره و قاعده و منطق نظری هر مفّسر است. 

ضــد ماکیاولیســم ســده های شــانزدهم و هفدهــم ناشــی 

از خواهــش و آرزویــی بــرای دفــاع از ارزش هــای مذهبــی 

در برابــر برآمــدن دولــت ســکوالر در عصر اصــاح دینی و 

نهضــت ضداصــاح دینی بود. در طول عصر روشــنگری، 

هنگامی که دسترسی به گفتارها مقدور شد، از ماکیاولی 

چهرٔه جدیدی عرضه شــد که میهن دوســت، دموکرات، و 

هجونویس جمهوری خواهی بود که رمزی می نگاشت. در 

سدٔه نوزدهم، پروژه های ناسیونالیستی ریسورجينتو منجر 

به پاسداشت ماکیاولی به عنوان قهرمانی میهن دوست، 

الهام بخــش و بنیانگــذار وحــدت ایتالیا گردید. در ســدٔه 

نوزدهــم و اوایل ســدٔه بیســتم، تخصیص عنــوان آموزه نا-

اخاقی به ماکیاولیسم، بدل به ساحی شد که واقع گرایان 

سیاســی و دولت مدرن می توانســتند از آن برای دفاع از 

سیاســت قــدرت، دولــت قــدرت، و عقانّیــت سیاســت 

استفاده کنند. بسیاری از این واکنش ها اکنون سوءتفاهم، 

سوءتعبیر، قرائت نامعتبر و جانبدارانه دانسته می شوند. 

ولی مفّســران مدرن در زمینه بحث های اخاق سیاست 

همچنان در مســیرهای جداگانه ای در حرکت اند. چنین 

تفاســیر متفاوتــی را می توان برحســب کوشــش های خود 

مفّســران بــرای پنجــه درافکنــدن بــا معماهــا و معضات 

اخاقــی توضیح داد که سیاســت پیش مــی آورد، و همین 

می تواند توضیح دهندٔه کوشــش ایشان برای محکومّیت 

اندرزهــای ماکیاولــی، یا مشــروع ســاختن آن هــا به عنوان 

اندرزهایی عقایی و واقع گرایانه یا خنثی نشان دادن آن ها 

به عنوان توصیف و توضیح صرف، یا دفاع از آن ها از رهگذر 

انکار ارتباط اخاق به سیاست باشد.

یکــی دیگــر از امــور غامــض و پیچیده کــه زمینٔه 

و  مــی آورد، تنش هــا  فراهــم  را  تفســیری  اختــاف 

ابهاماتی اســت که باب داوری هــای گوناگون را باز 

می گــذارد. هرچنــد که وجه مهّمــی از خوانش های 

مختلــف راجــع به رابطه میان سیاســت و اخــاق را 

می بایســت بــه پیش فرض ها و دغدغه هــای از پیش 

موجــود مفّســران نیز نســبت داد. در شــهریار و گفتارها، 

ماکیاولــی اعام مــی دارد که می گوید اعمال سیاســی را 

از جهــت وصول به هــدف و موفقّیِت در نتیجه، قضاوت 

می کننــد. اگــر مقصود چنیــن گفته ای این باشــد که هر 

هدف سیاسی می تواند هر ابزار و وسیله ای را توجیه کند 

و اصْل توفیِق فارغ از شــیؤه کســب و تحصیل باشــد، پس 

سهل است که بفهمیم چرا رهنمودهای ماکیاولی را ضد 

اخاقی دانسته اند. اگر معنای کانونی این سخنان را این 

بدانیم که کامیابی مســتلزم وســایل ضد اخاقی اســت 

و تأکیــد بــر ضرورت باشــد، آنگاه می توان ماکیاولیســم را 

بازشناسی واقعّیات زندگی سیاسی تفسیر کرد. در نتیجه، 

جای شگفتی نیست که پاره ای مفّسران مّدعی شـــده اند 

که توصیه های ماکیاولی نا-اخاقی، توصیفی، یا به لحاظ 

اخاقی خنثی هستند. در درون متون، شواهدی در کار 

است که حکایت از چشم انداز اخاقی نهفته و پنهان دارد. 

وقتی ماکیاولی از ویژگی ها و خصایص شایسته ]سّنتی[ با 

مذّمت و عیب جویانه سخن می گوید، تنها بیان نمی دارد 

که شرور مرسوم می توانند منجر به توفیق سیاسی شوند و 

فضایل مرسوم تباهی و تیره روزی به بار آورند. در فصولی 

از شــهریار، ماکیاولــی خاطرنشــان می ســازد کــه اعمــال 

اخاقی خوب می تواند منجر به شــرور شــوند و بالعكس. 

به عنوان مثال او دربارٔه شفّقت و قساوت می نویسد: »پس 

شهریار خردمند که از سرزنش دیگران به سبب بی رحمی و 

قساوتش نمی هراسد، بسی نجات بخش تر از کسانی است 

که به دلیل ترحم و نرم خویی بسیار، اجازه می دهند شرور 

دوام پیدا کنند و این شرور منجر به قتل و غارت می شود، 

زیــرا آن ترّحــم بــه جملگی مردمان آســیب می رســاند، اّما 

قساوت شهریاران تنها به ]پاره ای[ افراد صدمه می زند«.

آنچه به اشاره و تلویح در این استدالل ها بیان می گردد 

ایــن نظر اســت که پا پس کشــیدن در انجــام عمل خاف 

اخــاق میــان دو شــر، خــود شــر بزرگ تــر اســت. دنائــت، 

قســاوت، و خشــونت نه تنهــا بــه لحــاظ سیاســی مؤثرتــر 

از فضیلت ورزی هــای مرســوم هســتند، بلکــه می تواننــد 

در درازمــدت آن هــا را پایدارتــر کننــد. کســانی که اظهار 

می دارند ماکیاولی خالق این آموزه است که »هدف وسیله 

را توجه می کند«، از این واقعّیت چشم پوشی می کنند که 

تجویزهای او با چنین اصطاحاتی صورت بندی نشده اند. 

او هرگز مفهوم توجیه را در این معنا به کار نمی گیرد که 

اهداف ســبب درستی وسایل می شوند یا توفیق سیاسی 

جرم و جنایت را روا می کند. به عکس، او نشان می دهد 

آنچه او در نظر داشت، 
تأسیس وحفظ حکومتی 

توانمند و قدرتمند بود که 
غایت اخالقی اش صیانت 
خیر و منفعت کل جامعه و 
اجتماع باشد. اگر ماکیاولی 

جهان را چنانکه هست 
به توصیف درمی      آورد، 

نمی توانست آن را بپذیرد. 
آنچه او در پی اش بود، 

تغییر جهان به جانب خیر 
و خوبی بود

۵۵3
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کــه در »موارد مقتضی« اگر بر خاف آموزه های اخاقی 

عمل نشــود چه پیامدها و نتایجی خواهد داشــت. اّما از 

این مطلب اگر نتیجه بگیریم که او دانشــمند یا شگردگر 

زندگی سیاســی بوده اســت و وسایل الزم برای رسیدن به 

اهــداف را توصیف می کند، بــدون آنکه دغدغٔه عقانی 

 بودن یا خوب یا مناسب  بودن را داشته باشد، راه افراط را 

پیموده ایم. ماکیاولی مدافع استراتژی های بی رحمانه برای 

حفــظ و پاســداری قــدرت در خــاء و یا رســیدن به قدرت 

سیاسی به خودی خود نبود.

آنچه او در نظر داشت، تأسیس وحفظ حکومتی توانمند 

و قدرتمنــد بــود کــه غایــت اخاقــی اش صیانــت خیــر و 

منفعت کل جامعه و اجتماع باشد. اگر ماکیاولی جهان را 

چنان که هست به توصیف درمی      آورد، نمی توانست آن را 

بپذیرد. آنچه او در پی اش بود، تغییر جهان به جانب خیر 

و خوبی بود.

او خواهان احیاء و سامان یابی جامعٔه خود بود و به تبلیغ 

نظمــی سیاســی می پرداخــت کــه در آن فضیلــت مدنی، 

آزادی، امنّیــت شــخصی، و تعــاون و همــکاری بــرای خیر 

مشــترک عمومــی قابل تحّقق باشــد. به همیــن خاطر، آن 

دسته کسانی که معتقدند ماکیاولی به تفکیک سیاست 

از اخاق پرداخته، سخنی به اغراق گفته اند. تضادی که 

ماکیاولی میان وســایل اخاقی و وســایل سیاســی مطرح 

می کنــد، تنهــا تضــادی میان مصلحــت و اصــول اخاقی 

نیســت، بلکه تضادی اســت میــان نوعی از اخــاق و نوع 

دیگــری از اخــاق. اّمــا بــه نظــر می رســد کــه ایــن اّدعای 

برلیــن که می گفــت ماکیاولی ناســازگاری و تناقض میان 

اخــاق پاگانــی و اخاق مســیحی را عیان می کرد بســیار 

ســاده انگارانه اســت و تــاش او برای تبدیــل ماکیاولی به 

لیبرالی که معطوف به تکّثر ارزش های رقیب است، قابل 

پذیرش نیســت. ماکیاولی تاش داشــت تا این نظر را جا 

بینــدازد کــه اخاق در سیاســت باید نتیجه گرا باشــد. از 

همیــن رو، می تــوان او را فایده بــاوری در حالــت جنینــی 

دانســت که هّمت کرده و ناســازگاری اخاق نتیجه گرا با 

ســایر انواع نظریه های اخاقی را عیان نموده و بیان کرده 

است. اخاق نتیجه گرایانه با اخاق مسیحی و سّنتی، هر 

نوع اخاق تکلیف نگر یا کمال گرایانه، هرگونه اخاقی که 

سرچشمه و ماک و ترازوی سنجٔه آن کام خداوند، عقل 

ازلــی و ابــدی، یا حکم وجدانی اســت، و هــر نوع اخاقی 

که بر نّیت و صداقت شخصی تأکید می ورزد، یا اخاقی 

کــه تجّســم برداشــت هایی از عدالــت، انصــاف، یا حقوق 

فردی است در تضاد است. دل مشغولی اصلی ماکیاولی 

خواندن و راهبری به نتیجه گرایی به عنوان جایگزین تمامی 

انواع دیگر اخاق است.

بازگردیــم بــه مســئلٔه معنــای ویرتــو و فورتونا. درســت 

همان طور که کم دّقتی و ســبک نوشــتاری ویژٔه ماکیاولی 

مــی آورد،  وجــود  بــه  تفســیر  کار  در  را  دشــواری هایی 

محدودّیت واژگان سیاســی او نیز زحمت و ســختی های 

افزون تری در تعیین و فهم معنای دقیق واژه های کلیدی 

او ایجــاد می کند. عــدم توافق دربارٔه معنا و مقامِ ویرتو و 

فورتونا در اندیشــٔه ماکیاولی، به تکرار اســتفاده از این دو 

مفهوم، ابهام در استفاده از آن ها، و رابطه میان آن هاست. 

برداشــت ها و خوانش هــای مختلفــی از فورتونــا وجــود 

دارد چراکــه فورتونــا به اشــکال و صورت های گوناگون در 

نوشته های ماکیاولی تصویر شده است. فورتونا در پاره ای 

اوقــات تصویــری اســطوره ای، گاهــی نیرویــی انتزاعــی و 

بدوی، سیل بی پروایی که تنها تا اندازه ای می توان جلوی 

آن را گرفت. ایضاً، الهه ای است دمدمی مزاج با شخصّیت 

و هدفی مختص به خود که »وقتی می خواهد در مقاومتی 

در برابر قدرتش پدید نیاید ذهن آدمیان را کور می کند« و 

هم زنی است که مردان دلیر و جسور قادرند او را با سیلی  

هستٔه اصلی ویرتو کارایی 
محض است. یعنی هر 
ویژگی که به لحاظ سیاسی 
مؤثر است که این خود 
نتایج مهلکی هم برای 
اخالق سّنتی دارد و هم 
پیامدهای ضمنی مهّمی 
در خصوص اینکه چه 
کسی باید حکومت کند
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زدن و درشتی رام و فرمانبردار کنند.

همچنیــن فورتونــا گاهــی واجــد همــان معنــای ســاده 

غیرمنتظــره و پیش بینی نشــده اســت که بــرای توصیف 

هــر آن چیــزی به کار مــی رود که در امور بشــری غیرقابل 

توضیح اســت. برای ویرتو نیز می توان معناهــای فراوان و 

گوناگونی قائل شد که مفّسران در این مفهوم یافته اند، یا 

به عکــس، این واژه زیر بار این معانی مضمحل می گردد. 

یکی از دالیل چنین امری این است که ماکیاولی واژه ای را 

برای ویژگی های فراوان و مختلف به کار می گرفت، و نیز 

به این دلیل که در استفاده او ابهامات و خلط هایی وجود 

دارد. به طور مثال، در یکی از قطعاتی از شهریار که بسیار 

نقل شده و مورد بحث قرار گرفته است، ماکیاولی مدلّل 

می کند که افراد شروری مثل آگاتوکلس، جّبار سیراکوز، را 

کـه بـه آمال جاه طلبانٔه خود می رسند، نمی توان صاحب 

ویرتو نامید. این معنا با این نتیجه ناسازگار است که ویرتو 

به کسانی نسبت داده می شود که با هر وسیله ممکن، اعم 

از خوب یا بد، به اهداف شان دست می یابند. هم هانیبال 

و هــم اســکیپیوی کهتــر، هــر دو، صاحــب ویرتــو بودنــد، 

هرچند که از طریق وسایل گوناگون به توفیق و موفقّیت 

دست یافتند. اسکیپیو به دلیل »شفّقت، صداقت و وفای 

بــه عهد و پرهیزگاری« محبوب بــود، و هانیبال به جهت 

»قساوت، خیانت و بی دینی« مورد ترس و هراس.

چزاره بورجا به ســبب ویرتوی فردی تحســین می شود، 

اگرچــه کــه اعمال او نیز چندان درســت تر و رحیمانه تر از 

آگاتوکلس نبود.

نکتٔه دیگر اینکه در کاربرد ویرتو و فورتونا و ارتباط شان 

با یکدیگر اشــکاالت و ابهاماتی در کار اســت. از یک ســو، 

ماکیاولی در اغلب اوقات، ویرتو را مقابل فورتونا می نهد 

و آن هــا را در یــک رابطــه ای تقابلی تعریف می کند و بیان 

می نمایــد که افــراد صاحب ویرتــو توانایی غلبه و چیرگی 

بــر فورتونــا را دارند و یا می توانند نظر مســاعد و خوش او 

را جلب کنند، اّما از ســوی دیگر، با بدبینی نظر می دهد 

کــه ایــن فورتونا اســت که نظــر نهایی را می دهــد و حرف 

آخــر را می زند. افــراد صاحب ویرتویی که مورد تحســین 

ماکیاولی هستندـ  بورجا، هانیبال، و اسکیپیوـ  همگی در 

پایان مغلوب شرایط پیش بینی ناپذیر می شوند که این نکته 

حامل این معناســت حّتی افراد صاحب ویرتو نیز قادر به 

مغلوب  کردن فورتونا نیستند. بدین ترتیب، ویرتو و فورتونا 

از اســاس، مفاهیمــی لغزنــده و ناپایدار به نظــر می آیند و 

جای شــگفتی نیســت که عالمان و محّققین در سنجش 

و بررسی کوشش ماکیاولی به منظور سازماندهی مطالب 

خویــش حــول این دو قطــب با یکدیگر اختــاف نظر پیدا 

می کنند. البته شایان توّجه است که تشخیص خط سیری 

منســجم در نحؤه اســتفاده ماکیاولــی از این مفاهیم هم 

در زمرٔه محاالت نیســت. فورتونا به طور معمول نمایانگر 

احتمال، بخت، تصادف، و امور پیش بینی ناپذیر است. اّما 

مشاهده و تجربه، این نکته را هویدا می گرداند که ارتباط 

موثّق و مشــّخصی میان رفتــار و رخدادها وجــود دارد که 

خود حکایت از الگوهای تکرارشــونده دارد و در نتیجه ما 

مشاهده خواهیم کرد که بکارگیری ویرتو می تواند منجر 

به نتایج مطلوب شود. عاوه بر این، آشکار است که ویرتو 

مفهومی منسجم و سازوار است زیرا با توّجه به آنچه برای 

رسیدن به اهداف در موقعّیتی ویژه ضروری است، ویرتو 

تجّسم خصایل گوناگون در زمان های مختلف می باشد.

ویرتوی شهریارانه شامل مجموعه  خصایل و توانمندی ها 

و قابلّیت هایی ضروری و واجب اند که شهریاری قادر باشد 

حکومتی را پایه گذاری کند یا احیایش بگرداند و یا ثبات و 

امنّیتش را تأمین نماید. ویرتویی که در روم باستان وجود 

داشــت »ویرتو« یا ]با تســامح[ فضیلت مدنی مردم بود و 

دربرگیرنــدٔه آن دســته خصوصیاتی می شــد که حکومت 

نیرومنــد و قدرتمند باقی بماند. به ویژه خصلت وفاداری 

به جامعه، اجتماع و با هم بودگی، روح عمومی، و احترام 

به قانون. هســتٔه اصلی ویرتو کارایی محض اســت. یعنی 

هــر ویژگی که به لحاظ سیاســی مؤثر اســت کــه این خود 

نتایج مهلکی هم برای اخاق سّنتی دارد و هم پیامدهای 

ضمنی مهّمی در خصوص اینکه چه کسی باید حکومت 

کنــد. جمهوری هــا بر امیرنشــین ها ترجیح داده شــده اند 

چراکه ممکن اســت در امیرنشین ها تنها یک نفر صاحب 

ویرتو پیدا شود که حکومتی را بنیان گذارد و حفظ کرده 

و مّدتی هم تداوم بخشد، اّما حکومت وابسته به ویرتوی 

یک تن از دوام کافی برخوردار نیست.

مطابق رأی او، جمهوری های کاسیک طیف وسیع تری 

از افراد را دارند که می توانند با شرایط متغیر همخوان شده 

و برای مّدت بیشتری از فورتونای خوب بهره مند باشند.

در بررسی رابطه میان شهریار و گفتارها، اگر تحقیق بر 

پایٔه تاریخ گذاری متون باشــد، هر تفســیری از این رابطه، 

بی درنــگ با چالش جّدی تعیین اینکه ماکیاولی »اصیل« 

کدام اســت مواجه می شــود. هیچ نســخٔه کاملی به خط 

خود ماکیاولی از شهریار، گفتارها، یا تاریخ فلورانسی در 

دســت نیســت و به همین خاطر، مخاطبان و خوانندگان 

تنها به دست نوشــته های پر دردســر و مشکل معاصران یا 

ترجمه ها و ویراست هایی از آن ها دسترسی دارند. افزون بر 

اّما پوسته ای سخت 
توافق میان تمامی 

مفّسران وجود دارد. 
جملگی ایشان می پذیرند 

که شهریار محصول و 
نتیجٔه یأس و سرخوردگی 
ماکیاولی از همدلی  های 
جمهوری خواهانه، میل 
او به استخدام در رژیم 

مدیچی، این اعتقاد 
او که در آن شرایط 

بنیان گذاری جمهوری غیر 
واقع بینانه است، امیدش 

به بنیانگذاری حکومتی 
جدید، و اشتیاق او به 

حمایت از هر حکومتی 
بوده است که بتواند از 

فلورانس دفاع کند
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این، از نسخ موجود و نسخه های چاپی اّولّیٔه گفتارها چنین 

برمی آیــد کــه ترتیب و تنظیــم فصول به ترتیــب و تنظیم 

نسخٔه اصلی یا به ترتیب و تنظیم نهایی مورد نظر ماکیاولی 

نیستند. ارجاعات متقابل در شهریار و گفتارها به نوبٔه خود، 

معّماها و معضات تاریخ شماری و گاه شناختی و اختاف 

نظرهایی دربارٔه تاریخ گذاری، و مفهوم و مقصود هر یک 

را پیش می آورند. برای رفع مشکل تفاوت دست نوشته ها، 

امروزین کردن ویراستارانه، اختافات میان متون، و برخی 

مشــکات ناشــی از تنظیــم و ترتیب تألیف، تنهــا یک راه 

وجود دارد و آن چیزی نیســت مگر به دســت آوردن ُنسخ 

اصلی. اّما حّتی اگر مشــکل تاریخ شــماری حل شــود، باز 

مسئلٔه ارزش و اعتبار نتیجه گیری ها دربارٔه مقام و منظور 

هر یک از این دو اثر در اندیشٔه ماکیاولی حل نخواهد شد. 

اگــر حّتی بشــود به اثبات این نکتــه پرداخت که گفتارها 

پیش تر از شــهریار به نگارش درآمده اســت، باز هم چنین 

چیزی به تنهایی نمی توانست گواهی باشد بر تغییر جهت 

آرمانگرایی ماکیاولی. بر همین وجه، اگر می دانستیم که 

گفتارها پس از شهریار نوشته شده است، باز این به تنهایی 

کفایت نمی کرد که مّدعی شــویم ماکیاولی از مصلحت 

سیاســی شــهریارانه به جانــب جمهوری خواهــی گراییده 

اســت، زیرا باز نّیات و انگیزه های ماکیاولی حّتی در این 

صورت هم مبهم و گنگ می ماند.

بــرای آنکه بهتــر بتوانیم رابطٔه میان شــهریار و گفتارها 

درک کنیــم، الزم اســت تــا از ســر باریک بینی بــه زمینه و 

بستر تاریخی یا شیؤه کار ماکیاولی بپردازیم. با این حال، 

استدالل های ناظر به بستر تاریخی به تنهایی نمی توانند به 

کار رفع این مشکل بیایند، زیرا از دل حدس و گمان هایی 

کــه تأکیــدات جداگانه ای بر بســترهای متفــاوت دارند، 

تفاســیر متفاوتــی نیــز زاده می شــود و نتیجه گیری هایی 

گرفته می شود که قابل توجیه نمی باشند. این دیدگاه که 

ماکیاولی از آرمان گرایی جمهوری خواهی به جانب »رئال 

پولیتیک« شهریارانه تغییر جهت داده، تا حدودی وابسته 

به این اندیشــه اســت که می گوید وضعّیــت انضمامی و 

شرایط در ایتالیای عصر تدوین رسالٔه شهریار مهم ترین عامل 

برای توضیح اندیشٔه ماکیاولی است. این نظر هم که اصرار 

دارد بگوید ماکیاولی از منظر محدود مصلحت سیاســی 

آغازید و به نگرش های جمهوری خواهانه رســید، بستگی 

به اهمّیت دادن بیشتر به زمینٔه جمهوری خواهی مدنی 

دارد. بنابراین، متناسب با برجسته سازی یکی از بسترها، 

راه برای وحدت، گسستگی، یا پیشرفت در آثار و اندیشٔه 

ماکیاولی باز می شود. بر همین وجه، اگر عوض زمینه های 

افکار ماکیاولی بر روش او و عینّیتش تأکید شود، می توان 

به نحوی از وحدت در این دو اثر ماکیاولی دفاع کرد. در 

ایــن صورت این امکان وجود دارد تا ماکیاولی را متفّکری 

در نظــر آوریم که توّجهش بر تکنیک های سیاســت بود و 

امیرنشین ها و جمهوری ها فرع بـر مضمون وحدت بخِش 

کســب قدرت و دفاع از آن بودند. اّما پوســته ای ســخت 

توافــق میان تمامی مفّســران وجود دارد. جملگی ایشــان 

می پذیرند که شهریار محصول و نتیجٔه یأس و سرخوردگی 

ماکیاولــی از همدلی  هــای جمهوری خواهانــه، میــل او به 

استخدام در رژیم مدیچی، این اعتقاد او که در آن شرایط 

بنیان گذاری جمهوری غیر واقع بینانه اســت، امیدش به 

بنیانگذاری حکومتی جدید، و اشتیاق او به حمایت از هر 

حکومتی بوده است که بتواند از فلورانس دفاع کند. این 

توافق زیربنای توضیحات نسبی گرایانه به لحاظ تاریخی، 

واقع بینانه به لحاظ سیاسی، و تکوینی، و نیز نظریٔه تحّولی 

و تکاملی بارون است. و حّتی بارون، که بر تباعد و تفاوت 

میان دو اثر و جمهوری خواهی ماکیاولی اصرار می ورزد، با 
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آن دسته کسانی  که به وحدت آثار ماکیاولی باور دارند، 

)چه کســانی کــه او را عینّیت نگر و خنثی بین می خوانند 

و چه کســانی که ذیل نگرٔه تکوینی هســتند( تا این اندازه 

توافق دارد که دغدغٔه اصلی ماکیاولی مســئلٔه کســب و 

حفــظ قدرت در جهانی متخاصم بوده اســت. هماهنگی 

میان این تفاســیر ناموافق به ایــن ترتیب حاصل می گردد 

که تمامی این تفاســیر دربرگیرندٔه این تحلیل مشــابه اند 

کــه شــهریار اثــری ناشــی از واقع گرایی سیاســی اســت و 

تمامی برداشــت های مختلف در »ماکیاولیســم« را قابل 

اطاق بر جمهوری ها و دغدغٔه اصلی در آثار ماکیاولی را 

قدرت می دانند. اّما پذیرش این مطلب نافی این نیست 

که نگرش سیاســی ماکیاولی از اســاس جمهوری خواهانه 

بوده است. کسانی که گفتارها را تحلیل بی طرفانٔه نظام 

جمهوری و تنها پاسخی دیگر به مسئلٔه حکومت می دانند 

اندکی مســیر افــراط می پیمایند و ماکیاولــی را در حالت 

نوســان میان اشــكال مختلــف حکومت در وجــود یا عدم 

شرایط امکانی آن ها می بینند و فرض شان بر این است که 

ماکیاولی بی طرف و بی نظر بوده است.

ایشــان چون در کانون توّجه خویش، نحؤه به کارگیری 

تکنیکی قواعد در مورد سیاســت را قــرار می دهند، هیچ 

اهمّیتــی بــرای جنبه هــای دیگر اندیشــٔه ماکیاولــی قائل 

نمی شــوند؛ جنبه ها و وجوهی که از نظر دیگران نشــانگر 

اســتمرار اندیشــٔه جمهوری خواهانه در ماکیاولی اســت. 

در فرجــام چنین نتیجه گیری می کنیم که تقریباً همگی 

تفاسیر مختلف از زندگی و آثار ماکیاولی همچنان دارای 

پیروانی است و معلوم گشته که اندیشه های ماکیاولی به 

سادگی تن به یک طبقه بندی قطعی، صورت بندی مهّذب 

و منّقح، یا یک تفسیر نهایی واحد نمی دهند. دلیل اصلی 

اینکــه می تــوان ماکیاولی را بــا این میزان شــیوۀ گوناگون 

تفسیر کرد، این است که تناقضات و تقابل ها در درون هر 

متن و میان متون مختلف راه را برای خوانش های متعّدد 

و گوناگون می گشایند. ماکیاولی چندین صدای مختلف 

و آرای چندگونــه دارد. از میــان خطوط متون هم می توان 

صــدای ماکیاولــی دیپلمــات، ماکیاولی دربــاری متمّلق، 

ماکیاولی سیاست مدار عمل گرا و آزموده، ماکیاولی نوآور 

در روش شناســی، ماکیاولــی جنگجــوی پیــام آور اعصــار، 

ماکیاولــی منتقــد رادیــکال اخــاق مســیحی و ســّنتی، 

ماکیاولی ستایش گر نظام های باستان، ماکیاولی دانشور 

کاســیک و اومانیســت، ماکیاولــی تحلیل گر و مــوّرخ، و 

ماکیاولــی خطیــب و ســخن دان را شــنید. در واکنــش به 

این صداهای مختلف، منتقدانی از زمینه های مختلف، 
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هر یک ماکیاولی را در یک بســتر فکری، نظری، تاریخی، 

سیاسی، فرهنگی، یا ادبی متفاوت قرار می دهند. تفاسیر 

آنهــا، بســتگی زیــادی بــه 

بستر و زمینه ای که بر آن 

توّجه می ورزند، تعمیم هایی که می دهند، آراء و فرض هایی 

که ترجیح می دهند، یا رشته استداللی که ارجح و مهم تر 

می پندارند در مسیری خاص بسط و توسعه پیدا می کند. 

مبالغــه در وجوهــی از زندگــی و اندیشــٔه ماکیاولــی برای 

ترتیب دهی نظام مند کردن یا ترکیب کردن آن ها، به عکس 

منجر به تّکه تّکه ســاختن زیست و اندیشــٔه او می گردد و 

هر کسی وجهی و جزئی از ماکیاولی را به عنوان ماکیاولی 

»واقعــی« معرفــی می کند. وقتــی که جزء با کل اشــتباه 

گرفته می شود، مجّدداً بر این نکته صّحه گذاشته می شود 

کــه ماکیاولی را نمی توان در چارچــوب و مقوله ای خاص 

گنجانید. اگر قرار باشــد وجوه متعّدد و مختلف اندیشٔه 

ماکیاولــی را، بــدون گرفتــار شــدن در تناقــض، یکجا گرد 

آوریم، باید میان تفسیرهای مختلف پل بزنیم. می توانیم 

ماکیاولــی را در افــق روش بــه نســبت جدیــدی از عمــل 

سیاســی و پژوهش سیاسی مشاهده کنیم و در عین حال 

نیروی قانع کنندٔه براهین او را با توّســل به فن خطابه و نه 

منطق تقویت کنیم. ما می توانیم قبول کنیم که اصالت 

ماکیاولی نه در کشــف عنصر ضرورت در عمل سیاســی 

بلکــه در عاّدی ســازی آن و دفــاع از مصلحت سیاســی به 

عریان تریــن و تکان دهنده تریــن وجــه ممکن بوده اســت. 

همچنین می توانیم پذیرای این نکته شــویم که ماکیاولی 

به شهریاران توصیه ها و پندهای ضداخاقی، واقع بینانه، 

و تکنیکی می دهد. این توصیفات نافی همدیگر نیستند 

و در عین حال به رفع تخاصم همین موارد با جنبه هایی از 

اخاق پرداخته و میان آن ها سازشی ایجاد کنیم. یعنی آن 

اخاقی که بر حســب نتایجی که برای خیر و 

رفاه عموم توجیه می شود.

مــا می توانیم قبول کنیم کــه واقع گرایی 

ماکیاولی آنتی تز ایدئولوژیکی آرمانگرایی او 

نیست و اگر در متون وی دلیل عقانی کّلی 

برای ترجیح یک نوع از حکومت بر انواع دیگر 

عرضه نمی شــود نمی توانیم چنین چیزی را 

ناســازگار با ترجیحــات جمهوری خواهانٔه او 

بدانیم. اّما حّتی اگر این مسائل و مشکات 

حل شوند، یا سنتز دیگری یافت شود، تفاسیر 

مختلف از ماکیاولی به پایان نخواهند رسید. 

بخشی از جاذبٔه ماکیاولی در همین سیالّیت 

و پویایــی اســت کــه او در بیان اندیشــه های 

خویــش بــه کار می گیــرد و تأکیــد هرچــه 

بیشــتری به بیانش می دهد تا اثر بیشــتری 

بر خواننده بگذارد. همین شور و حال است 

که مستوجب غلیان تفســیرهایی فراتر از متن می گردد. 

اّما همین مسئله، یعنی نشان دادن تضاد میان اقتضائات 

اخــاق ســّنتی و اســتلزامات سیاســت قــدرت اســت که 

همچنان به بحث های پرشور و قضاوت های متعّدد دامن 

خواهد زد. ماکیاولی لعنت خواهد شــد، ســتوده خواهد 

شد، مورد بازبینی قرار خواهد گرفت، مشروعّیت بخشیده 

خواهد شد، معاف خواهد شد، نجات خواهد یافت، زیرا 

مسئلٔه رابطه میان وسیله و هدف در سیاست مسئله ای 

حــاد در سیاســت بوده، هســت، و خواهد بــود. حّقی که 

ماکیاولی به گردن اندیشــٔه سیاسی و سیاست ورزی دارد 

طرح این اندیشه به جّد منعطف و مدام رجوع کننده به 

نقطٔه آغاز است که سیاست شامل و حّتی مستلزم فراتر 

رفتن یا نقض اصول اخاقی متعارف است و اینکه سیاست 

هماره با معضل دست های آلوده همراه است. تا زمانی که 

این اندیشه برقرار باشد که ساحت سیاست واجد عنصری 

خاص و متفاوت است که کاربست معیارها و ماک های 

اخاقــی و قــراردادی را ســخت و صعب می کنــد، پروندٔه 

ماکیاولی مختومه نخواهد شد. در این معنا، ماکیاولیسم، 

و نه خود ماکیاولی، به صورت یک معّما باقی خواهد ماند؛ 

معّمایــی که کروچه آن را راز بغرنجی دانســت »که هرگز 

حل نخواهد شد«.

تا زمانی که این اندیشه 
برقرار باشد که ساحت 
سیاست واجد عنصری 
خاص و متفاوت است 
که کاربست معیارها و 
مالک های اخالقی و 
قراردادی را سخت و صعب 
می کند، پروندٔه ماکیاولی 
مختومه نخواهد شد. در 
این معنا، ماکیاولیسم، و نه 
خود ماکیاولی، به صورت 
یک معّما باقی خواهد 
ماند؛ معّمایی که کروچه 
آن را راز بغرنجی دانست 
»که هرگز حل نخواهد 
شد«
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کیاولی و فلسفٔه سیاسی مدرن ما
پل ادواردز

مترجم: مهرشاد بنی کمال
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برای دریافتن اهمّیت دســتاوردها و پیامدهای فکری 

ماکیاولــی، الزم اســت تا نســبت به »مســیر نوینی« که 

او گشــود، توّجــه جــّدی و تدقیق بیشــتری شــود. عموماً 

گفته می شــود کــه ماکیاولی یکــی از بنیان گــذاران علم 

سیاســت اســت. تاش و تقّا برای علمی بــودن ـ با توّجه 

بــه اینکه درک ها و برداشــت های متفاوت دربــارٔه اینکه 

علمی بودن دقیقاً به چه معناســت  - از جمله مضامین و 

مفاد اصلی فلسفٔه سیاسی مدرن به شمار می آید. فارغ 

از اینکه اصوالً دانشــمند سیاســی خوب اســت یا نه، این 

ســخن که ماکیاولی را یک دانشــمند سیاســی تمام عیار 

معرفی می کند، آشکارا سخنی مبالغه آمیز و مصداقی از 

اغراق گویی اســت. با این حال، اّما نمی توان در این نظر 

تردید نمود که ماکیاولی نظریه پردازی مبدع و مبتّکر بود 

که با گسستن از شیوه های کهن، طرحی بدیع پی افکند. 

اگــر بخواهیــم بــه جنبه هــای نوآییــن بــودن اندیشــٔه 

ماکیاولی اشاره کنیم، نخست باید از رویکرد وی آغازید 

کــه رویکــردی دنیــوی )ســکوالر( بــود و بر معاینــٔه دقیق 

موضوع مورد بحث استوار شده بود. برای درک اهمّیت 

و سترگی این موضوع باید کار ماکیاولی را با کار قدیس 

اگوستین مقایسه نمود. قدیس اگوستین نیز اندیشمند 

سیاســی حــاذق و صاحب مقامی اســت از قضــا، نظراتی 

شــبیه و مشــاکل به نظریــات ماکیاولی دربــارٔه طبیعت 

بشری و جهاِن سیاست دارد. اّما فلسفٔه سیاسی اگوستین 

تحت ســیطرٔه این اعتقاد اســت که کتاب مقّدس وحی 

الهــی اســت و بنابراین حکمت سیاســی را بایــد در میان 

ســطور و ورق های آن جســت، که البته برای این مقصود 

باید از قرائت تفسیری و تمثیلی کتاب مقّدس استفاده 

کرد. چنین دقیقه  ای، تا حّدی دربارٔه قديس آکویناس نیز 

صادق اســت. اگرچه قدیس آکویناس دوســتدار فلسفٔه 

یونانــی، خاّصه ارســطو، از یک طــرف، و حقیقت انجیلی 

از طرف دیگر بود، اّما آنچه اندیشــٔه او را ســامان می داد، 

عقیــده بــر انطباق و التقــا این دو منبع حکمــت بود. در 

میان متقّدمین، نزدیک ترین فرد به ماکیاولی و مهم ترین 

اندیشمند سیاســی که دارای رویکردی دنیوی )سکوالر( 

بــوده و تتبعــات و تحقیقــات خود را نه بــر وحی بلکه بر 

عقل استوار می ساخت، مارسیلٔه پادوایی است که به نحو 

گسترده ای متأثر از فلسفٔه ارسطویی بود و کتاب مقّدس 

را به ســان یــک کتاب تاریخــی مورد توّجه قــرار می داد و 

می خوانــد. از ایــن جهات، پادوایی پیشــاپیش بشــارتگر 

در  بــود. چنان کــه  رنســانس  دورٔه  فکــری  گرایش هــای 

بررسی ها و مشاهدات شکل سیاسی دولت نیز پیشاپیش 

خبر از دولت مدرن می داد. اگرچه ماکیاولی نیز به دین 

توّجــه کــرده و بــه آن تعّلق  خاطــری دارد، اّمــا او در وهلٔه 

نخست، دین را پدیده ای اجتماعی با نتایج و پیامدهای 

سیاسی می  داند. اعتقادات دینی مردمان بر شخصّیت 

آنان در مقام شهروند تأثیرگذار است و بنابراین ماکیاولی 

در خصــوص بهتریــن شــیؤه اســتفاده از دیــن ســفارش و 

توصیه هایی دارد.

اّمــا او برخــاف اندیشــمندان قــرون وســطا، در عمــل 

تمامــی تتّمــٔه همــٔه نگرش های دینــی را کنــار می گذارد 

و بــا بی اعتنایــی از کنــار آن گــذر می کنــد. ایــن یکی از 

وجوه مدرن اندیشٔه ماکیاولی است که باعث می گردد 

کار او را »علمــی« بخوانیــم. بــر همین وجــه، یک ویژگی 

اساســی روش علمی این اســت که بــه پدیده ها چنان که 

هســتند می پــردازد. به طــور کّلــی، باید گفت کــه روش 

علمی نمی تواند سرراســت به مســایل ارزشی بپردازد. با 

توّجــه بــه این دو تمایز، قادر به بیان این نکته ایم که علم 

به آنچه »هســت« می پردازد و نه به آنچه »باید« باشــد؛ 

کار علم پژوهش در »واقعّیات« است و نه تدّبر و تفّحص 

در »ارزش هــا«. ماکیاولــی نه تنها جهان را چنان که پیش 

رویش پدیدار می گردد، می  بیند  بلکه ارزش های مدنظر 

او نیــز ربــط وثیقــی بــه همیــن جهــان، چنان که هســت، 

دارند. البته فلســفٔه سیاســی ماکیاولی یک سره خالی از 

ارزش هــا نیســت. آنچــه او می نویســد، چیزی اســت در 

جهت وصــول به اهدافی مشــّخص. به ویــژه بازگرداندن 

فلورانــس بــه فضیلــت و قــدرت. اّمــا آثــار او، در قیــاس 

بــا آثــار قاطبــٔه متفّکــران سیاســی قرون وســطا، تا انــدازٔه 

زیــادی جهــان را چنان کــه هســت مدنظر قــرار می دهد. 

او قوانیــن دولت هــای خاص را نشــئت گرفته و روگرفتی 

از قوانیــن عالی تری کــه خداوند وضع کــرده، نمی داند. 

از این رو، انگاره و نگرٔه قانون طبیعی در فلســفٔه سیاســی 

او مفقود است. حقیقت دینی نیز به عنوان منشأ ارزش 

به نوبــٔه خــود در آثار سیاســی ماکیاولی جایی نــدارد. او 

همچنیــن بــه کاوش در وحــی الهــی نپرداخــت و در پی 

تفاســیر نویســندگان قدیم از کتاب مقّدس هم نیســت. 

ارزش هایی که او دخیل در موضوع خویش می کند، در 

واقع، امور فی نفســه سیاســت ورزی هستند: موفقّیت و 

شکست، ظهور و سقوط حکومت ها.

ماکیاولــی عــاوه بر چیزهایی که از آن هــا پرهیز دارد، 

روشــی را پیگیــری می کنــد کــه از برخــی جنبه هــا و در 

یک معنای خاص علمی اســت؛ به بیانی، او به مشــاهده 

و معاینــٔه دقیــق موضــوع مــورد نظــرش می پــردازد. آثار 

ماکیاولی نه تنها جهان 
را چنان که پیش رویش 
پدیدار می گردد، می  بیند  
بلکه ارزش های مدنظر 
او نیز ربط وثیقی به 
همین جهان، چنان که 
هست، دارند. البته فلسفٔه 
سیاسی ماکیاولی یک سره 
خالی از ارزش ها نیست. 
آنچه او می نویسد، چیزی 
است در جهت وصول به 
اهدافی مشّخص. به ویژه 
بازگرداندن فلورانس به 
فضیلت و قدرت
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ماکیاولی به نوعی مبتنی بر تحقیق سیستماتیک است. 

امــری کــه از دوران ارســطو به بعــد در نــزد نویســندگان 

سیاسی قابل رؤیت نبود. ماکیاولی که خود تجربٔه عملی 

زیــادی در سیاســت داشــت، نظاره گــر و شــاهد زیــرک و 

تیزبین صحنٔه سیاست ایتالیاست و منطق مکتوباتش را 

بر چنین مجموعه شناختی مّتکی می کند. افزون بر این، 

او مطالعات گســترده و دقیقی بر متون باســتانی داشته 

تــا تجربــٔه خود را بــا ضوابــط بنیادین آن هــا تکمیل کند. 

به همین خاطر اســت که به طیف وســیعی از مطالب و 

مثال های تاریخی استناد می کند. چنان که ارسطو تحلیل 

سیاسی خویش را بر واکاوی و بررسیدن قوانین اساسی و 

تاریخ ۱۵۸ دولت-شهر یونانی استوار می گرداند. اگرچه 

دامنٔه تحقیق ماکیاولی تا این حد گســترده نیســت، اّما 

او نیز مجّدانه در پی آن اســت تا به کاوش و پژوهش در 

موضــوع مــورد بحث بپــردازد ـ بــا این فرض کــه آنچه در 

مــورد روم صــادق بــود در خصــوص فلورانس هــم صادق 

خواهد بود.

در فرجــام، ماکیاولــی می کوشــد از مجموعــٔه چنیــن 

مشــاهداتی نظــم و ترتيبات و یا گرایش هایــی عمومی را 

اســتخراج کند که »قوانین« موضوع بحثش شــوند. این 

قواعد کّلی، شباهتی به قوانین علمی دارند که الگوهایی 

منظّم از کنش و واکنش میان پدیده های مورد مشاهده 

را عرضه می کنند؛ هرچند که امثال و تمثیات ماکیاولی 

تــا بدان پایه دقیق نیســتند کــه بتوان آن هــا را »قوانین« 

نامیــد. چنان کــه دیدیــم، ماکیاولی به یــک چرخٔه خاص 

تغییــرات سیاســی معتقد اســت. در گفتارهــا، او چرخٔه 

رژیم هایــی را کــه پولوبیوس عرضه کــرده بود، به عاریت 

می  گیرد. روشــن نیســت که او چه وزن و اعتباری برای 

نــکات خاص این دیدگاه قائل اســت اّما چــون از نظر وی 

طبیعــت آدمــی ثابت اســت، تاریــخ حرکتی چرخــه ای و 

َدَورانــی دارد، و آنچــه شــخص از گذشــته می آموزد قابل 

اعمال بر آینده اســت. تا جایی که به کشف قواعد کّلی 

و عمومــی مربــوط می شــود، چــون رفتار مــردم از الگوی 

منظّمی پیروی می کند، بنابراین، قادر خواهیم بود که به 

پیش بینی بپردازیم. اگر بدانیم مردم در شرایطی خاص 

چه رفتاری خواهند داشــت، می  توانیــم رفتار آن ها را در 

آینــده پیش بینی کنیمـ  درســت مانند پیش بینی علمی 

در جهــان طبیعــی. با این حســاب، به یک معنا، شــهریار 

و گفتارها به قصد آشکار کردن قوانین جهان سیاست به 

رشتٔه تحریر درآمده اند.

امثــال و تمثیل برای اســتخراج »قوانین« سیاســی در 

آثــار ماکیاولــی به وفور یافت می شــوند. به عنــوان مثال، 

در فصــل ســوم شــهریار او تذّکــر می دهــد »یــک قاعــدٔه 

کّلــی وجــود دارد که همواره درســت اســت یا نادرســتی 

آن کمتــر دیــده شــده اســت و آن اینکه هر آن کســی که 

اســباب قدرتمندی دیگری را فراهم آورد، الجرم اســباب 

بیچارگــی خــود را فراهــم کرده اســت«. قواعــد و قوانین 

دیگر ناظر به مشــاهدٔه رفتار آدمیان اســت. در ارتباط با 

غلبــٔه حــرص و آز، ماکیاولی توصیه می  کند که شــهریار 

بایــد از دســت اندازی بــه امــوال مردم به جــد اجتناب و 

احتــراز کنــد، زیرا  »مردمــان مرگ پــدر را زودتر فراموش 

می کننــد تــا از دســت رفتــن میراث پــدری«. بــر همین 

وجه، و به عنوان یک قاعده، آن دسته شهریارانی کامیاب 

گشــته اند کــه به کنار نهــادن ارزش های ســّنتی متمایل 

بوده انــد: »آزمون هــا و امتحانــات دوران زندگانــی بــه ما 

چنین آموخته که شهریارانی که کارهای گران سنگی به 

انجام رســانده اند، آنانی بوده اند که راست کرداری را به 

چیزی نگرفته و با نیرنگ آدمیان را بازی داده، و سرانجام 

بر آنانی که راســتی را پیشــٔه خود کردند، چیره گشــته و 

غالب آمدند«.

در خصوص آنچه گفته شد، مثال های فراوان دیگری را 

از شهریار و گفتارها می توان به احصاء درآورد.

بــا توّجــه بــه چنین نظــم و ترتیبی کــه ماکیاولــی ارائه 

می دهد، جای تعّجبی باقی نیســت که او مطالعٔه تاریخ 

و سیاســت را کار »علمــی« بدانــد، همچــون رشــته های 

دیگــری که بهتر و بیشــتر تثبیت شــده اند. این نکته در 

دیباچــٔه کتــاب اّول گفتارهــا به تصریــح بیــان می گردد. 

رســم و مشی نویســندگان قدیم چنین بود که با کنکاش 

در متون باســتانیان، بــه بصیرت ها و بینش هایی در علم 

پزشــکی و علــم حقوق دســت یابند. ماکیاولــی نیز بر آن 

اســت تا به تکــرار همین روش در خصوص مســایل مورد 

عاقــٔه خویش که بنیان گذاری و ادارٔه حکومت هاســت، 

بپــردازد. آن دســته قواعــد کّلــی کــه او بــه دنبالشــان 

اســت، قواعدی عملی اند که بایســتی هادی و راهنمای 

سیاست مداران باشند. بدین معنا که این قواعد به ایشان 

خاطرنشان سازند وسایل و ابزار بایسته و الزامی به منظور 

نیــل بــه اهــداف مورد نظر، کــه به طور معمــول کامیابی 

سیاســی، به دســت آوردن شهرت و افتخار، و رسیدن به 

جال هستند، کدم اند.

توپوگرافی رشته ای است که به سیاست شباهت دارد 

و ماکیاولــی مطالعــٔه آن را بــه حاکمــان توصیــه می کند. 

توپوگرافــی نیــز قواعــد کّلــی و عمومــی خــاص خــود را 

اگرچه او جهد بسیار 
می کند تا نشان دهد 
مردم از چه وجوه و 
جنبه هایی در ادوار 

مختلف به یکدیگر شباهت 
دارند ولیکن شناخت و 

التفات اندکی نسبت به 
تفاوت های آن ها از خود 

 ، نشان می دهد. همین امر
مانع از آن می گردد که 

او در پروراندن یک روش 
ق باشد

ّ
تطبیقی واقعی موف
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داراســت که فراگیری و آموختن این قواعد به ســود فرد 

است:

»شــهریار باید آشنای به ســرزمین خویش باشد... این 

شناخت و آگاهی، وی را واجد این توانایی می گرداند که 

هر ســرزمین جدیدی را  هرگاه که ضرورت داشــته باشد، 

بشناســد. بــرای مثــال، دشــت ها و رودهــا و مرداب های 

توســکانی بــا آن ســرزمین های دیگــر کمابیــش هماننــد 

اســت، چنان که از راه آشنایی با ویژگی های یک سرزمین 

به آســانی می توان به ویژگی های ســرزمین های دیگر نیز 

آگاهی یافت«.

به رغم دســتاوردهای غیرقابل انکار پژوهش ماکیاولی 

در سیاســت، اّمــا می توان او را به اشــکال گوناگون مورد 

نّقادی قرار داد. به عنوان مثال، اگرچه او از منابع مختلف 

و بسیاری بهره  می برد و از آن ها استفاده می کند ولیکن 

نسبت به آن ها دچار نوعی زودباوری و اّتکای ساده  دالنه 

اســت. ]به طــوری که[ گــزارش ليویوس را غیــر نّقادانه و 

به صورت تام و تمام می  پذیرد. به تعبیر یکی از مفّسران، 

»او با این نگرش به سراغ لیویوس رفت که انتظار داشت 

هرچــه را کــه می خواهد آنجا خواهد یافــت، و در نتیجه 

آنچه را که می خواســت یافت و هیچ پرسشــی نپرسید و 

گمــان می بــرد خبــر بزرگی اســت و گویی روی پرســیدن 

نداشت«.

شــیؤه  ماکیاولــی،  ســاده دالنٔه  مواجهــات  جملــه  از 

پرداختن او به شخصّیت های تاریخی ای است که آن ها را 

در کانون توّجه قرار داده و به بحث می گذارد. ماکیاولی 

ســخت دل بســتٔه ویرتوی موســی، لوکورگــوس، کوروش، 

تسئوس، و رمولوس است، و این بنیان گذاران و مؤسسان 

حکومت ها را الگو و سرمشقی معرفی می کند که بایستی 

شهریاران از آن ها تقلید کنند. اّما الزم به تذّکر است که 

اغلب این واجدین حد اعای »ویرتو«ی  شخصّیت هایی 

اســطوره ای هســتند. منابعــی کــه اطّاعــات ماکیاولــی 

را شــکل می دهنــد، عهد عتیــق، پلوتــارک، کوروپایدیای 

کســنوفانس، همگی به نحوی از انحــاء آمیخته و اندوده 

به اســطوره هســتند؛ ماکیاولی بــدون توّجه بــه این امر، 

از  بســیاری  می پذیــرد.  را  آن هــا  از[  ]روایــت  دربســت 

امثــال و صفــات عالی مربوط به کمال سیاســی ای که او 

برمی شمارد، شخصّیت هایی عمدتاً داستانی هستند. بر 

همین وجه، چون ماکیاولی معتقد به همگونی طبیعت 

بشــری در درازای تاریخ اســت، درک تاریخی وی مضیق 

و قلیل است.

اگرچه او جهد بســیار می کند تا نشــان دهــد مردم از 

بررسی های ماکیاولی در 
خصوص امور ایتالیا، 
که پیشاپیش از نظام 
حکومتی در حال ظهور 
در اروپا خبر می داد، با 
بینشی عمیق و ذکاوت و 
ذوق ادبی خاّصی ارائه 
می گردند که با لطایف 
و بذله گویی های گزنده 
و نیشدار کمتر می توان 
نظیری برایش یافت
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چــه وجــوه و جنبه هایــی در ادوار مختلــف بــه یکدیگــر 

شــباهت دارند ولیکن شــناخت و التفات اندکی نسبت 

بــه تفاوت هــای آن ها از خود نشــان می دهد. همین امر، 

مانع از آن می گردد که او در پروراندن یک روش تطبیقی 

واقعــی موّفق باشــد.  بدین ترتیب، گرایــش او برای بیان 

حقایــق زیــاده از حد کّلی، شــّدت یافته و در حاصل کار، 

نتیجه گیری های وی بر شــواهد ناکافی استوار می شود. 

از جملــه مصادیق این ســخن، خوارداشــت و اســتخفاف 

توپخانــه اســت. و در آخراالمــر، اگرچــه او مشــاهده گر و 

معاینه گــری هوشــمند و جــّذاب و تحلیلگــرِ وجــوه ویژٔه 

جهــان سیاســی اســت، اّمــا میــل چندانــی بــه غوررســی 

سیســتماتیک سیاســت نــدارد. ایــن نکتــه ای اســت که 

دربــارٔه رســالٔه گفتارهــا هــم بیــان شــده اســت. اگرچــه 

او تعمیم هــا و ارتباط بخشــی های خویــش را مبتنــی بــر 

مطالعات و تجربه های شخصی اش در سیاست می کند، 

اّمــا هرگــز تــاش نــدارد تــا ایــن مــوارد را به یک سیســتم 

منسجم تبدیل کند. ناخوش تر از آن اینکه، او پیامدهای 

ماحظات و نگرش های خود را پی نمی گیرد تا دریابد که 

آن ها متضمن چه چیزهایی هستند و یقین حاصل کند که 

با یکدیگر سازگار و در تائم اند. تردید و تشکیک آن دسته 

پژوهشــگران در این اّدعای ماکیاولی که یک نظریه پرداز 

علمــی تمام عیــار اســت، ناظــر بــه چنیــن مشــکات و 

ضعف هایــی اســت. در تحلیــل نهایی، ظاهــراً عظمت و 

بزرگی ماکیاولی در دقایق وی دربارٔه دوراهی های اصلِی 

حیات سیاسی است. مشاهدات و بررسی های ماکیاولی 

در خصوص امور ایتالیا، که پیشــاپیش از نظام حکومتی 

در حــال ظهــور در اروپــا خبر می داد، با بینشــی عمیق و 

ذکاوت و ذوق ادبی خاّصی ارائه می گردند که با لطایف 

و بذله گویی های گزنده و نیشــدار کمتر می توان نظیری 

برایش یافت. قریحٔه ادبی ماکیاولی به جّد، بسی بیش از 

هر شــخصّیت دیگر قابل قیاس در تاریخ فلسفٔه سیاسی 

اســت. او که شــاعر و نمایشنامه نویسی قابل بود و شاید 

بزرگ تریــن نثرنویــس ایتالیایــی، قدرت تخّیل شــاعران را 

داشــت. همین مورد، بدون تردید می تواند موّجه کنندٔه 

پــاره  ای از معایب و نواقص کار باشــد ـ به عنــوان مثال، او 

عــوض صورت بندی هــای دقیق علمی بــه نقل حکایت و 

شرح حالی می پردازد و یا اینکه برای سنجش تعمیم های 

خویش از شــواهد تاریخی اســتفاده نکرده و برای اثبات 

نتیجه گیری های خود، به بصیرت شهودی اکتفا می کند.

بــا این همه، تمامــی این ضعف ها و نقصان  هــا در برابر 

قدرت شهود او رنگ می بازند. واقعّیتی است که آثار او 

به شکلی کاسیک یک دیدگاه ویژه را نسبت به سیاست 

ارائه می کنند. در جهان سیاســت، پاکی و خلوص قلب 

در مقابــل موفقّیت، بی اهمّیت اســت و جایگاهی ندارد 

و این به نوبٔه خود، مســتلزم توّســل به وسایل ناخوشایند 

است. حاکم خوب باید یاد بگیرد که بد باشد ـ اگرچه باید 

این نکته را از اتباع ساده لوحش پنهان نگاه دارد.

به طور کّلی، آن هالٔه شــّر که بر دورادور نام ماکیاولی 

حلقه زده اســت، ناشی از حملٔه بی رحمانه و فاش گویانٔه 

او به آن چیزهایی است که مردم دوست دارند باورشان 

داشــته باشــند ـ و آن چیزهایی که حاکمان دوست دارند 

که مردمان باورشــان داشــته باشــند. اّمــا همان گونه که 

ماکیاولی می گوید، و گفته ای کاسیک شده است، برای 

موفقّیت در امور سیاسی باید چیزها را چنان که هستند 

دید. اگر در نظر آوریم که ماکیاولی چه پرتو قدرتمندی 

بر واقعّیات نامطبوع می افکند، آن پاداشی که دریافت 

کــرده کــه همانــا بدنامــی پایان ناپذیر اســت، شایســته و 

زیبندٔه او نبوده است. هرچند که جایگاهی رفیع نیز در 

میان بنیان گذاران فلسفٔه سیاسی مدرن به دست آورده 

است.
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غالبـــاً در ادبّیاِت ژورنالیســـتی و متـــون غیرتخّصصی 

علوم سیاســـی و علـــوم اجتماعی به تبع تصویـــری که از 

نیکولو ماکیاولی )۱۵۲۷-۱۴۶۹( در افواه برســـاخته شده، 

ماکیاولـــی و ماکیاولیســـم با دروغ و نیرنگ و شـــقاوت و 

قدرت پرســـتی برابر گرفته می شـــود. به تعبیـــرِ داریوش 

آشـــوری، در زبـــاِن گفتمـــاِن سياســـی واژه ای بدنام تر از 

ماكياوليسم نيســـت. اين اصطاح را ظاهراً نخستين بار 

فرانســـويان ســـاخته اند تـــا بيـــزاری خـــود را از كاترين دو 

مديســـی، شهبانوی فرانســـه نشـــان دهند كه از خاندان 

ايتاليايـــی مديچی بـــود؛ و نيز برای اعان بیـــزاری از هر 

آنچـــه رنـــگ و انـــگ ايتاليايی داشـــت. اّما ايـــن اصطاح 

در زبـــان سياســـی رفته رفتـــه همه گيـــر شـــده و معنـــای 

فریـــب کاری و نيرنگ  بازی و پايبند نبـــودن به هیچ گونه 

اصل اخاقی در زندگی سياســـی به خود گرفته اســـت. 

فیلســـوف   ،)۱۹۷۳-۱۸۹۹( اشـــتراوس  لئـــو  اینکـــه  کمـــا 

آمریکایی-آلمانی االصل، نیز تفســـیر خودش از ماکیاولی 

را بـــا ذکـــر این نکتـــه آغـــاز می کند کـــه »آموزگاِر شـــر« 

مشـــهورترین و پایدارترین تصویری اســـت کـــه تا به حال 

از ماکیاولی ارائه شـــده اســـت. بـــه این تذّکر اشـــتراوس 

بایـــد ایـــن نکتـــه را نیـــز افـــزود که متأســـفانه هنـــوز این 

تصویرِ غیرواقعی حّتی بر برخی از فضاهای دانشـــگاهی 

نیز حاکم اســـت و بعضاً هرگونه فریبکاری سیاســـی را با 

صفت ماکیاولیســـم خطـــاب می کنند و عقبـــۀ آن را در 

آرای او می جوینـــد. اّمـــا ِسزاســـت تـــا ســـخن مارکس که 

گفته بود من مارکس هســـتم ولی مارکسیست نیستم را 

دربـــارۀ ماکیاولی نیز به کار بریم و آرا و عقاید تخّصصی 

او، که به اســـتقال حوزۀ سیاســـت از دیگـــر میدان های 

نظـــر و عمـــل - و به ویـــژه از اســـتقال امر سیاســـی از امر 

اخاقی - پرداخته اســـت، را بـــا آن چیزی َخلط نکنیم که 

بعـــداً به نامش ســـّکه خورده اســـت.

عمومـــاً آنچه بیشـــتر به ماکیاولیســـم نامُبردار شـــده 

اکثراً همان ارکان و مؤلفه های رئالیســـم سیاســـی اســـت 

کـــه او به خوبـــی در اثر کم حجـــم ولی ُپربارش، شـــهریار، 

توصیـــف کـــرده اســـت. به تعبیـــر ارنســـت کاســـیرر، در 

کتاب افســـانۀ دولـــت، اگرچه هیچ کتابی مثل شـــهریار 

چنیـــن به ســـرعت به شـــهرت و مرحلـــۀ عملّیاتی ســـازی 

- علی رغـــم  نیـــز  امـــروزه  حّتـــی  ولـــی  اســـت  نرســـیده 

بحث های بسیار فاســـفه و موّرخان و سیاست مداران و 

جامعه شناســـان - راز پنهان آن کاماً هویدا نشده است.

ایـــن یادداشـــت بـــا تمرکـــز بـــر فصـــل پانزدهـــم کتاب 

شـــهریار - از ترجمۀ داریوش آشـــوری - در پـــی بازخوانی 

ُمجمل و مختصری از رئالیســـم سیاسی ماکیاولی است. 

غالبـــاً همۀ کســـانی کـــه مطالعاتـــی در این حـــوزه دارند 

با شـــنیدن نـــام ماکیاولـــی و شـــهریار تصویری آشـــنا به 

ذهنشـــان می آیـــد و می پندارنـــد کـــه نکتـــۀ مغفولی در 

آن نیســـت کـــه شایســـتۀ َصرف وقت باشـــد، اّمـــا به قول 

هایدگـــر، در مقّدمـــۀ درس گفتارهایـــش در بـــاب نیچه، 

شـــاید بســـیاری از متون برای برخی از خوانندگان آشـــنا 

و حّتـــی شناخته شـــده باشـــند، ولـــی حّتی در هـــر آنچه 

شـــناخته شـــده اســـت نیز امـــری نهفتـــه که قابـــل تأّمل 

اســـت. پس به جاست تا برای دســـتیابی به آن راز پنهان 

در ایـــن امر آشـــنا غور و تأّمل شـــود.

فصل پانزدهم کتاب شـــهریار چنین عنوانی دارد: در 

بـــاب آنچه مایـــۀ ســـتایش و نکوهش بهر مردمان اســـت 

به ویژه شـــهریاران. ماکیاولی در آغاز فصل، منظورش از 

نـــگارش این بخـــش را مشـــّخص می کند: »آنچـــه مانده 

آن اســـت که شـــهریار را با رعایا و دوســـتان خود چگونه 

ســـر می بایـــد کـــرد«. پـــس بحث بر ســـر تعامل شـــهریار 

و شـــهروندان اســـت. پرســـش اساســـی این فصل در باب 

این اســـت کـــه دولت در رفتـــار با جامعه چه سیاســـتی 

را بایســـتی در پیـــش گیرد. اشـــاره به چگونگـــی رفتار با 

رعایـــا و دوســـتان - در مقابل رقبا و دشـــمنان - تصریحی 

بـــر این اســـت که بحـــث در باب مناســـباِت قـــدرت در 

درون خود شـــهریاری اســـت و ربطی بـــه تقابل های بین 

دولت هـــا و شـــهریاری ها ندارد.

در ادامـــه ماکیاولـــی متذّکـــر می شـــود کـــه بحـــث او 

مســـبوق به تاریخی درازدامن اســـت که قبل از او به این 

موضـــوع پرداخته انـــد: »می دانم که در این باب بســـیار 

نوشـــته اند و امید اســـت که ســـخن گفتن مرا در این باره 

گســـتاخی به شـــمار نیاورنـــد«. تأکید ماکیاولـــی بر این 

گفته از این  جهت اســـت که نشـــان دهد او درون سّنتی 

از اندیشـــۀ سیاســـی ســـخن می گوید و حداقل »صورت 

مســـئله« از عقبـــه ای باالبلنـــد برخـــوردار اســـت. اّما در 

ادامـــه تصریـــح می کنـــد کـــه در »گسســـت از ســـّنت« 

ســـخن خواهـــد گفـــت و به دنبـــال چشـــم اندازی نوآیین 

اســـت: »به ویـــژه کـــه در ایـــن بـــاب رأی هایـــی جـــز رأی 

دیگـــران دارم«. اّمـــا ایـــن رأی نوآیین که بـــا رأی دیگران 

متفـــاوت و به روشـــنی از آنان متمایز اســـت را همه کس 

شـــنوا نباشـــد. ظاهـــراً ماکیاولـــی خـــود می دانســـته که 

ناشـــنوایاِن ســـخن او جز به تحقیر و تخفیف او نخواهند 

کوشـــید و به منطق امر سیاســـی اش التفاتـــی نخواهند 

کـــرد، لـــذا تصریـــح می کنـــد: »اّما مرا َســـرِ آن اســـت که 

به تعبیر کاسیرر همان گونه 
که گالیله بانی علم 

دینامیک جدید است، 
ماکیاولی واضع علم 

سیاست نوین است. با 
ماکیاولی سیاست از جهان 

خیاالت به عرصۀ واقعّیات 
پای می گذارد
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ســـخنی ســـودمند از بهـــر آن 

کـــس کـــه گـــوش شـــنوا دارد 

پیش کشـــم«.

ماکیاولـــی در همان نامه به 

لورنتـــزو مدیچی  عالیجنـــاب 

و درخواســـت امیـــدواری بـــر 

اینکه کتابش خوانـــده و دیده 

شـــود گفته بـــود کـــه ارج این 

کتـــاب تنها بر آن کس روشـــن 

و  بـــاری  »ُپـــر  در  کـــه  شـــود 

جســـتارهایش«  گران مایگـــی 

تأّمـــل و تعّمق کنـــد و هر کس 

را نیوشـــای ســـخنش نباشد.

اّما این ســـخن سودمند که 

همه کس نیوشـــای آن نباشـــد 

چیســـت کـــه چنین خشـــم و 

خروش هـــا و حـــّب و بغض هـــا 

انگیخـــت؟  خواهـــد  بـــر  را 

ماکیاولـــی در اینجـــا نکته ای 

دو  کـــه  می شـــود  متذّکـــر  را 

جهـــان قدیـــم و جدیـــد را در 

از  سیاســـی  اندیشـــۀ  قلمـــرو 

یکدیگر جـــدا می کنـــد: گذار 

از تخّیل سیاســـی به حاقِّ امر 

واقـــع. از خیاالت فلســـفی به 

گســـترۀ واقعّیاتی که در متن 

جـــاری  سیاســـی  مناســـبات 

اســـت: »بـــر آن ام کـــه به جای 

بـــه  سیاســـی  خیال پـــردازی 

واقعّیـــت روی می باید کرد«.

خیال پـــردازی  از  گـــذار 

فلســـفی به واقعّیت سیاســـی 

در منطـــق مناســـبات نیروهـــا 

در حیاِت واقعِی امرِ سیاســـی 

در جریان اســـت و بایســـتی با 

ابزارهـــای تعلیلـــی و تحلیلـــی 

خـــودش فهـــم و هضـــم شـــود؛ 

این دقیقـــۀ معرفتـــی انقاب 

در  ماکیاولـــی  کوپرنیکـــی 

سیاســـت اســـت که به کشف 

قـــاّره ای جدیـــد در ایـــن حوزه 

۵66

فصل پنجم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



منتهـــی شـــد. به تعبیـــر کاســـیرر همان گونه کـــه گالیله 

بانی علم دینامیک جدید اســـت، ماکیاولـــی واضع علم 

سیاســـت نوین اســـت. بـــا ماکیاولی سیاســـت از جهان 

خیـــاالت بـــه عرصـــۀ واقعّیـــات پـــای می گـــذارد. حّتـــی 

تعبیـــری کـــه گالیلـــه بـــرای توصیـــف نّیت خـــود به کار 

می بـــرد، دقیقـــاً همـــان مضمـــون ســـخنان ماکیاولـــی را 

دارد: »قصد من تشـــریح علم بســـیار جدیدی اســـت که 

دربـــارۀ موضوع بســـیار کهنـــه ای بحث می کنـــد«؛ که 

دقیقاً مشـــابه همان گفتـــۀ فوق الذکر ماکیاولی اســـت: 

»می دانـــم که در این باب بســـیار نوشـــته اند: )موضوع 

بســـیار کهنه(... رأی هایـــی جز رأی دیگـــران دارم: )علم 

جدید(«. بســـیار 

در عبـــارت کلیـــدی ماکیاولـــی واژه ای وجـــود دارد 

کـــه محـــل تأّمـــل بســـیار اســـت: »بـــر آن ام کـــه به جای 

خیال پردازی سیاســـی بـــه واقعّیـــت روی می باید کرد«. 

ایـــن می بایـــد تجویـــزی و تکلیفـــی گسســـتی رادیـــکال 

ایجـــاد می کند که یکـــی از امواج مدرنیته را می ســـازد. 

لئـــو اشـــتراوس توضیـــح داده که این امـــواج مدرنیته در 

ســـه کوه مـــوج عظیم، حصـــاِر ســـّنت و ســـازۀ معرفتی و 

زنجیرۀ واژگانش را برای همیشـــه در هم کوبیده اســـت، 

به گونـــه ای کـــه دیگر بازگشـــت بـــه نظم قدیـــم - حداقل 

در تمّدِن اروپایی - برای همیشـــه ناممکن شـــده اســـت. 

طباطبایـــی در توضیـــح نظریـــات اشـــتراوس، در فقره ای 

بلنـــد اّمـــا روشـــن، کـــه بـــرای بحث مـــا ضروری اســـت، 

می نویســـد:

»نویســـندگان تاریخ اندیشه دو دورۀ اساسی در تاریخ 

اندیشـــه را به تبع دوره هـــای تحّول تاریخـــی از هم تمیز 

داده انـــد. در تاریخ اروپایی، ســـده های طوالنی از یونان 

تـــا پایـــان ســـده های میانـــه را دوران قدیـــم خوانده انـــد. 

دوران جدیـــد تاریـــخ غربـــی با نوزایش ســـدۀ شـــانزدهم 

آغاز می شـــود که »انقابی« در همۀ قلمروهای اندیشه 

را بـــه  دنبـــال آورد. برخی از نویســـندگان بـــر آن اند که با 

آغـــاز دوراِن جدیـــِد تاریخ اروپایی »گسســـتی« از دوران 

قدیـــم صـــورت گرفته و هـــر دورانـــی دارای ویژگی هایی 

اســـت کـــه از ســـویی در تمایـــز دوران دیگر قـــرار دارد و 

از ســـوی دیگـــر نیـــز وجـــه مشـــترکی بـــا دوره هـــای یک 

دوران تاریخی دارد. به عنوان مثال، فیلســـوف سیاســـی 

آلمانی، لئو اشـــتراوس، بر آن اســـت که منطـــق یگانه ای 

بر اندیشـــۀ سیاســـی دو دورۀ یونانی و مسیحی در اروپا 

حاکم اســـت که سرشت اندیشۀ سیاســـی دوران قدیم را 

متعّیـــن می کند. هم او اعتقاد دارد که این همســـانی را 

می توان در ســـاختار گفتـــار )discourse( اهل نظر دورۀ 

اســـامی و یهودی نیـــز نشـــان داد، چنان که بـــه اعتقاد 

اشـــتراوس، منطق یگانه ای بر فلســـفۀ سیاســـی افاطون 

یونانـــی، فارابـــی مســـلمان، ُتمـــاس قدیـــس مســـیحی و 

ابن میمـــون یهـــودی حاکم اســـت کـــه آن چهار تـــن را از 

به عنـــوان مثـــال ماکیاولـــی در آغـــاز دوران جدیـــد جدا 

می کند. با ماکیاولی، دوران جدیدی در تاریخ اندیشـــۀ 

 modernity اروپایی آغاز می شـــود که او آن را تجـــّدد یا

می خوانـــد و بدیهی اســـت که اشـــتراوس آن را ِصرِف نو 

شـــدن یـــا نوســـازی )modernisation( نمی داند، بلکه 

تجّدد چنان کـــه تاریخ نویســـان جدید توضیـــح داده اند، 

»انقابـــی« در ســـاختارهای اندیشـــیدن و رویکـــردی به 

عالـــم و آدم اســـت کـــه در فلســـفه بـــا فرانســـیس  بیکن 

انگلیســـی و به ویـــژه بـــا ُرنـــه  دکارت فرانســـوی و بـــا این 

گفتـــۀ او کـــه انســـان را موجـــودی می دانســـت کـــه در 

طبیعـــت تصّرف می کند، آغاز شـــده اســـت. اشـــتراوس 

به »گسســـت« میان اندیشـــۀ دو دوران اعتقاد داشـــت 

و در حالـــی که دوران قدیم را دوران اســـتقرار »ســـّنت« 

می دانســـت، بـــر آن بـــود کـــه در تاریخ اندیشـــۀ اروپایی 

ســـه موج پی درپی تجّدد، نظام ســـّنت را برای همیشـــه 

از میان برده اســـت«.

پـــس می تـــوان گفـــت کـــه در ایـــن امـــواج مدرنیتـــه 

عناصـــری وجـــود داشـــته کـــه آن را از دوران قدیـــم ذاتـــاً 

متمایـــز می کـــرده اســـت: رویکـــردی نویـــن بـــه عالـــم 

)کیهان شناســـی( و آدم )انسان شناســـی(؛ تـــاش بـــرای 

تصـــّرف در طبیعـــت به جـــای تســـلیم آن شـــدن؛ و نهایتاً 

تغییـــر در نظـــام »گفتـــار« به تبـــع دگرگونی در ســـامان 

اندیشـــیدن. بنابراین در نظم جدید امور یا دوران مدرن 

ســـه عنصر غالب وجود داشـــته که مدرنیته را از ســـّنت 

متمایـــز می کـــرده اســـت: تغییـــر رویکـــرد، تغییر جهت 

عمل و نّیت، و نهایتاً تغییر شـــیوۀ بیان. لذا برای تفسیر 

ســـامان اندیشـــۀ این دوران و برجســـته کردن تمایز آن با 

گذشـــته، بایستی این وجوهات ســـه گانه را در هر متنی 

کـــه بـــه ایـــن دوره تعّلـــق دارد واکاوی و تدقیق کرد.

شـــهریار ماکیاولی تقریبـــاً تمام این وجوهـــات مدرن 

را در خـــود نهـــان داشـــت و به دلیل همیـــن نوآیینی بود 

که اساســـی جدید را برای جهان سیاســـت بنیاد می نهاد 

که هم پایۀ با اکتشـــافاِت گالیله، جدید و ارزشـــمند بود. 

از  انسان شناســـی اش  و  کیهان شناســـی  در  ماکیاولـــی 

جهان قدیم گسســـته بود و خود با اِشـــراف کامل به این 

گسســـِت نوآیین آن را اعـــام می کـــرد. به عبارتی دیگر، 

اشتراوس به »گسست« 
میان اندیشۀ دو دوران 

اعتقاد داشت و در حالی 
که دوران قدیم را دوران 

استقرار »سّنت« می دانست، 
بر آن بود که در تاریخ 

ج  اندیشۀ اروپایی سه مو
پی درپی تجّدد، نظام 
سّنت را برای همیشه از 

میان برده است«
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ماکیاولـــی بـــا گسســـت از نـــگاه قدیـــم بـــه عالـــم و آدم 

ســـرآغازی جدید را برای نظریۀ دولـــت بنیان می گذارد.

مشـــخصاً اصول تأسیسی ماکیاولی در کیهان شناسی 

تغییـــر نـــگاه از ملکـــوت ُمثل به ناســـوت منطـــق جاری 

سیاســـت است، و در انسان شناســـی عبور از نسخه های 

تجویزی ناظر بر اینکه انســـان چه باید باشد به الگوهای 

تحلیلی معطوف به اینکه انســـان چه هســـت.

ماکیاولی در همان عبارت پیش گفته مشـــّخصاً جهان 

ُمثلی امر سیاســـی و خیاالت فیلسوفانه را نفی می کند: 

پادشـــاهی هایی  و  جمهوری هـــا  بـــاب  در  »بســـیاری 

خیال پـــردازی کرده انـــد کـــه هرگز نه کســـی دیـــده و نه 

شـــنیده«. به تعبیر آلبرت هیرشمن، نقد ماکیاولی علیه 

»جمهوری هـــای خیالـــی« اســـت. البتـــه جمهـــوری در 

عبـــارت ماکیاولی به معنای جمهوری هـــای دموکراتیک 

مـــدرن بـــه کار نرفته و تنهـــا ناظر بـــر گونه ای از ســـامان 

سیاســـی اســـت و تلویحاً می توان آن را دولت دانســـت.

اّمـــا در برابر جمهوری خیالـــی چه جایگزینی باید قرار 

بگیـــرد تا با نظم دنیـــای جدیدی که در حـــال زایش بود، 

هماهنگ باشـــد؟ ماکیاولـــی خود به تصریح می نویســـد 

و جـــای شـــبهه ای باقی نمی گـــذارد: »واقعّیـــت موجود 

امور«؛ یا به تعبیری ناســـوت سیاســـت به جـــای ملکوت 

آرمان شـــهرهای خیالین فاسفه.

از نظر فلســـفی تاش ماکیاولـــی در توّجه به واقعّیت 

موجود امور در گسســـت از انگاره های فلسفی مدرسی 

ایجاد شـــده بود. کما اینکه فرانســـیس بیکـــن  -پدر علم 

تجربـــی - عمیقاً با ماکیاولی احســـاس همدلی داشـــته و 

از اینکه او با گسســـت از نگاه مدرسی کوشیده است تا 

سیاســـت را به روش های تجربی مورد پژوهش و بررســـی 

قرار دهد ســـتایش می کرده اســـت.

تأّمـــل سیاســـی از ســـاختن  بـــا ماکیاولـــی موضـــوع 

الگوهـــای خیالـــی در عالم مجرّدات عقلـــی به تحقیق و 

بررســـی و پژوهـــش برای کشـــف قواعد واقعی سیاســـی 

کـــه در جهانـــی عینـــی در جریـــان بـــود، تغییـــر جهـــت 

داد. سیاســـت را بایـــد شـــناخت و نه اینکـــه تخّیل کرد. 

بحـــث اصلی بر ســـر شـــناخت امور بـــود. متعلَّق آگاهی 

در جهـــان قدیـــم امـــری خیالین بـــود؛ اّما علم سیاســـت 

به تبـــع علم نویـــن خواهان شـــناخت مناســـبات موجود 

بود و نمی توانســـت با چشـــم دوختن به آســـمان ایده ها 

در چاله هایـــی بیفتد که دقیقاً پیش پایـــش، روی زمین، 

قرار داشـــت.

در یـــک نگاه کّلـــی، گسســـت رادیـــکال ماکیاولی در 

جهـــان سیاســـت بر همان شـــکافی بنا شـــده بـــود که دو 

جهان قرون وســـطا و رنســـانس را از یکدیگر جدا می کرد. 

کاســـیرر در توضیـــح انگاره های فرد و کیهان در فلســـفۀ 

رنســـانس تأکیـــد کـــرده کـــه روح کّلـــی قرون وســـطا در 

جســـت وجوی اصول الهی حاکم بر کائنات بوده است. 

در حالی که روح کّلی عصر رنســـانس در جســـت وجوی 

اصـــول عقانی حاکم بر اشـــیاء بوده اســـت.

جهـــان قرون وســـطا بر نظمی سلســـله مراتبی اســـتوار 

بـــود کـــه بـــه خـــدا می انجامیـــد؛ لـــذا معیـــاری فراباش 

داشـــت که با پذیرش آن ارزش گـــذاری امور این جهان و 

فهـــم آن هـــا امکان پذیر می شـــد. در قرون وســـطا:

»بـــرای آنکه انســـان حقیقـــت مطلـــق و تغییرناپذیر را 

بیابـــد، باید فراســـوی آگاهی خود و وجـــود خویش برود. 

او بایـــد خـــود را متعالی کنـــد... با این نـــوع تعالی، کل 

روش دیالکتیک کاماً دگرگون می شـــود. خرد اســـتقال 

و خودبســـامانی اش را از دســـت می دهـــد. خـــرد دیگـــر 

از خـــود نوری نـــدارد و فقط بـــا نور عاریتی و انعکاســـی 

می درخشـــد. اگر این نور قطع شـــود، خرد انســـان بی اثر 

و ناتوان می شـــود«.

به عبارت دیگر، هســـتی انســـان کـــه در نظام وحیانی 

خلقـــت امـــری عارضـــی اســـت در ُبعـــد معرفتـــی او نیز 

بازتاب می یابد و خرد وابســـته بـــه نوری مابعدالطبیعی 

می شـــود که در سلســـله مراتب کیهانی بـــه ارث ُبرده از 
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فلوطین مشـــّکک بـــود. ذهن در بهترین حالـــت، آینه ای 

اســـت که معرفت امر متعالـــی را انعکاس می دهد. ِخرد 

نه توان درک امور را دارد و نه می تواند مناســـبات میان 

اشـــیاء را درک کند. پس مسئله چیزی جز جست وجوی 

اصول الهی حاکم بر هســـتی نخواهد بود. انســـان طُفیل 

است. هستی 

اّمـــا روح رنســـانس چـــه در ماکیاولـــی حلـــول کند که 

می خواهـــد قلمرو سیاســـت را بپژوهد، یـــا در داوینچی 

متجّلی شـــود که خواهان کاویدن قلمرو طبیعت است، 

به هرحال کوششـــی اســـت برای کشـــف و صورت بندی 

اصولـــی عقانـــی که بر اشـــیاء و پدیده هـــا و رویدادهای 

انســـانی حاکم اســـت. بنابراین معیارهـــای معرفتی این 

دوره درون بـــاش بـــود. پروبلماتیـــک عصـــر فهـــم جهـــان 

عینی بـــود. نّیت، چگونگی دخل و تصّرف در آن، و زباِن 

گفتـــار زمانه بیـــان و صورت بندی مســـائلی کـــه در این 

زندگـــی ناســـوتی قابل به کار گرفتن باشـــد.

با توّجه به این عقبـــه، نّقادی ماکیاولی از جمهورهای 

خیالـــی مشـــّخصاً ناظر بر شـــهر زیبای افاطـــون و جهان 

ُمثـــل اوســـت. شـــهری در عالـــم مجـــرّدات عقلـــی کـــه 

مابه ازایـــی در جهـــان واقعّیـــت نـــدارد. طباطبایـــی، در 

جـــدال قدیـــم و جدیـــد، عبـــارت پیش گفتـــه را این گونه 

 verita( امـــور  مؤثـــر  »حقیقـــت  می کنـــد:  ترجمـــه 

effettuale della cosa(« و در توضیـــح آن می نویســـد:

»ترکیـــب اصطاحـــی verita effettuale مضمونـــی 

گســـترده تر از امـــر واقـــع دارد و به ویژه بـــه مجموعه ای 

از »علّیت هـــا« و پی آمدهـــای مؤثـــر علّیت هـــا اطـــاق 

می شـــود و از ایـــن رو، ماکیاولـــی effettuale را به عنوان 

صفتـــی بـــرای verita به کار گرفته اســـت تـــا »حقیقت 

مؤثـــری« را توصیف کند که از محـــدودۀ »ِصرف واقع« 

فراتر مـــی رود«.

هـــاروی منســـفیلد نیـــز توضیـــح داده اســـت کـــه در 

نگاه نخســـت به نظر می رســـد که »شـــهریار« در سّنت 

سیاست نامه نویســـی  یـــا  شـــاهان  آیینـــۀ  کتاب هـــای 

یـــا  انـــدرز  کتاب هـــای  معمـــوالً  کـــه  می گیـــرد؛  قـــرار 

نصیحةالملوک هایـــی بوده انـــد تـــا شـــاه در آیینـــۀ آن هـــا 

بـــه ارزیابـــی رفتـــارش بپـــردازد، ایـــن ســـّنت بـــا کتـــاب 

»کوروش نامه« اثر فیلســـوف یونانی گزنفـــون )۳۵۰-۴۳۱ 

قبـــل از میـــاد( آغاز شـــده و در ســـده های میانـــۀ تاریخ 

اروپـــا تـــداوم یافته اســـت. تا پیـــش از ماکیاولـــی، آثاری 

از ایـــن دســـت بـــه شـــاه توصیـــه می کردنـــد که خـــود را 

بـــا الگوی ارائه شـــده وفـــق بدهد )بـــا یک بایـــد خیالی و 

مثالیـــن(، اّمـــا نســـخۀ ماکیاولـــی توصیـــه می کنـــد کـــه 

شـــهریار بایـــد »حقیقـــت مؤثر« امـــور را مّدنظر داشـــته 

باشـــد )یـــک باید عینـــی و ملمـــوس( و برای پرهیـــز از در 

تباهـــی افتـــادن از معیارهـــای نخ نمای »چه بایـــد کرد« 

در گـــذرد. برای شـــهریار ماندن، بایســـتی چگونه خوب 

نبـــودن و عمل کردن بر »اقتضاِی ضـــرورت« را آموخت. 

ناظر آگاه خواهد دید که چنین شـــهریاری رفتارش تنها 

به واســـطۀ »ضـــرورت امـــور« هدایت می شـــود؛ بنابراین 

با چنین تفســـیری و از ایـــن دیدگاه، می تـــوان ماکیاولی 

را به ســـان مؤســـس علم سیاســـت نوین نام بـــرد. علمی 

کـــه می خواهد با جهاِن سیاســـت »آن گونه که هســـت« 

رفتـــار کند و نـــه »آن گونـــه که باید باشـــد«.

ایـــن حقیقت مؤثـــر امور و کشـــف منطق مناســـبات 

نیروها در این چارچوب جایگزیِن بود و نمود در فلســـفۀ 

افاطونی شـــده اســـت. در فلســـفۀ افاطون، و به تبع آن 

در فلســـفۀ سیاســـی اش، حقیقـــت امور در جهـــان مثل 

قرار داشـــته و دنیای پدیدارها، به ســـان اشـــباح سایه ها، 

امـــری عرضی و فاقـــد اصالت بود. در چنیـــن دیدگاهی 

همه چیـــز بـــه بایـــدی اســـتعایی ختـــم می شـــد: باید با 

الگـــوی ُمثل جهان را ســـاخت، باید شـــهری زیبا بنا کرد، 

باید آن گونه زیســـت. بایدهایی که همگی بودی را اصل 

قـــرار داده بودنـــد که در واقـــع وجود خارجی نداشـــت. 

اّمـــا ماکیاولـــی حقیقت مؤثر امـــور، توّجه به حـــاقِّ واقع 

و منطـــق مناســـبات قدرت عینـــی و واقعـــی را جایگزین 

دوگانـــۀ افاطونـــی بود و نمـــود می کند.

بـــه چالـــش کشـــیدن الگوهـــای خیالین فلســـفی روح 

حاکـــم بـــر ایـــن دوره بـــود. ماکیاولـــی در نقـــدی چنین 

رادیـــکال تنهـــا و یگانه مـــورد نبود. ســـامان دانایی عصر 

مبانـــی تخّیلی آرمان شـــهرهای متافیزیکـــی - مثل جهان 

مثـــل افاطون و شـــهر خـــدای ســـّنت آگوســـتین - را رد 

کـــرده بود و دیگـــر با آن ها همدلی نمی کـــرد. طباطبایی 

توضیح داده که غیر از ماکیاولی دیگر متفّکر ایتالیایی، 

فرانچســـکو گوئیتچاردینی، نیز مانند ماکیاولی تأّمات 

امـــور  دربـــارۀ  الهّیـــات -   اهـــل  البتـــه،  - و  فیلســـوفان 

مابعدالطبیعـــی را کـــه او آن هـــا را »تّرهات فیلســـوفان« 

می نامیـــده، فاقد ارزش می دانســـته و در رد و طرد آن ها 

می کوشـــیده اســـت. گوئیتچاردینی با نـــام بردن صریح 

از افاطـــون همـــان نظریـــات ماکیاولـــی را به صراحـــت 

بیشـــتری یادآور می شـــود:

»مـــا نباید در جســـت وجوی حکومتی خیالی باشـــیم 

کـــه بیشـــتر در کتاب هـــا می توان پیـــدا کـــرد، چنان که 

ماکیاولی در کیهان شناسی و 
انسان شناسی اش از جهان 

قدیم گسسته بود و خود با 
ِاشراف کامل به این گسسِت 
نوآیین آن را اعالم می کرد. 

، ماکیاولی  به عبارتی دیگر
با گسست از نگاه قدیم 
به عالم و آدم سرآغازی 

جدید را برای نظریۀ 
دولت بنیان می گذارد
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جمهـــوری افاطون بود، تا در عمل، بلکه پس از بررســـی 

سرشـــت، چگونگی، اوضاع  و احوال، تمایـــات، و – برای 

اینکـــه این همـــه را در یـــک کلمـــه خاصه کنیـــم – مزاج 

)umori( شـــهر و شـــهروندان، بایـــد در جســـت وجوی 

حکومتـــی باشـــیم تا پـــس از قانع کـــردن شـــهر، امیدوار 

باشـــیم کـــه می توانیم آن شـــیوۀ فرمانروایی را در شـــهر 

وارد کنیـــم و آنـــگاه  کـــه آن را وارد کردیـــم، می توانیـــم با 

توّجـــه به ذائقـــۀ خـــود آن را پذیرفته و حفـــظ کنیم«.

اّمـــا اگـــر طبیعـــت دولـــت و شـــهریار را بایســـتی بـــا 

روش هـــای علمـــی و تجربـــی بررســـید، آیـــا الزم نیســـت 

کـــه ذات شـــهروندان و طبیعـــت آدمـــی  -یـــا به تعبیـــر 

گوئیتچاردینـــی مـــزاج شـــهر و شـــهروندان - نیـــز مـــورد 

بازخوانـــی قـــرار بگیـــرد؟ هیرشـــمن متذّکـــر شـــده کـــه 

ماکیاولـــی احتمـــاالً خـــود دریافتـــه بـــوده کـــه نظریه ای 

واقع گرایانـــه دربـــارۀ دولـــت در گـــرو شـــناخت طبیعت 

آدمـــی اســـت، اّمـــا اشـــاراتش به ایـــن موضـــوع پراکنده 

بوده و نامنتظم، هرچنـــد همواره تیزبینانه. پس ضروری 

اســـت تـــا بـــرای فهـــم نظریـــۀ دولـــت ماکیاولـــی نـــگاه 

انسان شـــناختی او نیز بررسی شـــود. اگر دولت اجتماع 

شـــهروندان اســـت پس باید برآمـــده از ُخلـــق و خوی آنان 

نیـــز باشـــد تا بتواند بـــر آنان حکومت کنـــد. این وحدت 

انسان شناســـی و نظریۀ سیاســـی را در آثار اکثر متفّکران 

بـــزرگ می تـــوان رهگیـــری کـــرد. بـــرای مثـــال، در شـــهر 

خدای ســـنت آگوســـتین دولت برآمده از ذات گناهکار 

انســـان بود لذا به مثابٔه شـــّری ضرور توجیه پذیـــر بود؛ یا 

لویاتـــان ضـــرورت جامعه ای اســـت که انســـان هایش در 

فقـــدان خداِی میـــراِی دولِت تصّنعی هابـــزی یکدیگر را 

می درنـــد.

انسان شناســـی ماکیاولـــی نیـــز تابعی از همـــان ُحکم 

پیش گفتـــه بـــود: گذار از خیاالت فلســـفی بـــه واقعّیت 

موجـــود امور. ماکیاولی از تصویر متضـــاد خیال پردازانۀ 

فلســـفی بـــا آنچه در جهـــان عینـــی در گذران اســـت به 

شـــکاف میـــان آرمـــان و واقعّیـــت تعبیـــر می کنـــد کـــه 

بی توّجهـــی بـــه آن می توانـــد عواقبـــی بس وحشـــتناک 

داشـــته باشد:

»شـــکاف میـــان زندگـــی واقعـــی و زندگـــی آرمانـــی 

چنـــدان اســـت که هـــرگاه کســـی واقعّیـــت را بـــه آرمان 

بفروشـــد به جای پایســـتن خویش، راه نابودی را در پیش 

می گیـــرد«.

به بیانـــی صریح تـــر، بحـــث ماکیاولـــی در »نســـبت 

میان هســـت و باید« اســـت. ماکیاولی معتقد است که 

تاکنون فاســـفه بـــه ایـــن پرداخته اند که انســـان چگونه 

بایـــد باشـــد؛ اّمـــا مســـئلۀ اصلـــی این اســـت که انســـان 

چگونـــه هســـت. شـــکاف میان هســـتن آدمـــی و صورِت 

بایـــدی فاســـفه - اگرچـــه در صـــورت تحّقق ِشـــکفتگی 

ُشکوهنده ای را می ســـازد - ولی بالواقع ُمغاِک ُپرناشدنی 

واقعّیـــت و آرمـــان، موجود و خیالیـــن، طبیعی و تصّنعی 

را َبـــر می ســـازد که جـــز گمراهی نمی آفرینـــد. اگر دّقت 

کنیـــم تقریبـــاً انحراف تمـــام مکاتب تاریخـــی در همین 

نکته اســـت: تاش بـــرای تحمیل بایدهایـــی بر طبیعت 

انســـان که با هستن او در تضاد اســـت، که نمونۀ بارز آن 

را در الگوهـــای مارکسیســـتی شـــاهد بوده ایم.

 کســـی که بیـــش از همـــه به ایـــن نکتـــۀ تأّمل برانگیز 

اندیشـــۀ ماکیاولی توّجه نشـــان داد، اســـپینوزا بـــود. او 

از معـــدود کســـانی بود کـــه از البه الی فحوای ســـخنان 

ماکیاولـــی بـــه اصالـــت آن هـــا پـــی ُبـــرد و اندیشـــۀ او را 

تئوریـــزه کـــردن تقلـــب و تغلـــب ندانســـت. اســـپینوزا 

به تبـــع ماکیاولـــی سیاســـت را مبتنی بـــر حقیقت مؤثر 

نیروها دانســـته و بنیاد انسان شناســـی سیاســـی را توّجه 

به واقعّیت انســـان قرار داده اســـت. طباطبایی در دفتر 

ســـوم تاریخ اندیشه این نکته را شـــرح داده و این فقره را 

از اســـپینوزا به عنوان شـــاهدی برای تائید آورده اســـت:

»بنابرایـــن از زمانی که من مطالعه در باب سیاســـات 

را موضـــوع کار خـــود قـــرار دادم، کوشـــش کـــردم آن را 

ت کنیم تقریبًا 
ّ

اگر دق
انحراف تمام مکاتب 
تاریخی در همین نکته 
است: تالش برای تحمیل 
بایدهایی بر طبیعت 
انسان که با هستن او در 
تضاد است، که نمونۀ 
بارز آن را در الگوهای 
مارکسیستی شاهد بوده ایم
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 ex ipsa( از َنفـــس وضـــع و شـــرایط طبیعـــت انســـانی

humanae naturae conditione( و نـــه از امـــور بدیع 

و خـــاف آمد عادت، بـــا برهان یقینـــی و غیرقابل تردید 

اســـتنتاج و ثابـــت کنـــم، اّما تنهـــا بر مبنـــای اصولی که 

بـــه بهتریـــن وجهـــی بـــا عمـــل مطابقت داشـــته باشـــد. 

بـــرای اینکـــه بتوانـــم آنچـــه بـــه دانـــش سیاســـت مربوط 

می شـــود، با همـــان آزادی ذهن مورد بررســـی قـــرار دهم 

کـــه بر حســـب معمـــول ریاضّیـــات را مورد بررســـی قرار 

می دهنـــد، کوشـــش کردم اعمال انســـانی را بفهمم و نه 

اینکـــه از آن ها با تأســـف یاد کنم یا آن هـــا را مورد طعن و 

قـــرار دهم«. لعن 

لـــذا بـــا ماکیاولـــی و اســـپینوزا دیگر بحث بر ســـر این 

نبـــود که خشـــم و خشـــونت و دروغ گویـــی و فریبکاری 

و عهدشـــکنی و دیگـــر رذایـــل طبیعـــت انســـانی، که در 

موقعّیـــت مقتضـــی چـــون مـــاِر فســـردۀ موالنا ســـر بلند 

می کنـــد، را بایـــد بالُکل دگرگـــون کرد و انســـانی آرمانی 

و مثالین ِوفق نسخه های فاســـفۀ قرون ماضی ساخت؛ 

بلکه بحث بر ســـر تمهیِد ســـاز و کارهایی بود که انسان 

را همین گونه که هســـت بپذیـــرد اّمـــا در چارچوب های 

قانـــون و اقتـــدار مهار کنـــد: پذیرش طبیعـــت آدمی اّما 

تاش بـــرای نظـــارت بر آن.

از همیـــن رو، اســـپینوزا بـــرای فهم طبیعت انســـان و 

ماهّیـــت امـــور به جای فاســـفه و غـــار تئوریـــک آن ها به 

اهـــل سیاســـت و تجارب پراتیـــک تاریخ سیاســـی رجوع 

می کند و »قلمرو مناســـبات سیاســـی را کـــه پیوندهای 

اســـتواری با تجربۀ انســـانی یعنی عمل دارد« برای فهم 

سرشـــت امـــور بر خیاالت فلســـفی ترجیـــح می نهد.

ماکیاولـــی بـــا چنین عقبـــه ای در انسان شناســـی، که 

البتـــه بـــدان تصریح نکـــرده ولـــی آن را مفـــروض گرفته، 

احکامـــی این چنین صادر کرده که برای کســـانی که جز 

بر ظواهر امور نمی نگرند موجب بدفهمی شـــده اســـت:

»هرکـــه بخواهد در هرحـــال پرهیزگار باشـــد، در میان 

این همـــه ناپرهیزگاری، سرنوشـــتی جز ناکامـــی نخواهد 

داشـــت. از این رو، شـــهریاری که بخواهد شهریاری را از 

کف ندهد، می باید شـــیوه های ناپرهیـــزگاری را بیاموزد 

وهرجا که نیاز باشـــد، بـــه کار بندد«.

تمـــام تـــاش ماکیاولی، و اســـپینوزا بعد از او، بر ســـر 

ایـــن اســـت کـــه ســـعادت و آزادی انســـان را از دل آنچه 

هســـت )و علی القاعده موجود اســـت( بیرون بکشد و نه 

از میـــان آنچه باید باشـــد )و علی االصول اکنون ناموجود 

اســـت(. به همین دلیل، ماکیاولی به کاربســـت صفات 

توّجه دارد و نه وجود فی نفســـۀ آن ها. مســـئله این است 

کـــه در گســـترۀ عمِل سیاســـی از فضیلـــت و رذیلت چه 

نتایجی حاصل می شـــود:

»زیرا چـــون نیک بنگریم می بینیم خیم هایی هســـت 

کـــه فضیلـــت به شـــمار می آینـــد اّما بـــه کار بستنشـــان 

ســـبب نابـــودی می شـــود؛ حـــال آنکـــه خیم هایـــی دیگر 

هســـت کـــه رذیلـــت بـــه نظـــر می آینـــد اّمـــا ایمنـــی و 

کامروایـــی بـــه بـــار می آورند«.

بـــا توّجه به چنیـــن مقّدماتـــی، اســـپینوزا تمام بحث 

ماکیاولـــی را وارونـــه می کنـــد و اســـتدالل می کنـــد که 

ماکیاولی در ســـاحتی ســـلبی ســـخن گفته و نه ایجابی، 

لذا او فیلســـوف آزادی است. او با نشـــان دادن واقعّیت 

سیاســـت به شهروندان هشـــدار داده تا مهار حکومت را 

به دســـت هر کســـی نسپارند:

»ماکیاولی با زیرکی بســـیار به ظاهر تشـــریح می کند 

کـــه شـــهریاری کـــه انگیزه ای جز شـــهوت قـــدرت ندارد 

چـــه وســـایلی را باید بـــه کار برد تـــا قلمـــروش را مطیع و 

منقـــاد خویـــش گرداند؛ اّما مشـــکل بتوان یقین داشـــت 

که غرض او چیســـت... شـــاید می خواســـت نشان دهد 

کـــه مردمـــان آزاد در ســـپردن اختیار مطلـــق رفاه خویش 

به دســـت یک شـــخص چقدر باید محتاط باشند... زیرا 

که آن شـــخص هر روز از توطئۀ تازه  ای در هراس خواهد 

بود و لذا ناگزیر به مســـائل شـــخصی خود بیشتر خواهد 

پرداخـــت، و در مـــورد مردمان به جای آنکـــه در فکر خیر 

و صـــاح آنان باشـــد بر ضـــد آنان نقشـــه خواهد ریخت. 

من در خصوص آن مرد بســـیار دوراندیش بیشـــتر به این 

عقیـــده می رســـم، زیـــر می دانیم کـــه او طرفـــدار آزادی 

بـــود، و برای حفـــظ آزادی نیز صحیح تریـــن اندرزها را به 

ما داده اســـت«.

 چه ماکیاولی را نظریه پرداز فریب و دروغ بدانیم و یا 

کســـی که متناســـب با احواالت تاریخی ایتالیای از هم 

گسســـتۀ روزگارش میهن پرســـتی آتشـــین مزاج بوده که 

اســـتقال و آزادی میهنش را بر رستگاری روحش ترجیح 

داده اســـت، لذا با پیچیدن چنین نسخۀ وحشتناکی در 

شـــهریار امیدوار بوده تا شهســـواری از راه برســـد و آن را 

عملّیاتـــی کند تا ایتالیا آزاد و مســـتقل گردد، به  هر حال 

در مقـــام مخالـــف و موافق، نمی توانیم بر ســـر این نکتۀ 

حداقلی در اندیشـــۀ ماکیاولی به اِجماع نرسیم که او از 

جهاتی حقیقت سیاســـت و قدرت را به نمایش گذاشته 

اســـت؛ حقیقتی که هیچ گاه در آرمان شـــهرهای فلسفی 

نمی شد.  نمودار 

با توّجه به چنین 
مقّدماتی، اسپینوزا تمام 
بحث ماکیاولی را وارونه 

می کند و استدالل می کند 
که ماکیاولی در ساحتی 

سلبی سخن گفته و نه 
ایجابی، لذا او فیلسوف 
آزادی است. او با نشان 

دادن واقعّیت سیاست به 
شهروندان هشدار داده تا 
مهار حکومت را به دست 

هر کسی نسپارند
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کیاولی  ما
و ایدٔه جمهوری خواِه سیاست

ولی موریتزیو ویر
مترجم: علی نجات غالمی
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اگــر فقــط یــک نکتــه در کار باشــد کــه دانشــوران، در 

آن به اجماعی گســترده نائل آمده باشــند، آن این اســت 

کــه ماکیاولــی یک نظریٔه جدید و یک علــم جدید دربارٔه 

سیاســت ایجــاد کــرد. چه ایــن گناه او پنداشــته شــود و 

چــه بزرگ ترین ســهمش در فرهنگ مــدرن، آنچه به نظر 

غیرقابــل مناقشــه می آید، این اســت که ماکیاولــی ایدٔه 

جمهوریایِی سیاست را رد کرد و برایمان گزارشی تازه از 

اینکه سیاست کاً دربارٔه چه است، فراهم آورد. استدالل 

این است که ماکیاولی با تکیه بر دیدگاه کاسیک مبنی 

بــر اینکه سیاســت فِن تأســیس و حفظ یــک اجتماع نیک 

اســت، تأکید داشــت که هدف سیاســت جستِن قدرت 

است و »مرد سیاســی« نمی تواند »نیک مرِد باستانیان« 

باشــد. در حالی  که دانشوراِن متعّددی تأکید داشته اند 

که اصالت ماکیاولی نهفته در بازتعریف غرض سیاست 

است،۱ دیگر دانشوران سهم او را در یک روش شناسی نو 
از ُجستار سیاسی مؤّکد ساخته اند.۲

این توافق در میان دانشوران معاصر می تواند به راحتی 

با عقاید سیاسِی قرون شانزدهم و هفدهمی تقویت شود 

که ماکیاولی را مفسِد ایدٔه راستیِن )ارسطویِی( سیاست 

می نامیدند و به وی در مقام متفّکری اشارت می کردند 

کــه فاخرتریــِن فنــون انســانی را بــه یــک فــن از حکومت 

جّبارانه مســتحیل ساخت. مثاً جنتیلٔه معصوم نوشت 

که ماکیاولی »اصل  هایی همه شرور و عجول که در اینجا 
نه علم سیاست بلکه علم جّبارّیت  اند« را ابداع کرد.۳

بــا وجــود ایــن، یکــی از نویســندگان در اروپــای مدرِن 

اّولّیــه، دیــدگاِه غالــب ماکیاولــی را وارونه کــرد و مّدعی 

شــد که دســتاورِد عظیِم این دبیرِ فلورانسی، کشفش از 

ایده آل جمهوریایی بود آن گونه که در تضاد با سیاســت 

به مثابٔه فن جّبارّیت است. من دارم به جیمز هرنیگتون 

اشــاره می کنــم کــه ایــن نکتــه را باقــّوت در تمهیداتــی 

»Preliminaries« بر اوســِینا/اَبحار » Oceana« که در 

۱۶۵۶ نشر یافت، ساخته و پرداخته کرد. مقّدمٔه استدالل 

او که شایستٔه ماحظه ای مفّصل است، تمایز بین »حزم 

باستانی« و حزم »مدرن« است. حزم باستانی، بر انسان 

از ســوی خود خداوند آشــکار شــد و یونانیان و رومیان از 

آن پیروی کردند. حاکمّیتی که قوام گرفته بر طبق حزم 

باستانی بود، حاکمّیتی حق محور »de Jure« بود، یعنی 

»جامعٔه مدنِی قوام گرفته و حفظ شده بر اساس حق و نفِع 

عمومی«. حزم مدرن در مقام »فّنی است که به موجب 

آن یــک تن یا مردان اندکی، یک شــهر یــا یک مّلت را تابع 

کــرده و بــر منفعت های خصوصی  شــان یــا خصوصی اش 

حکومــت می کنند یــا می کند. از آنجا کــه در حاکمّیِت 

فی الواقــع، قوانیــن برای حفــِظ منافِع یک تن یــا تعدادی 

محدود ایجاد می شوند، می توان گفت که این حاکمّیتی 

از ســوی افراد است نه از سوی قوانین. هرینگتون ضمن 

روشن سازِی تمایزِ بین حزم باستانی و مدرن می نویسد:

»نــوع نخســت، آن چیزی اســت که ماکیاولــی )که از 

کتبش غفلت شده است( تنها سیاست مداری است که 

قصد بازیابی  اش را دارد و لویاتان )کســی که می خواهد 

این کتاب را بر دانشــگاه ها تحمیل کند( در شــرِف نابود 
کردن آن است«.۴

معمای تفســیری، روشــن بــه نظر می رســد: ماکیاولی 

دیــدگاه  او  آیــا  می کنــد؟  چــه  سیاســت  مفهــوم  بــا 

جمهوری خواهی را به مثابٔه فن تأســیس و ابقای اجتماع 

سیاسی خوب از میان برد یا بازیابی کرد؟

همچنین آنچه به نظر واضح می رسد این است که این 

پرسش فراتر از مطالعاِت ماکیاولی است. به نحوی صریح 

یا مســتتر مــا همه در حال اســتفاده از فهــم ماکیاولینی 

از سیاســت به مثابــٔه بازی هــای قــدرت، راحتــی و منافع 

شخصی هستیم که باید در زبان یک علم تجربی به بحث 

گذاشته شود. اگر ما کشف کرده باشیم که ماکیاولی در 

واقع به ما داســتانی کاماً متفاوت را گفته اســت مبنی 

بر اینکه سیاست فقط به حفِظ یک اجتماع از انسان هایی 

مربــوط اســت کــه تکیه بر عــدل و خیــر عمومــی دارند، 

بســا برانگیخته شــویم که عادات ذهنی مان در خصوص 

سیاست را بازبنگریم. یک فهم تاریخی از زبان ماکیاولی 

می توانــد گــزارِش نظــرِی جّذابی را حاصــل آورد. آنی که 

می توانــد همان طور که غالباً صادق اســت دارای اخاِق 

خاص خودش باشد.

برای رسیدن به یک فهم رضایت بخش از آنچه مدنظر 

)و   »politico  « پلیتیکو/سیاســی  واژٔه  از  ماکیاولــی 

مترادفات و هم خانواده های آن( است و اینکه وی چگونه 

معنــای کاســیک آن را دگرگــون کرد، بهترین اســتراتژی 

آغــاز از توصیــِف شــیوه های قــراردادِی ]معمول/عرفــِی[ 

ســخن گفتن دربارٔه سیاســت در ادبّیات زمانٔه اوســت. 

مــا ضمِن تعریِف آنچه عماً از ســخن گفتن از سیاســت 

مــراد می شــود، امیدواریم بفهمیم که آیــا و تا چه میزان 

ماکیاولی قراردادهای مرسوم را امضا، رد یا بازنگری کرده 

است.

بازنگرِی ایدٔه کالسیک سیاست: سیاست و سویتاس
کلمــٔه  مــدرن،  اّولّیــٔه  اروپــای  سیاســِی  زبــان  در 

ع با  آنچه در مجمو
دستگاِه واژگانی سیاست 

بیگانه است، جّبارّیت 
است، یعنی حکومت 

کردن دلبخواهی ای که در 
تناقض با خوِد ذاِت پولیتیا 
)politia( است، این بعید 

است که از اقلی از سیاست 
برخوردار باشد
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پولیتیکوس/سیاست مدار ] politicus[ و هم خانواده  های 

آن برای ارجاع انحصاری به سیویتاس/شهر ] civitas[ به 

کار می رفتند که به مثابٔه اجتماعی از انســان ها فهمیده 

می شــد کــه گــرد هــم می آمدنــد تــا در عدالــت تحــت 

حاکمّیِت قوانینی یکسان زندگی کنند. عدالت و قانون، 

عواطف انســان ها را تعدیل کرد و به آن ها اجازه می دهد 

نه تنها در امنّیت زندگی کنند، بلکه همچنین از زندگی 

خیر بهره مند گشــته تا در وفاق و دوســتی سهیم شوند. 

این مفهوم از سیاست که از همان آغازهای قرن سیزدهم 

وارد گردش می شود، به ابعاد متنّوعی از وجود سیویتاس 

مرتبط اســت، یعنی قطعه ای شــاهکار از خرِد سیاســی و 

حقوقی باستانی که به مثابٔه یک امکاِن تاریخی در پایان 

قرون وسطا دوباره ظهور می کند.

از سوی دیگر، نویسندگانی که حاکمّیِت شهریاری یا 

مونارشــی را ترجیح می دهند، قیــد پولیتیکوس را به کار 

می برنــد تا تعدیــل و تقید قدرت پادشــاه را به نام برابری 

یــا از طریــق وجــود تنه هــای قوانیــن مرســوم یــا تنه های 

دانشــکده ای نشــان دهنــد کــه غرضشــان جلوگیــری از 

تصمیمــات دلبخواهــی اســت. کلمٔه پولیتیکــوس حّتی 

زمانی که برای حاکمّیت مونارشی به کار بسته می  شود 

همان طعم واژه  شناختِی شهر را حفظ می  کند: امپراتوری 

قانون، عدالت، اعتدال و وضعّیِت دانشکده  ای در اِعماِل 

مرجعّیِت واال.

 Policraticus از فصلــی  اهــِل سالســبوری در  جــان 

]پولیکراتیکــوس[ )۱۱۵۹( کــه طراحی شــده بود تا توضیح 

دهد شــهریار اگرچه »از قید و بندهای قانون رها شــده« 

حــال،  عیــن  »در  اّمــا   ،]legis nexibus absolutus  [

 legis tamen servus et [ »خدمتگــزار قانون و عدالــت

aequitatis[ اســت، تأکید دارد که قانون هدیٔه خداوند 

اســت و آن هایــی که می  خواهند به  نحو سیاســی زندگی 
کنند، باید تحت حکومت قانون زندگی کنند.۵

بــر طبــق نظــر پوتلمــی اهــل لــوکا، »قلمــرو سیاســی« 

بــا  تضــاد  در  کــه  آن گونــه   )dominium politicum(

»قلمرو استبدادی« )dominium despoticum( است، 

 oportet esse«/بایســتی تعدیل شــود )بایــد نــرم شــود

)»rector politicus/سیاســت مداِر  حــّکام  و   )»suave

قضــاوت  قوانیــن  بــر طبــق  را  مــردم  بایســت  حاکــم«( 

 principatus( »کننــد.۶ در خصوص »رهبــری سیاســی

politicus( نمونه  مثال  هایــی کــه می  تواند در جمهوری 

رومــی یافت شــود و در دولت  شــهرهای زمانــٔه او حّکام، 

انتخــاب شــده و بــر طبــق فضیلــت حکومــت می  کنند. 

 principatum ( »برخاف اعماِل ذیِل »رهبری پادشاهی

 )principatus politicum( در رهبری سیاسی ،)regni

حــکام مقّید به قوانین شــهرند و نمی  تواننــد گامی از آن 

فراتر نهند. دوباره کلمٔه پولیتکیوس با ویژگی  های شهر 

پیونــد می  یابد: اعتــدال، حّکام انتخابی، حکومت قانون 

و عدالــت.۷ بســیاری از واژگاِن سیاســی از آثــار ارســطو 

اســتقراض شــده  اند. از طریــق ترجمه و تفســیر دســتگاه 

لغتی در دســترس قرار می  گیرد که در آن سیاســت فقط 

بــا شــهر در پیوند اســت، یعنی اجتماع خوبی کــه در آن 

انسان  ها می  توانند یک زندگِی بافضیلت را زیست کنند. 

از آثار ارســطو دانشــوران، دسته  ای از قراردادها را مشتق 

کرده  انــد کــه بدل به مؤلفٔه اساســِی زبان سیاســِی اوایل 

مدرن شده است.

سیاســت که قراردادی  ترین تم  هــا را تلخیص می  کند، 

برجسته  تریِن فنون انسانی است، زیرا انسان را به حصول 

باالتریــن خیــر هدایــت می  کنــد، یعنــی خیــر اجتمــاع.۸ 

قبــل از هر چیز سیاســت عدالت را فراهم مــی  آورد )»اّما 

خیــر سیاســی آن چیزی اســت کــه عادالنه اســت«(. اّما 

عدالــت به  تنهایــی غــرِض تک نهاد شــهر نیســت. شــهر 

به  نحــوی کیفــی متفــاوت بــا اّتحاد سیاســی یا شــراکت 

تجــاری اســت. هــدف آن ایجــاد یک زندگی خــوب برای 

رفتــار بافضیلــت در شــهروندانش و تشــویق آن اســت 

)»لــذا، باید یک اشــتراک سیاســی از افعاِل خــوب برقرار 

کــرد، اّما با هم زندگی نکرد«(.۹ شــهر بســتر در دوســتی 

- که به  مثابٔه میلی برای انجام و ســهیم شــدن در چیزها 

به نحو عمومی تعریف می  شــود- و همبســتگی دارد، نه 

بــر صــرِف مبادلــٔه کاالها و محافظــِت دوســویه. آنجا که 

حسادت و اهانت در کار است، هیچ اجتماِع سیاسی  ای 

نمی  تواند وجود داشــته باشد. حاکمّیِت سیاسی به  نحو 

کیفــی متفــاوت بــا حاکمّیــِت خانوادگــی، مونارشــیک 

و بیــش از همــه مســتبدانه اســت. حاکمّیــت سیاســی 

مربوط به اجتماعی از افراد آزاد و برابر اســت و سیاســت 

 politica autem liberorum«( برابــر  و  آزاد  رهبــری 

متمایــز  خصایــص  و   )»et aequalium principatus

آن، ریاســت  های انتخابــی و جایگزینی  پذیــری متعاقــب 

حکومت  کنندگان و حکومت  شــوندگان است؛ »بنابراین، 

در سیاســت در بســیاری شــهریاری  ها، جــای شــهریار و 

رعایــا عوض می  شــود«.۱۰ شــهر دارای نظم خودش یعنی 

نظام  نامٔه پایه  ای آن ]کانستیویشــنش[ است که قواعدی 

بــرای انتصــاِب رؤســا و نیز بــرای اِعمال مرجعّیــِت برین 

مقــّرر می  ســازد. آنچــه در مجمــوع بــا دســتگاِه واژگانی 

در یک شهر راستین روابط 
بین شهروندان، روابط 
دوستی و هم بستگی 
هستند، هنگامی  که 
حسادت و عداوت جای 
دوستی را بگیرد شهر فقط 
ازدحامی از غریبه ها و 
دشمنان می شود.  یک 
شهِر به خوبی نظم یافته، 
یک اجتماِع حاکم بر 
خویش است که در آن 
عاّمه جایگاهی در زندگی 
عمومی دارد
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سیاســت بیگانه اســت، جّبارّیت اســت، یعنی حکومت 

کــردن دلبخواهی  ای که در تناقض با خــوِد ذاِت پولیتیا 

)politia( اســت، این بعید اســت که از اقلی از سیاست 
برخوردار باشد.۱۱

در  ســیزدهم  قــرن  در  کــه  سیاســت  از  مفهومــی 

گــردش افتــاد هیــچ داللــت منفــی  ای را بــه هیــچ شــکل 

نــدارد. در مقابــل سیاســت به  مثابٔه »علــِم معمارانه  ای« 

)architectural science( تلّقــی می  شــود کــه غرضــش 

طراحی شــکل شــهر و چیدماِن مکان و کارکردهای دیگر 

فنون است.

»اصل تریــن«  سیاســت  نیــز  آکوینــاس  بــرای 

)principalissim( در میان علوِم انسانی »علوم مربوط 

بــه انســان/ humane sciences« بــود، اگرچــه نســبت 

بــه تئولــوژی، ثانویه بود که هــدف نهایِی کل عالم لحاظ 

می  شــد. در حالــی که بحــث از هــدف نهایِی عالــم، در 

تئولوژی حق انحصارِی آن اســت. به سیاست این عنوان 

بخشــیده می  شــد کــه دربــارٔه باالتریــن خیــر در حیــات 

زمینی که همان شهر است سخن بگوید ]در واقع[ »توّجه 

بــه هدف غایی زندگی انســان به سیاســت تعّلــق دارد.۱۲ 

در حالــی کــه اجتماعات و فنون موجود در شــهر منافع 

]عایق[ خاص داشتند »مزّیتی جزئی و حاضر« سیاست 

مسئولّیتی برای یک منفعِت ]عاقٔه[ مادام  العمر حاصل 

مــی  آورد »که در طول زندگی مفید اســت«.۱۳ سیاســت 

از آنجــا کــه هدفش دقیقاً نظم دادن به شــهر بود و حّقی 

ویژه نســبت به همٔه فنون و اجتماعاتش داشــت به  طور 

تــام نیازمنــد تعریــف به  مثابــٔه »حکمــت  معماری/حزم 
معمارانه« ) prudentia architectonic( بود.۱۴

ترجمه  های لئوناردو ِبرونی از ارســطو دال بر گام مهم 

دیگــری به ســمت تعریــف دســتگاه واژگانی سیاســت با 

دســتگاِه واژگانــِی ســیویتاس بــود. بــرای برونــی گروهی 

از دانش  رشــته  های اخاقــی  ای کــه یونانیــان پولیتیــکا 

می  نامیدنــد بایســتی بــا »احــکام مربوط بــه جمهوری« 

شــود.  داده  انتقــال   )precepta circa rempublica  (

او تأکیــد داشــت کــه زمانــه  اش فرارســیده اســت کــه 

کتاب  هــای  از  ترجمــه  اش  بــر  ]درآمــدی[  پرولوگــی  در 

]منســوب به[ ارســطو در باب اقتصاد، دســتگاِه واژگانی 

خــاص خودمــان را به  جای کلمــات بیگانــٔه یونانی به کار 

 nos nostris vocabulis uti magis decet«( ببریــم 

que alienis«/مــا بایــد از اصطاحــات خودمان به جای 

اصطاحات دیگران استفاده کنیم(. هدف سیاست شکل 

دادن به نظم و زندگِی شهر است. آنچه در کام موئربک 

 politici intellectus ( »مربوط به »فکر و نظر سیاســی

et theoria( اســت، در دســتگاه واژگانــی برونــی تبدیل 

 civilis ( »بــه موضوعــی از »تعّمقــات و تفّکــرات مدنــی

intelligentia et speculationis( می  شود.۱۵ در حالی 

کــه موئربــک لغــت یونانــی »پولیتیــا« )politia( را برای 

اشــاره به نظام  نامٔه )کانستیتیوشــِن( شهر حفظ می  کند، 

 )respublica( »برونــی بدان با کلمٔه التیِن »رس  پوبلیــکا

اشــاره دارد و آن را به مثابــٔه »اینکــه نهــاِد شــهر ناظــر بــه 

مناصــِب فاخــر و عمومــی چگونــه بایــد منتقــل شــود و 

چیرگی قدرت عالی باید مشــتمل بر چه چیزی باشــد و 

پایان هر یک از جوامع چگونه اســت« تعریف می  کند.۱۶ 

در این شــیفت کردن از کلماتی که ریشــه در سیویتاس 

دارند تصویر ]ایماژٔه[ شــهر در یک دســتگاِه واژگانی بیان 

می  شود که در ادبّیاِت سیاسِی رنسانس چیرگی می  یابد. 

ســیویتاس چیزی بســیار بیش از یک منبع برای حمایت 

و یــک تجهیزکننــدٔه نیازهــای مــادی اســت، ســیویتاس 
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اجتماعــی انســانی اســت کــه در آن شــهروندان قوانین، 

مناصب و مراسم عمومی و مذهبی را به اشتراک دارند. 

در یک شهر راستین روابط بین شهروندان، روابط دوستی 

و هم  بســتگی هســتند، هنگامی  که حســادت و عداوت 

جای دوســتی را بگیرد شــهر فقــط ازدحامــی از غریبه  ها 

و دشــمنان می  شــود.۱۷ یک شــهرِ به  خوبی نظم  یافته، یک 

اجتماِع حاکم بر خویش است که در آن عاّمه جایگاهی در 

زندگی عمومی دارد »اّما استراحِت مردمی که حکومت 

نمی  کننــد، نشــانه  ای از یــک دولــِت به  خوبــی قوام  یافته 

نیســت«۱۸ و شــهروندان در مناصــب عمومــی جایگزیــن 

هم می  شوند )در حاکمّیت  های مدنی به  طور کّلی اینکه 

چه کســی مســئول و چه کســی تحت امر است جابه جا 

می  شود(.۱۹ در یک چنین شهر خوبی انسان  ها می  توانند 

از سعادت و زندگی انسانِی راستین بهره  مند گردند. آن 

فّنی که می  آموزد که ســیویتاس چیســت و چگونه حفظ 

می  شود نیازمند باالترین درجه در میان دانش  رشته  های 

انسانی است:

 »به  یقین هیچ دانشــی مناســب  تر از این برای انســان 

ممکــن نیســت کــه بفهمــد دولــت چیســت و جمهوری 

چیست و غافل از این نباشد که جامعٔه مدنی با چه حفظ 
و با چه فرو می  پاشد«.۲۰

برونــی کلمه  ای را فراهم نمی  آورد که جایگزین پولیتیا 

کند، اّما در عوض متوّسل به عبارات کوتاهی می  شود که 

متمرکزِ بر شهر و حفظ آن به  مثابٔه ابژه ]= موضوِع غرض[ 

و هدف فن سیاســت  اند )از دولت ها و حاکمّیت هایشان 
و حفظ آن ها(.۲۱

ترجمٔه برونی نقِش مهّمی در اکتساِب مفهوِم سیاست 

به  مثابــٔه فــِن شــهر را بازنمایــی می  کنــد. بــا وجــود ایــن، 

مّدت ها قبل از اینکه ترجمٔه برونی منتشر شود، سیاست 

 Li« از قبل درجٔه فاخر خود را داشت. بروِنتو التینی، در

 )la politique( سیاســت )۱۲۶۶( »livres dou trisor

را به  مثابــٔه باالتریــن در میــان علــوم انســانی و فاخرترین 

فعالّیــِت انســان دســته  بندی می  کند. هدِف سیاســت، 

حکومت بر یک شهر بر طبق عقل و عدالت است« )او به 

ما حاکمان آموزش می  دهد! مردم غریِب یک پادشاهی و 

یک شهر، مردمی و اجتماعی در ده  ها درد و رنج، به حکم 

عقل و به حکم عدل(.۲۲ التینی، در گزارشــش از سیاست 

به  مثابــٔه علــِم معمارانه صراحتــاً به اخــاِق نیکوماخوِس 

ارســطو اشــارت دارد. بــا وجــود این، مفهومی  ســازی  اش 

از شــهر را به  مثابــٔه مردمی که با یکدیگــر گرد می  آیند تا 

در مکانی یکسان و تحت قوانینی یکسان زیست کنند، 

از سیســرو وام گرفتــه بود: »برای ایــن دور از تویلس  کی 

نقــل می  کنــد که مــردم برای زندگــی در یک مــکان گرد 

هــم آمــده و ذیل یک قانــون زندگی می  کننــد«.۲۳ ارجاع 

دیگر به سیســرو مربوط به رابطٔه بین خطابه ]ریطوریقا[، 

یعنی فن اقناع با سیاست، یعنی فن حکومت بر یک شهر 

اســت. حکومت بر یک شــهر مســتلزم توان سخن گفتن 

به شیوه  ای است که متناسب با اجتماعی از شهرونداِن 

آزاد و برابــر باشــد، بــدوِن زبــان عدالتی در کار نیســت، 

دوســتی  ای در کار نیســت و اجتماِع انســانی  ای در کار 

نیســت »زیرا اگر به ســخن اســناد نمی  شــد نــه پایه  های 

عدالتــی در کار بود نه هم  نشــینی انســانی«.۲۴ از طریق 

زبان، انسان  ها می  توانند نه  تنها درد و لّذت را -همان  طور 

کــه حیوانــات نیــز ایــن را می  تواننــد- بــروز دهنــد، بلکه 

می  تواننــد دربارٔه آنچه عادالنه و ناعادالنه اســت، بحث 

کننــد و از مکالمــه بــا هم  قطــاراِن انسانی  شــان بهره  منــد 

شوند. مکاِن مناسب برای انسان  ها برای بیان خودشان از 

طریق گفتار و مکالمٔه اجتماع سیاسی است که بایستی 

به  مثابٔه مکان طبیعی برای انسان  هایی دیده شود که یک 
زندگِی سیاسی راستین را زیست می  کنند.۲۵

ایــن ســتایش از ســیویتاس می  توانــد در اواخــر قــرن 

ســیزدهم نزد نویسندگانی همچون ایگیدیوس رومانوس 

نیــز دیــده شــود کــه از برتــرِی اصــل وراثت بــر حکومت 

جمهوریایی جانب داری می  کرد. اجتماع سیاسی، تقدیِر 

طبیعی انسان  هاست »که جامعٔه سیاسی یا شهر چیزی 

مطابــق طبیعــت اســت«.۲۶ زیســتن »به  نحــو سیاســی« 

به  معنــای زیســتن ذیــل نهادهای خــوب و قوانین اســت 

»برای زندگی سیاسی بر اساس قوانین خاص و بر اساس 

برخی مقّررات قابل ســتایش«.۲۷ آنکس که از زیســتن در 

یــک اجتماع سیاســی تن می  زنــد یا خود را به ســطح یک 

حیــوان درنــده تقلیل می  دهد یــا به  نحــو بلندپروازانه  ای 

می  خواهد باالتر از قوانین و عدالت، شبیه به خدا شود.

تصویــر ]ایمــاژٔه[ ســیویتاس به  مثابــٔه تقدیــر طبیعــی 

انســان همچنین پژواکــی در آثار بالــدوس اوبالدیس نیز 

دارد کــه همراه بــا بارتولوس بنیان گذار مفهــوِم حقوقِی 

»پولیتیکــوس«  می  نویســد  او  بــود.  ســیویتاس  مــدرِن 

تعریفی مقتضی برای انسانی است که در یک سیویتاس 

زیســت می  کند: »عبارت از مردمی است که محاط در 

دیوارهای شــهرند و در آن ســکونت دارنــد؛ و این همانی 

اســت که به درستی سیاســت مدار آن را پولیس می نامد 

که همان سوســیتاس )شهر/مدینه( اســت«.۲۸ خصیصٔه 

پایه  ای سیویتاس حکومت قانون و عدالت است و کلمٔه 

فرانسیسکو پاتریتزی 
می نویسد که همچون 
یک همسرایی که در 
آن هارمونی از طریق 
صداهای مختلف ایجاد 
می شود، یک شهِر به خوبی 
منتظم شده وفاقی را 
ع خلق  حاصل از تنّو
می کند. اّما اگر بخواهیم 
که به وفاق نائل آئیم 
و احساسات مربوط 
به دوستی را در میان 
شهروندان شکوفا ببینیم، 
بایستی از مفاهیم اساسِی 
علم مدنِی رومی پیروی 
کرده و عدالت و برابری 
را در قبال قانون قوام 
ببخشیم
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پولیتیکوس به رس  پوبلیکایی اشاره دارد که با عدالت بر 

آن حکومت می  شــود »بــرای اهل جمهــوری تا جمهوری 
سالم مراد شود؛ و این مربوط به سیاست است«.۲۹

با آغاز قرن چهاردهم همان  طور که نیکوال رابینستاین 

به  درســتی اشــاره دارد »کلمٔه پولیتیکــوس و معادل  های 

التیــن و ایتالیایــِی آن یعنــی »civilis« و »civile« کامــًا 

بــرای رژیم جمهوریایی پیش دســتی شــده  اند.۳۰ با وجود 

ایــن، در ادبّیــات سیاســِی قــرون چهاردهــم و پانزدهــم 

سیاســت هنــوز قبــل از هر چیــز به  مثابٔه دانش  رشــته  ای 

دربــارٔه ســیویتاس مورد بحــث قرار می  گیــرد. فرد حّتی 

ممکن است که توّجه کند – به  نحو شگفت  زده  ای – که 

سیاســت به  نحــو گوهرینــی از زبان حقــوق مدنی )تفقه 

شــهری/ civil jurisprudence( وام  گیــری می  کنــد و 

فن سیاســت غالباً همبــود با فن قانون گذاری می  شــود. 

 De Tyranno« کولوچیو ســالوتاتی در رسالٔه مشــهورش

 principatus( »دربــارٔه ســتمگر[، »رهبــری سیاســی[ »

politicus( را کــه در آن مرجعّیــت »محــدود به قانون« 

بــا »حکومــت مســتبد«  اســت،   )restricta  legibus (

)regimen dispoticum( کــه متعّلــق به عرصٔه اقتصاد 

اســت در تقابل قرار می  دهــد )ناظر به غرضش یک نظام 
اقتصادی به نظر می رسد(.۳۱

اصطــاح »علم مدنــی« )scientia civilis( هرگز برای 

اشــاره بــه ُجســتِن قدرت یــا گســترِش »جایگاه/اســتاتو« 

)stato( بــه کار نمــی  رود. همان  طــور کــه ســالوتاتی در 

 De nobilitate legum( »در شــرف قوانیــن و طــب«

et medicinae( کــه مانیفســت تجلیــل اومانیســتی از 

سیاســت اســت تأکیــد دارد، »scientia civilis« فقــط 

مربوط به ســیویتاس اســت، یعنی اجتماعی از انســان  ها 
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 legum( »کــه »بــا قوانیــن بــه یکدیگــر گــره خورده انــد

conglutinati vinculis(.۳۲ غــرض راســتیِن سیاســت 

انتظــام قوانینــی اســت کــه بــرای ارتقــای خیــر عمومی 

 politica( »طراحی شده و برخورداری از »نشاط سیاسی

felicitas( را تضمین می  کند. قوانین جوهرٔه سیاست  اند 

»آن هــا قوی ترین اند و مهم ترین جزء سیاســی(.۳۳ از متن 

ســالوتاتی روشــن اســت که ســخن گفتن از سیاســت در 

مقام اِعمال قدرت علیه قانون و عدالت بربرّیت خواهد 

بود. »سیاست و قوانین« )politics and laws(، عواطف 

 )rule( »و عرف  های انســان  ها تسلیم »حکم کردن/قانون

می  شــود )»ratio et mensura« ]مقیــاس و میــزان[(.۳۴ 

طوری که انسان  ها با زیستن ذیل هدایت عقل می  توانند 

به راســتی انسان باشــند. از آنجا که سیاست مسئولّیت 

را بــرای ســامت نفس – یعنــی فاخرترین جزء انســان – 

عهــده  دار اســت، شایســتٔه باالتریــن رده در میــان علــوم 

انسانی است.

در کاِم حقــوق دان بــزرگ اولپیانــوس، »خرد مدنی« 

)civilis sapientia( که به انسان  ها می  آموزد که قوانیِن 

خــوب را ایجــاد کرده و شــهر را حفظ کننــد به  طور کامل 

 vera«( مستحق است که »فلسفٔه راستین« نامیده شود

philosophia«(.۳۵ ایــن نکتــه کــه بــدوِن علــِم مدنــی 

)civilis disciplina(، عدالتــی و برابــری  ای در مجازاِت 

مجرمــان و یا پاداشــی به کردارهــای نیک و خاصه هیچ 

حیــات مدنــی  ای در کار نخواهــد بــود، تقریبــاً یک نکتٔه 

کامــاً پیش  پاافتاده در ادبّیات اومانیســتی بود.۳۶ بدوِن 

»حقــوق مدنــی« )ius civile( نه موضوعات خصوصی و 

نه موضوعات عمومی نمی  توانستند به  درستی مدیریت 

شوند »به هیچ وجه بدوِن قانون مدنی نه امور عمومی و 

نه امور خصوصی را نمی توان مدیریت کرد«.۳۷ با وجود 

ایــن، هنگامــی که بر ســیویتاس بر طبق اصــول »انضباط 

مدنی« )civilis disciplina( حکومت شــود، به  درستی 

می  توان گفت که شــهر متعّلق به شــهروندان اســت که 

ایشــان بیشترین چیز را به نحو عمومی به اشتراک دارند 

و این بزرگ  ترین چیز برای آن هاســت که متعّلق به شــهر 

باشند:

ایــن  نــاِم کشــور. چــه  »مقّدس تریــن و شــیرین ترین 

چیزها نســبت های کمی با کســب یک  چیز ندارند. زیرا 

بســیار عالی اســت کــه از یــک جامعــٔه مشــترک المنافع 

باشــند، به ویژه جایی که آن هــا آزادانه زندگی می کنند. 

شــهروندان بســیاری از چیزهای مشــترک دارند، حقوق، 

قوانین، مجمع، سنا، افتخارات و همٔه قضات، یک دشمن 

مشترک، یک امید مشترک، یک خطر مشترک«.۳۸

در زبــاِن اومانیســت  ها، سیاســت به  نحــو مقتضــی از 

یــک فلســفٔه شــهر ســخن می  گویــد، هدفش شــکل  دهی 

بــه نهادهای عمومی اســت و چیزی نمی  توانــد به اندازٔه 

پرداختــن به مســائلی کــه زندگی انضمامی افراد بســیار 

را متأثر می  ســازد فاخر باشــد. همان  طور که گوچاردینی 

در »پیشــگفتارش« )Proemio( بــر »گفتگویــی دربــارٔه 

 Dialogo def reggimento di( »حاکمّیــت فلورانــس

Firenze(   می  نویسد:

»ایــن اندیشــه ای بســیار زیبا، بســیار شــرافتمندانه و 

باشــکوه اســت که در مورد حکومت هــای عمومی لحاظ 

شــود که خیر، ســامت، زندگی انســان ها و همــٔه اعمال 

ظالمانــه ای کــه در ایــن دنیای پســت انجام می شــود بر 

آن ها مّتکی است، یعنی آن لنگرهایی که اگر نبودند هر 

امیدی که کســی می اندیشــد یا ترســیم می کند، ممکن 

نیســت تحّقق بیابد؛ چیزی نمی توان گفت جز اینکه آن 

کــس کــه روح خود را بــه کار می گیرد و هنوز بخشــی از 

آن را مصرف می کند، ســزاوار ســتایش است! یعنِی زماِن 
تعّمق در صادقانه ترین و شایسته ترین امور«.۳۹

انضبــاط مدنــی، وراِی طــرح صــورِی کانستیتوشــن 

]نظام نامــه [ و بدنــٔه قوانیــن مدنی می  رود. زیرا بایســت 

قادر به شــکل  دهی به عواطف و تمایات شهروندان نیز 

باشد. تنها انضباط مدنی می  تواند برای تزریق عرف  های 

دوســتی و فضیلــت مدنــی در شــهروندان تدبیــر کنــد، 

طــوری که بتواند وفاق پایــدار را میان نظم  های متفاوت 

شهروندان تضمین کند. فرانسیسکو پاتریتزی می  نویسد 

کــه همچون یک همســرایی کــه در آن هارمونی از طریق 

صداهــای مختلــف ایجــاد می  شــود، یــک شــهرِ به  خوبی 

منتظم  شــده وفاقی را حاصل از تنّوع خلق می  کند.۴۰ اّما 

اگر بخواهیم که به وفاق نائل آئیم و احساسات مربوط به 

دوستی را در میان شهروندان شکوفا ببینیم، بایستی از 

مفاهیم اساسِی علم مدنِی رومی پیروی کرده و عدالت و 

برابری را در قبال قانون قوام ببخشیم.

»برابری باعث ایجاد هماهنگی بین شهروندان می شود 

که بدون آن جامعٔه مدنی ضعیف به نظر رســیده یا ابداً 
باثبات به نظر نمی رسد«.۴۱

رساالت سیاسِی کواتروسنتو تأکید دارند که هیچ  گونه 

 )vivere politico( »حیــات سیاســی/ویویره پولیکتیــو«

نمی  توانــد حاصل آید، بــدون برابری و وفاق مدنی. متئو 

 ،)Vita civile( پانیری در »حیات مدنی/ویتا سیویله«اش

ایــن نکتــه را به  نحــوی فصیــح در قالــب کاســیک  ترین 

همان طور که دیدیم در 
بستر ایدئولوژیک زمانه، 
کلمٔه پولیتیکوس برای 
نه تنها اشاره به نهاِد 
قانونِی سیاسِی شهر در 
معنای صریح، بلکه برای 
اشاره به زندگی جمعی 
و انضمامی شهر به کار 
می رفت، یعنی رسومات، 
عرف ها و عواطف 
شهروندان
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اصطاحاِت سیسرویی روشن می  سازد:

»اختافــات مدنــی آن هایــی هســتند که همیشــه هر 

جمهــوری ای را از میــان بــرده و در آینــده نیــز از میــان 

خواهد برد. هیچ چیزی به اندازٔه حکومت های ظالم عامل 

اختافــات و فتنه های داخلی نیســت. پیگلینو کســانی 

را که از آزادِی شــیرین بهره مندند را چونان سرمشــق در 

نظــر می گیــرد ... و می گذارد کــه این ها به طور مقتضی 

حاکــم بر هر وظیفــٔه خصوصی و عمومی باشــند، طوری 

که عشق هارمونِی شهروندی نتیجه شود که منطبق بر 

پذیرفته تریِن فلســفه ها، عبارتند از توان راستین و کردار 
اصولِی حیات سیاسی«.۴۲

همیــن تم  هــای سیســرویی روشــن، از ســوی آالمانــو 

 )oratio  ( »ســخن  ورِی/اوراتیو«  یــک  در  رینوچینــی 

عمومی که در ۱۴۹۳، پنج سال قبل از انتصاب ماکیاولی 

در مقــام مهرداِر ســلطنتِی جمهوری فلورانســی ایراد 

شــدند. مادامــی  کــه بــر شــهرها و امپراتوری ها 

به  درســتی حکومت کنند آن ها می  توانند بر 

شــکوه و اشــتهار خویش بیفزایند. به عاوه، 

مردم در پی چیزی جز عدالت نیستند و اگر 

عدالــت برای همه فراهم آید، شــهر از صلح 

و وفــاق برخــوردار خواهــد شــد. رینوچینی 

نتیجــه می  گیــرد کــه سیســرو در رده  بنــدِی 

عدالــت به  مثابٔه ملکٔه فضیلت  ها کاماً برحق 

بود. هر دوی تاریخ باستان و تجربٔه مدرن ثابت 

می  کننــد کــه عدالــت و قوانین نیــک، بنیان  های 

ضروری برای لیبرتِی ]liberty/آزادِی[ شهر و حفظ 

»انسانی و به ویژه سیاسی و مدنی زندگی 
کنند« هستند.۴۳

مــدرن  تاریــِخ  آغــاز  در 

اّولّیه، تجربــٔه جمهوری-

ایتالیایــی  شــهرهای 

زمینــه  مطلوب  تریــن 

کاســیِک  ایــدٔه  بــرای 

فراهــم  را  سیاســت 

از محبوبّیــِت  مــی  آورد کــه 

برخــوردار  مشــهورش،  عاّمــٔه 

وســطا  قــرون  اواخــر  در  شــود. 

یــک  به  مثابــٔه  دوبــاره  ســیویتاس 

واقعّیِت تاریخی-سیاسی ظهور کرد 

و بــا ظهــورش در معّیــت بازکشــف فن 

ســیویتاس یعنی فن جمهوریایِی سیاست 

بود. این بازتولّد بدوِن شک در باالترین دقیقٔه شکوه برای 

سیاست در زمانه  های مدرن است. آنچه فن سیاست را 

چنیــن قابل ســتایش می  کند، ابــژٔه ]موضوِع غــرِض[ آن، 

یعنــی اجتماع نیکی بود که در آن انســان  ها در عدالت، 

ذیــِل قوانین یکســان زیســت می  کننــد. در قراردادهای 

زبانِی آن دوره، دستگاِه واژگانی سیاست هرگز از دستگاِه 

زبانی سیویتاس و کیفّیاِت ]صفات[ ممتاز آن جدا نشد؛ 

حکومــت قانون، عدالــت، لیبرتــی ]آزادی[، خودگردانی، 

وفاق و فضیلت. سیاست همان  طور که خواهیم دید فقط 

در دل محدوده  های شهر در گردش بود؛ سیاست خارج 

از زندگِی مدنی یا علیه آن جایی نداشت.

ویویره پولیتیکوی ماکیاولی
ماکیاولــی حیــاِت فکــری  اش را زمانــی آغــاز کــرد کــه 

عصــر جمهوری-شــهرها و روزهای بزرگ 

ســیویلیس دیســپلینا رو بــه پایان 

نهــاده بودنــد. بــا وجــود این، 

بگیریــم  نظــر  در  مــا  اگــر 

چگونــه  ماکیاولــی  کــه 

و  پولیتیکــو  کلماتــی  از 

سیویله استفاده می  کند 

ما باید نتیجــه بگیریم که 

او معانی قراردادی ]مرسوم/

 ]conventional عرفــی/ 

آن هــا را رد نمی  کنــد. برای 

پولیتیکــو  کلمــٔه  او 

او مکررًا با اساتیِد 
دولت سازی همدم می شود 

اّما عشِق عمیقش بدان 
کسانی بود که از فن 

قوام یک حیات سیاسی 
برخوردار بودند. هیچ یک 

از هدف های دیگر به 
ارزشمندی یک انسان خوب 

نیست، اگر این نیازمند 
باشد که او دست به انجام 

شر بزند
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همواره در پیوند با دایرٔه لغاِت آشــنای ســیویتاس اســت 

و هرگــز علیــه آن بــه کار نمی  رود. تنها معنایــی که در آن 

ماکیاولی یک اصاح مهم بر دســتگاه واژگانی قراردادِی 

سیاســت معرفی می  کند مربوط به تخمیــن ارزِش وفاق 

علیــه ضرورت گســتردِن اســاِس اجتماعِی شــهر اســت. 

همان طــور کــه خواهیــم دید ابتــکار ماکیاولــی حاکی از 

یک گزارش پروبلماتیک از معماهای مربوط به سیاســت 

جمهوریایی است نه دور انداختن این ایده از سیاست.

همان  طــور کــه دیدیم ادبّیــاِت در دســترِس ماکیاولی 

به  نحو قراردادی کلمٔه پولیتیکو را به کار می  برد به  منظوِر 

متقابــل   کردِن مرجعّیتی که محدود به قوانین اســت، با 

مرجعّیِت »طبق قوانین« )legibus solute( که حکومت 

جّبارانــه اســت. ماکیاولــی در »گفتارها/دیسکورســی« 

)Discorsi( ۱، ۲۵، کامــاً قــرارداِد زبانــی جــاری را امضــا 

می  کند.

ماکیاولی می  نویســد کســی که آرزوی نســخ یا غرض 

 un antico«( منســوخ کردن فرم باســتانِی نهاد قانونی

vivere ]غیرباســتانی زیســتن[«( یک شــهر را به نفع یک 

فــرم جدیــد و آزاد »من در یک راه جدید از آزادی زندگی 

می کنــم« دارد بایســت »تا جایی که ممکن اســت آنچه 

کهن اســت را حفظ کند و اینکه اگر تغییرات در شــمار، 

مرجعّیــت و دورٔه منصب رؤســا رخ می  دهــد، آن ها باید 

نام  های سّنتی را حفظ کنند«. او نتیجه می  گیرد:

»و ایــن را )...( او بایــد ببیند که چه کســی می خواهد 

یــک حیــات سیاســی را چــه از راه جمهــوری و چــه از 

طریــق پادشــاهی امر کند؛ اّما آنچــه قدرت مطلقی - که 

نویســندگان آن را اســتبداد می نامند - می خواهد انجام 
دهد باید همه چیز را تجدید کند«.۴۴

قانونــی«  »محدودّیــت  عالــی  مرجعّیــِت  داشــتِن 

)legibus restricta( بهترین تضمین برای شهر است که 

به  نحــو عادالنــه و معتدل بر آن حکومت شــود. حکومت 

قانون همان  قدر به حکومت شــهریارانه توصیه می  شــود 

که به حاکمّیت عمومــی. تاریخ نمونه  مثال  های قاطعی 

از شــهریاراِن »آزاد از قانــون« )legibus solute( فراهــم 

مــی  آورد کــه بی  ثبــات، ناســپاس و بی  احتیــاط بوده  اند. 

ماکیاولــی می  نویســد که یک شــهریار می  تواند هر آنچه 

میــل دارد را »بنــا بــه جنــون )e pazzo(« انجــام دهــد. 

عوام  الناســی کــه با قانون مهار نشــده باشــند، به راحتی 

 sciolta ed«( می  تواننــد بی  انضباط و خشــمگین شــوند

infuriata« ]شــل و خشــمگین[(. با وجود این، در حالی 

که عاّمٔه بی  انضباط می  توانند با کلمات یک انسان نیک 

مهار شــوند در نمونٔه یک شــهریار بد هیچ عاجی به جز 

 ne vi e altro rimedio che ii«( شمشــیر نخواهد بــود
ferro«]درمانی جز آهن نیست[(.۴۵

در یک ویویره سیویله حّتی بیش از آن در یک جمهوری، 

هیچ اســتثنایی بر قوانین نیســت و هیچ مزّیتی بر آن ها 

نمی  تواند تاب آورده شود. حّتی آنانی که بنا به بدترین 

جرائــم علیه شــهر گناهکارند، قرار اســت بــر طبق قانون 

محاکمه شوند. پاپیوس کلودیوس یک جّبار بی  رحم بود 

کــه مــردم و قوانین روم را خوار می  شــمرد. با وجود این، 

ماکیاولی می  نویسد که محروم کردن او از حق   توّسل به 

مردم، »به  نحو ترسناکی مطابق با عرف مدنی روم بود« 
)fu cosa poco civile ]من کمی متمّدن بودم[(.۴۶

به  منظور حفظ یک ویویره سویلٔه راستین، کافی نیست 

که حکومت قانون را در معنایی صوری داشــته باشــیم. 

محتوای قوانین نهادها بایستی دربرگیرندٔه نفِع عمومی 

شــهر باشــد نه منافــع جناحــی. اگــر نهادهــا )ordini( و 

قوانین شهر بنا باشد که منافع یک جناح را تأمین کنند 

 vero vivere libero e ( »مــا عــوِض »زندگی آزاد مدنــی

civile( و حکومــت قانــون، حکومت جناح  هــا را خواهیم 

 con le sette piu che con le leggi si vuole«( داشت

mantenere« ]با فرقه ها بیش از قوانینی که می خواهند 
حفظ کنند سر و کار خواهیم داشت[(.۴۷

همــراه بــا حکومت قانون، اســتفادٔه ماکیاولی از کلمٔه 

پولیتیکیو، ویژگِی دیگری از دستگاِه واژگانِی جمهوریایی 

سیاســت را بازگــو می  کنــد، یعنی مفهوم برابــری مدنی 

)civic equality(. و او در دیسکورســی، کتــاب ۱، فصــل 

۵۵، می  نویسد:

»آن جمهوری هایی که حیات سیاسی و فاسدنشده در 

آن ها حفظ شــده است، نمی توانند تاب بیاورند که یکی 

از شــهروندان در آن برای اســتفادٔه یک جنتلمن ]آقازاده[ 

زیست می کند! در مقابل، آن ها تعادلی برابر را در میان 

خودشان حفظ می کنند و این سینیورها و جنتملن هایی 
که در ان ایالت اند بیش از همه عداوت دارند.۴۸

ماکیاولــی ضمــن مرتبــط   ســاختن پولیتیکــو بــا برابری 

مدنی، از قراردادی از زباِن سیاسِی جمهوریایِی زمانه  اش 

اســتفاده می  کند و یک اصل را احیا می  کند که سیســرو 

و لیــوی به  مثابٔه بنیان ضــروری رس  پوبلیکا ]=؟؟[ توصیه 

برابــری  جمهوریایــی  واژگانــِی  دســتگاِه  در  می  کننــد. 

مدنــی قبــل از هر چیــز به  معنــای برابری شــهروندان در 

 ،)De Officiis( »برابــر قانون اســت. سیســرو در »دفاتــر

»حــق منصفانه« )aequum ius( را توصیف می  کند که 

برای ماکیاولی دین یکی 
از قابل اّتکاترین بنیادها 
برای عظمت شهر است. 
دین هنگامی که به درستی 
به کار رود می تواند 
در مردم شجاعت و 
اراده مندی برای جنگیدن 
با باالترین عزم را علیه 
دشمنان شهر تزریق کند. 
اّما دین همچنین در 
ایجاد شهروندان خوب 
و عرف های نیکو کمک 
می کند

۵۸۰
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 )civic equality( »معادلــی التین برای »برابــری مدنــی

اســت چونــان اصلی کــه بایســتی روابط بین شــهروندان 

را به  چونــان شــیوه  ای دیکته کند که هر کســی بایســتی 

بــا شــهروندان هم  قطار  ش بر اســاس برابــری برخورد کند 

)»aequo et pari iure« ]حقــوق برابــر همــه[(.۴۹ یعنــی 

نــه با گردن فــرازی و نه با نابخــردی. در لیوی، »انصاف« 

)aequum ( معیــاری بــرای تفســیر تنازعــات اجتماعــی 

در جمهــورِی رومــِی اّولّیه می  شــود. تنازعــاِت حول حق 

منصفانه ریشه از عواطِف متضاِد آن کسانی می  گیرد که 

از مجبور بودن به اطاعت از قوانین ناخرسندند همچون 

همــٔه شــهروندان معمولی با آن کســانی کــه می  خواهند 

قوانیــن به نحــِو کّلــی بــه کار بــرده شــود و کســی را تــاب 

نمی  آورند که فراسوی قانون بایستد. نمونه  مثاِل کاسیک 

آن برهــه  ای از آریســتوکرات  های جــوان تحت مونارشــِی 

تارکوینوِس گرانســر اســت که از جــواِز بی  لجام بهره  مند 

بــوده و نمی  توانســتند برابــرِی مدنــی را تــاب بیاورنــد 

)»aequato iure omnium« ]حقوق برابر همه[(۵۰ که از 

سوی جمهوری تحمیل می  شد. آن ها شکایت داشتند که 

لیبرتِی برای همه، بندگِی ماست. تحت حکومت قانون 

هیچ جای بیشتری برای مجوز و رجحان نیست. در حالی 

کــه مونارش بنا به مطلوبات خصوصی، مظنون اســت و 

بیــن دوســتان و دشــمنان تمایز می  گذارد، اّمــا قانون کر 

است )»lex rem surdam, inexorabilem esse«]که 

قانــون امــری کر و اجتناب ناپذیر اســت[( و برای آن هایی 

کــه تخطّــی می  کننــد نــه بخششــی در کار اســت و نــه 

استثنایی. طیف ثروتمند و قدرتمند همواره بایستی در 

نســبت با برابری مدنی ناخوشنود بوده و تاش کند که 

خود را فراســوِی قوانین قرار دهد.۵۱ اگر ویویره پولیتیکو 

بناســت شــکوفا شــود، پس دغدغٔه حکام خوب بایستی 

ابقای برابرِی مدنی باشد.

در کنــار برابــری مدنــی، نویســندگاِن جمهوریایــی و 

شاگردان اومانیستشان نیز اصرار بر بعد مهم دیگری که 

به هیچ وجه کم  اهمّیت  تر نبود، از برابری داشتند: »آزادی 

برابر« )aequa libertas( که عبارت اســت از دسترســی 

برابــر بــه باالترین مناصب بر اســاس فضیلــت. لیوی در 

تاریخش مهم  ترین کشــاکش  ها بین پلب  ها ]عوام[ و سنا 

را به  مثابــٔه تنازعــاِت مربــوط بــه دسترســی بــه مناصــب 

عالی عرضه می  کند. اخاق سیاسی  ای که لیوی همواره 

تــاش می  کنــد به خوانندگانش منتقل کنــد این بود که 

باالتریــن مناصب بایســتی بر بافضیلت  ترین شــهروندان 

بی  توّجــه به موضع اجتماعی یا پایگاه تولّد  شــان گشــوده 

باشند. شهر نمی  تواند به لیبرتی و عظمت نائل آید مگر 

اینکه آزادی برابر به  خوبی حفظ شــود. نمونه  مثال خوبی 

از تنــازع مربــوط به آِئکــوا لیبرتاس را می  تــوان در کتاب 

IV یافــت، آنجا که دعاوی پلب  هــا ]عامه[ را برای احیای 

ازدواج  هــای آمیخته و حق انتصاب یک کنســول از میان 

عاّمــه را در نظــر می  گیرد. ســخنگوی عاّمه می  گوید که 

ممانعــت از ازدواج  هــای آمیختــه و ممنوعّیــت انتخاب 

یک کنســوِل عاّمه  ای، سبب می  شــود که احساس کنیم 

که در درون شــهر خودمان در تبعید هستیم و این عمًا 

 duasque ex«( شهر را به دو قسمت تقسیم کرده است

una civitate faciatis« ]و از یک شــهر، دو بسازید[(.۵۲ 

مــا فقط می  خواهیم که چنین تشــخیص داده شــویم که 

مــا نیــز شــهروند هســتیم حّتــی اگــر آن قــدری در تملک 

نداشــته باشــیم که اغنیا و دیگران در تملــک دارند. اگر 

۵۸۱
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شــما دعــوِی ما را بپذیریــد و اجازه دهید که شــهرونداِن 

مختلــف کنســول را انتخاب کنند حّتی اگــر آن ها عاّمه 

باشــند، همان  طور که آزادِی برابــر این را تجویز می  کند، 
دوباره یک شهر یگانه خواهیم داشت.۵۳

اندیشٔه جاری در آثار اومانیست  ها این بود که ثبات و 

کامیابی شهر، مستلزم این است که بهترین شهروندان، 

یعنی آن هایی که خودشــان را بنا به فضیلتشان برجسته 

ساخته  اند، باالترین رده  ها را اشغال کنند. ماکیاولی این 

تم قراردادی را مکّرر می  ســازد. نظم سیاســی او مستلزم 

این است که خردمندترین و پرافتخارترین شهروندان در 

عالی  ترین مناصب ریاســتی قرار بگیرنــد. او بر این نکته 

 Discursus( »امــور فلورانســی بــاب  در »گفتــاری در 

کــه  متنــی  دارد،  تأکیــد   )florentinarum rerum

غــرض از آن طــرح یک اصاح نهادی برای رنســانس بود. 

ماکیاولی ضمن توضیح اینکه نهادهای اصلی شهر یعنی 

»Signoria« و »Collegi« بایســتی چنان اصاح شــوند 

کــه خردمندترین و پرافتخارترین شــهروندان بتوانند در 

آن ها منصوب شوند، استدالل می  کند که اگر اصاح به 

انجام نرســد، بهترین شــهروندان، یعنی شــهروندانی که 

عظمت دولت را شــخصّیت می  بخشــند، به یک جایگاِه 

صرفــاً خصوصــی یــا نهادهای عمومــی بااهمّیــت کمتر، 

محــدود خواهند شــد. چنین نهــادی در تعــارض با همٔه 

اصوِل نظم سیاسی است:

»نمی تــوان ایــن علــو مقــام را بــه درجــات اّوِل ایالــت 

فلورانــس داد و ســینوریا و کالج هــا را چونــان دوره ای که 

قبــاً بوده انــد حفظ کرد: زیرا در مقایســه بــا نحؤه ایجاد 

آن هــا، مــردان جّدی و معتبر کم نیســتند کــه ناتوانی از 

نشســتن در آن مقام هــا هســتند، پــس توصیه عمــاً این 

می شود که یا ایشان را در پایین تر و در مکان های عرضی 

قرار دهیم، یا آن ها را به افراد خصوصی تبدیل کنیم: که 
خاف هر نظم سیاسی است«.۵۴

پیام ماکیاولی روشــن اســت، اگر یک ویویره پولیتیکو 

قرار است حفظ شود، باالترین مناصب ریاستی بایستی 

برای بهترین شــهروندان گشوده باشند. نمونه  مثالی که 

بار دیگر دنبال شود همان مثال جمهوری رم است که در 

آن فضیلت مدنی، پاداش داده شده و فقر، دسترسی به 

مناصب عالی ریاستی را مسدود نمی  کرد.۵۵ شهر خوب 

دارای سلســله مراتب  هایش هســت و ویویــره پولیتیکــو 

چیزی برای ترس از رده یا افتخار برخی شهروندان ندارد. 

پرسش این است که چطور رده یا آوازه به دست می  آید. 

چــه آوازه  ای که قرار اســت از طریق »ابزار خصوصی« به 

دســت آید بــرای ویویــره پولیتیکو حیاتی »بهــره بردن از 

ایــن یا آن شــخص خصوصــی، از طریق قــرض دادن به او، 

ازدواج با دخترانش و انجام کارهای خصوصی مشــابهی 

کــه مــردان حزبــی خودشــان انجــام می دهنــد«.۵۶ در 

مقابــل، آوازه  ای کــه از طریــق »ابزار عمومی« به دســت 

می  آید، همچون نصیحت بخردانه و کردار نیک، باالترین 

منفعــت را برای حیات مدنی حاصل می  آورد و بایســتی 

به  مثابٔه مشروع  ترین منبع دسترسی به مناصب ریاستی 

بازتشخیص داده شود.

همان  طور که دیدیم در بستر ایدئولوژیک زمانه، کلمٔه 

پولیتیکــوس بــرای نه  تنها اشــاره به نهاِد قانونِی سیاســِی 

شهر در معنای صریح، بلکه برای اشاره به زندگی جمعی 

و انضمامی شهر به کار می  رفت، یعنی رسومات، عرف  ها 

و عواطف شهروندان. ویویره پولیتیکو مقتضی این است 

که شــهروندانی حاضر باشــند اولوّیت را به منافع شــهر 

نســبت بــه منافع جزئــی خودشــان ببخشــند، به عبارت 

دیگر، ویویره پولیتیکو نیازمند عرف  هاِی فضیلت مدنی 

هم در صاحب  منصبان عالی و هم در شهروندان معمولی 

اســت. در یک شــهر فاســد آنجا کــه شــهروندان اولوّیت 

را بــه منافــع جزئــی خودشــان می  بخشــند، هیــچ ویویره 

پولیتیکویی نمی  تواند وجود داشته باشد.

چه این مشتق از منابع ارسطویی باشد و چه مشتق از 

منابع رومی، تعارض بین حیات فاسد و حیات سیاسی، 

در آثــار اومانیســت  ها امری کاماً پیش پا افتاده اســت. 

در این خصوص ماکیاولی از قراردادهای جاری دســتگاه 

واژگانــی سیاســت پیروی می  کنــد، بعد از گــزارش فقرٔه 

مانلیــو کاپیتولینــو کــه در طرح  هــای بلندپروازانه  اش به 

این سبب که شهر هنوز بافضیلت بود شکست خورد، او 

چنین گزارش می  دهد:

»آنجا که دو چیز باید در نظر گرفته شود: یکی اینکه 

باید از راه های دیگر در شهری فاسد به دنبال افتخار بود 

تا از طریق شــهری که هنوز از نظر سیاســی حیات دارد، 

دیگری )که تقریباً همان اّولی اســت( اینکه انســان ها در 

پیشــروی بــا آن هــا و بیشــتر از آن در کارهــای بــزرگ باید 
زمان ها را در نظر بگیرند و خود را با آن ها تطبیق دهند«.۵۷

گفته می  شــود که رم هنوز »از حیث سیاســی« زنده 

اســت، زیــرا هــردوی رســومات و عرف  هــای شــهروندان 

بــا فضیلــت مدنی شــکل گرفتــه بــود. از دیــد ماکیاولی 

همچــون آمــوزگاران جمهوری خواهــش، سیاســت قــرار 

نیســت که صرفاً با ســاختار صورِی کانستیتیوشن ]نهاد 

قانونی[ کاماً به انجام رسد؛ یک هدف اّولّیه از سیاست 

رم جمعّیِت عظیمی 
داشت و آن را در جنگ 
به کار می بست و متعاقبًا 
اگرچه رم به یک امپراتوری 
بزرگ دست یافت، لیک 
فرصت های بسیاری نیز 
برای شورش در میان عاّمه 
ایجاد می شد. ونیز از 
عاّمه اش در جنگ استفاده 
نمی کرد و اسپارت عاّمه اش 
را کوچک نگاه می داشت 
و خارجیان را در شهرش 
نمی پذیرفت. هر دوی 
جمهوری های مذکور صلح 
را حفظ می کردند، اّما 
آن ها در موقِف گسترش 
نبودند. هنگامی که آن ها 
تالش کردند که قلمرو شان 
را گسترش دهند هر دوی 
آن ها شکست خورده و فرو 
ریختند

۵۸۲
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شکل دادن و آموزش دادن عواطف به شهروندان است. 

ماکیاولی نیز در توافقی تام با دیدگاه کاسیک از کلمٔه 

پولیتیکو درمعنایی که بسا برای ما آشنا باشد، برای اشاره 

به زندگی عملِی یک اجتماع استفاده می  کند.

ســالوتاتی اســتدالل می  کنــد که سیاســت می  خواهد 

 vult politica civem«( باشــند  نیــک  شــهروندان 

می خواهــد[(.۵۸  خــوب  شــهروند  ]سیاســت   »bonum

ماکیاولــی همیــن مفهــوم را تکــرار می  کنــد: یــک شــهر 

کــه می  خواهد از حیث سیاســی زیســت کنــد، مقتضِی 

شــهروندان خــوب اســت. از ایــن حیث، سیاســت پیوند 

مهّمــی بــا دین دارد. یک جمهوری که در آن شــهروندان 

باورهای دینِی قوی دارند با احترامی قوی حفظ می  شود، 

یعنی خوب و مّتحد است )buona e unita(.۵۹ ماکیاولی 

در مقابل، ضمن اشــاره به فساد رم ذیل امپراتوران اشاره 

دارد که »کاپیتول، از سوی شهروندان خودش نابود شد، 

معابد باســتانی متروکه شــدند، مناســک مذهبی فاســد 

شــدند و بی  عّفتی در سرتاســر شهر شــیوع یافت«.۶۰ و با 

ارجاعــی بــه فلورانــس در زمانه  های جنگ بیــن آلبیزی و 

ریچــی تأکیــد دارد که هیچ دوســتی و وحدتی در میان 

شــهروندان نبود و این در نتیجٔه این واقعّیت بود که هر 

دوی دیــن و تــرس از خدا محو شــده بودنــد« )و چون در 

میان همگان دین و ترس از خدا از میان رفته است، قسم 

و ایمان به اندازه ای که فایده دارد داده می شود!(.۶۱ برای 

ماکیاولی دین یکی از قابل اّتکاترین بنیادها برای عظمت 

شــهر اســت. دیــن هنگامــی کــه به درســتی بــه کار رود 

می  تواند در مردم شجاعت و اراده  مندی برای جنگیدن 

با باالترین عزم را علیه دشمنان شهر تزریق کند. اّما دین 

همچنیــن در ایجــاد شــهروندان خــوب و عرف  های نیکو 

کمک می  کند. همان  طور که خودش توضیح می  دهد:

»و ببینید، چه کســی تاریخ رومی را به خوبی در نظر 

می گیرد، چقدر دین در خدمت فرماندهی ارتش ها، جان 

بخشــیدن به پلب ها، حفظ انسان های خوب، و شرمسار 
کردن مجرمان بوده است«.۶۲

در دایرٔه واژگانی ماکیاولی، دغدغٔه سیاست همچنان 

مربوط به زندگِی واقعی، یعنی اتوِس )ethos( شهر است 

و مؤلفــه  ای اساســی از ایــن دغدغــه، همــان دین بــود.۶۳ 

 )usefulness( فایده  منــدِی  بــه  مربــوط  او  ماحظــات 

ســودانگارانه  صریحــاً،  نیــز  و  یقینــاً،  دیــن  سیاســِی 

)utilitarian( هستند. در تأکید بر اتوس و دین درمقام 

مؤلفه  هــای اساســی ویویره پولیتیکــو، ماکیاولی در حال 

ایجاد یک نکتٔه اساسی است؛ او با دیگر توّجه معاصرینش 

را به یکی از اوامرِ باستانیان، یعنی »حزم مدنی/پرودنتیا 

سیویلیس« )prudentia civilis( جلب می  کند.

 مــا دیدیــم کــه در معّیــت تأکیــد بــر فضیلــت مدنی 

دیگــر قــرارداِد عودکننــدٔه دســتگاه واژگانــی سیاســت 

توصیــه به حفظ وفــاق به  مثابٔه یکی از بنیادهای ضروری 

ویویره پولیتیکو بود. در این خصوص ماکیاولی با سّنت 

اومانیستی سیسرویی تشریک مســاعی می  کند. از این 

نکته به  نحو متقاعدکننده  ای از جانِب کوئنتین اســکینر 

بحــث شــده اســت،۶۴ و در اینجــا مــن خــودم را محــدود 

می  کنم به نشان دادِن اینکه این بازنگرِی توصیٔه سّنتی، 

حاکــی از بازفرمول  بنــدی  ای از تصویر کاســیِک ویویره 

پولیتیکــو اســت. در حالــی کــه توصیــٔه کاســیک بیــان 

مــی  دارد، به  منظــور اینکــه از ویویــره پولیتیکــو بهره  مند 

شــویم، ما بایســتی باالترین دّقتمان را صرف حفظ صلح 

و وفــاق کنیــم، ماکیاولــی تأکیــد دارد که ما بایســت یاد 

۵۸3
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بگیریــم که ویویره پولیتیکو را بــا پرداختن به تنازع  های 

اجتماعی حفظ کنیم.

ماکیاولی این پرســش را به  طور مفّصل در شــش فصل 

مشــهوِر کتاب نخســت از دیسکورســی )گفتارهــا( مورد 

بحث قرار می  دهد، آنجا که او به این پرســش می  پردازد 

که »آیا در رم چنین فرمی از حاکمّیت می  توانست برقرار 

شــود، طوری که دشــمنی را بین عاّمه و سنا کنار بزند«. 

ماکیاولی در ســبِک نوعِی استداللش، دو پاسخ ممکن را 

در تقابل قرار می  دهد که در الگوی رومی از یک سو و در 

الگوی ونیزی یا اســپارتی از دیگر ســو، نمونه  مثال خود را 

می  یابنــد. رم جمعّیِت عظیمی داشــت و آن را در جنگ 

بــه کار می  بســت و متعاقباً اگرچه رم به یــک امپراتوری 

بزرگ دســت یافــت، لیک فرصت  های بســیاری نیز برای 

شورش در میان عاّمه ایجاد می  شد. ونیز از عاّمه  اش در 

جنــگ اســتفاده نمی  کرد و اســپارت عاّمــه  اش را کوچک 

نــگاه می  داشــت و خارجیان را در شــهرش نمی  پذیرفت. 

هــر دوی جمهوری  های مذکور صلــح را حفظ می  کردند، 

اّمــا آن ها در موقِف گســترش نبودند. هنگامی که آن ها 

تــاش کردند که قلمرو  شــان را گســترش دهنــد هر دوی 

آن ها شکست خورده و فرو ریختند. نظر به پرسش مربوط 

بــه بســترهای عقانی بهترین راه حل به الگــوی ونیزی یا 

اســپارتین نزدیــک اســت تا به الگــوی رومی. عقــل یقیناً 

توصیــه می  کند که فرد نهاد شــهر را شــکل دهد، طوری 

که به نحوی عالی برای دفاع سازماندهی شود، به  منظور 

زدودن اشــتیاق آن کســانی کــه مشــتاق  اند آن را تحــت 

انقیــاد در آورنــد. در عین حــال، برای اینکــه ترس انقیاد 

را در همســایگانش برنینگیزاند، شــهر بایــد این وضعّیت 

را ایجاد کند که قصد گســترش ندارد. ماکیاولی توصیه 

می  کنــد کــه اگر این توازن حفظ شــود، شــهر از هر دوی 

ویویــره پولیتیکــو و وفاق راســتین برخــوردار خواهد بود: 

»و بــدون شــک بر این بــاورم که توانایی حفــظ تعادل در 

ایــن راه، زندگــی سیاســی واقعــی و آرامــش واقعــی یــک 

شــهر خواهد بود«.۶۵ اّما اگر چنین شهری بنا به ضرورت 

به ســمت گســترش هدایت شــود، برای چنین وظیفه  ای 

آمادگــی نــدارد و ضمــن شکســت فــرو خواهــد ریخــت، 

حّتــی در رخــداِد شــادی که شــهر هرگز نیاز به گســترش 

ندارد، بطالت یا آن را از مردانگی می  اندازد یا یک بســتِر 

مولّــد بــرای جناح  ها فراهم مــی  آورد، در این خصوص نیز 

نتیجه از دســت دادِن لیبرتی ]آزادی[ است. نتیجٔه خط 

استداللِی ماکیاولی معروف است: »من معتقدم که باید 

از دســتور روم پیــروی کــرد و نه جمهوری هــای دیگر[«. 

نهاِد قانونِی )کانستیتیوشن( یک شهر بایستی به شیوه  ای 

طراحی شــود که به ساکنان اجازه دهد که در عدد رشد 

کننــد و بــه عاّمه یعنی کســانی که بار جنــگ را بر دوش 

می  کشــند جایگاهی در حیات نهادی ببخشد. ستیزه  ها 

و نزاع  هایــی کــه یک نهاد   روم  مانند احتمــاالً حاصل آورد 

بایستی به  مثابٔه آسیب  های اجتناب  ناپذیر در نظر گرفته 

شــوند، اگر شــهر بناســت که آزاد بماند و قادر باشد اگر 

الزم شد گسترش بیابد.

فرد می  تواند استدالل کند که در توصیٔه الگوی رومی 

ماکیاولــی عمــاً جوهــرٔه ویویــره پولیتیکــو را در جســتن 

عظمت قربانی می  کند. او به  درســتی هشــیار اســت که 

جســتِن عظمت در یــک دورٔه طوالنی برای لیبرتی شــهر 

حیاتی است. تاریخ خوِد رم قانع  کننده  ترین مثال را فراهم 

می  آورد. رم که بر یک قلمرو عظیم گسترش یافت مجبور 

بود که ارتش  هایش را تا دوردست  ها در دوره  های طوالنی 

حفظ کند و متعاقباً فرماندهان نظامی  اش را تمدید دوره 

کند. از این می  توان چنین نتیجه گرفت که همین یکی 

از علل از دســت رفتن لیبرتی اســت.۶۶ همراه با طوالنی 

شدن دوره  ها در مناصب و فرماندهی  های نظامی، عّلت 

عمدٔه دیگرِ فروریزی امپراتوری رومی، زهرآگینِی بی  حِد 

تنازعاِت بین پلب  ها ]عوام[ و سنا بر سر قوانین آگرارین 

]ملکــی[ بــود. رم همــواره یــک جمهوری پرهمهمــه بوده 

است. اّما پیشنهاِد قوانین آگرارین دشمنی را بسیار فراتر 

از قیود حیات مدنی برد )و به همین دلیل آن قدر نفرت 

در میان مردم و مجلس ســنا شــعله ور شد که از هر راه و 

رســم مدنی دور شــده و به سمت ارتش و خون آمدند(.۶۷ 

ماکیاولی ذکر می  کند که لیبرتی رومی مّدت ها بیشتر 

دوام مــی  آورد اگر شــهر به  نحو ســاکن  تری حفظ می  شــد 

و به  نحــو آهســته  تری در غلبه  هایــش پیــش می  رفــت. ما 

در »االغ طایــی« )Dell’asino d’oro( می  خوانیــم کــه 

بلندپــروازِی گســترش، همــواره دولت  هــا را ویــران کرده 

اســت و شــگفتی بزرگ این اســت که اگرچه هرکسی در 

خصوص این توافق دارد هیچ کس کاری دربارٔه آن انجام 

نمی  دهــد: »این شــهوت دولت هــا را ویران می ســازد: و 

شگفتا که همه این خطا را می دانند اّما کسی پا فراتر از 
آن نمی گذارد«.۶۸

با گفتن این، نتیجه  گیری منطقی می  تواند توصیه  ای 

قوی برای اجتناب از طراحی یک نهاد با دیدگاهی نسبت 

بــه گســترش و قــوام ایــن امر باشــد کــه زندگی سیاســی 

 vero vivere politico e la( واقعی و آرامش واقعی شهر

vera quiete della citta(.۶۹ اّما همان  طور که دیده  ایم، 

ماکیاولی ضمن توصیٔه 
جمهورِی رومِی پرهمهمه 
اّما قدرتمند رومی نسبت 
به ونیز و اسپارِت دارای 
صلح اّما ضعیف در حال 
کنار گذاشتِن ایده آِل 
جمهوریایِی سیاست 
به مثابٔه فِن تثبیِت یک شهر 
آزاد و بافضیلت نیست. او 
صرفًا در حال اشارت دادِن 
معاصرینش به این نکته 
است که سیاست بایستی 
با وظیفٔه مازاِد برآمدن از 
پِس نفاق مدنی به مثابٔه 
یک واقعّیت زندگی در شهر 
مواجه شود

۵۸۴

فصل پنجم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



این توصیٔه ماکیاولی نیست و بنابراین، فرد ممکن است 

در عجــب باشــد که آیــا او در واقع در حال تعلیق مفهوم 

کاســیک ویویــره پولیتیکو نیســت یا دســت کم در حال 

اســتداللی به نفِع ریســک فروریــزِی ویویــره پولیتیکو در 

جستِن عظمت نیست.

در سیاســت، چیــزی همچــون یــک راه حــل تــام وجود 

ندارد. هر مســیری از کنش، مشتمل بر مخاطرات است 

و بهترین راه حل برای هر مسئله  ای باز گذاشتن پرسش  ها 

در سطوح مختلف است. ماکیاولی استداللش این نبود 

کــه مــا بایــد اولوّیتی به جســتِن عظمت بر حفــِظ ویویره 

پولیتیکو ببخشیم، بلکه این بود که ما بایست قادر باشیم 

کــه اگر ضرورت یافت در دفاع از ویویره پولیتیکوی  مان 

بجنگیــم. گســترش و جنگ )اگرچه اّولــی ضرورتاً دال بر 

دومی نیســت(۷۰ می  تواند هیچ اولوّیتی بر لیبرتی و نظم 

نیک شهر نداشته باشد. نکته  ای که ماکیاولی مکّرراً بر آن 

تأکید دارد، این است که شهر بایستی در موضع جنگیدن 

برای حفِظ لیبرتی  اش باشد و اینکه هر دوی شهروندان و 

حاکمان باید به منظور داشــتن صلح سمت جنگ بروند، 

اّمــا نبایــد صلح را به منظور داشــتن جنــگ مختل کنند. 

یک شــهر برای حفظ لیبرتی  اش بایســتی صلح را دوست 

بــدارد و بدانــد که چگونه جنگ کند: »دوســت داشــتن 

 amare la pace e( »صلح و دانســتن چگونگی جنگیدن

saper fare la Guerra (.۷۱ اگر هزینٔه داشــتن یک شــهِر 

قادر به جنگیدن و اگر ضرورت داشــت گســترش یافتن، 

نــزاع مدنی اســت، آنگاه شــهر باید آمــادٔه مواجهــه با آن 

باشد. ماکیاولی ضمن توصیٔه جمهورِی رومِی پرهمهمه 

اّما قدرتمند رومی نسبت به ونیز و اسپارِت دارای صلح 

اّمــا ضعیف در حال کنار گذاشــتِن ایــده  آِل جمهوریایِی 

سیاســت به  مثابــٔه فِن تثبیــِت یک شــهر آزاد و بافضیلت 

نیست. او صرفاً در حال اشارت دادِن معاصرینش به این 

نکته اســت که سیاست بایســتی با وظیفٔه مازاِد برآمدن 

از پِس نفاق مدنی به  مثابٔه یک واقعّیت زندگی در شــهر 

مواجه شود. ماکیاولی، هدِف سیاست را تغییر نمی  دهد 

کــه بــرای او همان ویویره پولیتکیو اســت. بــا وجود این، 

او تــاش می  کند که اســتدالل کند کــه ویویره پولیتیکو 

ضرورتاً آشتی  پذیر با وفاق مدنی نیست. پیام ماکیاولی 

این است که هدف سیاست همان است که بود، اّما نکته 

این اســت که ما از چالش  های ضرورت هشــیار باشــیم و 

بدانیم که این وظیفه باالترین دشواری را دارد.

 سیاســت در لساِن ماکیاولی هنوز فن شهر است. اّما 

شــهر بایســتی تأســیس شــده و در یک جهاِن ناامن حفظ 

شــود کــه در آن لیبرتــی می  تواند فقــط از طریق فضیلت 

و نزاع حفظ شــود. سیاســت بایستی همٔه دیگر فنونی را 

نظم ببخشد که در شهر با نگاهی به خیر عمومی پرورش 

می  یابند.۷۲ فقط سیاســت مداراِن جمهوریایی می  توانند 

موّفــق بــه ســاختن شــهری شــوند کــه در آن بــه فضیلت 

افتخار شــده و بدان پاداش می  دهند. فقر تحقیر نشــده 

و شــجاعت نظامــی محتــرم شــمرده شــده و شــهروندان 

یکدیگر را دوست دارند و به جمهوری پیوند دارند تا به 

خیر خصوصی. هر آنکس که به چنین شهری دست یابد 

شرایطی را ایجاد می  کند که تحت آن انسان  ها می  توانند 

شادتر نسبت به یک شهر فاسد باشند. انتخاب کاسیک 

شــهر در کلمــاِت ماکیاولی بازنمایی می  شــود، یعنی در 

فصیح  تریــن لحــن: »آنچــه او دســتور می دهــد، کاشــتن 

درختانی است که در زیر آن ها فرد شادتر و شادتر ساکن 
می شود«.۷۳

اگر سیاست فن شهر است ما قباً پاسخی را به معّمای 

شهریار داده  ایم. ماکیاولی همان  طور که از سوی اندکی 

از دانشــوران مورد تأکید اســت، هرگز از کلمٔه پولیتیکو 

)politico( یا هم  ارِز آن در شــهریار اســتفاده نمی  کند.۷۴ 

آنچه فن سیاست را چنین 
قابل ستایش می کند، ابژٔه 

آن، یعنی اجتماع نیکی 
بود که در آن انسان ها 

در عدالت، ذیِل قوانین 
یکسان زیست می کنند

۵۸۵
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زیــرا برای کتابی که برجســته شــده و به  مثابٔه شــاه  کلیِد 

علم جدید سیاســت بدان یورش برده شــده است، این تا 

حدودی جای تعّجب اســت. اما اگر بازســازی  ای که من 

تاکنــون پیشــنهاد داده  ام صحیح باشــد غیــاب کلمه  ای 

از ریشــه  ی پولیتیکو در شــهریار نباید اصاً جای تعجب 

باشد. دستگاه واژگانی سیاست متناسب در دل گفتاری 

دربارٔه شــهر اســت، اّما از آنجا که شــهریار یک گفتار در 

خصوص شــهر نیست، هیچ دلیلی برای ماکیاولی وجود 

نــدارد کــه از دســتگاه واژگانی  اش اســتفاده کنــد. برای 

انجام این کار الزم اســت که به نحوی ســخن بگوییم که 

کمی مناسبت ندارد. ماکیاولی در همان آغاِز شهریار تا 

جایی که ممکن است به وضوح بیان می  کند که موضوع 

رســاله  اش شهریاری  ها اســت و اینکه چگونه می  توان در 

آن ها حکومت و حفظشان کرد:

»من اســتدالل جمهوری ها را پشــت سر گذاشتم، زیرا 

یک بــار دیگــر برای مــّدت طوالنــی در مورد آن اســتدالل 

کــردم. من فقط به شــهریاری ها رجوع می کنم و تارهای 

فوق الذکــر را می تنــم و در چگونگی اداره و نگهداری این 
شهریاری ها بحث دارم«.۷۵

حکومت شهریارانه اعم از اینکه وراثی باشد یا به  نحو 

جدیدی تأســیس شــده باشــد نمی  تواند در هیچ معنایی 

هم  ارِز ســیویتاس باشــد۷۶ و فن حفِظ حکومت شهریارانه 

هم  بود با فن تأسیس و حفِظ یک ویویره پولیکتیو نیست، 

دلیــِل اینکه ماکیاولــی از کلمٔه پولیتیکو یا هــم  ارِز آن در 

شــهریار اســتفاده نمی  کند صرفاً این است که او در حال 

نوشتن کتابی دربارٔه سیاست آن گونه که او این اصطاح 

را می  فهمد نبود.

ماکیاولــی از اســتفاده از کلمــٔه پولیتیکــو در موضوع 

مربوط به استفاده از جایگاه یک شهریار یا یک گروه حاکم 

در موضوعاتــی مربوط بــه قلمروگردانــی ]=ترتوریالیتی/

territoriality[ پرهیز می  کند. او اســتفاده  اش از کلمه 

را به عرصٔه شــهر محدود می  کند، ضمن چنین کاری او 

در حــال مشــارکت در حفــِظ معنــای قراردادِی سیاســت 

به  مثابــٔه فِن شــهر اســت. در همــان حــال، همان  طور که 

دیدیم او تغییری عمده را در دســتگاه واژگانی کاسیک 

در آن معنایــی حفــظ می  کنــد که وی تأکیــد دارد که ما 

باید امیدمان را به داشتن یک »حیات سیاسی راستین« 

)vero vivere politico( کنار بگذاریم که عبارت است 

از یک شــهر آزاد و ســاکن و ما بایســتی با وظیفٔه دشــواِر 

حفِظ ویویره پولیتیکو در یک شهر پر آشوب روبرو شویم. 

ماکیاولــی در عیــن حالــی که در حال حفِظ سیاســت در 

دل عرصٔه ســّنتی  اش اســت، هم زمان تــاش می  کند که 

خوانندگانــش را کاماً از وظیفٔه چالش  برانگیزی هشــیار 

کنــد کــه پیشــروی یک مرد سیاســی راســتین اســت که 

می  خواهد شهر خوب را قوام بخشیده و حفظ کند.

پولیتیکوس ویر
ماکیاولی به خودش چنین باوری داشت که ذی  صاح 

و تعلیم یافته در یک فن یا مهارِت جزئی است، یعنی »فن 

دولت« )arte dello stato(.۷۷ برای ماکیاولی فِن دولت، 

مشــغلٔه )calling/فراخــوان( راســتیِن وی بود، یعنی تنها 

فّنی که وی احساس می  کرد خودش به سمتش متمایل 

و جذِب آن اســت.۷۸ دوســتان او، وی را شــخصی در نظر 

 arte( »می  گرفتند که ذکاوتی برجسته برای »فن دولت

dello stato( دارد. فرانسیسکو وتتوری ضمن درخواست 

عقیــدٔه ماکیاولــی در خصوص بهترین سیاســت  گذاری 

برای پاپ که بتواند در نسبت با اّتحاد جدید بین پادشاه 

فرانسه و ونیز اّتخاذ کند، تأکید دارد که اگرچه ماکیاولی 

از منصِب عمومی دو ســال است که کنار گذاشته شده 

است، اّما یقیناً این فن را فراموش نکرده است )حّتی این 

دو سالی که ترک دکان کرده ای گمان نمی کنم این فن را 
فراموش کرده باشی(.۷۹

ایــن »فن دولــت« )arte dello stato( یک مؤلفٔه مهم 

از فن شــهر اســت. مهارت پیش  بینی خطراِت پیش روی 

آن - کــه بیــش از حــد دیــر خواهــد بــود کــه ]در مقابلش 

هنگام وقوع[ اقدامات متقابل اّتخاذ شود - و توان برای 

فهــم نّیــاِت راســتین همســایگاِن خویــش که دو مــورد از 

پایه  ای  ترین عناصر فن دولت هستند، اهمّیت اّولّیه برای 

 )arte dello stato( »حفظ شــهر دارند.۸۰ اّما »فن دولت

می  تواند همچنین برای تغییر یک شهر و خالی کردن آن 

از لیبرتی نیز به کار برود. ماکیاولی در شهریار آنجا که او 

دانشــش دربارٔه »فن دولت« )arte dello stato(۸۱ را به 

نمایش می  گذارد، به  طور مفّصل آنچه را توضیح می  دهد 

که باید برای به انقیاد درآوردِن یک سیویتاس انجام داد 
که با زیستن در یک لیبرتی خو گرفته است.۸۲

 arte dello( »ماکیاولــی هنگامــی که از »فــن دولــت

stato( ســخن می  گویــد، از کلمــٔه »stato« در معنــای 

»status« ]اســتاتوس/پایگاه[ )ردٔه برجســتٔه( یک شهریار 

یــا یک پادشــاه و یــا قلمرویی که بــر آن حکومت می  کند 

اســتفاده می  کنــد. ماکیاولــی در پاســخش بــه کاردیناِل 

ُروئن اســتدالل می  کند کــه همان قدر که ایتالیایی  ها در 

فــن جنــگ خبره نیســتند، فرانســوی  ها نیز از فــن دولت 

سیاست در لساِن ماکیاولی 
هنوز فن شهر است. اّما 
شهر بایستی تأسیس شده 
و در یک جهاِن ناامن 
حفظ شود که در آن لیبرتی 
می تواند فقط از طریق 
فضیلت و نزاع حفظ شود. 
سیاست بایستی همٔه دیگر 
فنونی را نظم ببخشد که 
در شهر با نگاهی به خیر 
عمومی پرورش می یابند
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غافل  انــد.۸۳ منظور ماکیاولی این اســت که فرانســوی  ها 

قواعــد پایــه  ای را نمی  داننــد که بایســتی به  منظور حفظ 

چیرگی  شان بر ایالتی خارجی همچون ایتالیا دنبال کنند 

)برای حفظ یک اســتاتو در یک ایالت درهم ریخته(.۸۴ آن 

پرســش  هایی که ماکیاولی درباره شان می  خواهد چونان 

مرجعــی دربــارٔه »arte dello stato« توصیه ارائه دهد، 

مربــوط به تنازعاتی در میان دولت  ها بر ســر موضوعات 

مربوط به گسترِش قلمرویی بودند.۸۵ ماکیاولی هنگامی 

کــه مّدعِی دانســتِن »آرته دلو اســتاتو« اســت، به  وضوح 

دارد بــه زیرکــِی حفــظ و اگر ممکن بود بهبود اســتاتوِس 

فــرد، ارجــاع می  دهــد.۸۶ اّمــا »آرتــه دلــو اســتاتو« همــان 

فِن شــهر نیســت، زیرا استاتو هم  ارِز ســیویتاس یا ویویره 

پولتیکــو نیســت.۸۷ کل نکتــه را می  تــوان به  نحــو بهتری 

بحــث کــرد اگر ما توّجه  مــان را از هدف یا ابــژٔه ]موضوِع 

غرض[ سیاســت به عامل سیاســت، یعنی مرد سیاســی، 

برگردانیــم. به  منظــور فهــم موضــع ماکیاولی نســبت به 

قراردادهای سیاســِی مرد سیاسی، ما تاش خواهیم کرد 

که تصاویر ]ایماژه  هایی[ از مرد سیاسی را بازسازی کنیم 

که در بســترِ فکرِی قرون پانزدهم و شــانزدهم در گردش 

بود. ما با چنین کاری به  نحِو بهتری در موقف پاســخ به 

این پرسش قرار خواهیم که چه کسی برای ماکیاولی مرد 

سیاسِی راستین است.

همــراه بــا تجلیــل از دانش  رشــتٔه مدنــی، نویســندگان 

سیاســِی قــرون ســیزدهم تــا چهاردهــم، تأکیــدی برابر را 

 »politicus vir« بــا بزرگ  داشــتِن مــرد سیاســی، یعنــی

 )rector civitatis/حاکم شــهر( ســیویتاتیس  رکتــور  یــا 

داشته  اند که موّفق به تأسیس و حفِظ سویتاس می  شود. 

بزرگداشــِت مرد سیاســی یک تِم اساساً سیســرویی بود. 

در کنار ِد آفســیس ]دفاتر[ پرارجاع  ترین متن، ســومنیوم 

اکسیپیونیس ]Somnium Scipionis/رؤیای اسکیپیو[ 

بود که منبع بالفعل سّنِت قرون وسطایِی اومانیستی برای 

فضائــل سیاســی )»virtutes politicae« ]فضیلت هــای 

سیاســی[( بود.۸۸ این متن که توسط ماکروبیوس بازنشر 

شده و محبوبّیت یافت، محتوِی تجلیلی شیوا از رکتورِز 

ســیویتاِتز ]حاکم شــهرها/rectores civitates[ بــود آنجا 

کــه ارزش  های غیرمســیحِی در زبان مســیحّیت، تلفیق 

می  شــدند. در یک عبارت معروف از ســومنیوم سیسرو 

استدالل می  کند که برای همٔه مردان بزرگی که خودشان 

را وقِف خیر جناح )patria(   شــان کرده  اند، جایگاهی در 

بهشــت هســت، آنجا کــه از نشــاط )beatitude( جاوید 

بهره  منــد خواهنــد شــد. توضیــح ماکروبیــوس بــرای این 

عبارت این اســت که خدا ســیویتاس را بیش از هر چیز 

دیگری دوســت دارد و بنابراین، سیســرو کاماً در گفتِن 

اینکــه رکتــور ســیویتاتیِس نیــک، بی  درنگ به آســمان  ها 

بازخواهد گشــت برحق اســت، آنجا که همٔه انســان  ها از 

آنجا آمده  اند. با انتظاِم قوانین و تضمین عدالت، مردان 

سیاسی پیروانشان را به سوی زیستِن یک زندگی بافضیلت 

هدایــت خواهنــد کرد که به  نوبٔه خود شــاهراه به ســمت 

ســعادت راستین است. ماکروبیوس نتیجه می  گیرد که 

سیاســت مداراِن )پولیتیســِی /politici( راســتین کامــًا 

شایستٔه برخورداری ابدی از نشاط )beatitude( هستند.

همان  طــور کــه برونتــو التینــی در شــرحش بــر اخــاق 

ارســطو مؤّکد می  ســازد، حاکم خوِب شهر سزاواِر مزّیتی 

عظیم برای ایجاد شهروندان نیک است و مشتاق اجرای 

اعمال بافضیلت. او ضمن چنین کاری تا آن حّدی موّفق 

می  شود که او حکومت قانون بر انسان  ها را حفظ کند. او 

در انجام چنین کاری تا آن حّدی موّفق می  شــود که وی 
حکومت قانون بر انسان  ها را حفظ کند.۸۹

 برای یک پولیتیکوس خوب بودن و بنابراین مســتحق 

شــکوه جاوید بودن، حاکم شهر بایستی یک انسان خوب 

و بافضیلت باشــد، یعنی در لســان جان اهل ویتربو »در 

عدالــت و انصــاف« )in iustitia et equitate( باشــد.۹۰ 

حاکم شــهر بایســتی خردمند باشــد و بایســتی انســان را 

 sapiens et«( دوســت بــدارد، او نبایــد حیله  گــر باشــد

iustitie amator, non callidus« ]دانــا و دوســتدار 

عدالــت، نه حیله گــر[(. هیچ فعلی درســت نخواهد بود 

اگــر در تعــارض با عدالت باشــد و هیچ شــرایطی در کار 

نیســت کــه تحــت آن بتــوان عدالــت را دور انداخــت، 

همان  طــور که جان اهل ویتربو، از سیســرو نقل می  کند: 

»زیــرا زمانی نیســت که عدالــت بیکار بمانــد«.۹۱ منابع 

جمهوریایــی کاســیک همچنیــن همــٔه فضائــل دیگــری 

را فراهــم می  آورنــد کــه فــرد را به مثابٔه یک مرد سیاســی 

خــوب صاحّیــت  دار می  کننــد. او بایســتی حقیقــت را 

دوســت بــدارد )»veritatis amator«( و بایــد از ذهنی 

نیک برخوردار باشد؛ تا جوانمردی را به نمایش بگذارد و 

خودنما یا خودستا نباشد؛ او نباید آزمند یا خیره  سر باشد، 

او بایست قادر به مقابله با عواطفش باشد و ثابت  قدم و 

معتدل باشد؛ او بایست فصیح باشد نه پرحرف.

آثار ارسطو، همچنین مؤلفه  های مهّمی برای بازتعریف 

و اکتســاب مفهوِم کاســیِک مرد سیاســی در زبان  های 

اّولّیــٔه مــدرن فراهم می  آورند. نظر بــه ویژگی  های خاص 

مردم و مکان، مرد سیاســی راســتین همچون قانون گذار 

ماکیاولی در عین حالی که 
در حال حفِظ سیاست در 

دل عرصٔه سّنتی اش است، 
هم زمان تالش می کند که 

خوانندگانش را کامًال از 
وظیفٔه چالش برانگیزی 

هشیار کند که پیشروی یک 
مرد سیاسی راستین است که 

می خواهد شهر خوب را 
قوام بخشیده و حفظ کند
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خوب بهترین نظامنامه  ای   ]نهاِد قانونی/کانستیتوشنی[   

که باید به شهر معرفی شود را می  شناسد. خلق نظامنامٔه 

سیاسی، شاهکار مرد سیاسی است. با وجود این، احیای 

یک شــهرِ قباً موجود، وظیفه  ای کمتر ارزشمند و کمتر 

دشــوار نســبت به تأســیس یک شــهر جدید نیســت. اّما 

هــردو وظیفــه می  توانند فقط از ســوی یک مرد سیاســی 

راســتین مدیریت شــوند که در ترجمان موئربــک »واقعاً 

سیاسی« )vere politicum(۹۲ و در ویرایش برونی »یک 
مرد واقعاً متمّدن« )vere civilem hominem( است.۹۳

مرد سیاســی راستین، نمی  تواند بی  عدالتی را تحمیل 

کرده یا به  شــیو  ه  ای مســتبدانه حکومت کند. درنگ در 

اینکــه آیا برای یک مرد سیاســی مجاز اســت کــه ناعادل 

باشــد به وضوح مهمل اســت )فکر کردن به اینکه نظم و 

انضبــاط مدنی باید تســّلط یابد... اّما این پوچ اســت(.۹۴ 

فضائلی که برای مرد سیاسی الزم  اند، به  طور کّلی همانی 

هســتند که شــهروندان معمولی باید داشــته باشند اگر 

آن ها قرار است که یک شهر نیک داشته باشند. اّما مرد 

سیاســی باید درجه  ای از حزم داشــته باشد و قادر باشد 

کــه خطرات را پیش  بینی کند )در ابتدا معلوم می شــود 

که شــر مال کســی نیســت، بلکه مال یک سیاســت مدار 

اســت(؛۹۵ »گویــی ایــن شــر از ابتــدا پدیــد آمــده اســت، 

تا بدانیم این شــر از چه کســی اســت، مگر شــر یک مرد 
مدنی«.۹۶

در زبان اومانیست  ها پولیتیکوِس افاطونی خصایِص 

سیویلیس ویر را نیز مفروض می  گیرد. مارسیلیو فیچینو 

در اپیســتومه )Epitome/ تلخیــص ( بــر مــرد سیاســِی 

)Statesman( خویــش، ایدٔه کاســیکی را بازگو می  کند 

مبنی بر اینکه حاکمّیت یک مرِد تک منتهی  شونده  ترین 

به صلح اســت و در شــهر انسانی حکومت خدا بر جهان 

را بازتولیــد می  کند )حکومت همگان باید در یکجا جمع 

شــود تا حکومت بشــری تا حد ممکن شــبیه به امر الهی 

باشد، زیرا خداوند حاکم بر همٔه جهان است(.۹۷ با وجود 

این، پادشاه نیک همچون چوپان خوب یا ناخدای خوِب 

یــک کشــتی بایســتی مراقــب آن هایــی باشــد کــه تحت 

حاکمّیــت او هســتند و منفعت خــودش را دنبال نکند. 

پادشــاه راســتین بنابراین شــهروندی در میان شهروندان 

است که برجستگی  اش بستر در عدالت و حزم او دارد:

»اّما چنین حاکم و مدیری غالباً یک مرد مدنی نامیده 

می شود، بدین معنا که او تا آنجایی که برای انسان ممکن 

اســت، باید مایم باشــد، طــوری که شــهروندانی که در 

میان شهروندان، بیش از هر چیز، مؤدب، احتیاط، عادل 
و مراقب تر از دیگران، دیده شود«.۹۸

سیویلیس ویرِ )civilis vir/مرد مدنی( اومانیست  ها، 

اگرچــه او اکثــر خصایص پولیتیکــوس یونانــی را در خود 

متجّســم کــرده اســت، اّمــا متمایــزاً میراثی رومــی بود و 

ویژگی  هــای برجســته  اش تملــک تام همــٔه فضائــل بود و 

خدمت به جمهوری. همان  طور که فرانچســکو پاتریتزی 

به نحو شیوایی بیان کرده است: »اگر کسی بخواهد در 

چنــد کلمــه مرد مدنــی را تعریف کند، می گویــد او مرد 
خوبی است و برای جمهوری مفید است«.۹۹

همچون یــک دریانورد که وظیفه  اش هدایت کشــتی 

به سوی یک ساحل امن است، سویلیس ویر ]مرد مدنی[ 

باید جمهوری را به سمِت سرنوشت هدایت کند و هدفی 

کــه بــرای آن قــوام یافته اســت، یعنــی لیبرتــی و زندگِی 

نیکــوی شــهروندانش. بــرای بــرآوردِن ایــن وظیفــه، مــرد 

سیاسی بایست معتدل، ثابت  قدم و حازم و عادل باشد. 

او بایست همٔه این فضیلت  ها را داشته باشد تا در مقام 

یــک »نیک مــرد« )bonus vir(، صاحب صاحّیت باشــد 
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و قــادر بــه موفقّیــت در وظیفٔه حاکمّیت بــر رس  پوبلیکا 

)respublica(. ایــن چهار فضیلت همچون چهار خواهر 

هستند و هیچ یک از آن ها نمی  تواند بدون معاونت بقیه 

کامل باشــد: پایمردی )fortitudo( بدوِن حزم تبدیل به 

تهّور می  شــود، حــزم بدون عدالت تبدیــل به حیله گری 

)calliditas( یــا بدجنســی )malitia( می  شــود؛ اعتدال 

بدوِن پایمردی تبدیل به سســتی می  شود، عدالت بدوِن 

اعتدال تبدیل به ظلم می  شود. اگر حاکم ترکیب مناسبی 

از فضائل را به نمایش بگذارد، شهر می  تواند از اغتشاش 

و نفاق در امان و برای همیشه پایدار بماند )یک جمهوری 
ماندگار و یک حیوان جاودانه(.۱۰۰

به یمن این فضائل مرد مدنی قادر است که »رکتور و 

مودریتور« ]رهبر و کارگذار[ راســتین باشــد، یعنی حفظ 

نظم و صلح در شهر. مرد مدنی باید یک مدیرتیور در آن 

معنایی باشد که قادر به مهار عواطِف انسان  ها از طریق 

فرامین باضمانت و اقناع و قبل از هر چیز تعریِف جایگاه 

مقتضــی بــرای هر یــک از مؤلفه  های شــهر و شــکل    دهی 

بــه یک نظــاِم هماهنگ باشــد. سیســیرو در ِد آفیســیس 

می  نویســد که اعتدال مشــتمل بر توان در عمل و گفتار 

است که هر چیزی را در جای مقتضی و مناسب خودش 

قــرار دهــد )»loco suo collocare« ]در جــای خــود قرار 

دهد[(. شــهر متشّکل از گروه  های مختلف با تمایات و 

عواطف متفاوت و متعارض اســت. شــاهکار سیویلیس 

رتیــو ]سیســتم مدنــی/civilis ratio[ دقیقــاً تعدیــل این 

سیســتم رنگارنــگ و متعــارض از طریــق تعریــف مــکاِن 

مناسِب هر یک از مؤلفه  هاست.

آمــوزٔه سیســرویِی اعتــدال بدل بــه تِم عودکننــده در 

ادبّیــات اومانیســت  ها در باب سیاســت می  شــود. مثًا 

لئونــاردو برونــی در نتیجه  گیــری  اش بــر اثرش »ســتایش 

 ،)Laudatio Florentinae Urbis( فلورانــس«  شــهر 

برجســتگِی آن شــهر را به مثابــٔه اعتــدال چیدمان  هــای 

نهــادی  اش تلخیــص می  کنــد که به هــر یــک از مؤلفه  ها 

جایگاه مقتضی  اش را می  بخشد.

»زیــرا ایــن بســیار منطبــق بــا ضربــان قلــب اســت که 

هنگامی که شــدیدند یکــی از آهنگ های متفــاوت بدل 

بــه هارمونی می شــود... به همین شــیوه، این جازم ترین 

شــهر در همــٔه اجزایش بــه اعتدال می رســد... هیچ چیز 

مضحکــی، هیچ چیــز ناخوشــایندی، هیچ چیــز پوچــی و 

هیچ چیز مبهمی در کار نیست. هر کدام جایگاه خود را 

دارند، نه تنها معّین بلکه متجانس نیز هستند: مناصب 

متمایــز، قضــات مجــزا، قضاوت هــای متمایــز و احــکام 

متمایز«.۱۰۱

در بستر فکرِی اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم، 

تصویرِ قراردادِی انسان سیاسی به وضوح تعریف می  شد: 

یــک مرد خوب )bonus vir, uomo buono ]نیک مرد[( 

که هرگز راه فضیلت را رها نمی  کند و وقف خیر عمومی 

شهر می  شود. او رکتور و مدیریتور است؛ او جمهوری را 

در مسیرش حفظ می  کند و جایگاه مناسبی برای هر یک 

از مؤلفه  های شهر می  یابد. اگر شهر فاسد باشد، وظیفٔه 

مرد سیاسی حّتی سخت  تر می  شود، او بایستی نظام  نامه 

و قوانین شــهر را به  منظور احیای زندگی سیاسی اصاح 

کند. مهارت وی قبل از هر چیز مبتنی بر ظرفّیتش برای 

سخن گفتن، اقناع و سنجیدن با حزم است. اّما هنگامی 

که شهر الزم بود اصاح شود، مرد سیاسی بایستی مانند 

هر معمار خوبی قادر به شکل  دهی به نهادهای سیاسِی 

تازه باشد. ولی دستاورد انسانی نمی  تواند از محافظت یا 

اصاح شهر فراتر برود که باالترین خیر در زمین است و 

برای این امر مرد سیاسی سزاواِر شکوه ابدی است.

هنگامی که ماکیاولی حیات فکری  اش را آغاز کرد، او 

می  توانســت بر اســاس این تصویر از مرد سیاســی راهش 

را ترســیم کنــد کــه اومانیســت  ها از منابــع جمهوریایِی 

کاســیک مشــتق کرده بودند. به منظور رســیدن به یک 

فهــم رضایت  بخــش از موقــِف ماکیاولــی در خصــوص 

مفهومی کاســیک از سیاســت، من اکنون در زیر از این 

بحث خواهم کرد که چگونه او با ایدٔه مرسوم سیویلیس 

ویر مواجه شد.

اومو بونو و فن اعتدال
ماکیاولی در آغاز دیسکورســی، قهرمانانش را معرفی 

می  کند: بنیان گذاران جمهوری  ها و پادشاهی  ها، آن گونه 

کــه در تضــاد با آن هایی هســتند که جّبارّیــت را تحمیل 

می  کردنــد. اســکیپیو در مقابــل ســزار، آگســیائوس و 

تیملئــون، دیــون اهــل ســیراکوس در مقابــل نابیس اهل 

اسپارتا و دیونوزیوس؛ شهریاران جهموری  ها و امپراتورانی 

که تحت قوانین حکومت می  کردند علیه کالیگوال، نرون 

 »principi buoni«( نیــک او شــهریاران  و ویتلیــوس. 

]شــهریار خوب[( یا صرفاً خوب )»i buoni«( را در تقابل 

بــا جّبــاراِن بی  وجدان و فاســد قرار می  دهــد.۱۰۲ نیز او در 

»پیشگفتار« )Proemio( بر کتاب II می  نویسد که یک 

شهر که در آن ویویره پولیتیکو بنا به برجستگی یک مرد 

قوام یافته باشد به یمن فضیلت او پایدار مانده و شکوفا 
می  شود.۱۰۳

خلق نظامنامٔه سیاسی، 
شاهکار مرد سیاسی است. 

با وجود این، احیای 
یک شهِر قبًال موجود، 

وظیفه ای کمتر ارزشمند 
و کمتر دشوار نسبت به 
تأسیس یک شهر جدید 
نیست. اّما هردو وظیفه 
می توانند فقط از سوی 
یک مرد سیاسی راستین 

مدیریت شوند

۵۸9
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تنهــا مــردان برجســته  ای کــه ویویــره پوکیتیکــو را در 

یک شــهر قــوام داده یا یک شــهر را حفظ کــرده یا اصاح 

می  کنند، شایستٔه شکوه راســتین  اند. ماکیاولی آن گونه 

 Discursus( فلورانســی«  امــور  در  »گفتــار  در  کــه 

florentinarum rerum( نوشــته اســت هیچ چیــزی را 

بیش از آن کسانی که کارهای خیری در کشورشان انجام 

داده و پادشــاهی  ها یا جمهوری  هــا را بنا به قانون اصاح 

کرده  اند، الیق آمرزش پروردگار نمی داند:

»مــن بــر این باورم کــه بزرگ ترین افتخاری که انســان 

می توانــد داشــته باشــد، آن چیــزی اســت کــه به طــور 

داوطلبانه توسط وطن به آن ها عطا می شود: من معتقدم 

که بزرگ ترین خیری که انجام می شود و ارجمندترین نزد 

خداونــد آن چیزی اســت که برای وطن انجام می شــود. 

عــاوه بــر ایــن، هیــچ انســانی در هیچ یک از اعمــال خود 

به اندازٔه کسانی که جمهوری ها و پادشاهی ها را به وسیلٔه 

قوانیــن و مؤسســات اصــاح کرده انــد، برتــری نمی یابد: 

اینــان پــس از خدایــان، اّولین کســانی هســتند کــه مورد 
ستایش قرار می گیرند«.۱۰۴

پادشــاهی  ها  و  جمهوری  هــا  مؤسســاِن  دوی  هــر 

و انســان  های سیاســی نیکــی کــه نظــم شــهر را حفــظ 

می  کنند، قبل از هر چیز مدریتورها یا رکتورها هستند. 

قانون گــذاران بزرِگ باســتانی، زیرکِی برجسته شــان را در 

طراحــی نهادهــای سیاســی  ای بــه نمایش گذاشــتند که 

در آن همــٔه مؤلفه  های شــهر جایگاِه مناســبی داشــتند. 

لیکرگــوس کــه بــرای پادشــاهان، آریستوکراســی و عــوام 

)populace( جایــگاه درستشــان را مقّرر کرد )من قوانین 

او در اســپارت را به چونــان شــیوه ای ارائــه می دهــم کــه 

اجــزای آن بــه بخش هــای شــاهان، فرصت طلبــان و مردم 

داده شــود(، »فرمی از حاکمّیت را معرفی کرد که بیش 

از هشــتصد ســال بــا اعتبــار بســیار عظیمــش و آســایش 

ایــن شــهر دوام آورد«.۱۰۵ ســولون در مقابــل، در تأســیس 

جایگاهــی بــرای عاّمــه به تنهایــی و غفلــت از تخصیــص 

جایگاه  هایــی بــرای دیگــر مؤلفه  هــای یک شــهر در ایجاد 

یک نهاد معتدل راستین شکست خورد. در نتیجه، چهل 

سال بعد دموکراسی آتن ذیل سیطرٔه پسیستراتوِس جبار 

ســقوط کــرد. بــا وجود ایــن، بهترین نمونٔه نهــاد معتدل، 

هر دوی مؤسساِن 
جمهوری ها و پادشاهی ها 
و انسان های سیاسی نیکی 
که نظم شهر را حفظ 
می کنند، قبل از هر چیز 
مدریتورها یا رکتورها 
هستند. قانون گذاران 
بزرِگ باستانی، زیرکِی 
برجسته شان را در طراحی 
نهادهای سیاسی ای به 
نمایش گذاشتند که در 
آن همٔه مؤلفه های شهر 
جایگاِه مناسبی داشتند

۵9۰
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جمهوری رم بود اّما جمهوری رم یک نهاِد معتدل کامل 

را فقط زمانی کسب کرد که پلب  ها ]عوام[ جایگاهشان را 

در زندگِی نهادی شهر از طریق تریبون  ها کسب کردند، 

در کنار نجبا که با سنا و کنسول  ها بازنمایی می  شدند. 

دقیقــاً در فضیلــت چنین اعتدالی بود کــه جمهوری رم 

 )»perfetta repubblica«( »به  مثابــٔه »جمهوری کامــل

واجدالشرایط شد.

هر شهری که هدف آن حفظ لیبرتی  اش باشد، بایستی 

کارگذار خودش را داشته باشد. توصیٔه اساسی ماکیاولی 

در »گفتــار در امــور فلورانســی« بــه کاردینــال گیولیو ِد 

مدیچی اصاح نظام  نامٔه فلورانس به چونان شیوه  ای بود 

که همٔه سه   نوع انسان  هایی که در شهر زندگی می  کنند 

جایگاهشان را داشته باشند:

»کســانی کــه دســتور جمهــوری می دهنــد بایــد ســه 

خصلت مختلف در مردان ایجاد کنند که در همٔه شهرها 
وجود دارد؛ یعنی اّول، وسط و آخر«.۱۰۶

اگــر او در انجــام چنیــن کاری شکســت بخــورد شــهر 

هرگــز از بی  نظمی  هایــی کــه زوال آن را حاصــل خواهنــد 

آورد رهــا نخواهــد شــد. چــه این امــر به خاطر این باشــد 

 il popolo non vi«( کــه عاّمــٔه بازنمایــی نشــده باشــد

aveva dentro la parte sua« ]مــردم ســهم خــود را در 

آن نداشتند[(۱۰۷ و چه به این دلیل باشد که عاّمه بخواهد 

کــه نجبا حاکمّیت شــهر را بگیرد۱۰۸ ماحصل یک نوســان 

مداوم بین جّبارّیت و مجوز است که هر کدام سرحّداِت 

قابل نکوهشــی هســتند کــه لیبرتی شــهر را بــه مخاطره 

می  افکنند.۱۰۹ تنها شانس یک شهر با نظم بد این است که 

از طریق آمدن یک »شهروند خردمند، خوب و قدرتمند« 

]یــک   »un savio, buono e potente cittadino«(

شهروند عاقل، خوب و قدرتمند[( احیا شود تا اصاحاِت 

نهادی و قوانینی را معرفی کند که بتوانند اشتیاق  های 

نجبا و عاّمه را تعدیل )بر اســاس آن قوانینی وضع شــده 

اســت کــه به موجب آن ایــن خلق و خوی اشــراف و عوام 

به گونه ای آرام یا محدود شود که نتوانند بدی کنند(۱۱۰ و 

بنابراین، لیبرتی را احیا کند.

مرد نیکی که بخواهد شــهرش را از فســاد نجات دهد 

و نظــم سیاســِی خــوب آن را حفــظ کنــد باید قادر باشــد 

کــه نه  تنهــا قوانین و نهادها را شــکل دهد بلکه همچنین 

سخن بگوید و اقناع کند. او باید نه  تنها یک معمار خوب 

بلکه همچنین یک سخن  ور خوب باشد که قادر به اقناع 

ســربازان، کاهــش ترس  ها و شــلعه  ور کردن شجاعتشــان، 

افزایش عزمشــان و نکوهششــان، سرشــار کردن ایشان از 

امیــد و انجام هر چیزی باشــد که عواطــف را یا خاموش 

کنــد یا برانگیزد. او در مقام بازنمایانندٔه شــهر باید قادر 

به یافتِن جمله  بندی درست در مواجهه با حّکام خارجی، 

خطاب مردم در کنسول اعظم و بحث کردن دربارٔه آن با 

سناتورها یا مستشاراِن او باشد.

شهر عالمی از عواطف است، زیرا انسان  های واقعی  ای 

در آن ســکنی دارند که عشــق، نفرت، ترس و امید دارند 

و آرزوها و امیالی دارند که می  خواهند بازتشخیص داده 

شده، ارجمند شمرده شده و پاداش داده شوند. برخی از 

آن ها در پی استیا هستند. بسیاری دیگر در پی امنّیِت 

خودشــان و بستگانشــان هســتند. فن سیاســت دغدغٔه 

عالمی بی  ثبات از عواطف انســانی و اتوس زیســتٔه یک 

اجتماع را دارد.۱۱۱ به غرِض مهار کردن و آموزِش عواطف 

انســانی طــوری که یک شــهر آزاد و دارای نظــم بتواند از 

طریــق آن ها تثبیت شــود، آن هایی که از انضباط شــهری 

برخوردارند، بایســتی قادر باشند تا هم از آالت قانونی و 

هم از ابزار زبان استفاده کنند. چنین انسان  های خوب، 

خردمنــد و قدرتمنــدی کــه »نیــک و حــازم  « و »نیــک و 

مهربــان« هســتند و نیــز بســیاری از صفحــاِت ایســوریه 

]تواریــخ )فلورانســی([، دیسکورســی ]گفتارهــا[، آرت دال 

کورا ]هنر جنگ[ و پرینس ]شهریار[ را پر کرده  اند، اگر ما 

»نصایــح« )Exhortatio( را نیــز بخوانیم، همٔه خصایِص 

انســان مدنــِی جمهوریایــی را نشــان می  دهنــد، یعنــی 

انســان  های خوبی که نهادها و قوانین شــهر را تا باالترین 

منفعت برای همٔه شهروندان اصاح می  کنند.

مــرد  ]مرســوِم[  قــراردادِی  تصویــر  هرگــز  ماکیاولــی 

سیاســی را به  مثابٔه انســان خوبی کــه از ویویره پولیتیکو 

بهره  منــد می  شــود، رد نمی  کنــد. قهرمــان او همان  طــور 

که برای نویســندگان جمهوری  خواِه رم و برای شــاگرداِن 

اومانیست  شــان نیــز چنین بود، انســان خوب اســت، نه 

امپراتورهــا یا شــهریاران، حّتــی اگر آن ها فاتحــان بزرگ و 

 )fama( فرماندهان نظامی باشند: سزار و پومپی به آوازه

دســت یافتنــد نــه بــه شــکوه )glory(. فرد بــرای حصول 

شــکوه کافی نیســت که یک فرماندٔه بزرگ باشد، او باید 

یک انســان خوب نیز باشــد که زیرکــی  اش را وقف حفِظ 

لیبرتــِی جمهــوری می  کند نه نابود کــردِن آن، آن  طور که 

ســزار و پومِپی انجام دادند. ولو آوازه شــان بر دوام بوده 

باشد اّما هرگز در موازاِت شکوه اسکیپیو و مارسلوس قرار 

نمی  گیرند:

»و مــن می گویــم کــه پومپئو و ســزار و تقریبــاً همٔه آن 

ناخداهایی که پس از آخرین جنگ کارتاژی در رم بودند، 

بهترین نمونٔه نهاد 
معتدل، جمهوری رم بود 
اّما جمهوری رم یک نهاِد 

معتدل کامل را فقط 
زمانی کسب کرد که پلب ها 

]عوام[ جایگاهشان را 
در زندگِی نهادی شهر از 

طریق تریبون ها کسب 
کردند، در کنار نجبا که با 
سنا و کنسول ها بازنمایی 

می شدند. دقیقًا در 
فضیلت چنین اعتدالی 

بود که جمهوری رم 
به مثابٔه »جمهوری کامل« 

واجدالشرایط شد
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به مثابٔه مردان خوب شــهرت یافتند، نه به عنوان انســان 

خوب. و کسانی که پیش از آن ها زندگی کرده بودند، در 
مقام شجاع و نیکو، جال یافتند«.۱۱۲

اگر همان  طور که من فکر می  کنم، ما دفعات بسیاری 

کــه ماکیاولی به انســان خــوب )uomo buono( اشــاره 

می  کند را جّدی می  گیریم، می  توانیم با سادگِی بیشتری 

معنــای آن عباراتــی در شــهریار را درک کنیم که همواره 

نقل شده  اند تا ثابت کنند که ماکیاولی ایدٔه جمهوریایی 

سیاست را رد کرده است.

 ماکیاولی در فصل مشهوِر پانزدهم شهریار می  نویسد 

که مردی که می  خواهد تحت هر شــرایطی خوب باشــد 

یقیناً در میان بسیاری که خوب نیستند به تباهی خواهد 

رسید. »برای یک شهریار که می خواهد خودش را حفظ 

کند، ضروری اســت که بیاموزد چگونه بد باشــد و برای 

اســتفاده از آن بر حســب ضرورت نه اســتفاده  از آن«.۱۱۳ 

آنچــه ماکیاولی به نظر می  رســد که در نوشــته  هایش به 

انجــام رســانیده اســت، مبنی بــر اینکه شــهریار باید یاد 

بگیــرد کــه »نــون بونــو ]ناخــوب/non buono[« باشــد، 

بناســت معماهایی را روشــن ســازد کــه در حــاق گزارِش 

مرســوم ]قــراردادی[ از مــرد سیاســی به مثابٔه یک انســان 

خوب هســتند کــه معاصرینش از درکــش قاصرند. آن ها 

ضمن چنین کاری قاصرند از اینکه از حیث ایدئولوژیک 

مهیا باشــند تا به  نحو موّفقی از عهدٔه مســائل انضمامِی 

مربوط به جستِن هدف فلسفٔه مدنی برآیند.

بــرای شــهریاری که دغدغــه  اش حفظ اســتاتِو خودش 

اســت، نیاز به یاد گرفتن اینکه چگونه خوب نباشد فقط 

به او مربوط نیســت. رهبران سیاسی جمهوری  ها ممکن 

است که به آسانی خودشان را مجبور ببینند که مواعید 

را بشــکنند، ناعادل باشــند و حّتی فریبــکار. ناتوانِی پیر 

ســودرینی برای رها کردِن بردباری و فروتنی طبیعی  اش 

او را بــه تباهــی کشــانید و بــا او جمهــورِی فلورانســی را 

تبــاه کــرد.۱۱۴ بــر طبــق نظر ماکیاولــی این اصــل که هرگز 

یک میثاق یا وعده شکســته نشــود، شکلی از ضعف بود 

نه آن گونه که راست  کیشــی اومانیســت یک فضیلت از 

/Florentina libertas[ ایدئولــوژِی فلورنتینــا لیبرتــاس
آزادی فلورانسی[ باشد.۱۱۵

نیــاز بــه اســتفاده از ابــزار فوق  العــاده، ســوای اینکــه 

مسئله  ای فقط برای شهریاِر جدید است، همچنین برای 

 vivere( انسان مدنی  ای که هدف اعادٔه حیات سیاسی

politico( در یــک شــهر فاســد را دنبــال می  کنــد، نیــز 

ظهــور می  کند. اصاح یک نهاِد معیــوب که ثابت کرده 

اســت که قادر به مقابله با تباهی نیســت، می  تواند چه 

بــه یک بــاره و چه اندک انــدک، به انجام رســد. ماکیاولی 

توضیــح می  دهــد کــه هــردو شــیوه بعیــد اســت کــه بــه 

موفقّیت برسند. حتی در رخدادی شاد که انسانی حازم 

می  بیند که نهادهای کهنه به زودی نابسنده خواهند شد 

و فســاد شــهر را حاصل خواهند آورد، او قادر نیســت که 

شهروندان هم  قطارش را در خصوص ضرورت اصاح قانع 

ســازد، زیرا انســان  هایی که به شــیوه  ای خــاص به زندگی 

خــو گرفته  انــد مایل به تغییر آن بر اســاس تخمین صرف 

نیستند. در خصوص اصاِح بی  درنگ هر کسی که طرح 

برای انجام این را دارد بایستی به ابزار فوق  العاده متوّسل 

شود، مانند نیرو و بازوها )ارتش/arms( تا شهریاِر شود و 

قدرت مطلق الزم برای موفقّیت در اعادٔه حیات سیاسی 

را داشــته باشــد. ماکیاولــی به وضــوح در دیسکورســی 

معمــای یک سیاســت را ضمن هدف گرفتِن اعادٔه شــهر 

فاسد، بیان می  دارد:

»و زیــرا بازســازماندهی بــه یــک شــهر بــرای حیــات 

سیاســی، یک انسان خوب را از پیش مفروض می گیرد و 

شهریار یک جمهوری شدن بنا به خشونت، یک انسان بد 

را مفروض می گیرد؛ و به همین دلیل او در موارد نادری 

این اّتهام را می زند که یک مرد نیک با شیوه های بد ولو 

هدف او خوب باشــد، بخواهد یک شــهریار شود و اینکه 

کســی که شهریار شــده است بخواهد به خوبی کار کند 

و اینکه هرگز به قلبش آســیبی نزند و از مرجعّیت نیکی 
استفاده کند از طریق بد به دست آورده است«.۱۱۶

انســان خــوب بایــد بــد )cattivo( شــود تــا آنچــه را به 

دســت بیــاورد که نویســندگاِن جمهوری  خواِه کاســیک 

همــواره باارزش  ترین هدف برای یک انســان کاماً خوب 

بــرای دنبال کــردن در نظر می  گرفتنــد. ماکیاولی ضمِن 

آشــکار کردن اینکــه وظیفٔه سیاســت جمهوریایی چقدر 

دشوار است، رها کردِن آن را در مقام یک هدِف ارزشمند 

پیشــنهاد نمی  دهــد. در مقابــل او اعــادٔه لیبرتــی و یــک 

نظام  نامٔه سیاسی را در یک شهر فاسد چونان باشکوه  ترین 

هدفی که برای یک انسان ممکن باشد که خودش را بدان 

مکّلف ســازد توصیه می  کند. اگر یک انســان به راســتی 

مشتاق کسب شکوه ابدی است، او باید از خدا بخواهد 

تــا بــه او اجــازه دهد تا در یک شــهر فاســد زندگی کند تا 
شانسی برای اصاح آن پیدا کند.۱۱۷

غرض ماکیاولی حین نوشتِن دیسکورسی، برانگیختن 

میلی در جوانان برای تقلید از فضیلت باستانی و دنبال 

کــردن حکم  هــای سیاســِت جمهوریایی بــود – یعنی فن 

فرد برای حصول شکوه 
کافی نیست که یک 
فرماندٔه بزرگ باشد، او 
باید یک انسان خوب نیز 
باشد که زیرکی اش را وقف 
حفِظ لیبرتِی جمهوری 
می کند نه نابود کردِن آن، 
آن طور که سزار و پومِپی 
انجام دادند. ولو آوازه شان 
بر دوام بوده باشد اّما 
هرگز در موازاِت شکوه 
اسکیپیو و مارسلوس قرار 
نمی گیرند
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شــهر خوب. ایــن آخرین اعادٔه یک انســاِن خوبی بود که 

شــرایِط شــر زمانه  اش او را از به انجام رســاندن اصول یک 

سیاست راستین منع می  کرد:

»چــون ایــن وظیفٔه او به مثابٔه یک مرد نیک اســت، آن 

نیکــی ای کــه شــما قــادر به انجامــش نیســتید چراکه به 

ســبب بدِی بخت و روزگار نتوانســته ای انجام دهی، به 

دیگــران بیامــوز تــا توانمندی های زیادی انجــام دهند تا 

یکی از آن هایی که آســمان بیش از همه دوستشــان دارد 
بتوانند انجام دهند«.۱۱۸

در اینجــا او دربارٔه خودش ســخن می  گفت و در حال 

روشــن کردِن هدفی بود که وی در تاش برای حصولش 

بود. این پیامی بود که او می  خواست به نسل  های آینده 

انتقــال دهد: اگر شــکوه ابدی می  خواهیــد باید خودتان 

را وقــف تأســیس و حفــِظ ویویــره پولیتیکــو بــا پیــروی از 

نمونه  مثــال قهرمان  های سیاســت جمهوریایی کنید. با 

وجود این، او در موضع نوید نبود، آن گونه که ماکروبیوس 

و پالمیری بودند که بعد از مرگشان مستقیماً به بهشت 

رفتند و مســتقیماً از ســعادت ابدی برخوردار شدند. او 

می  دانســت کــه احتمــال بیشــتر این اســت کــه آن ها به 

جهّنم رفته باشــند. نســل  های آینده  ای کــه می  خواهند 

خودشــان را وقف این هدف فاخر از سیاســت کنند باید 

بدانند که رؤیای اسکیپیو تنها رؤیا بود.

 ماکیاولی اگرچه شــهریاران و فرماندهانی را تحســین 

می  کــرد کــه می  دانســتند چگونــه از »آرتــه دال اســتاتو« 

اســتفاده کننــد، هرگــز هیچ کــدام از آن هــا را به  مثابــٔه 

او  نمی  کنــد.۱۱۹  معرفــی  سیاســت  راســتیِن  قهرمانــان 

مکرراً با اســاتیِد دولت  ســازی همدم می  شــود اّما عشــِق 

عمیقــش بــدان کســانی بــود که از فــن قوام یــک حیات 

سیاســی برخــوردار بودنــد. هیچ یک از هدف  هــای دیگر 

به ارزشــمندی یک انسان خوب نیست، اگر این نیازمند 

باشــد که او دســت به انجام شــر بزند. ماکیاولی مفهوم 

جمهوریایــی سیاســت و مــرد سیاســی را رد نمی  کنــد. 

در عــوض او دســتگاِه واژگانی فلســفٔه مدنــی را بازنگری 

می  کند تا آن را در یک زمینٔه سیاسی جدید مفید سازد. 

عصــر جمهوری-شــهرها شــاهد بخت  هــای نوشــدٔه فــن 

شــهر در عرصه  ای جدید بود. عصر شــهریارها فن دولت 

در شــرف جایگزینــی زبــان سیاســت به  مثابٔه فن شــهر و 

دولتمــردان برای جابه  جا کردِن مرد سیاســی بود. امکان 

دیدِن شــهر آزاد و خوب جای حکومت شهریارانٔه مّتکی 

بر وانمود در صحنٔه یک مرد سیاسِی راستین را می  گرفت 

که قادر بود از فن دولت هم اســتفاده کند اگر ضرورت 

داشــته باشد. هدف ماکیاولی تعلیم چنین مرد سیاسِی 

بزرگــی بــود. او باور داشــت که فقط آنگاه اســت که یک 

شهر آزاد بار دیگر پا به عرصٔه وجود خواهد گذاشت.

اصالح یک نهاِد معیوب که 
ثابت کرده است که قادر 

به مقابله با تباهی نیست، 
می تواند چه به یک باره و 
چه اندک اندک، به انجام 

رسد. ماکیاولی توضیح 
می دهد که هردو شیوه 

بعید است که به موفقّیت 
برسند
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د سیاست مدرن
ّ
کیاولی: تول ما

پی یر منان
ترجمٔه رکسانا میری
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اینکــه آثار ماکیاولــی جایی در میان مســتبدان ندارد 

چیزی است که خوانندگان آگاه او همواره آن را فهمیده 

یا بهتر اســت بگوییم پیش بینــی کرده اند. اّما دشــواری 

کار در ایــن اســت کــه این پیش آگاهی را بر اســاس عقل 

اســتوار کنیــم، کاری کــه خود اســپینوزا یا روســو نیز در 

انجــام آن موّفــق نبوده اند. به نظر می رســد هر مفّســری 

به ناچار باید نوشته های این کاتب فلورانسی را بی نهایت 

فراتر از واژگان آن تفسیر کند، بی آنکه بتواند این اختاف 

خودسرانه و ضروری را توجیه نماید. این طور نیست که 

سبک ماکیاولی مبهم باشد، برعکس، همان طور که نیچه 

می گویــد، در صفحــات کتاب هــای او »هوای خشــک و 

لطیف فلورانس« به مشــام می رســد. با ایــن حال، متون 

ماکیاولــی هــر چنــد در ظاهــر واضــح اســت و قاطعّیــت 

دارد، اّما در باطن بســیار رمزآلود اســت و می تواند برای 

خواننده، ظاهرفریب باشد. متن آثار ماکیاولی سرشار از 

ابهامات آشکار است.

آنچــه در اثــر شــهریار )Le Prince( توّجــه ماکیاولــی 

را بــه خــود جلــب می کنــد »ماجــرای تبدیــل شــدن یک 

شــخص حقیقی به شــهریار« )فصل ۶(۱ اســت. از این رو، 

وی ابزارهــای مختلــف ایــن تحــّول را بررســی می کنــد: 

اســتعداد )در مورد موسی، سیروس، رومولوس ... فصل 

۶(؛ ثــروت و دارایــی دیگران )در مورد ســزار بورجا، فصل 

۷(؛ شــرارت آمیخته با اســتعداد )در مورد آگاتوکلس دو 

سیراکوز، فصل ۸(. مطمئن ترین راه برای کاندیدای مقام 

شــهریاری، بیــش از آنکه ثروت باشــد، اســتعداد اســت: 

اســتعداد فقط به او تعّلق دارد و او به واســطٔه اســتعداد، 

فقط به خود وابسته است. بنابراین، پرسش دشواری که 

مطرح می شــود رابطٔه بین استعداد و رذالت است. باید 

به دّقت بررســی کنیم که ماکیاولی چگونه آگاتوکلس را 

معرفــی می  کنــد. آگاتوکلس یک شــخص حقیقی عادی 

نبــود، بلکــه مــردی در »پســت ترین و پایین ترین شــرایط 

بود«. ماکیاولی پس از ارائٔه خاصه ای از بهره کشی ها و 

استثمارهای صورت گرفته توسط او، تأیید می کند که او 

چیزی کمتر از »یک سردار تمام  عیار« نبود، اّما شهرت، 

او را در زمــرٔه »عالی  تریــن شــخصّیت ها« قــرار نمــی داد. 

عّلــت آن »ظلــم و بی رحمــی ددمنشــانه    ای اســت که او 

در خود داشــت«. اّما او هیچ »سردار تمام  عیار« را به ما 

معرفــی نمی کند کــه از این روش  های مخوف اســتفاده 

نکرده باشد. بنابراین، از منظر »حقیقت کارآمد« )فصل 

۱۵( که ماکیاولی از بابت کشف آن در مسایل سیاسی به 

خود می  بالد، یا هیچ شــخصّیت تمام  عیاری وجود ندارد 

یــا اینکــه آگاتوکلس نیز یک شــخصّیت تمام  عیار و عالی 

است. در اصطاح امروزی، او ایدئولوژی غالب »شهریار 

خــوب« را نقــد می کند. چرا این ایدئولوژی آگاتوکلس را 

خوار می  شمارد؟ چون اصالت و تبارش َپست است. آنچه 

از منظر حقیقت کارآمد، نبوغ او را ثابت می کند، نشان 

از تحقیر او به واسطٔه اعتقادی می دهد که بر معیارهای 

اشرافی حاکم است. اثبات اینکه دیدگاه ماکیاولی واقعاً 

چنیــن اســت را می تــوان در پایان فصل هشــتم از کتاب 

شهریار   یافت:

»کســانی کــه به ظلــم و خونریزی متوّســل می شــوند، 

می توانند با کمک خدا و انسان ها، چاره ای مساعد مانند 

آگاتوکلس پیدا کنند.« )من نیز بر آن تأکید دارم(.

بنابرایــن آگاتوکلــِس رذل، الیــق امــداد الهی نبــود! در 

نتیجــه، بایــد پذیرفــت کــه ایــن گمانه زنی هــا در مــورد 

بــرای  موّقــت،  امتیــازات  یک رشــته  تنهــا  آگاتوکلــس 

یــک ایدئولــوژی غالــب اســت کــه هیــچ اســتداللی آن را 

نمی  پذیــرد. شــهریار نمونٔه همان چیزی اســت که مردم 

آن را شریر می نامند. می توان گفت استناد به چهره  های 

سّنتی اصیل )موسی، تسئوس، کوروش( فقط وجهٔه آنان 

را بین می برد. آن ها شهریاران بزرگی بودند، شّکی در این 

نیســت، اّما نه آن طور که مردم تصــّور می کنند. آن ها را 

بافضیلت های اخاقی شــان می شناســیم، هرچنــد ورای 

آنچــه در عــرف می بینیم و می شــنویم، باید پذیرفت که 

آدم های شــریر از اســتعدادهای ذاتی بــرای پنهان کردن 

شرارت خود برخوردار هستند.

اگــر ایــن وجهــٔه مرســوم و متعــارف نادرســت باشــد، 

پــس ماهّیت یک انســان تبهکار و شــریر کــه داعیٔه مقام 

شــهریاری دارد چــه می شــود؟ اصــوالً ماهّیــت شــهریار 

چیست؟

ماکیاولی در فصل هجدهم این را توضیح می دهد:

»ناچــار بایــد تصدیق کرد کــه طریق عمل بیــش از دو 

راه نیســت، یکــی رفتــار مطابــق قوانیــن، دیگــری اعمال 

زور؛ طریــق اّول، مخصــوص انســان اســت، و طریق دوم، 

مخصــوص حیوان. اّمــا چون طریق اول، تقریبــاً ناکارآمد 

است پس ناچار از روی احتیاج باید به طریق دوم متوسل 

شــد. در ایــن صــورت، بــرای یک شــهریار الزم اســت راِه 

به کارگیری هر دو را به خوبی بداند یعنی هم رویٔه انسانی 

و هم رویٔه حیوانی را«.

دو  حیوانــی.  و  انســانی  دارد:  دو خصلــت  شــهریار 

ماهّیت دارد. حیوانّیت او خود بر دو قسم است: روباه و 

شیر. یکی از جنبه های این دو خصلِت حیوانی است که 

سختگیرترین اخالق گرایان 
مسیحی همواره بر 

مشروعّیت این اسباب بر 
اساس موقعّیت و شرایط 

اذعان داشته اند، همچون 
اسباب و آالت جراحی که 
تنها برای نجات جان، به 
بدن آسیب می زنند. پس 
اگر ماکیاولی در آن زمان 
فقط واقع گرایی بود که 

لزوم استفاده از روش های 
نامالیم را به شهریاران 

یادآوری می کرد، آن ها را 
با حفظ ظاهر خوب، به 

ورود به راه شر دعوت 
نمی کرد
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ضامن وحدت است: حیله و نیرنگ. این دوگانگی ضامِن 

وحدت ماهّیت دوگأنه شــهریار اســت. حیله چیســت؟ 

اینکه خود را یک انســان، ســخاوتمند، مذهبــی و به ویژه 

مقّیــد به قول هــای خود معرفی کنــد. بنابراین، صحبت 

از ماهّیــت دوگانــه چنــدان دقیــق نیســت، زیــرا هــر دو 

ماهّیت از انســجام یکســانی برخوردار نیستند: ماهّیت 

انســانی )اینجا بازی با کلمات الزم اســت(، ظاهر انسان 

اســت، چهره ای که شــهریار باید همواره به مردم نشــان 

دهد. اشتباه اینجاست که در این گذار، تنها تمثیلی را 

ببینیم که گذشــتگان به صورتی بلیغ بــرای ما به میراث 

گذاشــته اند: در واقع در همان فصل، ماکیاولی شــهریار 

را دعوت می کند تا »در صورت لزوم، بدی را برگزیند«. 

آنچــه به زحمــت قابــل درک اســت، رابطــه ای اســت کــه 

ماکیاولی میان فریب و نیرنگ و اسباب خشونت ترسیم 

می کنــد. اگــر این اســباب خشــونت ضرورتاً الزم باشــد 

)بنابرایــن، اگــر بــرای اجتنــاب از یک بی رحمــی پایدارتر 

ضــرورت داشــته باشــند(، نوعــی انســانّیت محســوب 

می شــود. چــرا شــهریار بایــد خرقٔه نیرنــگ بر تــن کند تا 

اعمالی را مخفی کند که شرِ کمتری دارند، یعنی خوب 

هستند؟ سختگیرترین اخاق گرایان مسیحی همواره بر 

مشروعّیت این اسباب بر اساس موقعّیت و شرایط اذعان 

داشته اند، همچون اسباب و آالت جراحی که تنها برای 

نجات جان، به بدن آســیب می زنند. پس اگر ماکیاولی 

در آن زمــان فقــط واقع گرایــی بــود کــه لزوم اســتفاده از 

روش های نامایم را به شهریاران یادآوری می کرد، آن ها را 

با حفظ ظاهر خوب، به ورود به راه شر دعوت نمی کرد. 

او حق دارد برای این فرایندها بیش از ظاهر ِخیر مطالبه 

کنــد. بنابرایــن، باید باور کنیم که این فلورانســی هدف 

دیگری دارد. او بر دو راه )خیر و شر( که تنها برای تثبیت 

این امر به شــهریار پیشنهاد می شود، پافشاری می کند: 

شهریار برای این شهریار است که طبق یک نقشه از پیش 

طراحی شده ماهّیت دوگانه داشته باشد.

بیایید دوباره مرور کنیم. شهریار باید همیشه ظواهر 

انسانی را به مردم نشان دهد، ظواهر یک شهریار خوب. 

اّما او باید بتواند برخاف این ظواهر عمل کند. ماکیاولی 

این نوع اعمال را که با ظاهر همیشه خوب در تضاد است، 

راه شر یا ناصواب می نامد. اساساً وقتی او از شر صحبت 

می کند، منظورش اصطاحی نیست که اخاق گرایان یا 

مذهبیان در ذهن دارند. او نه نفی یک قاعده، بلکه یک 

تضاد درونی در رفتار و ماهّیت شــهریار را در نظر دارد. 

بسته به موقعّیت، ماهّیت شهریار نمی تواند یکی باشد. 

اگر ماکیاولی از شهریار می خواهد تا از روحیٔه کافی برای 

خــروج از راه صــواب برخــوردار باشــد، ایــن امر به معنای 

یــک آزمــون و تضمین انعطاف ناپذیری روح او محســوب 

آنچه به زحمت قابل درک 
است، رابطه ای است که 
ماکیاولی میان فریب و 
نیرنگ و اسباب خشونت 
ترسیم می کند. اگر این 
اسباب خشونت ضرورتًا 
الزم باشد )بنابراین، 
اگر برای اجتناب از یک 
بی رحمی پایدارتر ضرورت 
داشته باشند(، نوعی 
انسانّیت محسوب می شود
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می شود. سپس ثابت می کند که بر بدترین دشمن خود 

غلبه کرده است: عادت یا به طور دقیق تر habitus )در 

اینجا اشاره به اصطاح تخّصصی آن ضرورت دارد(.

ویژگی شــهریار در گذشــته این بود که او عادت های 

زیــادی را کســب کرده بــود: قدرت روحانی، شــجاعت، 

جوانمردی. عادت چیست؟ نوعی آزادی است که فطری 

شده است، به عبارت  دیگر، یک ویرتو است، اّما آن را باید 

این گونه تجّسم کنیم: شهریار باید طبیعت متغّیری را که 

با همٔه انسان ها مشترک است، نظم ببخشد تا ویژگی های 

مانــدگاری را کــه او را متمایــز می کنــد، به دســت آورد. 

مفهوم عادت به نوعی به افزایش میزان هستی  شناســی 

داللــت می کنــد. بنابرایــن، از دیــِد ماکیاولــی، توانایــی 

شــهریار در انتخاب شر، نشان دهندٔه توانایی وجودی او 

برای زندگی بدون عادت است. در وجود او، اراده دیگر 

وظیفٔه ادغام تمام قوای انسانی را تحت حاکمّیت عقل 

ندارد، بلکه موظّف است آن ها را درهم ریخته نگه دارد:

»بــه همین دلیل اســت که او باید این درک را داشــته 

باشــد که همســو با باد اقبال و متناســب با تغییر اوضاع 

حرکــت کنــد و اگر می تواند از راه صــواب فاصله نگیرد، 

بلکــه بایــد بداند کــه در صورت نیاز چگونه وارد راه شــر 

شود«. )فصل هجدهم(.

آنچــه ثابت می کنــد که چنین چیزی در واقع هســتٔه 

مرکزی انسان  شناســی ماکیاولی را تشــکیل می دهد این 

اســت که این دوگانگی، این تناوب، این تنّوع در انســان 

حقیقــی یافــت می شــود. دو متــن در ایــن زمینــه حائــز 

اهمّیت بســیار است. ماکیاولی در پایان شرِح لورنتزوی 

باشــکوه )داستان های فلورانس، کتاب هشتم، فصل ۲۶( 

می نویسد:

»به سختی می توان از رذیلت هایی صحبت کرد که بر 

بســیاری از صفات نیکو ســایه انداخته است: در نهایت 

می توان افسوس خورد که او به طرز شگفت انگیزی اسیر 

لّذت های ونوس شده بود... در یک کام، اگر این زندگِی 

نیمه جــّدی و نیمه هوس انگیــز را با دّقت در نظر بگیریم، 

می تــوان بــاور داشــت کــه در او دو موجــود متفــاوت 

وجود دارد که در یک مقطع غیرقابل  تصّور با هم مّتحد 

شده اند«.

و در نامــه ای به وتتوری )Vettori( در تاریخ ۳۱ ژانویٔه 

۱۵۱۴ این چنین می خوانیم:

»دوست عزیز، هر کسی نامه های ما را ببیند از تنّوع 

آن هــا بســیار شــگفت زده خواهــد شــد: گاهی بــه نظر او 

می رسد ما مردمی جّدی هستیم که خود را تماماً وقف 

امور جّدی و بزرگ کرده ایم، و اینکه در قلب ما، افکار ما، 

چیــزی جز افتخار و عظمت نمی بیند. اّمــا پس از توّرق، 

همین افراد در نگاه او سبک سر، متزلزل و هوس باز به نظر 

خواهند رسید، که خود را وقف چیزهای بیهوده و باطل 

کرده اند. اگر کسی این شیوه را ناشایست بداند، من آن 

را ستودنی می دانم، زیرا ما از طبیعتی که در حال تغییر 

است، تقلید می کنیم«.

بنابرایــن انســان بایــد در دولــت و انجام امــور دولتی 

)rebus publicis( جــّدی و در شــداید و شــرایط ســخت 

)rebus Veneris( ســبک و جلــف باشــد. شــهریار، روباه 

و شــیر اســت. مردی که شــهریار اســت می توانــد بدون 

ندامــت یــا ســرزنش، لّذت  رانــی کند: طبیعــت این گونه 

اســت. اراده مجبــور نیســت ایــن ویژگــی طبیعــی را بــه 

وحــدت هماهنــگ حیات، همســو بــا عقل تقلیــل دهد. 

برعکس، باید هر چیزی را بشکند که می تواند شهریار را 

در تعقیب ثروت و انسان حقیقی را در پیروی از طبیعت 

مانع شــود. در فلســفٔه ســّنتی، تنها با اطمینان از قوام و 

یکپارچگــی خــود اســت کــه روح، خویشــتن را از تغییــر 

اقبال آزاد می کند و قادر به پاســخ مناســب به تغییرات 

آن اســت. اّما از دیدگاه ماکیاولی، شــهریار و انسان تنها 

زمانی می توانند قدرت و ســعادت خود را تضمین کنند 

کــه روح خــود را پذیرای تغییرات بی حدوحصری نمایند 

که در اقبال و طبیعت روی می دهد.

بنابراین می بینیم که ایدٔه ماکیاولیایی در مورد کنش 

سیاســی بســیار روشنگر می باشد مشــروط بر اینکه آن را 

به انسان  شناســی و به طبیعِت انســانی نزدیک کنیم که 

زیربنــای آن اســت. در عــوض، تحلیــل فریــب و نیرنــگ 

دیدگاه ماکیاولی نســبت به وضعّیت سیاســی انســان و 

وضعّیت او به طور کّلی را روشن خواهد کرد.

مفّسران ماکیاولی بر این نکته تأکید کرده اند که حیله 

برای او منبع اصلی کنش سیاسی است. بسیاری از این 

موضــوع تعّجب می نمودند و گاهــی اوقات این ارزیابی 

را با ویژگی سیاست ایتالیا در آن زمان توجیه می  کردند، 

که در آن، نیروهای حاضر اغلب بسیار متواضع )حداکثر 

چنــد هــزار نفر، اغلب چند صد یا چنــد ده نفر( و تقریباً 

برابــر بودنــد، به طــوری کــه حیلــه می توانســت تأثیــری 

داشــته باشــد که در ســایر زمینه های سیاســی نمی توان 

بــه آن امیدوار بــود )از آن واهمه داشــت(. برخی، به نام 

رئالیســمی کــه علیــه مختــرع اّدعایــی خود قــرار گرفته 

است، این جنبه از تفّکر ماکیاولیستی را )می شود گفت 

تــا حــّدی( خطــای ارزیابی می  بیننــد، خطایی کــه بدون 

بنابراین، با نگاهی به 
گذشته آنچه برای ما یک 

سرنوشت اجتناب ناپذیر و 
بی نظیر به نظر می رسد، 

ناشی از این حیلٔه عینی زور 
است. این حیله از چشم 

کسانی که به واسطٔه قدرت 
زیاد ترسی از آن ندارند، 

پنهان است. همچنین 
کسانی که به واسطٔه قدرت 

زیاد این حیله را تهدیدی 
به شمار نمی آورند، دچار 

تفرقه و ازهم پاشیدگی 
می شوند
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زیر ســؤال بردن مبانی این رئالیسم می توان اصاح کرد: 

کافی اســت تــا اندازه  ای حــق را به زور و قــدرت بدهیم. 

این مفّسران اشتباه می کنند و اشتباه آنان دربارٔه نظریٔه 

اصلــی ماکیاولــی راجــع به کنش سیاســی اســت. اگر از 

نــگاه او، فریــب و نیرنــگ، منبــع اصلــی کنــش سیاســی 

است، عّلتش این است که اساساً برای مقابله با وضعّیت 

سیاســی کافــی اســت. به عبــارت دیگــر، فریــب و حّقــه 

را نبایــد از منظــر روانشناســی و یــا فن اجرا تفســیر کرد. 

اصالت سیاســت و فلســفٔه ماکیاولی در این عمل آشکار 

می شود.

مــا دیدیــم کــه آنچــه نویســندٔه مــا مــورد توّجــه قــرار 

می دهــد، گذار از وضعّیت شــخص حقیقی به وضعّیت 

شــهریار اســت. با این حال، حیله و نیرنگ، برای اینکه به 

اوج خود برسد، چیزی بیش از زور و قشون را به خدمت 

می گیرد )گفتارها، کتاب دوم، فصل ۱۳(. ماکیاولی این 

فصــل را این گونــه آغــاز می کنــد: »من فکــر می کنم این 

چیزی اســت که بســیار به ندرت اّتفــاق می افتد یا حّتی 

هرگــز اّتفاق نمی افتــد که بدون اســتفاده از حیله از یک 

وضعّیت متوســط به عظمت برسیم، مگر اینکه از طریق 

وراثــت یــا با موهبت به آن نایل شــویم. من حّتی معتقد 

نیســتم کــه زور و قــدرت همیشــه کافــی بــوده اســت، 

اّمــا خواهیــم دید کــه حیله گری به تنهایــی گاهی باعث 

موفقّیت شده است«. به نظر می رسد ماکیاولی شواهد 

بی ضرری را در اینجا ارائه می دهد: یک شخص حقیقی 

–که بنا به تعریف فاقد قدرت است- تنها با پنهان کردن 

قصــد خود برای به دســت گرفتن قــدرت می تواند آن را 

به میزان مؤثری به دســت آورد. ویژگی نیرو، مرئی بودن 

آن اســت؛ یک سیاســت مدار حیله  گر باید آن را به عنوان 

یــک تهدیــد، نامرئی کند. این گونه اســت کــه »هیرون« 

بــدون افشــای مقاصــد خــود، رئیــس شــبه نظامیان در 

سیراکوز می شود. هنگامی که روز موعود رسید، او افراد 

سرشــناس را قتل عــام کــرد و قــدرت را به دســت گرفت 

)شهریار، فصل ۶(. این خود، یک نمونٔه ناسره است، زیرا 

در اینجــا سیاســت مدار، در لحظه ای که نقــاب از چهرٔه 

خود برمی دارد، به قدرت رســیده اســت. نمونه و مثال 

ناب و ایده آلی که در آن قدرت مطلق حیله  گری آشکار 

می شــود، توطئه اســت که ماکیاولــی طوالنی ترین فصل 

از اثــر خــود را به آن اختصــاص می دهد )گفتارها، کتاب 

ســوم، فصــل ۶(. مشــهورترین توطئــه بــه بروتــوس بزرگ 

مربوط می شود. به طرز عجیبی، او این مورد را در فصلی 

که به توطئه ها اختصاص داده بررســی نمی کند. فصلی 

جداگانــه و خــاص را بــرای این موضــوع در نظر می گیرد 

)گفتارهــا، کتــاب ســوم، فصــل ۲(، و عنــوان معّماگونه و 

مبهمــی بــه آن می دهــد: چقدر عاقانه اســت کــه برای 

مّدتی نقش دیوانه را بازی کنیم.

ایــن متن به شــّدت اهمّیــت دارد زیرا نشــان می دهد 

ماکیاولی نسبت به انسان یا بهتر بگوییم، سیاست مداری 

کــه بــه قــدرت رســیده یا نســبت بــه جایگاه قــدرت چه 

نظــری دارد. انتظــار می رود واقع گرایــی او تمایز عادالنه 

و درســتی میــان داوطلب قدرت و جایــگاه قدرت ایجاد 

کنــد: این فاصلــه و تمایز نه آنقدر نزدیک اســت تا مبادا 

منجر به سقوط از قدرت شود، و نه به کفایت نزدیک، تا 

اینکه قادر باشــد »غنایم به جامانــده« را تصاحب نماید. 

به عبــارت دقیــق، او ایــن فاصلــٔه منصفانــه و درســت را 

ممکــن نمی دانــد. در تصویــری کــه او از کالبد سیاســی 

ترســیم کــرده اســت، جایی بــرای مقــام برجســته ای که 

قــدرت برتر محســوب نمی  شــود، یعنی قدرت شــهریار، 

وجــود نــدارد. او بی  اعتمادی ناخوشــایند رم نســبت به 
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ســیپیون را توجیــه می کند )گفتارها، کتــاب یکم، فصل 

۲۹(. در واقــع او توضیــح می دهــد کــه »مردانــی بــا یــک 

ویژگــی خــاص نمی تواننــد کنــار بکشــند، حّتی اگــر این 

انتخاب حقیقی آن ها باشد یا اینکه هیچ سودای دیگری 

در ســر نداشــته باشند« )گفتارها، کتاب سوم، فصل ۲(. 

در واقــع، ماکیاولــی ممکن اســت چنین اســتنباط کرده 

باشــد که انســانی با »فان ویژگی« هیچ آمــال و آرزویی 

ندارد. سوءظنی که القا می کند به نحوی از انحاء بی  پایه 

و اساس نیست. این هم دلیل آن:

به زعــم نویســندٔه ما، اگر رفتار انســانی وجود داشــته 

باشــد کــه آن را َخبــط بنامیــم، مطمئنــاً ایــن جاه  طلبی و 

خواســته باالتر از ظرفّیت و توان فرد در دســتیابی به آن 

و در واقع ارادٔه مازاد بر قدرت است. بلندپروازی ای که 

متناسب با توان و ظرفّیت فرد برای نایل شدن به آن باشد 

را نمی توان نکوهش کرد.

»یقینــاً ایــن میــل به تســخیر یک چیز بســیار عــاّدی و 

طبیعــی اســت کــه مردانــی کــه می تواننــد آن را انجــام 

دهنــد، آن را بارهــا و بارهــا انجام می دهنــد، به خاطر آن 

موردتمجید قرار می گیرند یا حداقل به خاطر آن سرزنش 

نمی شــوند. اّمــا وقتی توانایی انجام ایــن کار را ندارند و 

می خواهند به هر قیمتی این کار را انجام دهند، این کار 

یک خطا و الیق سرزنش است« )شهریار، فصل ۳(.

بــه همیــن خاطــر، اگر جاه  طلبی برخاســته از سرشــت 

و طبیعــت انســانی باشــد کــه از اندکی رجحــان و برتری 

برخوردار است، شهریاران و جمهوری  خواهان حق دارند 

نســبت به آن تردید داشــته باشــند. و هر کس که برتری 

دارد می توانــد با یک حّقٔه مناســب، این ســوءظن را دفع 

کند. به عبارت  دیگر، فریب و حّقه برای کسی الزم است 

که می خواهد قدرت را تصاحب کند و تهدیدی که علیه 

او وجــود دارد را دفــع کنــد، حّتــی اگــر بــه قــدرت طمع 

نداشته باشد. اینکه به نظر می رسد فریب و نیرنگ یک 

ابتکار ناب انسانی باشد، و یک مهارت و تخّصص در نظر 

گرفته می شود، نوعی پاسخ به  ضرورت است. »حقیقت 

عینــی« در حــوزٔه سیاســت نادیــده گرفته می شــود؛ در 

اینجا، سوءظن حکم فرمایی می کند. بدین ترتیب، انسان 

بااستعداد هر چند طمعی بر قدرت نداشته باشد، ناگزیر 

باید طوری رفتار کند که به آن چشم طمع دوخته است. 

در واقع، اگر حّقه و فریب وســیله ای باشــد که انســان از 

طریــق آن بتواند وضعّیت را تغییر دهد، پس تنها ابزاری 

خواهــد بــود کــه به کمــک آن می تواند وضعّیــت خود را 

همان گونه که هســت حفظ کند. اّمــا از آنجا که او برای 

حفظ شرایط خود ناچار به توّسل به حیله است، بنابراین 

وضعّیت و شــرایط خود را یکســان نگه نمی  دارد: شهرت 

و شــناخت، و در نتیجــه، قدرت دید، المان های شــرایط 

اجتماعی را تشــکیل می دهند. او مردی متعالی اســت، 

اّمــا بــرای حفظ شــرایط اجتماعی خود مجبور اســت این 

تعالی و برتری را پنهان کند، که خود یک فروتنی خبیثانه 

است که نادیده گرفته می شود: لذا برای تصاحب قدرت 

به جای توّســل به حیلٔه دفاع از خود در برابر تردیدها، به 

حیلــٔه حملــه، روی مــی آورد. به همین دلیل، ســوءظن ها 

نسبت به قدرت حاکم، قابل توجیه می شود. و این چنین 

اســت دایرٔه جهّنمی رابطه میان سیاســت مدار و جایگاه 

قــدرت. او بــرای دفــاع از خــود در برابــر یــک ســوءظن 

توجیه  ناپذیــر، باید آن را توجیه کنــد. در فصلی که ذکر 

شد )گفتارها، کتاب سوم، فصل ۲(، ماکیاولی نظر تیت-

لیو را بازگو می نماید که بر اساس آن، بروتوس، تنها »برای 

اینکه در آرامش زندگی و میراث خود را حفظ کند« خود 

را به دیوانگی می زند. او با این تفسیر روان شناسانٔه رفتار 
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بروتــوس مخالف اســت. بــا این حال، اّولیــن حرکتش که 

او را بــه دیوانه  بــازی ســوق داده برای حفــظ میراث خود 

بوده است. نظر به اینکه منطق وضعّیت او بر انگیزه  های 

روان شناســانه حاکــم اســت، او برای قتل شــهریار توطئه 

می کنــد. نظر تیت-لیــو که ماکیاولــی آن را رد می کند، 

تائیــدی بــر اصل موضوع اســت: هر چنــد بروتوس قصد 

بــه دســت گرفتن قــدرت را ندارد، موقعّیــت او به عنوان 

سیاســت مدار الزامــاً او را مجبــور می کنــد تــا از حالــت 

دفاعی به حالت تهاجمی برود.

این گونه است که انسان شناسی ماکیاولیستی روشن 

می شــود. پیش تــر گفتــه بــودم کــه وظیفــٔه قــدرت روح 

شــهریار، حفظ انعطاف  پذیری وجود و خصلت دوگانٔه او 

است و اینکه برای نیل به آن فقط نیاز به دورویی )فریب( 

دارد. باید اضافه کرد که این دورویی تصمیمی نیســت 

که یک انسان بتواند بگیرد: نیاز اّولّیٔه انسان به دورویی 

و تزویر، دفاع از خود اســت. شــهریار پس از رســیدن به 

قدرت، باید این حالت روحی را که به دلیل تهدید، در آن 

قرار گرفته اســت، حفظ کند. وجود او نباید و نمی تواند 

این منبع آرامش خیال را اکتساب کند، منبعی که به او 

کمک کند تردید را به فراموشی سپرده و تهدید را نادیده 

بگیــرد. چگونه اســت که قلمــرو تردید و ســوءظن از بین 

نمــی رود یا تضعیف نمی شــود؟ زیرا جاه  طلبی انســان ها 

تمامی ندارد.

در اثر گفتارها )کتاب اول، فصل ۴۶(، ماکیاولی افراط و 

تفریط  هایی را ذکر می کند که رقابت میان نجیب  زادگان 

و عوام را در شهر رم نشان می دهد.

»عّلــت ایــن افراطی گری هــا ایــن اســت کــه انســان ها 

تصّور می کنند برای اینکه خود نترســند، باید دیگران را 

بترســانند. ظلمی که خــود را از آن مصــون می دارند، به 

دشــمن خــود روا می  دارند، گو اینکه انســان همواره نیاز 

داشته تا ظالم یا مظلوم باشد«.

شــرایط  ندهــد  اجــازه  آنکــه  بــرای  ســوژه  ایــن رو،  از 

اجتماعی اش به واســطٔه حیلٔه تواضع که به دلیل سوءظن 

ضــرورت پیــدا کــرده، تضعیف نشــود، مجبور می شــود 

به سمت شرایط باالتر حرکت کند، شرایطی که به واسطٔه 

آن، همــان دایــرٔه جهّنمی یادشــده مجّدداً شــکل خواهد 

گرفت. و این وضعّیت برای همه تا آنجا برقرار می ماند که 

یا مغلوب شود یا به موقعّیت برتر، مقام شهریاری، نایل 

شــود. اّمــا آنجا نیــز روی آرامش را به خــود نخواهد دید، 

زیــرا دیگر شــهریاران و افراد تحت فرمانــش، او را تهدید 

خواهنــد کــرد. از ســوی دیگــر شــهریاران اند، زیرا همین 

ســاز و کار حّقه و جاه  طلبی در میان ارگان  های سیاســی، 

امیر نشین ها یا جمهوری    ها نیز رایج است. ماکیاولی این 

موضوع را در ادامٔه همین متن به وضوح اظهار می کند:

»در اینجــا شــاهد یکــی از شــیوه  هایی هســتیم کــه 

جمهوری    ها از بین می روند، و درمی یابیم چطور انسان ها 

از یک آرزو به آرزویی دیگر رو می آورند«.

 )۱۳ فصــل  دوم،  )کتــاب  گفتارهــا  در  او  همچنیــن 

می نویسد:

»آنچــه شــهریاران در نخســتین مراحــل دســتیابی بــه 

قــدرت مجبــور بــه انجــام آن هســتند، جمهوری  هــا نیز 

مجبور به انجام همان اند تا اینکه به چنان قدرتی برسند 

که دیگر نیاز به توّسل به زور نداشته باشند«.

)ایــن نکتــه را نیــز بگوییم: این متن هــا تأئید می کنند 

کــه موضــوع کتاب شــهریار بــا موضوع کتــاب گفتارها 

یکی است: آیا یک شخصّیت سیاسی – فرد یا گروه – به 

جایگاه قدرت می رسد یا خود را در آن حفظ می کند؟(

بنابراین، اکنون الزم اســت ساز و کار حیله را در زمان 

پیدایش یک  نهاد سیاسی بررسی کنیم. مثال ماکیاولی 

باشــکوه  ترین نمونــه اســت: ارتقــای رم بــه امپراتــوری 

جهانــی. او در فصــل نخســت کتــاب دوم از گفتارها، از 

خــود می پرســد: از بین ویرتو یا بخــت و اقبال، کدام یک 

بیشترین سهم را در عظمت امپراتوری رم داشته است؟ 

او بــا نظــر پلوتارک و تیت-لیو۲ مخالفــت می کند، که به 

نظرشــان عامــل اصلــی صعــود رم، بخــت و اقبــال بــود. 

استدالل اصلی این نویسندگان این گونه است: رم هرگز 

نمی بایست با دو قدرت هم زمان مبارزه کند )»این بیشتر 

تأثیر قضا و قدر است تا تأثیر ویرتو و ُحسن«(. ماکیاولی 

واقعّیت اعتراض به اســتدالل آن ها را می  پذیرد؛ او حّتی 

وقایــع تاریخــی را بــرای تأئیــد ایــن اعتــراض و مخالفت 

جمع آوری کرده و می افزاید:

»ترتیب این جنگ ها و رفتار رومی ها را در نظر بگیرید: 

در تمامی این جنگ ها، مشاهده می کنید که اقبال آن ها 

با دانایی و ویرتو همراه بوده است؛ همچنین دلیل مرموز 

اقبال آن ها را نیز درخواهید یافت«.

او ایــن راز را از طریــق مثال مشــهورتر دوئــل بین رم و 

کارتاژ برای ما واشکافی می کند.

»آن ها )کارتاژی ها( هم زمان به شهرت و قدرت دست  

یافته بودند، در حالی که رومی ها هنوز با سامنیت  ها و 

توسکان  ها در حال جنگ بودند...«

رم آن زمــان بســیار ضعیف تــر از آن بود تــا آن را نوعی 

تهدید بدانند. حّتی بهتر از آن:

یک شخص حقیقی –که 
بنا به تعریف فاقد قدرت 
است- تنها با پنهان کردن 
قصد خود برای به دست 
گرفتن قدرت می تواند 
آن را به میزان مؤثری به 
دست آورد. ویژگی نیرو، 
مرئی بودن آن است؛ یک 
سیاست مدار حیله گر باید 
آن را به عنوان یک تهدید، 
نامرئی کند
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»رفتــار آن هــا با روم بســیار طبیعــی بود. آن هــا با روم 

پیوند برقرار کردند و به دنبال دوستی با آن بودند«.

بــا این حال، رومی ها به دنبال هر چیزی بودند که این 

دو امپراتــوری را از هــم جدا می کــرد. تنها نیروهایی که 

می توانســتند آن ها را متوّقف کننــد، نیروهای کارتاژی، 

گولی ها، فیلیپ مقدونی یا آنتیوخوس بودند:

»هر یک از آن ها اعتقاد داشــتند که یا رومی ها توسط 

یکــی از آن هایــی شکســت می خــورد که در حــال حاضر 

نیروهای آن ها را مغلوب کرده یا اینکه زمان آن فرارسیده 

تــا رومی هــا را بــا جنــگ یــا بــا معاهــده و پیمــان متوقف 

کنند«.

به عبــارت دیگــر، اســتفاده از زور و قــدرت یــک حیلٔه 

عینی است: زور و قدرت به وسعت دید و میزان تهدید 

بســتگی دارد. و وقتــی روم به شــکل یــک نیــرو و تهدیــد 

مطلق نمایان شــود، دیگر کار از کار گذشــته اســت. در 

نتیجه، آنچه پلوتارک آن را اقبال می نامد چیزی نیســت 

جز شرایط درک زور به عنوان یک تهدید در جهان سیاسی 

که دارای چند کنشگر باشد )بیش از دو(. نه کارتاژی ها 

و نه گولی ها نمی دانســتند که روم، روم خواهد شد. به 

همین دلیل بود که روم سرانجام به روم قدرتمند تبدیل 

شــد. اگر کارتاژ به همان اندازه از نظر سیاســی و نظامی 

مجّهز شده بود، این کارتاژ بود که به روم تبدیل می شد. 

بنابراین، با نگاهی به گذشته آنچه برای ما یک سرنوشت 

اجتناب ناپذیــر و بی نظیر به نظر می رســد، ناشــی از این 

حیلــٔه عینــی زور اســت. این حیله از چشــم کســانی که 

به واســطٔه قدرت زیاد ترســی از آن ندارند، پنهان اســت. 

همچنین کســانی که به واســطٔه قدرت زیاد این حیله را 

تهدیدی به شمار نمی آورند، دچار تفرقه و ازهم پاشیدگی 

می شــوند. عاوه بر این، این تفرقه و ازهم  پاشــیدگی بین 

نهادهــای سیاســی و نیــز در درون هــر نهــاد سیاســی به 

وجود می آید که در انتخاب بین سیاست زور، که همواره 

خطرناک اســت، و سیاســت آشــتی، که همواره سودمند 

اســت، تردیــد دارد. بنابراین ما با ویژگــی جدیدی از این 

حیله روبرو می شویم که با توّجه به شرایط سیاست مدار، 

آن را به خاطــر دفــاع از خود، ضروری می دانســتم اّما در 

اینجــا مجبــور شــدم آن را عینی و واقع  بینانــه بنامم. در 

هــر دو مورد، مفهوم حیله گری به تســّلط سیاســت مدار 

اشــاره نمی کند کــه با دســت کاری در ظواهر خود قصد 

بلندمــّدت خــود را محّقــق کند، بلکه تحریکی اســت از 

جانب سیاســت مدار که در شــرایط عدم تعــادل صورت 

می گیرد. سیاســت مدار، قبل از آغاز نــزاع بعدی، از این 

نــزاع و ســتیز برنــده خارج می شــود. آنچــه ماکیاولی در 

مورد حالت تهاجمی و تدافعی، پیشروی و عقب نشینی 

گروه  هــای سیاســی می گویــد، تأییــد می کند کــه ما در 

اینجا از الگوی ماکیاولی تبعّیت می کنیم. او در فصل ۶ 

کتاب اّول گفتارها به آن می پردازد:

»اگر کســی بخواهد دوباره یک جمهوری بسازد، باید 

فکــر کند که آیا می خواهد فتوحات و قدرتش را افزایش 

دهد یا خود را محدودتر کند«.

در مورد اّول، روم را باید به عنوان الگو در نظر گرفت. 

در مورد دوم، اسپارتا یا ونیز. اّما انتخاب اسپارتا یا ونیز 

به عنوان الگو، یک اشتباه است. چرا؟

»امــا از آنجایــی کــه همه چیــز روی زمیــن در حرکــت 

دائمــی اســت و نمی توانــد ثابــت بمانــد، ایــن ناپایداری 

آن را یــا بــه صعود یا به ســقوط ســوق می دهــد. ضرورت 

اغلب به هدفی منتهی می شــود که در آن عقل، واقعی 

نباشد. شما یک جمهوری را تشکیل داده بودید تا بدون 

مفهوم عادت به نوعی 
به افزایش میزان 

هستی شناسی داللت 
می کند. بنابراین، از 

دیِد ماکیاولی، توانایی 
 ، شهریار در انتخاب شر

نشان دهندٔه توانایی 
وجودی او برای زندگی 

بدون عادت است
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توسعه یا رشد، حفظ شود، اّما علی رغم هدف تشکیل این 

جمهوری، ضرورت، آن را مجبور به رشد می کند«.

ضرورتی که ماکیاولی در اینجا از آن سخن می گوید، 

این ســوءظن و این تهدید اجتناب ناپذیر اســت که بر هر 

سوژٔه سیاسی سنگینی می کند. در نتیجه، معقول ترین 

و شــرافتمندانه ترین راه، عبــارت اســت از ایجــاد یــک 

جمهوری که نســبت به این ســوءظن آینده نگری و برای 

جنگ و فتوحات آتی آمادگی داشته باشد.

بنابرایــن، بــا همــان ســاز و کار مواجــه هســتیم که هر 

انسانی با هر کیفّیتی را به یک توطئه گر تبدیل می کرد. 

در اینجــا، ایــن ســاز و کار، هــر شــهری بــا هــر قدرتــی را 

کاندیدای امپراتوری می کند. بنابراین، توطئٔه انســان ها 

و جنگ دولت ها در نتیجٔه شرارت طبیعی آن ها نیست: 

حقیقــت وجــودی ای کــه دارند آن هــا را با تهدیــد روبرو 

می کند، تهدیدی که ماکیاولی آن را ضرورت می نامد. و 

خشونت و شقاوتی که در جهان است نه از شرارت بلکه 

از کثرت موجودات مختلف ناشی می شود.

بــا چشــم دوختــن بــه ایــن موضــوع کلیدی اســت که 

می توانیــم بفهمیــم چــرا و تــا چــه حــد می تــوان نظریــٔه 

ماکیاولی را مردم  ساالرانه دانست.

چــون با انتخاب سیاســِت فتح اســت کــه پذیرش این 

ضرورت، معقول  تر و شرافتمندانه تر خواهد بود، و باید به 

تعداد افراد اســتناد کرد. از لحظــه ای که تعداد افراد در 

جامعه زیاد و فعالّیت آن ها زیاد می شود، باید رفتار آن ها 

را تحّمل کرد، و در نتیجه مبارزٔه طبقاتی در بطن جامعه 

را پذیرفت. کاری که روم با رسمی کردن نزاع پاتریسی  ها 

و تودٔه مردم انجام داد:

»قطــع ریشــه های نــزاع  و درگیــری در روم به معنــای 

بریدن ریشه های قدرت روم بود« )گفتارها، کتاب اّول، 

فصل ۶(.

معنــا  ایــن  بــه  ماکیاولیســتی  سیاســت  بنابرایــن، 

مردم  ساالرانه است که پیامدهای استفاده از زور و قدرت 

بازو را به عنوان یک حّقه و فریب عینی نشان می دهد.

سیاست ماکیاولیستی از منظر دیگری نیز مردم  ساالرانه 

اســت. برخاف اشــرافیون که عّلت مشکات داخلی را 

در طمــع مــردم می دانســتند، ماکیاولی ریشــٔه آن را در 

حــرص و طمع بــزرگان می دانســت. در واقع، بــزرگان در 

بدنٔه سیاســی، خــود را به عنوان یک طبقــه در موقعّیتی 

می بیننــد کــه در ســطوِر بــاال به عنــوان نیرنــگ عینــی 

زور تعریــف شــد. هر یــک از این عایــق۳ می تواند عامل 

بزرگ ترین آشفتگی  ها باشد. با این حال، به نظر می رسد 

کــه ایــن آشــفتگی  ها و مصیبت هــا اغلب توســط مّاکان 

ایجاد می شــوند، زیرا ترس از دســت دادن مال و اموال، 

میل بر »به  دست آوردن« را تحریک می کند. انسان فکر 

می کند فقط با به دست آوردن چیزهای جدید می تواند 

نســبت بــه آنچــه از قبــل دارد اطمینــان حاصــل کند. و 

به عاوه، این دســتاوردهای جدیــد ابزارهای زیادی برای 

سوءاستفاده از زور و قدرت هستند... )گفتارهای کتاب 

اّول، فصل ۵(.

بنابرایــن، نظــر بــه اینکــه مبــارزٔه طبقاتــی نمی  توانــد 

بــا پیــروزی ایــن جناح یــا آن جناح بــه پایان برســد )به جز 

اینکه باعث ویرانی کامل کالبد سیاســی می شود(، باید 

مطالبــات و خواســته های مــردم را پذیرفــت و مطالبات 

طبقــٔه اشــراف را کاهــش داد. در نتیجه، درمی یابیم که 

طبقٔه اجتماعی به همین گونه که هست، برای ماکیاولی 

یک ســوژٔه سیاســی محســوب نمی شــود: برخاف سوژٔه 

فــردی و ســوژٔه جمعی )شــهر یا دولــت(، طبقٔه اجتماعی 

نمی توانــد جایگاهــی از قــدرت را تضمیــن کنــد کــه در 

آن اســتفاده از زور، آزاد و انحصــاری باشــد. در غیــر این 

صــورت، اگــر طبقــٔه حاکــم )و نه طبقــه ای دیگــر( به این 

جایگاه برســد، شــهر را بر روی خود بســته و آن را به حال 

خــود رهــا خواهــد کرد. و اینجاســت که دوبــاره به نقطٔه 

شروع بازمی گردیم.

به طور خاصه، ســه نوع کارگزار سیاســی وجود دارد: 

فــرد، طبقــٔه اجتماعــی، جمهــوری )شــهریار(. تنهــا دو 

کارگزار، به طور کامل ســوژٔه سیاسی محسوب می شوند 

)دسترسی به جایگاه قدرت دارند(: فرد و جمهوری.

طبقه فقط یک عامل در درون ســوژٔه سیاســی جمعی 

است. طبقٔه حاکم برحسب موقعّیت می تواند تهدیدی 

برای ظرفّیت های گروه سیاســی ای باشــد که به آن تعّلق 

دارد: از آنجــا کــه طبقــه به تنهایــی نمی تواند بــه جایگاه 

قدرت برســد )زیرا نمی تواند جدا از مردم وجود داشــته 

باشــد(، هم قدرت باال و هم در عین  حال، قدرت بســیار 

اندکی دارد. به دلیل اینکه از ســوی مردم احســاس خطر 

می کنــد، قــدرت و ارادٔه ســرکوب آن هــا دارد. بنابرایــن، 

دغدغٔه آن نســبت به سرنوشــت کالبد سیاســی جامعه، 

به دلیل تعّصب به منافع خاّصی که دارد، از بین می رود. 

بــا ایــن حــال، اختاف بین طبقــات به خــودی  خود مضر 

نیست: از آنجا که این اختاف به خوبی استفاده می شود 

و به اصطاح، نهادینه  شــده اســت، لذا در یک سیاســت 

خارجی فّعال و اجازه دهید بگوییم امپریالیستی، نتیجٔه 

مطلوبــی پیــدا می کند. مردم  ســاالری به نظــر ماکیاولی 

او مردی متعالی است، 
اّما برای حفظ شرایط 
اجتماعی خود مجبور است 
این تعالی و برتری را پنهان 
کند، که خود یک فروتنی 
خبیثانه است که نادیده 
گرفته می شود: لذا برای 
تصاحب قدرت به جای 
توّسل به حیلٔه دفاع از 
خود در برابر تردیدها، به 
حیلٔه حمله، روی می آورد
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فقط می تواند امپریالیستی باشد. باید هم این طور باشد.

بنابرایــن، مــا ریشــٔه تغییــر در امــور انســانی را، اّولین 

عّلــت آن، یافته ایــم. چــرا امور انســانی تغییــر می کند و 

همیشــه تغییــر خواهــد کــرد؟ زیــرا دانــش بشــر محدود 

اســت. حــّدی از قــدرت دیــد وجــود دارد کــه پایین  تر از 

آن سیاســت مدار ناتــوان از دیدن خواهد بــود، زیرا هنوز 

چیزی برای دیدن وجود ندارد. چیزی که من آن را حیلٔه 

عینی زور نامیدم. به همین دلیل اســت که تاریخ برای 

همیشــه غیرقابــل  پیش بینی اســت: دائماً شــاهد تولّد و 

تولّد دوبارٔه نهادهای سیاســی جدیــد خواهد بود. تاریخ 

غیرقابل پیش بینی است، بیشتر بدین دلیل که انسان ها 

ضرورتــاً دارای ارادٔه آزاد و ابتــکار هســتند. تنهــا آزادی 

قابــل  توّجه آن ها در عرصٔه سیاســت، پذیــرِش ضرورت یا 

بخت اســت. در این شــرایط، خطوطی کــه ماکیاولی در 

آن ســوژٔه سیاســی را به »غلبه بر بخت و اقبال« دعوت 

می کند، نباید ما را به اشتباه بیندازد. تسّلط بر ضرورت 

یــا بخــت در فضایــی رخ می دهد که یک واحد سیاســی 

بر آن حاکم باشــد و در آن سیاســت مدار قدرت بیشتری 

داشــته باشــد. عدم تعادل ناشی از بخت و اقبال را فقط 

با گســترش این فضا می توان برطرف کرد. نهاد سیاســی 

زمانی می تواند به یک مجموعٔه موّفق و بی نقص تبدیل 

شــود کــه از قــدرت انصــراف دهــد، و درنهایــت وجــود 

خارجی نداشته باشد. به همین دلیل، ماکیاولی دکترینر 

قــدرت، یــا مدافــع قــدرت نیســت. پدیده هــای قــدرت 

به نوعــی پدیده هــای اجتناب ناپذیــر، ضــروری و فرعــی 

هســتند. این ضعف اّولّیٔه اوســت که انسان را به قدرت 

محکــوم می کنــد. صــرف وجــود او به عنــوان یک ســوژٔه 

سیاســی، مســتلزم افزایش مســتمر قدرت او اســت. اّما 

این گشــودگی و پذیرش ضرورت در مورد ســوژٔه سیاسِی 

فردی چگونه محّقق می شود؟ اّوالً، با آرزوی شهریار شدن 

– نوعــی جاه  طلبی که برای کســانی که »اندکی برتری« 

دارند اجتناب  ناپذیر است، سپس با توطئه که در نهایت 

اجازه می دهد این جاه طلبی ارضا شود. این امر مستلزم 

تقســیم ضمیــر و طینت اســت. آنچــه ماکیاولــی دربارٔه 

ماهّیــت دوگانــٔه شــهریار می گویــد در فصــل هجدهم با 

عنوان: شــهریاران چگونه باید ایمان خود را حفظ کنند، 

اّتفــاق می افتــد. شــهریار نمی توانــد و نباید ایمــان خود 

را حفــظ کنــد زیرا با ایــن امر خود را در معــرض نیاز قرار 

سیاست ماکیاولیستی 
از منظر دیگری نیز 

مردم ساالرانه است. 
برخالف اشرافیون که 

عّلت مشکالت داخلی را 
در طمع مردم می دانستند، 

ماکیاولی ریشٔه آن را در 
حرص و طمع بزرگان 

می دانست
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می دهــد مانند جمهــوری که برای فتح کــردن پایه ریزی 

نشــده اســت. پــس چــرا توانایــی عهدشــکنی، به معنای 

حیله گری اجتناب ناپذیر شــهریار است؟ مسلماً ابتدا به 

این خاطر که هر حیله ای ناگزیر مستلزم شکستن سوگند 

حقیقت  گویی است. اّما مهم تر از همه، به این دلیل که 

عهدی که با ســوگند همراه اســت، مســتلزم درک آینده 

می باشد، یعنی به اعتقاد ماکیاولی آنچه را که نمی توان 

شناخت، ضرورت استفاده از نیرنگ عینی زور را توجیه 

می کند. بنابراین این همان کاری اســت که شهریار باید 

انجام دهد، یعنی توّســل به نیرنگ، زمانی که نسبت به 

موضوعی علم نداشته باشد. از آنجایی که او نمی تواند 

آینده را بشناســد )بیش ازآنچه جمهــوری می تواند( باید 

خود را در موقعّیتی قرار دهد که به آنچه در آینده روی 

می دهد پاســخ دهد. دانش حقیقی، از دیرباز، به عنوان 

تطابــق هــوش بــا چیــزی تعریف شــده کــه می خواهیــم 

بشناســیم، یعنی زمانی که فرد با شــیء یک کل واحد و 

منطبق باشد. قیاساً، حیلٔه ذهنی شهریار پاسخی مشابه 

یا متناسب به حیلٔه عینی است. و درست همان طور که 

شــهر خــود را در موقعّیتی قــرار می دهد که با یک قانون 

اساســی داخلی خاص به این رویداد پاسخ دهد، شهریار 

نیز برای رویارویی با سرنوشــت و بخت خود با ســاختار 

خاّصی از روح آماده می شود:

»به همین دلیل است که او باید بداند چگونه همسو 

و هم جهــت بــا باد اقبال و تغییــر امور حرکت کند، و اگر 

می توانــد از راه صــواب فاصلــه نگیــرد، بلکــه بدانــد در 

صورت لزوم چگونه از طریق شرارت وارد شود« )شهریار، 

فصل ۱۸(.

شــهری که به خوبی سازمان دهی شده است، با آزادی 

عمــل دادن بــه او در درون خــود، بــا ایــن رویــداد روبــرو 

می شــود. شــهریار متناســب با کژکاری روزگار و شرارت 

همنوعــان خود، از خود کژکاری و شــرارت نشــان داده و 

این گونه با این رویداد روبرو می شود.

برای روشن شدن این نکات تعیین کننده و ظریف، باید 

مشّخص کرد که ماکیاولی هنگام نام بردن از سرنوشت و 

بخت از چه چیزی صحبت می کند. مفهوم سرنوشت و 

بخت یک مفهوم رایج نیست که همٔه نویسندگان از آن 

استفاده کنند، و بر معنایی که همگان پذیرفته اند داللت 

داشته باشد. سرنوشت شاخص و به نحوی تعیین  کننده 

راه حــل یک مشــکل خاص اســت کــه ســد راِه این حرکت 

فکــری و عملــی شــده و موّرخان آن را »اومانیســم مدنی 

فلورانــس« می نامنــد. این مشــکل خاص، مشــکِل خاص 

بــودن )رویداد، رژیــم( و رابطه بین چیزهای خاص )فرد و 

رویداد، فان رژیم و فان رویداد( اســت. معضل فلسفٔه 

یونان از منظری دیگر قابل  بررسی است: واقعّیت خاص 

است، اّما دستاورد انسان، عمومی و همگانی.

ارتباط خاص بودن و عمومی بودن در شــهر کاســیک 

)یونان( چگونه اســت؟ شــهر کاســیک یک شــاکله و یک 

 نهــاد خاص اســت، که به مــکان و زمان وابســتگی دارد. 

پس چگونه می تواند جهان شــمولی بودن رســالت انسان 

را محّقــق کند؟ جالب اینکه از طریق خودکامگی اســت 

کــه از حماقــت می گریــزد. در واقــع، از طریق اســتبداد 

اســت که نظام عالم وجود را می ســازد، به طور دقیق تر، 

یک عالَم اکبر که در آن، جهان کوچک انسانی می تواند 

توانایی هــای خــود را بــه فعلّیــت برســاند. همچــون یــک 

تصویــر واقعــی، بازتــاِب مؤثــری اســت از کل طبیعــت 

انســان، و به عبارتی جهان شمولی او. در این زمینه، ایدٔه 

افاطونی که بر اســاس آن هر طبقٔه اجتماعی با یک قّؤه 

غالــب )ذهن، قلب یا شــکم( مطابقــت دارد کاماً واضح 

است۴.

قرون وسطا با ویژگی خاص رژیم یا یک رویداد با کمک 

ســّنت و مشــّیت ارتباط برقرار می کند. ایــن دو مفهوم، 

راه حــل چالــش خاص بودن اســت. خاص بــودن خصلتی 

اســت کــه از یک ســو در پهنای زمــان جاودانه می شــود. 

زمــان به قدر کافــی دلیل وجودی آن بــوده و آن را توجیه 

می کند. از ســوی دیگر، ایدٔه مشــّیت، امــور جدید را به 

تدبیر ناشناخته اّما خطاناپذیر خداوند ربط می دهد. بین 

مفاهیم سّنت و مشّیت صرفاً یک قرابت یا حّتی سازگاری 

وجود دارد اّما هیچ پیوند تحلیلی وجود ندارد: هر چند 

دو ایدٔه بزرگ )و هر یک ازنظر عاطفی بسیار غنی(، اگر با 

هم سازگار باشند، یکدیگر را تقویت خواهند کرد.

ایتالیای دوران ماکیاولی چه موضعی در این خصوص 

داشت؟

دیگــر نمی تــوان به شــیؤه کاســیک، مســئلٔه خــاص 

بــودن را حــل کــرد: طبــق آیین مســیحّیت، فطرت بشــر 

تنهــا در جهان دیگر می تواند قــوای خود را به طور کامل 

فعلّیت ببخشــد۵. آیا باید بگوییــم در حالی که، مثاً در 

قرون وســطا، هر نهاد سیاســی مســئول خاص بودن خود 

بود، پس این چالش، به واســطٔه هماهنگی میان ســّنت و 

مشّیت برطرف می شد؟ خیر، زیرا هماهنگی میان سّنت 

و مشــّیت الهــی از بیــن رفتــه و دچار گســیختگی شــده 

اســت؛ خواهیم دید که ایدٔه سرنوشــت و اقبال از همین 

گسیختگی حاصل  شده است، تا با آن مواجه شود. عّلت 

طبقه فقط یک عامل در 
درون سوژٔه سیاسی جمعی 
است. طبقٔه حاکم برحسب 
موقعّیت می تواند تهدیدی 
برای ظرفّیت های گروه 
سیاسی ای باشد که به 
آن تعّلق دارد: از آنجا که 
طبقه به تنهایی نمی تواند 
به جایگاه قدرت برسد 
)زیرا نمی تواند جدا از 
مردم وجود داشته باشد(، 
هم قدرت باال و هم در 
عین  حال، قدرت بسیار 
اندکی دارد. به دلیل اینکه 
از سوی مردم احساس 
خطر می کند، قدرت و 
ارادٔه سرکوب آن ها دارد
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این گســیختگی به شــکل بســیار دقیقی قابل  تشــخیص 

است: این همان قدرت موّقت پاپ هاست. در اینجا، در 

واقــع در مرکز اندیشــٔه تاریخی، و در عین حال پرشــور و 

روشنفکر ماکیاولی هستیم.

تمامــی آثــار او نشــان می دهد که این حضور سیاســی 

پــاپ اســت که به نحــوی از انحاء، قطب نماهــا در ایتالیا 

و حّتــی در اروپــا را دیوانــه می کنــد: ایــن موجودّیــت 

سیاســی پاپ اســت که قدرتمندترین و بهترین پادشــاه 

حکومت های پادشــاهی، یعنــی لوئی دوازدهم فرانســه، 

را به اشــتباه می اندازد، پادشاهی که در برابر قتل آسان، 

سعادتمندانه و باشکوِه پاپ، رفتاری متحّجرانه و خائنانه 

در پیــش می گیــرد؛ ایــن حضور سیاســی او اســت که به 

شــهریاران قلمروهــای کلیســایی اجــازٔه حکمرانــی بدون 

»حکومت« را می دهد.

»آن هــا فقط دارای ممالکی هســتند که به هیچ وجه از 

آن هــا دفاع نمی کنند، اتباعی دارد که بر آن ها حکومت 

نمی نمایند؛ و به دلیل نداشــتن اســباب دفاع، کسی این 

ممالک را از آن ها نمی گیرد...« )شهریار، فصل ۱۱(. زمان 

متوّقف شده است.

بنابرایــن ماکیاولــی درصــدد اســت وضعّیتــی را درک 

کند که در آن، موجودّیت سیاسی ایتالیایی ها محّلی از 

اعراب ندارد. الزم است این وضعّیت اصاح شود.

اینکه این نکته بسیار مهم است، دلیلش همان چیزی 

است که با بررسی مشکل مهم ترین مخاطب معاصرش، 

ساووناروال، برای ما تأیید می شود.

تئوری سیاسی ساووناروال۶ چیست؟ هدف آن نیز رفع 

مشکل خاص بودن فلورانس است.

بــه نظــر ســاووناروال، طبــق ســّنت تومــاس، حکومــت 

سلطنتی، یک رژیم ایده آل است، اّما مقتضّیات تاریخی 

از جمهوری، رژیمی »طبیعی« در فلورانس به وجود آورده 

اســت. بــه همین دلیل، شــرایط )سرنوشــت( بــا خاصّیت 

جهان شــمولی در تناقــض اســت. بــرای از بین بــردن این 

تناقض، باید به سطح دیگری رفته و در سرنوشت، فضل و 

رحمت را دید. بنابراین، شرایط فعلی – و به ویژه حمله به 

ایتالیا از ســوی فرانسوی ها در سال ۱۴۹۴ – نشان دهندٔه 

خاصّیتی است که نسبت به جهان شمولی بودن عقانی 

رژیم ســلطنتی ایده آلــی همچون فلورانس، برتــری دارد. 

»مسیح  پادشــاه«  و  خداونــد  ارادٔه  نشــانگر  همچنیــن 

فلورانس است. در این مورد، او اراده کرده تا فلورانسی ها 

را به خاطــر گناهانشــان مجــازات کند. قلمرو پادشــاهی 

همچنــان بهتریــن رژیــم اســت، اّما بــرای فلورانــس -که 

جمهــوری را ماهّیــت و طبیعت دوم می دانســت – این 

ویژگــی فقــط می توانــد دربــارٔه ســلطنت مســیح مطــرح 

شــود. بنابراین، نهادهای جمهوری باید تابع مشّیت  ها و 

تمایات پادشاهی مسیح باشند. حکومت بر این شهر، و 

اصاح رژیم فاسد آن، همه و همه مستلزم این است که 

مشّیت خاص خداوند را درک کنیم که خود یک ضرورت 

سیاسی است. در نتیجه، ساووناروال یک پیامبر است.

از ایــن رو، الزم اســت مفهــوم پیامبری نــزد ماکیاولی 

به لحــاظ فکــری، جّدی تلّقی شــود و اســتفاده از این واژه 

توسط او را عاقه به سخنوری دانست. اینکه ساووناروال 

نــزد فلورانســی ها خــود را پیامبــر معرفی می کنــد، برای 

وزیراعظم یک ویژگی مضحک یا تّرحم  انگیز نیست – ما 

نیز نباید چنین برداشــتی داشته باشــیم. این امر نتیجٔه 

یک رویکرد فکری و اصولی اســت که هر چه تاش کرده 

نتوانسته این چالش را رفع کند. در فصل ششم از شهریار 

می خوانیم:

»همان طور که در زمان ما برای برادر جروم ساووناروال 

اّتفــاق افتــاد، کــه ویرانه اش به دســتور او بــا نظمی نوین 

حّدی از قدرت دید وجود 
دارد که پایین تر از آن 
سیاست مدار ناتوان از 

دیدن خواهد بود، زیرا 
هنوز چیزی برای دیدن 
وجود ندارد. چیزی که 
من آن را حیلٔه عینی زور 

نامیدم
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بازسازی شد...«.

پس ساووناروال به گروهی نادر و باشکوه از پایه  گذاران 

»نظــم نوین« تعّلق دارد، کســانی کــه بزرگ ترین کاری را 

که به انسان وعده داده شده است، را انجام دادند.

اّتفاق مهم به نظر او و نیز ماکیاولی، و نیز از نظر تمام 

ایتالیایی ها، هجوم دستجات نظامی شارل هشتم است، 

اّتفاقی که به دلیل گناهان ایتالیا رخ داد. گناهانی که به 

نظــر برادر روحانــی، مذهبی، و در معنای جدید آن برای 

وزیــر، سیاســی بودند. اّمــا نباید در قیاس بین رئالیســم 

عملی ماکیاولی و عرفان ساووناروال عجله کرد. برای این 

هر دو، آنچه اهمّیت دارد کنترل فکری و عملی این اّتفاق 

اســت که از سوی ســّنت و مشّیت الهی قابل درک نبود 

)دست کم، به صورتی که این واژه –رویداد- در مسیحّیت 

تعریف می شــود. ساووناروال این رویداد و اّتفاق را دقیقاً 

از دیدگاهی تفسیر می کند که کلیسا همواره با آن مبارزه 

کرده، و با آن مخالف بوده است(. به همین خاطر، هر دو 

نفر نســبت به این موضوع بیشــتر از آنچه عنوان  شــده، 

موافق بوده اند )بدیهی است که انزجار عمیق ماکیاولی 

از راهبــان در اینجــا مطرح نمی شــود(: همچنین به نظر 

ســاووناروال، گناهان ایتالیایی هــا قبل از هر چیز، گناهان 

مقام پاپ بوده است.

تحلیــل دقیــق چگونگــی انتقــاد ماکیاولــی از عملکرد 

ایــن نهــاِد سیاســِی غیرقابــِل طبقه بندی که همــان مقام 

پاپ اســت، مورد بحث نیســت. من تنها به متنی اکتفا 

می کنم که عموماً نادیده گرفته شده، و نیز اثری که آن 

متن از آن استخراج شده است؛ منظور من فصل ۹ کتاب 

۱۱ داســتان های فلورانــس اســت تحــت عنــوان: چگونــه 

پاپ هــا قــدرت را بــه دســت می آورنــد؟ نویســندٔه ما دو 

مرحله را تفکیک می کند:

»جانشــینان نخست سن پی یر با قداست زندگی خود 

و بــا معجــزات خود احترام کســب کــرده بودنــد... تنها 

اقتــداری کــه پاپ های حاکــم در این دوره کســب کرده 

بودند، از احترام به فضایل و سکوتشان بود«.

بنابرایــن، قــدرت پاپ هــا به شــّدت حالــت روحانــی 

داشــت. ماکیاولــی محترمانــه دلیل این مطلــب را ذکر 

می کند:

پیــروی  پادشــاهان  از امپراتورهــا و  »به عــاوه، آن هــا 

می کننــد، در حالــی که این ها برخی از پاپ هــا را از بین 

بــرده و از برخــی دیگــر به عنــوان وزرای خــود اســتفاده 

می کردند«.

چنین متنی بســیار مهم اســت زیرا ثابت می کند که 

آنچه ماکیاولی در نظر دارد در وهلٔه اّول قدرت روحانی 

پاپ ها نیست. آنچه او بدان عاقه دارد، افزایش تأثیرات 

زمانــی ایــن قدرت روحانی اســت )تأثیراتــی که به نوعی 

مستقل از اسباب و علل خود شده اند(. در نتیجه مرحلٔه 

دوم شروع می شود:

»... افزایش قدرت لومباردها به پاپ فهماند که باید 

به دنبال تکیه  گاه دیگری باشد، و به همین خاطر، دست 

به دامن پادشاهان فرانسه شد. بنابراین، این چنین است 

کــه تمامــی حمــات و جنگ هایــی کــه بربرهــا در ادامه 

در ایتالیا به راه انداختند تا حد وســیعی ناشــی از ارادٔه 

پاپ هــا بــوده اســت. پاپ ها بــرای این منظــور، اغلب از 

بربرهــا دعوت می کردند. این سیاســت هنــوز در روزگار 

مــا ادامه دارد، و باعث شــده ایتالیا یک کشــور چندپاره 

و ناتــوان بمانــد. از این رو، تاریخ اّتفاقــات و رویدادهایی 

کــه از ایــن دوران تا امروز رخ  داده دیگر افزایش انحطاط 

امپراتــوری را نشــان نمی دهــد، انحطاطی کــه اکنون در 

اوج خــود بــوده، بلکه انعکاســی از افزایش قدرت پاپ ها 

است...«.

اینجــا اعتراضــی مطــرح می شــود. از آنجا کــه پاپ ها 

مصــادف بــا افزایــش قــدرت سیاســی و فســاد اخاقــی 

شهریار نمی تواند و نباید 
ایمان خود را حفظ کند 
زیرا با این امر خود را در 
معرض نیاز قرار می دهد 
مانند جمهوری که برای 
فتح کردن پایه ریزی نشده 
است
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موّقــت  حاکمانــی  را  آن هــا  نبایــد  آمده انــد،  کار  روی 

همچون ســایرین دانســت؟ آیا این تسلیم شــدن در برابر 

پیش داوری ها و تعّصبات نیســت که بر طبق آن، پاپ ها 

سرنوشــت جداگانــه ای دارنــد؟ جــواب ماکیاولی منفی 

است، زیرا طبیعتاً »آن ها همچون ساحی در ید دیگران 

باقی می مانند«.

قــدرت حقیقــی آن ها به واســطٔه افکار عمومی اســت؛ 

آن هــا تنهــا از طریــق اعتبــاری کــه نــزد مــردم دارنــد بــر 

شــهریاران اعمال نفوذ می کنند. آن ها قدرتی که ســاح 

در مرحلــٔه بعــد خواهــد داشــت را ندارنــد و نمی تواننــد 

داشته باشند:

»بــا ایــن  حال، در حالی که پاپ نفوذ بســیار باالیی بر 

شــهریاران دورافتــاده داشــت، اّما به جز در امور کلیســا، 

می توانستند در امور دیگر روم، آن ها را وادار به اطاعت 

از خود کنند، و نیز نمی توانستند از رومی ها اجازٔه ماندن 

در روم را بگیرنــد. او عهــد کــرده بــود تــا در این مســئله 

دخالــت نکنــد: به واقع، بســیاری از چیزهای باشــکوه از 

دور وحشــتناک هســتند اّما از نزدیک این طور نیست«. 

)داستان های فلورانس، کتاب ۱، فصل ۱۹(.

بنابرایــن قدرت پاپ هــا به اصطاح، برخــاف ماهّیت 

فیزیکی یا مکانیکی قدرت سیاسی عمل می کند. ترتیب 

طبیعی نزدیک و دور معکوس می شود. به معنای واقعی 

کلمه دنیای وارونه اســت زیرا جــذب قدرت به دوری و 

نزدیکی پاپ بستگی دارد.

به عبارت  دیگر، این پاپ نیست که شبیه شهریار شده 

باشــد، این شــهریار ایتالیایی اســت که شــبیه پاپ شده 

اســت: شهریار با ســاح های دیگران می جنگد، و قشون 

می خرد. مفهوم ماکیاولیســتی که از فســاد وجود دارد، 

این موضوع را وارونه نشان می دهد.

بنابرایــن، وضعّیت سیاســی از چارچوب طبیعی خود 

خارج است. ما شاهد جنگ هایی هستیم که نمی کشند، 

شکســت هایی که با باز کردن کیف پولمان خود را از آن 

نجات می دهیم. ما شــهریاران -کلیســایی- را مشــاهده 

می کنیــم کــه از حکــم طبیعــی بی کفایتــی خــودآگاه 

نیســتند. زیرا اگر نظم طبیعی سیاســت معکوس شــود، 

بایــد گفت عّلتش این اســت که اصل فعــال آن تضعیف 

 شــده اســت. ایــن اصل فّعال نظم سیاســی همــان چیزی 

اســت که ماکیاولی آن را ضرورت می نامد. ضرورت در 

واقع برای او ارباِب نظم و ویرتو است )به معنای سیاسی 

و نظامــی ایــن واژه(. در ابتدای کتاب گفتارها )کتاب ۱، 

فصل ۱( او می نویسد:

»اکنون، از آنجا که انســان ها یا بر اســاس ضرورت کار 

می کننــد یا از روی اختیار، مشــاهده می کنیم که ویرتو 

در جایــی قوی تــر اســت کــه انتخــاب کمتریــن نقــش را 

داشته است«.

در ایتالیــای قــرن شــانزدهم، ایــن اربــاِب نظــم به طرز 

تأســف باری ضعیــف شــده بــود. بــه چــه وســیله  ای؟ در 

اینجــا ماکیاولــی مســتقیماً بــه جوهر اخاقــی و معنوی 

مسیحّیت حمله می کند. دیگر فقط بحث قدرت موّقت 

پاپ ها مطرح نیســت. واضح ترین متن در این مورد هنر 

جنگ )کتاب ۲، فصل ۱۳( اســت. در پاســخ به این ســؤال 

که چرا توان نظامی امروز منسوخ شده است؟ فابریزیو، 

سخنگوی ماکیاولی، پاسخ می دهد:

»... بایــد آداب جدیــد معرفی شــده در مســیحّیت را 

مقّصــر بدانیــم. امروز ضرورت مقاومت در برابر دشــمن 

دیگر همچون گذشته نیست«.

و توضیــح می دهــد کــه مردمــان باســتان محکــوم بــه 

تبعّیت از قانون وحشــتناک جنگ بودند: شــهرهایی که 

ویران می شد، بازندگان جنگ که قتل عام شده یا از شهر 

و دیار خود رانده می شدند...

»امــروزه ایــن ترس ها تا حد زیادی دیگر وجود خارجی 

ندارد: بازندگان جنگ تقریباً همیشه اجازٔه ادامٔه زندگی 

دارند... در شهری ممکن است بیست بار شورش شود، 

اّما آن شهر هرگز ویران نمی شود«.

بنابرایــن مردمــان امــروزی دیگــر انضبــاط نظامــی و 

سیاسی الزم برای رویارویی با خطراتی را که دیگر وجود 

ندارند، بر خود تحمیل نمی کنند.

چگونــه می تــوان این وضعّیــت را اصاح کــرد؟ چگونه 

می تــوان بــه این قدرت ناخوشــایند جدیِد رویــدادی که 

ماکیاولــی آن را سرنوشــت و بخــت می نامد پاســخ داد؟ 

چگونــه می تــوان خشــونت کریمانــه و ســودمندی را که 

»ضرورت« باید بر انســان اعمال کند بازگرداند؟ چگونه 

می توانیم به آســیب ناپذیری اســفناک شــهریارانی پایان 

دهیم که مشروعّیتشان چنان پوچ است که هرگز مجبور 

نبودند حاکم بودن خود را با اعمال خود توجیه کنند؟ ما 

پاسخ کّلی ماکیاولی را می دانیم: یک شهریار جدید باید 

نظــم جدیدی را ایجــاد کند که مســتلزم اقدامی جدید 

است. اّما کدام اقدام؟

دیدیــم کــه در نگاه او بی نظمی سیاســِی زماِن او یکی 

از دالیــل اصلــی تضعیــف نیــروی قهرِی ضرورت اســت. 

بنابراین این قدرت باید احیا شود. ضرورتی که ماکیاولی 

از آن ســخن می گوید برای انســان به مثابٔه یک تهدید به 

با این حال، اختالف بین 
طبقات به خودی  خود 

مضر نیست: از آنجا که این 
اختالف به خوبی استفاده 

می شود و به اصطالح، 
نهادینه  شده است، لذا 
در یک سیاست خارجی 

فّعال و اجازه دهید 
بگوییم امپریالیستی، نتیجٔه 

مطلوبی پیدا می کند. 
مردم ساالری به نظر 

ماکیاولی فقط می تواند 
امپریالیستی باشد. باید هم 

این طور باشد
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مرگ خشــونت آمیز اســت، و این تهدید باید احیا شــود. 

نــام نــوع اقــدام سیاســی مناســب با ایــن کار مشــّخص 

است: ارعاب و وحشت  افکنی. آیا نظم جدید ماکیاولی 

در معنای اصلی آن، مســتلزم وحشــت و ارعاب اســت؟ 

مطمئنــاً این طــور اســت۷. متــون بســیاری ایــن را تأییــد 

می کنند. این در واقع چیزی است که ماکیاولی به توّسل 

از بروتوس، »پدر آزادی« می نامد )گفتارها، کتاب سوم، 

فصل ۳-۱(. برای مشّخص کردن معنایی که ماکیاولی از 

وحشت و ارعاب در نظر دارد، ما دو متن دیگر که حّتی 

مهم تر هستند را تجزیه  و تحلیل خواهیم کرد.

اّولین متن، به گفتٔه لئو اشتراوس، »ماکیاولیستی  ترین« 

متن از آثار ماکیاولی اســت. این متن به ســخنان یکی از 

رهبــران ســیومپی )کارگران پارچه بافی فلورانســی که در 

قرن چهاردهم قیام کردند( مربوط می شود که نویسندٔه 

مــا در فصل ۸ کتاب ســوم داســتان های فلورانس شــرح 

داده، یــا به اصطــاح اختراع کــرده اســت. موّرخان تائید 

می کنند که او از زبان این رهبر ناشناس سخن می گوید: 

هیچ اثری از چنین سخنرانی یا سخنرانی مشابه با آن در 

وقایع  نامه ciompi مشاهده نشده است. این سخنرانی 

در شــرایط ذیــل ایرادشــده اســت: »ســیومپی  ها انــواع 

مختلــف زورگویی ها را انجام داده اند )آتش ســوزی، قتل 

...(؛ آن ها که از اعمال نادرست خود وحشت زده شده اند، 

نمی داننــد چــه رفتاری را باید از خود نشــان دهند«. در 

اینجا قدرت اصلی اســتدالل رهبر را مشاهده می کنیم: 

»شما برای امیدواری به بخشش تاش بسیاری کرده اید، 

اّما این برای ایجاد ترس و وحشت کافی نیست. بنابراین 

نقشــه های بیشــتری بکشــید. هرچه جنایات و مقّصران 

بیشــتری وجود داشــته باشد، احســاس گناه کمتری نیز 

وجود خواهد داشــت. و بدین ترتیب، شــما شــرایط خود 

را بر فرمانروا تحمیل خواهید کرد«. جالب ترین قسمت 

از این متن برای ما زمانی اســت که او اعتراض به جنگ 

را که برخی از شورشیان القا می کنند مردود می شمارد:

»واژگانــی ماننــد وجــدان و بدنامــی چگونــه می تواند 

ترســناک باشــد؟ ... در مورد وجدان، الزم نیست نگران 

آن باشــیم، زیــرا بــرای افــرادی مانند ما، کــه همگی پر از 

تــرس، تــرس از گرســنگی، تــرس از زندان هســتیم، نباید 

جایی برای ترس از جهّنم وجود داشته باشد«.

متــن دوم، فصــل ۱۵ کتــاب اّول گفتارها اســت، یکی 

از شــگفت انگیزترین بخش هــای کتــاب ماکیاولــی، کــه 

سرشــار از ایهــام و ابهام اســت. این بخش نشــان دهندٔه 

یک عنصر فکری اســت که رسماً برای اثبات سودمندی 

دیــن در مســائل سیاســی در نظــر گرفتــه  شــده اســت. 

تسّلط بر ضرورت یا بخت 
در فضایی رخ می دهد 
که یک واحد سیاسی بر 
آن حاکم باشد و در آن 
سیاست مدار قدرت بیشتری 
داشته باشد. عدم تعادل 
ناشی از بخت و اقبال را 
فقط با گسترش این فضا 
می توان برطرف کرد. نهاد 
سیاسی زمانی می تواند 
ق و 

ّ
به یک مجموعٔه موف

بی نقص تبدیل شود که 
از قدرت انصراف دهد، 
و درنهایت وجود خارجی 
نداشته باشد
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ســامنی ها که توســط رومیان تحت فشــار قرارگرفته اند، 

خود را در یأس و ناامیدی می بینند و سوگند می خورند 

که بجنگند یا بمیرند: »هر کس این ســوگند را بشــکند، 

انتقــام ســختی از او، والدینــش و دورتریــن فرزندانــش 

به خاطــر ســوگند دروغ گرفتــه خواهــد شــد«. ســربازان 

رومــی وحشــت کردند؛ کنســول آن هــا، پاپیریــوس آن ها 

را چنیــن توصیــه کــرد: »چنین ســوگندی به جــای اینکه 

برای کســی که آن را به زبان آورده شــجاعت و شــهامت 

ببخشد، باعث ترس و وحشت او می شود. در واقع، آن ها 

باید در عین حال از خدایان و همشهریان و دشمنانشان 

می ترسیدند. سامنیت ها شکســت خوردند...«. در هر 

دو متــن، ماکیاولی تأثیرات فاجعه بار سیاســی یا نظامی 

ناشــی از تــرس از جهّنــم، و تــرس مذهبی را مــورد تأکید 

قرار می دهد. ترس ناشی از باورهای دینی، اثرات خوب 

تــرس طبیعــی از مرگ را نفی می کند. تهدید جســمانی 

به خودی  خود کفایت می کند. هدف آن نشان دادن این 

است که نباید به اصطاح، ایاالت پاپی ]یا کلیسایی[ را در 

روح و روان شــهروندان ایجاد کرد. شاید بتوان گفت که 

در نظر او ترِس زاییده از دین، واقعاً وحشــت اســت، زیرا 

مانع از رفتارهای عقانی و ســالم ناشــی از ترس طبیعی 

از مرگ خشونت آمیز می شود. انسان مجبور نیست بین 

تــرس و آرامــش یکــی را انتخــاب کند، بلکه بایــد بین دو 

نــوع ترس یکــی را انتخاب کند: ترس مذهبی که امکان 

ایجاد نظم سیاسی سالم را از بین می برد و ترس طبیعی 

که به تنهایی مانع چنین نظمی می شود. به این ترتیب، 

قوانین باســتانی و نجات  بخش راجع به جنگ و سیاست 

دوباره بر روح و روان انسان ها سنگینی می کند. کلمات 

رهبر ســیومپی   روشــن است: »تو مجبوری، پس باید این 

کار را انجام بدهی؛ ضرورت به شکل ترس طبیعی از مرگ 

خشــونت آمیز، دلیل و قاعدٔه اقدامات سیاسی و نظامی 

اســت«. بنابراین، سیاســت ماکیاولیســتی ســتایش هنر 

وحشت  افکنی شهریار یا جمهوری نیست، زیرا برعکس، 

وحشت یا ارعاب مورد بحث تنها تضمین نظم سیاسی و 

رفتار عقانی در این زمینه است.

ما اغلب از اینکه چطور ماکیاولی بر استفاده از وسایل 

خشــونت آمیز اصــرار دارد، و از وقاحتــی کــه ایــن امــر را 

توصیه می کند شــگفت زده می شــویم، و حق هم داریم. 

در اینجا بخشــی از پاســخ را می یابیم. خشونت سیاسی 

یا نظامی، پژواک انســانِی خشونت اّولّیه، و یک ضرورت 

فانی است. اّما انسان ها، از زمان حکومت مسیح، زندگی 

بر اساس ضرورت را فراموش کرده اند. وضعّیت سیاسی 

آن هــا غیرطبیعــی اســت. باورهــای آن هــا، ارزیابی هــای 

اخاقی آن ها دسترسی به قلمرو ضرورت را منع می کند. 

رویکرد ماکیاولی یک رویکرد هنجارشــکنانه اســت، و بر 

اثبــات میزان توّســل به شــرارت داللــت دارد. به عبارت 

دیگر، تصمیم و عزم شــهریار مبنی بر »توّســل به شر در 

وقــت ضــرورت« گواهــی بر دانش اوســت، ضمــن اینکه 

این کار شــاق، تضمین می کند که او بر ترس دوم )ترس 

مذهبی( غلبه کرده است. به لطف او، ترس نجات بخش 

از مرگ، باعث تعالی اقدامات بشری می شود.

یک مشکلی جّدی و شاید تعیین کننده باقی می ماند، 

اّما ماکیاولی نمی تواند آن را در نظر بگیرد، زیرا تنها یکی 

از مهم ترین اهداف اوســت: از زمانی که انســان مجبور 

بــوده آنچه طبیعت به او عطا کــرده دوباره به کار بگیرد، 

آن چیــزی کــه ویژگی اساســی و عّلت وجــودی آن تحت 

کنترل و قدرت و اختیار او نبوده، آیا شرایط ارتباطی میان 

انسان و ضرورت طبیعی به کّلی تغییر نکرده است؟ باید 

بپذیریم که باستانیان تأثیرات سیاسی سودمند ضرورت 

را می شناختند و اینکه متأّخرین قربانی تضعیف قدرِت 

ضرورت بودند.

اّما مسّلماً از آنجا که تاش برای احیاِی مجّدد ضرورت، 

چیزی غیر از این ضرورت مستقل از ارادٔه انسان و حّتی 

نجات  بخــش بــرای او نخواهــد بــود، آیــا نبایــد پذیرفــت 

کــه ایــن دگرگونی در یک معنا، برگشــت ناپذیر نیســت؟ 

به عبــارت دیگر، خواســتِن قــدرِت ضرورت، بــا تحّمل آن 

کاماً متفاوت اســت. این ضرورت نیســت که ماکیاول 

را وادار به خواستن می کند، زیرا این یک انتخاب ذهنی 

و عقلی است. در نتیجه، تصمیم متأّخرین به اطاعت از 

ضرورت و سرنوشت )و اجبار به بازآفرینی آن( بدین معنا 

اســت که خود را وقف یک خودســری و بی نظمی کنند 

که شــاید کم اهمّیت تــر از آن چیزی باشــد که ماکیاولی 

در زمــان خود نکوهش می کرد. این ضرورت و قضاوقدر 

نیســت که انســان ماکیاولیســتی از آن تبعّیت می کند، 

بلکــه شــاید ایده و مفهوم ضرورت اســت کــه او خواهان 

اطاعــت از آن اســت؟ ســپس می تــوان اســتدالل کرد که 

تــرس جدیدی که ماکیاولی عنوان می کند، تنها نســخٔه 

جدیدی از یک ترس مذهبی قدیمی است که ماکیاولی 

آن را تصــّور و تقبیــح می کند: همان حّســی کــه به ترس 

طبیعی و آثار برآشــوبنده افزوده می شود. شاید ضرورتی 

که از نظر ماکیاولی می بایســت نظم سیاســی نوینی که 

مســتقل از تأثیرات دین قدیم بــود را به وجود آورد، تنها 

مفهوم کلیدی یک دین سیاسی جدید باشد، دین نه در 

شاید بتوان گفت که در 
نظر او ترِس زاییده از 

دین، واقعًا وحشت است، 
زیرا مانع از رفتارهای 
عقالنی و سالم ناشی 

از ترس طبیعی از مرگ 
خشونت آمیز می شود. 

انسان مجبور نیست بین 
ترس و آرامش یکی را 

انتخاب کند، بلکه باید 
ع ترس یکی  بین دو نو

را انتخاب کند: ترس 
مذهبی که امکان ایجاد 

نظم سیاسی سالم را از 
بین می برد و ترس طبیعی 

که به تنهایی مانع چنین 
نظمی می شود
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معنای سّنتی، بلکه به معنای ماکیاولیستِی آن.

بحث ما راجع به مشکلی بود که »خاص بودن« برای 

ماکیاولــی ایجــاد می کنــد. ما تا به حال این مشــکل را از 

منظر اّتفاق، یا سرنوشت و بخت مطالعه کرده ایم. اّما این 

مشکل به همان اندازه در مورد شخصّیت شهریار جّدی 

و حّتــی کامــاً و به شــّدت حزن  انگیز اســت. او به عنوان 

یک ســوژه یا کارگزار سیاســی چگونه می تواند و باید مرد 

بودن خود را به عنوان یک ویژگی خاص به عهده بگیرد؟ 

در ایتالیــای دوران جنگ، به دنبال انحال هارمونی بین 

سّنت و مشّیت الهی، او نمی تواند نماِد خاص بودن خود 

را به طــور مطلــق از بین بــرده و به آن ببالــد. همان کاری 

که در آن دوران، پادشاهان فرانسه یا اسپانیا می کردند. 

شــهریار ایتالیایی نمی تواند از قید محرومّیت از دنیای 

مشترک و عاّدی نفعی ببرد – قیدی که نویسندٔه ما آن ها 

را تحسین می کند:

»پادشاه نمی تواند شرمساری و تحقیر را تحّمل کند«.

او هنــوز نمی توانــد بــا خــاص بــودن خــود در دولــت 

کنــار بیاید. شــهریار چیزی بــرای پنهان کردن نــدارد. با 

این حال، او در قید و بند شــخصّیت خود گرفتار اســت 

)به اصطاح ماکیاولی: این گونه نیست که طبیعت انسان 

همٔه ویژگی ها را داشــته باشــد(. تنها منبعی که برای او 

باقی مانده، عرضٔه تصویری متعارف از یک شهریار باتقوا 

است که به ایمان معهود احترام می گذارد.

به عنــوان یــک ســوژٔه نــاب سیاســی او بایــد بر اســاس 

ضــرورت عمــل کند. به عنوان یک ســوژٔه سیاســی مقّید 

بــه یــک شــخصّیت خــاص، بایــد بــه حیلــه و نیرنگ های 

متعــارف متوّســل شــود. حرکتی کــه ماکیاولی توصیف 

می کنــد و می خواهــد قوانین آن را تدویــن کند -به ویژه 

اّما نباید در قیاس بین 
رئالیسم عملی ماکیاولی و 
عرفان ساووناروال عجله 
کرد. برای این هر دو، آنچه 
اهمّیت دارد کنترل فکری و 
عملی این اّتفاق است که 
از سوی سّنت و مشّیت الهی 
قابل درک نبود
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اینکه چگونه یک شــخص عاّدی، شــهریار می شود– تابع 

محدودّیت هایــی اســت. آثار ایــن محدودّیت هــا پس از 

رســیدن بــه مقــام شــهریاری نیــز ادامــه دارد. ضــرورت 

نیرنگــی کــه در زمــان تســخیر قــدرت به کاربــرده شــد، 

همچنــان پابرجــا خواهــد بــود، زیرا جایــگاه قــدرت نه با 

نمادگرایــی مذهبــی حفــظ می شــود و نه بــا ایــدٔه نوپای 

عقانّیت دولتی: قدرت شهریار به دلیل خاص بودن او، 

همواره ممکن است تضعیف شود.

در بــاال ســعی کــردم تفــاوت بین برداشــت کاســیک 

و برداشــت ماکیاولــی از ماهّیــت شــهریار را مشــّخص 

کنــم. برداشــت اّول، تجمیع کل قواســت تحت هدایت 

عقــل و عــادت کــه تغییرپذیری طبیعی انســان را به طرز 

بــر  دوم  برداشــت  می کنــد.  تثبیــت  فوق  العــاده  ای 

تغییرپذیــری نامحــدود او در برابــر »بخــت و اقبــال« و 

ســردرگمی او اشــاره دارد. اکنــون در  می  یابیــم چگونــه 

مخالفت ماکیاولی با سّنت، ریشه در موقعّیت سیاسی 

ایتالیــا دارد کــه او آن را می دیــد و ســعی می کــرد بــه آن 

مفهومی عقانی بدهد. جمِع پاسخ های خاص به خاص 

بودن اّتفاقی که برحسب عادت رخ می دهد تنها زمانی 

امکان پذیر است که بی  اثر بودن این خاصّیت از قبل، از 

طریق جهان شمولّیت عقانی شهر، یا دو عنصر سّنت و 

مشــّیت الهی مشّخص شده باشــد؛ و نیز تنها زمانی که 

ویژگــی خاِص شــهریار به واســطٔه نمادگرایــی، و به لطِف 

مشروعّیت جایگاه سیاسی تضمین شود. بدون سّنت یا 

مشــّیت، و بدون این نمادگرایی، شــهریار دیگر نمی داند 

به کجا تکیه کند مگر اینکه به قاعدٔه فراموش شده، یعنی 

قانون ضرورت، متوّسل شود.

پیش تــر از وجهــٔه مرســوم و متعــارف شــهریار ســخن 

گفتم. اّما این وجهٔه مرســوم و متعارف نمی تواند دقیقاً 

آن تصویری باشد که از یک »شهریار خوب« سراغ داریم. 

به گفتٔه ماکیاولی باید بیش از اینکه شــهریار را دوســت 

داشته باشیم، از او بترسیم؛ او باید بیش از اینکه محتاط 

باشــد، جســور باشــد؛ بیــش از اینکه َســخی باشــد، لئیم 

باشــد. ایــن اســت کــه او نمی تواند در جایی که هســت 

آرام بگیــرد. او بــرای حفــظ قدرت خود بایــد یک اّتفاق یا 

رویــداد تازه به راه بیندازد و از خشــونت اســتفاده کند. 

اســتفادٔه آزادانــه و در عیــن حال، محتاطانه از خشــونت 

باعث اعتای قدرت او خواهد شــد. خشونتی که پایه و 

اساس آن حیله گری ناپیدایی است که باید آشکار شود. 

تصویر متعارفی که شــهریار بــرای چیدمان نیرنگ هایش 

مجبور است در پشت آن پناه بگیرد، تیره  و تار می شود. 

رضایتــی کــه دیــدِن او در ذهــن رعایــا ایجــاد می کند از 

مدهوشــی یا حماقتی که خشــونت هایش در ذهن آن ها 

بــه وجــود مــی آورد جــدا نیســت. ماننــد رعایــای ســزار 

بورجیــا، در میــدان ســزنا، در مقابل جســد دو تّکٔه جّاد 

خــود، ریمیرو دی اروکو: رضایت و حماقت۸. خشــونت، 

وجهــٔه شــهریار را نشــان نمی دهــد، بلکــه ویژگی هــای 

انســانی آن را از بین می برد، جایی که شــکوه نمادگرایی 

از گذشــته تا حال نمایان بــود بی آنکه خللی یا تزلزلی در 

آن باشــد. شــهریار مورد نظر ماکیاولی نه یک فرد خاص 

اســت و نــه یــک نماد زنــده. او مقــام شــهریاری را نه در 

ویژگی انســانی او، بلکه در حذف این ویژگی و خاصّیت 

می بینــد. حــذف خــاص بــودن کــه می توانــد منجــر بــه 

خشونتی اثربخش شود. سّنتی ناپایدار و نامطمئن برای 

اینکه شــهریار بتواند خود را با ضرورت و سرنوشــت وفق 

 دهد؛ این تصویر تهدیدآمیز اّما متعارف از شهریار برای 

آن اســت کــه رعایا، بــدون آنکــه مرعوب شــوند، به جای 

ژســت های جنگ  طلبی و آزادی  خواهانه به این خشــونت 

تن در دهند.

متخّصصــان »تاریــخ ایده هــا« کشــف ویژگــی خــاص 

سیاســت مداران توسط ماکیاولی را تجلیل می کنند، اّما 

مــا معتقدیم که باید نام دیگر و دقیق تری به آن بدهیم: 

شکســت اصل جهان شمولی. تصّور او از شهریار دوگانه، 

مضمون وسوسه  انگیز او از یک خشونت اجتناب ناپذیر، 

از ظلم نجات  بخش، منطقاً و از نظر سیاسی تنها به دلیل 

عناصری است که ماکیاولی بر اساس آن نظریٔه خود بنا 

کرده اســت: فرد از امتیازاتی که فلســفٔه کاسیک در او 

به رســمّیت می شناســد محروم شــده اســت و از نظر او 

ایــن اّتفاق با موضوعات کّلــی رایج در زمان او همخوانی 

نــدارد. به نوعی، این عناصر همان عناصری هســتند که 

فلسفه های تاریخ مدرن از آن ها ساخته خواهند شد. اّما 

نظریٔه ماکیاولی هنوز آنچه را که در این آموزه ها، توجیهی 

برای امور کّلی و منسوخ تلّقی می شود، نادیده می گیرد 

یــا رد می کنــد: بر این اســاس، این دلیــل تاریخی مجبور 

اســت تا یک پایان درخشــان را به شکل بی رحمانه ای رقم 

بزند.

اّما ماکیاولی نه تنها عناصر گمانه  زنی سیاســی مدرن 

را فراهم کرد، بلکه این عناصر را به وســیلٔه ایدٔه ضرورت 

بــه هــم پیونــد داد و همچنیــن از این طریق اســت که ما 

بــا او پیوند می خوریم. مســّلماً، در نــگاه اّول، موضع این 

فلورانســی در ایــن مــورد عکــِس ایدئولوژی هــای مــدرن 

اســت: متأّخریــن در نهــاد سیاســی –و به واســطٔه یــک 

ما اغلب از اینکه چطور 
ماکیاولی بر استفاده از 

وسایل خشونت آمیز اصرار 
دارد، و از وقاحتی که 

این امر را توصیه می کند 
شگفت زده می شویم، و 

حق هم داریم. در اینجا 
بخشی از پاسخ را می یابیم. 
خشونت سیاسی یا نظامی، 

پژواک انسانِی خشونت 
اّولّیه، و یک ضرورت فانی 

است
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ســازمان اقتصادی خاص- ابزار الغای حاکمّیت ضرورت 

را می بینند. او بهشت تاریک خود را در پرتو این ضرورت 

تصّور می کند. اعتراض بجاســت؛ بــرای اثبات اینکه در 

نظریٔه ماکیاولیستی هیچ نظریٔه کنش انقابی به معنای 

امــروزی این واژه وجود ندارد همین اعتراض و مخالفت 

کافی است، در حالی که بسیاری از جنبه های فکری او به 

این سمت و سو است. با این حال، نگرش مدرن و انقابی 

نه تنها عکِس نظریٔه ماکیاولی اســت، بلکه ناســازگاری و 

سرســختی این نظریه را نشان می دهد. به عبارت دیگر، 

چنین فرض می شــود که عّلت اقدام سیاســی انســان ها 

چیزی جز ضرورت نیســت. به جز کنش انســانی، هر چه 

در ایــن دنیــا و خــارج از آن وجــود دارد، ضرورت اســت. 

نشــان  را  بــودن ضــرورت  همیــن مســئله، چندوجهــی 

می دهــد، جایی کــه ماکیاولی به دنبــال هم پیمان بود و 

انقاب، دشمن خود را یافته بود. نه اشیا و نه انسان دیگر 

ماهّیتــی ندارند. عقل دیگر اعتباری جز در عمل ندارد. 

از این پس انســانّیِت عقانِی انسان به دلیل خاص بودن 

نهادهای سیاســی و دولت کامل نمی شود. این ضرورت 

- که افاطون »درک آن را تقریباً غیرممکن می دانست« 

-آخریــن مفهــوم جهانــی اســت که بــر اســاس آن، نظریٔه 

سیاسی مدرن- فرزند مشروع ماکیاولی- معنا و مفهوم 

پیدا می کند. آنچه فلسفٔه کاسیک -والهام  بخش- نوعی 

محدودّیــت ناپایــدار بــرای نظــم عقانی تلّقــی می کرد، 

اکنــون به ارتباط منطقی مربوط می شــود که انســان در 

خارج از خود به رسمّیت می شناسد. به جز آن، دیگر هیچ 

قاعده ای وجود ندارد مگر آن چیزی که بر عناصر موجود 

در جهــان و بر انســان حکومت می کنــد زمانی که مرگ، 

همنوع مخالف او یا گرسنگی او را تهدید می نماید. در 

بــاال گفتم که ماکیاولــی، آغازگر اخاقی شــدن ضرورت 

اســت. در واقع، موقعّیت هایی که در نظر او قابل  توّجه 

اســت و میان حقیقت و سیاست آشــتی برقرار می کند، 

همیــن موقعّیت های محدودی اســت که در آن، انســان 

با جایگزینی مواجه می شــود که مرگ یکی از شــرایط آن 

است. از ماکیاولی به بعد، ضرورت دیگر جایی نیست که 

در آن، معنــا از بیــن برود. برعکس، معنا فقط از ضرورت 

حاصل می شود. لئو اشتراوس نیز به درستی اشاره کرده 

است که سخنان رهبر سیومپی  ها )Ciompi( که پیش تر 

در بــاال ذکــر شــد »ماکیاولیســتی  ترین متــِن« ماکیاولی 

است. این برش کوتاه برای یادآوری ذکر می شود:

»... بــرای افــرادی ماننــد مــا، کــه همگی پــر از ترس، 

تــرس از گرســنگی، تــرس از زنــدان هســتیم، نباید جایی 

بــرای ترس از جهّنم وجود داشــته باشــد« )داســتان های 

فلورانس، کتاب سوم، فصل ۱۳(.

بنابراین، طبقٔه کارگر خودبه خود، و الزاماً در موقعّیتی 

قلمرو پادشاهی همچنان 
بهترین رژیم است، اّما برای 
فلورانس -که جمهوری 
را ماهّیت و طبیعت 
دوم می دانست – این 
ویژگی فقط می تواند 
دربارٔه سلطنت مسیح 
ح شود. بنابراین،  مطر
نهادهای جمهوری باید 
تابع مشّیت ها و تمایالت 
پادشاهی مسیح باشند
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قــرار می گیــرد که شــهریار بایــد بتوانــد در آن، یا حداقل 

در موقعّیتی مشــابه حضور داشــته باشــد و تا حد امکان 

به ضــرورت نزدیــک شــود. در ایــن جهــت، طبقــٔه کارگــِر 

رنج دیــده از نظــر مارکس -که قانــوِن ظلم حاکم بر جهان 

اجتماعــی در او تجّســم و آشــکار می شــود- همــان برادر 

کوچک تر شــهریار بی رحم ماکیاولی اســت که او را فقط 

بــرای مقابلــه بــا تهدیــد رویدادهــا و اّتفاقــات عالَــم رنج 

می دهــد. و اگر این فلورانســی )ماکیاولــی( تا این حد بر 

این ظلم شهریار پافشاری می کند، به این دلیل است که 

محدودّیت هایی که نظم سیاسی واقعی از آن سرچشمه 

می گیرد، نشــانه ای مطمئن تر از خون ندارند. ماکیاولی 

که از ضرورت صحبت می کند، با دشواری بزرگی مواجه 

می شــود که به ســختی می تــوان آن را تصّور کــرد یا از آن 

نــام بــرد. اّما می تــوان آن را در درد و در شــر تجربه کرد. 

بنابراین او باید از شر نام ببرد.

در دنیــای ماکیاولــی، خفقان وجود دارد و آســمان بر 

نیزه های متخاصم فرو رفته است. یک تاریکی مرموز ما 

را از آســمان روشــن محــروم می کند. با ایــن  حال، تاش 

بــرای تکذیــب این کاتِب بزرگ کار بیهوده  ای اســت. اّما 

برهــان شــادی بخش ظلم کــه این تاش آن را مشــّخص و 

توصیه می کند، نمی تواند بر این امر غالب باشد: اینکه 

عقل زمزمٔه جهانی خود را در بین هســتی های جداگانه 

دنبــال می کنــد و اینکــه ایــن کار همیشــه ممکن اســت 

انــدام پراکندٔه طبیعت فراموش شــدٔه انســان را گرد هم 

آورد. و اگــر قــرار باشــد شــهریار ضــرورت را بــه یک اصل 

برای خود تبدیل کند، آیا این عجیب نیســت که دســت 

آخــر، »آزادی عقانــی« تصمیــم بگیــرد از صمیمی ترین 

دشــمنش پیروی کند؟ تــو باید ضرورت و اقتضــای آن را 

بپذیــری. همیــن فاصلــٔه بی نهایت کوچک بیــن ماهّیت 

انسان و شرایط فعلی او کفایت می کند، حّتی زمانی که 

ماکیاولی از شاگردش می خواهد آن را نپذیرد. الاقل این 

فاصله، بر ضرورت پیشــی می گیرد و از آن می گریزد. از 

همین جاست که یک بار دیگر سایٔه ابهام از مقابل دیدگان 

ما رخت می بندد و همه چیز روشن می شود.

۱. تمامــی متن هــای ذکرشــده در ایــن تحقیــق را می تــوان در آثــار 
ماکیاولی که توسط انتشارات پلیاد منتشر شده است یافت. 

۲. او مطمئن نیست که این عقیده را به تیت-الیو منتسب کند: »به 
نظر می رسد که تیت-الیو با این عقیده موافق باشد...«. 

۳. ماکیاولی، میل به اکتساب )میل مردم( و میل به حفظ داشته ها 
)میل بزرگان( را از یکدیگر متمایز کرده است. 

۴. بــا ایــن  حــال، باید گفت که شــهر از نظر ماکیاولــی )و در نتیجه، 
موجودّیت سیاســی( اساســاً تحت تأثیر خاصّیت تقلیل  ناپذیر آن 
اســت. تنها فلسفه است که به معنای دقیق کلمه جهان شمولی 

را محّقق می کند.

۵. به عبــارت دقیق تــر، آنچه احتماالً دســتاورد اســتثنایی و ناپایدار 
انســان ناِدر )فیلســوف( اســت، تمّنای همگان شــده و معنای آن 

تغییر می کند.
۶. در این خصوص، به ویژه به آثار ذیل مراجعه کنید: ب. وینشتاین: 
ساونارول و فلورانس )کامان-لوی، ۱۹۷۳(؛ ف. ژیلبرت: ماکیاولی 
و گویجیاردینــی )پرینســتون(؛ و به ویــژه ز.گ.ا.پوکــوک: دوران 

ماکیاولی )پرینستون، ۱۹۷۵(. 
۷. به ویژه ر.ک. به لئو اشتراوس: ماحظاتی بر ماکیاولی، ص. ۱۶۷ 

)واشینگتن پرس، ۱۹۶۹(. 
۸. شهریار، فصل ۷. 

پینوشتها
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وع ماکیاولیسم الف. ماکیاولی و شر

اصطاح ماکیاولیسم در طول فرایندی تاریخی چنین 

معنا شــده که آنچه در سیاســت اهمّیت داشته و واجد 

منزلــت و قابل توّجه اســت، صرف تأثیرگــذاری و نتیجه 

می باشــد و نبایــد اعمــال و افعــال سیاســی را محــدود و 

محصور در ماحظات اخاقی و مسئلٔه نیک و بد کرد.

بدیــن صفت، ماکیاولیســم پیــش از ماکیاولــی وجود 

داشــته اســت و قدمــت آن همپــای دیرینگــی و قدمت 

خــود سیاســت اســت . این نگــرش کــه می گویــد کارزار 

بــرای کســب قــدرت سیاســی را بایــد مســتثنا و منفک 

از هنجارهــای معمــول رفتــار اخاقــی بــه حســاب آورد، 

دیدگاهــی کامــاً رایــج و مرســوم در جهان باســتان بود. 

به نحــوی کــه چنیــن نگــره ای را به وضــوح می تــوان در 

گفت و گــوی میان آتنی ها و ملوســی ها، در کتاب پنجم 

تاریــخ جنگ هــای پلوپونزی توســیدید، ماحظه کرد و یا 

در نبشــتٔه دوشــیزگان فینیقــی )ســطرهای ۵۲۴ - ۵۲۵( 

که صورت بندی شــاعرانٔه ســاده ای پیــدا می کند: »اگر 

نادرســت هرگز بتواند درســت باشــد، برای خاطــر تاج و 

ـ از خدا در هرچیز  تخت، نادرســت، درست ترین اســتـ 

دیگر باید ترسید«.

در این بازگفتن ها و روایت ها، گراه و گرای به قدرت، 

بیش و کم به صورت خواهشــی غریزی پدیدار می شود؛ 

میلــی کــه گسســته مهار اســت و نمی تــوان بــه قیــادش 

بــه  نســبت  رومــی  اندرزگــران  و  نویســندگان  درآورد. 

پیشینیان در باب مسائل مربوط به نقض قوانین اخاقی 

آگاهی بیشــتری داشــتند. سیســرون )وظایــف اخاقی، 

کتاب ســوم، فصل دوم( و تاکیتوس )ســالنامه ها، کتاب 

چهاردهم، فصل چهل و چهارم( چنین تقریر کرده بودند 

که نقض قانون اخاقی، تنها زمانی مشروع و رواست که 

پای منافع و مضار مربوط به رفاه و مصلحت و مفسدت 

عمومــی در میــان باشــد. آن نویســندگان بــا این ســخن، 

مستوجب شکل گیری رویه ای فکری شدند که در تاریخ 

ماکیاولیســم بســیار کارگر افتاد و اهمّیت بســزایی پیدا 

کرد.

بــا توّجه بــه اینکه در جهان باســتان چنین مســئله ای 

به روشــنی شناخته شــده و ضابطه ای پذیرفته شده بود، 

اّما دالیل قوی و قراین موّجهی برای فهم این مســئله در 

کار اســت کــه از بــرای چه جملگی مباحــث و  محاجات 

در  اخاقــی  هنجارهــای  عــام  و  کّلــی  اعتبــار  دربــارٔه 

سیاست با نام نیکولو ماکیاولی گره خورده است. قرون 

وســطای مســیحی، خط حصــاری بود که جهان باســتان 

را از دوران رنســانس جــدا می کــرد. در قــرون وســطای 

مسیحی، عدالت و صلح یگانه اهداف مشروع حکومت 

بــه حســاب می آمدنــد. البتــه الزم به ذکر اســت که در 

قرون وســطا نیــز فرمانروایــان دائماً بر اســاس تجویزات 

دین مســیحی عمــل نمی کردند. فقیهــان و قانون دانان، 

کــه از ایــن مســئله آگاه بودنــد، همــواره تاش داشــتند 

تــا وضعّیت هــا و موقعّیت هایــی را معّیــن و مقــّرر کننــد 

کــه در آن، »مصلحــت عمومــی« یا »مصلحــت دولت« 

)ratio status( اجازه می داد که حقوق عرفی یا قوانین 

اخاقی نقض شود. بنابراین، گفته شده است که آموزٔه 

»مصلحــت عمومــی« کــه تأثیــر بســیاری بــر اندیشــه و 

زندگی سیاســی در ســده های شــانزدهم و هفدهم نهاد، 

عماً آموزه ای قرون وسطایی بود. چنین مطلبی، البته از 

این آموزٔه حقوقی قرون وسطایی چشم پوشی می کند که 

نقض قانون و قواعد اخاقی تنها هنگامی مشروع است 

که غایت آن حراســت و پاســبانی از جامعه ای باشــد که 

خداوند و قوانین طبیعت تأســیس کرده اند و مراقبت و 

صیانــت از آن برای آنکه آدمی بتواند بر روی کرٔه خاکی 

به غایات اجتماعی و سیاســی خویش نایل شــود، الزم و 

ضروری است. ]به عبارتی[ برای حفظ قانون اعلی و برین 

الهی ]است که[ می توان قانون اسفل و فرودین بشری را 

نادیده گرفت.

در تقابــل بــا آمــوزٔه »مصلحــت دولت«، کــه در قرون 

پــس از ماکیاولی پرورانده شــد، در آمــوزٔه حقوقی قرون 

وســطایی، حکومــت یا حاکــم همچنان تابع قانــون باالتر 

طبیعی یا الهی لحاظ می شــد. با برآمدن عصر رنسانس، 

شکاف میان مفروضات سیاسی اساسی و رفتار عملی در 

سیاســت، انبساط بیشــتری یافت و تردید دربارٔه اعتبار 

کّلــی و عــاِم قوانیــِن اخاقــِی پذیرفته شــده در اندیشــٔه 

سیاسی مدرن رو به فزونی گرفت. در این راه آثار قلمی 

ماکیاولی نقش تعیین کننده ای داشتند. ولیکن بسیاری 

از انگاره هایی که به مفهوم ماکیاولیسم بربسته شده اند، 

در زمــرٔه بیانــات صریــح و بی پردٔه ماکیاولی نیســتند، و 

تنهــا بــه تلویح و با خوانشــی از آثار سیاســی او مســتفاد 

می شوند.

در میــان مکتوبات سیاســی ماکیاولی، کتاب »تاریخ 

فلورانســی« از اهمّیــت ویژه ای برخوردار اســت. چراکه 

شــامل مضامینــی  اســت در حمله به قــدرت این جهانی 

دســتگاه پاپی که تأثیر و نفوذ مواعظ و نصایح کلیســا را 

تضعیــف می کرد. اّما آموزه های ماکیاولیســم عمدتاً در 

گفتارها دفاعی بودند از 
آزادی و جمهوری خواهی. 

از آن رو که حکومت 
جمهوری در آن روزگاری 

که عرصٔه ظهور و بروز 
سلطنت های مطلقه 

بود، امری نادر می نمود. 
بدین سان، دفاع ماکیاولی 

از جمهوری خواهی به 
این حس دامن زد که او 

مدافع و مبّلغ آموزه هایی 
است که به سست شدن و 
گسیختگی اصول بنیادین 

نظم سیاسی، اجتماعی، و 
اخالقی منجر می گردد
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شهریار و گفتارها پرورانده شده است. شیؤه رویارو  شدن 

ماکیاولــی با فضایــل و رذایل و بازتعریف آن ها در فصول 

پانزدهــم تا هجدهم رســالٔه شــهریار به قصد فــرود آوردن 

ضربــه و به حیــرت درآوردن طرِف خطاب اســت. صدق 

این مطلب را می توان از میزان تعّدد موارد و تند و تیزی 

بحث ها در رد این نظر فهمید. ردیه های تند و غضبناک 

بســیاری بــر ایــن نظــر ماکیاولــی کــه می گفت شــهریار 

نبایستی به قتل و کشتار، اگر در جهت مقاصدش باشد، 

به چشــم تحقیــر بنگــرد و آن را مردود 

بداند، یا این نظر که شهریار برای آنکه 

محبــوب بمانــد و قدرتش را حفظ کند 

نبایســتی لزومــاً پرهیزگار باشــد، بلکه 

بایستی فقط چنین بنماید، نگاشته 

کــه شــد . از تعــّدد مــواردی 

نویســندگان بــه بحــث و 

جــدل دربــارٔه این اندیشــه 

پرداخته اند، آشــکار است که 

ایــن نظــر ماکیاولــی کــه 

بیان داشــته بود از شــهریاران تنها در صورتی و تا زمانی 

می توان چشم داشت که به قول هایشان، تعّهدات شان، 

و پیمان  ها و معاهدات اّتحادشــان وفادار بمانند که این 

توافقات حافظ منافع شــان باشــد، تا چه اندازه ایشــان را 

شگفت زده کرده و به زحمت و مال انداخته بود.

اّمــا از خاف آمــد عــادت و شــگفت آورترین ویژگــی 

شــهریار و گفتارها، به رســمّیت شــناختن آشکار و علنی 

نقــش زور در سیاســت بــود: »پــس باید بدانــی که برای 

پیکار با دیگران دو طریق در پیش اســت، یکی با قانون، 

دیگــری بــا زور: روش نخســت در خــور انســان اســت و 

دومــی روش ددان و درنــدگان؛ اّمــا بــدان خاطــر کــه در 

موارد بسیار روش نخست کارآیی ندارد، ناگریز باید به 

طریق دوم روی آورد.« )شهریار، فصل هجدهم(.

کــه   داشــت  دیگــری  ویژگی هــای  گفتارهــا 

داشــتند؛  برآشــوبنده  و  شــگفت آور  خصلتــی 

و  آزادی  از  بودنــد  دفاعــی  واقــع، گفتارهــا  در 

جمهوری خواهــی. از آن رو کــه حکومت جمهوری 

در آن روزگاری کــه عرصٔه ظهور و بروز ســلطنت های 

مطلقــه بــود، امــری نــادر می نمــود. بدین ســان، دفــاع 

ماکیاولــی از جمهوری خواهی به این حــس دامن زد که 

او مدافع و مبّلغ آموزه هایی اســت که به سســت شــدن 

و گســیختگی اصــول بنیادین نظم سیاســی، اجتماعی، 

و اخاقــی منجــر می گــردد. در ســال ۱۵۵۹، کتاب های 

ماکیاولی در زمره کتب ضالّه و لیست سیاه کلیسا جای 

گرفت. اّما سیاهٔه ممنوعٔه کلیسا اگر هم که نافذالحکم 

بــود، مطــاع  بودنــش تنهــا بــه ایتالیــا و اســپانیا محــدود 

می شد.

نسخه های خطّی مرقومات ماکیاولی، خاّصه شهریار، 

دست به دســت  انگلســتان  و  فرانســه  در  به ســرعت 

می گشــت و آثــار ماکیاولــی همچنــان ترجمه و منتشــر 

می شــدند اّمــا نویســندگان کاتولیــک از اظهــار علنــی 

آشــنایی بــا آثــار ماکیاولــی اجتنــاب می کردنــد. اشــاره 

بــه نظریه هــا و آثار او تا حــدودی با رمــز و کنایه صورت 

می پذیرفــت که خود این حالت رمزی و پوشــیده گویی 

تأثیر خاص خودش را بر تصویر ماکیاولی و ماکیاولیسم 

نهاد. بدین  ترتیب، به سهولت دیدگاه ها و تفّکراتی به او 

نســبت داده می شد که ربط چندانی به نظریه های این 

فلورانسی کبیر نداشتند.

ب. ماکیاولیسم از سدٔه شانزدهم تا سدٔه هجدهم
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از نیمٔه سدٔه شانزدهم تا انقاب فرانسه، ماکیاولیسم 

جریانی نیرومند در حیات فکری اروپا به شمار می آمد. 

در دهــٔه ۱۵۸۰، ماکیاولیســم چندان در مقــام رویکردی 

مشــّخص و متمایــز به رســمّیت شــناخته شــده بــود که 

واژٔه ماکیاولیســم در رســاالت منتشــره به کار رفت )در 

ســال ۱۵۸۱ و در فرانســه در کتاب دارایی های نیکوالس 

فرومانتو؛ و در سال ۱۵۸۹ در رساله ای به قلم تاماس نش 

در انگلستان(.

سیاســت  ماکیاولــی  انحصــاری  دلبســتگی  اگرچــه 

بــود، ولیکــن آن هالــٔه رمــز و راز گونه ای کــه محکومّیت 

نوشــته های او، گــرد او پدیــد آورده بــود، بــه ایــن پنــدار 

دامــن مــی زد که تعالیم او را می تــوان در هر زمینه ای از 

فعالّیت های انسانی به کار بست. فصل مشترک تمامی 

نگرش های ماکیاولیستی تشکیک در انگاره ای بود دایر 

بر اینکه می توان بنا بـه قوانین واقعاً اخاقی زندگی کرد 

و توأمــان کامیــاب و کامکار هم بــود. علی رغم توافق بر 

سر این فرض بنیادین، و با عطف نظر به این واقعّیت که 

رویکرد ماکیاولیستی به زندگی و دیدگاه ماکیاولیستی 

در سیاســت همراه و همــزاد پیش می رفتند، هر گزارش 

اگــر  ماکیاولیســم،  پیدایــش  و  تکویــن  از  تاریخــی ای 

می خواهد مفید واقع شــود، باید داســتان ماکیاولی در 

مقام »مرّبی رفتار انســانی« را از داســتان ماکیاولی در 

مقــام »مشــاور سیاســی« جدا کنــد و در بحــث از دورٔه 

سیاســت ماکیاولیســتی، بهتر آن اســت که به تفکیکی 

میــان »دیدگاه هــای ماکیاولــی در خصــوص ادارٔه امــور 

داخلی جامعه« و »نگرش های ماکیاولی دربارٔه هدایت 

سیاست خارجی« قائل شد.

۱. اگــر بخواهیــم به اختصــار دیدگاهــی کــه در ســدٔه 

شــانزدهم دربــارٔه ماکیاولــی و تجویزات و افتــاء او برای 

رفتار انسانی شکل گرفته بود را بیان کنیم، می توانیم به 

این فرمول ساده بسنده کنیم که او را »آموزگار شرارت« 

و »مدّرس فسق و بدکرداری« می پنداشتند.

مخاطبان او چنین می اندیشیدند که پیام او این است 

که بدکار بودن بسی شایسته تر و سودمندتر و کارآمدتر 

از نیک بودن اســت. اگــر ایجاب کند، آدمی باید فریب 

بدهد و دروغ بگوید، دست به بزه و جنایت زند تا بتواند 

توفیق یافته و کامیاب شود. بدین  ترتیب، ماکیاولی در 

مقــام مدافــع و مبّلغ چنیــن آموزه های چرکیــن و پلیدی 

در جنب شــیطان قــرار می گرفت. در همان اوایل ســدٔه 

شــانزدهم بــود که رجینالد ُپل در کتــاب خویش )۱۵۳۹( 

ماکیاولی را خوِد شــیطان دانست، و پذیرش این دیدگاه 

 Old( »در این باور رایج مشاهده می گردد که »نیک پیر

Nick(، لقبی که به شــیطان داده شده بود، مخّفف نام 

کوچــک ماکیاولی )نیکولو( اســت )در واقع، لقب »نیک 

پیر« بســی پیش از ســدٔه شانزدهم به شیطان داده شده 

بــود(. فرانســویان نیــز همیــن عقیــده را دربارٔه کســانی 

داشتند که ماکیاولی را »پیام آور« خود می دانستند:

»بــرای آنکه بهتــر خیانت کنی خود را نیکوکار نشــان 

بده

دروغ بگو، فریب بده، حقیقت را وارونه جلوه بده

 گرگ را لباس روحانی بپوشان

 خــود را مخلــص و صديق بنما، اّما تنها مّکار و دورو و 

دغل کار باش.«

ماکیاولیســتی  آموزه هــای  کــه  می نمــود  این گونــه 

ابــزاری  اســت برای آنکه شــیطان نفــوذ خــود را بر جهان 

گســترش بخشــد. اوگونوهــا خصلــت شــیطانی پنــد و 

اندرزهــای ماکیاولــی را در اعمــال دشــمنان و معانــدان 

خود می جستند؛ آن ها اهالی گیز۱ را دست پروده و مرید 

وفادار ماکیاولی می دانستند. نخستین حملٔه نظام مند 

به ماکیاولی ـ کتاب گفتارهای اینوســان ژانتیله )۱۵۷۶( ـ 

به قلم یک اوگونو تألیف شد و به دوک د/آالنسون تقدیم 

شد که سخت مخالف مادرش، کاترین ُد مدیسی، بود. 

نقــل محافل بود که نوشــته های ماکیاولی کتب بالینی 

کاتریــن ُد مدیســی بودنــد، و قتل عام ســن بارتلمی را به 

دیدٔه دسیســه و فتنه ای ملهم از مطالعه و نظر به دّقِت 

آثار ماکیاولی می نگریستند.

پیدایش یک نهضت پرشور ضد ماکیاولیستی در میان 

پروتســتان ها و در اروپای شــمالی دالیل خاص خودش را 

داشــت. ماکیاولی ایتالیایی بــود و از همین رو، فرض بر 

ایــن بود که اندیشــه های او راهنمای رفتار دو دســته از 

مردمان اســت که در شــمال آلپ به چشــم بی اعتمادی 

و با نفرت نگریسته می شدند: ایتالیایی ها و ژزوئیت ها.

فعالّیت هــا و مکنــت دارایی های تاجــران و بانکداران 

ایتالیایی به آن ها نفوذ و قدرت ویژه ای در دربارها و در 

میان گروه های حاکم اکثر کشــورهای اروپایی بخشیده 

بود. شــهرت ایتالیایی هــا به عنوان رهبران هنــر و دانش 

ســبب شــده بود که مراکز علمی و ســفارتخانه ها در پی 

اســتخدام آن هــا و نصبشــان در مقامــات عالیه باشــند. 

فرستادگان و سفیران پاپ نقش تعیین کننده ای در امور 

کلیســایی ممالک کاتولیک داشــتند؛ ایـــن فرســتاده ها، 

قریــب بــه اّتفــاق ایتالیایــی بــوده و همراهانــی ایتالیایی 

 ، فاوسِت گوته )انتشار
۱۸۰۸( را می توان نشانه و 
عالمتی از تغییری دانست 

که در سدٔه نوزدهم رخ 
داد. چراکه در فاوسِت 

گوته، خداوند عمًال 
ماکیاولیست است. خدا 
با کید و مکری شیطاِن 

ح فاوست را می رباید؛  رو
شیطان که نیرویی است 
»که می خواهد بد کند 

اّما خیر به بار می آورد«، 
ابزاری است در پنجٔه ارادٔه 

خداوندی. در فلسفٔه 
هگلی هیچ چیز کامًال 

منفی نیست، چون حّتی 
آنچه به نظر کامًال منفی 

می آید صرفًا »شعبدٔه 
عقل« است
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داشــتند که برخی نیز ژزوئیت بودنــد. موقعّیت ممتاز 

این ایتالیایی های خارجی طبیعتاً خصومت بومیان را بر 

می انگیخت. بومی ها، ایتالیایی ها را باعث و بانی ســوء 

طریق حکومت و فســاد و کج روی حاکمان از شــیوه های 

سّنتی راستین حکومت شان می دانستند. همین ضدّیت 

بــا ایتالیایی هــا بود که آتش معاضدت با ماکیاولیســم را 

نیز می افروخت.

در فرانســه، از ۱۵۵۹ تــا ۱۵۷۴، در طــول پانــزده ســال 

بحــران سیاســی، ملکه مــادر، کاتریــن ُد مدیســی، نفوذ 

وافــری  عاقــٔه  او  داشــت.  تعیین کننــده ای  سیاســی 

بــه ایتالیایی هــا داشــت و چیزهــای ایتالیایــی را بســیار 

می پســندید. مخالفت با سیاســت های او به احساسات 

شــدید ضد ایتالیایی نیز دامن می زد. سیاست کاترین، 

سیاســتی ناپایدار و متلــّون و ریاکارانه بود، و اگرچه این 

می توانســت بیشتر ناشی از ضعف باشد تا حسابگری و 

تدبیر، اّما حّســی که از خــود به دیگران منتقل می کرد، 

حس فریب و مّکاری و اعتمادناپذیری بود. سیاســت او 

مهــر تأییدی بــود بر یکســان انگاشــتن ایتالیایی گرایی و 

ماکیاولیسم. فرانسوا اوتمان، نیرومندترین فرد در میان 

مخالفان فرانسوی ضد کاتولیک، به شیوه ای خام دستانه 

و بدون دلیل، ایتالیا و کاترین ُد مدیسی و قوانین شرعی 

کلیســای کاتولیــک و ماکیاولــی را همســان و هماننــد 

می گرفت.

در انگلستان محتوای دینی دستگاه پاپی و یسوعیان 

در مقام مؤثرترين مدافعان دســتگاه پاپی، هدف اصلی 

حمــات بودند و ماکیاولیســم و يســوعی گری در موارد 

بســیار مســاوی و مســاوق تلّقــی می شــدند. تــا آنجا که 

کاتولیک های انگلیســی، یسوعیان را خارجیان ایتالیایی 

جاه طلبــی در نظــر می آوردنــد قصــد دارنــد حاکــم بــر 

کلیســا شــوند و ـ به نقل از یک جزؤه کاتولیکی انگلیسی ـ 

»کار مقّدس شــان« چیــزی نبــود »مگــر تمهیــدی صرفــاً 

ماکیاولیستی برای سیاست ورزی«.

از آن رو کــه ســفارش و اندرزهــای ماکیاولی متجّســم 

در افــرادی بــا خصایلــی خاص دیده می شــدند، صاحب 

ســخن )ماکیاولی( نیز واجد ویژگی های شخصی خاّصی 

پنداشــته شــد و مبــّدل بــه فــردی بــا شــاخصه های قابل 

شناسایی گردید.

ماکیاولــی با چنین چهــره ای پایش به ادبّیــات هم باز 

شــد و بــه الگویــی شــخصّیتی مبّدل شــد که به اشــکال 

مختلــف در نمایشــنامه ها و رمان هــا ظاهر می گشــت. 

آفرینــش شــخصّیتی ماکیاولــی وار در تاریــخ ادبّیــات از 

اهمّیــت ویژه ای برخوردار اســت، اّما وجود چنین چهرٔه 

ملموسی از ماکیاولی به عاقه به ماکیاولیسم سیاسی و 

تأثیرات آن هم یاری رسانده است.

ماکیاولــی در عصــر تــودور و اســتیوارت بــود کــه بــه 

صحنٔه ادبّیات قدم نهاد. در نمایشنامٔه یهودی مالتای 

کریســتوفر مارلو )حدود ۱۵۸۹( خــوِد ماکیاولی در پیش 

درآمــد بــه روی صحنــه می آیــد. ســخنانی کــه بــر زبان 

جــاری می کنــد، شــرح ساده سازی شــده ای از خصایــل 

اصلی اندیشــٔه سیاســی ماکیاولــی اســت: »خداوند در 

آغــاز شــاهان را آفریــد. و ســپس آن قوانین محکــم را که 

همانند قوانین دراکون با خون نوشــته شده بودند«. اّما 

این انگاره ها، صرفاً مواردی از یک فلســفٔه کّلی تر بودند؛ 

ماکیاولِی مارلو، شخصّیتی است که در تمامی ساحات 

زندگی، قواعد اخاقی را نادیده می انگارد: »در نظر من 

دین چیزی نیســت مگر اســباب  بازی کــودکان، و بر این 

بــاورم که گناهی وجــود ندارد مگر جهــل«. معاصران و 

اّما نخستین ارزیابی های 
آشکارا مثبت از نظریات 
ماکیاولی در فرانسه و به 
دست وزیران بزرگ دربار 
پادشاه نوشته شد که 
هدایت مبارزه علیه نفوذ 
محدودکننده و منع کنندٔه 
اشراف فرانسه را به عهده 
داشتند: ریشیلیو و مازارن
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جانشینان مارلو به سرعت قابلّیت و استعداد دراماتیک 

ذاتی نهفته در شخصّیت ماکیاولی را دریافتند. ادبّیاتی 

که این موضوع را مایٔه کار خود قرار داده اســت بســیار 

وسیع است و فقط کافی  است که به استفادٔه شکسپیر 

از الگــوی ماکیاولــی اشــاره کنیــم. شــخصّیتی کــه در 

مجموعــه آثــار شکســپیر بارزتر از همه تجّســد شــخصی 

آموزه هــای ماکیاولــی اســت، ریچــارد ســوم می باشــد. 

شکســپیر به جنبه های ماکیاولیســتی درک خــود از این 

پادشــاه بــا کلماتــی کــه در هنری چهــارم )بخش ســوم، 

پرده ســوم، صحنه ۲، ســطرهای ۱۸۲- ۱۹۵( بر زبان دوک 

گاستر جوان جاری می کند، به عیان اذعان می کند:

»بلــه! می توانــم لبخند بزنــم، و جان بســتانم در عین 

اینکه تبّسمی بر لب دارم؛

 و فریاد رضایت برآرم از آنچه دلم را به درد می آورد؛

 و گونه هایم را با اشک دروغین خیس کنم،

 و چهره ام را به مقتضای هر موقعّیتی دگرگون سازم.

دریانوردانــی را مغــروق خواهم کرد، بیــش از هر پری 

دریایی؛

تماشاگرانی را خواهم ُکشت، بیش از بازیلیسک؛

خطابه خواهم راند همچون نستور؛

فریب خواهم داد زیرکانه تر از اولیس؛

و همچون ســینونی دیگر، تروایی دیگر را فتح خواهم 

کرد؛

می توانم رنگی دیگر به رنگ های آفتاب پرست بیفزایم؛

برای نفعی که دارم شکل با پروتئوس عوض کنم؛

 و ماکیاولی آدمکش را مسئله آموز خود کنم.

 ایــن همــه را می توانــم و نمی توانــم تاج و تخــت را به 

کف آورم؟

پــف، اگــر هرجا، دورتــر و دورتر هم باشــد، به چنگش 

خواهم آورد«.

ریچــارد ســوم بیش از آنکه سیاســت مداری حســابگر 

ایــن همــه، در  بــا  باشــد، انســانی غیراخاقــی اســت. 

فعالّیت هــای ماکیاولیســتی او، سیاســت در مرکــز قرار 

دارد و امــری کانونــی اســت. اّمــا شکســپیر بــه آفرینش 

شــخصّیت ماکیاولیســتی دیگــری هم مبــادرت ورزیده 

که شــرارتش صرفاً شــخصی است و ارتباطی به سیاست 

نــدارد: ایاگــو در »اوتللو«. ایاگــو دروغ می گوید، فریب 

می دهــد، توطئــه می چینــد، و دسیســه می کنــد تــا بــه 

اهــداف و اغــراض شــخصی خویــش نایــل شــود. ایاگــو 

بــا اعمــال پلیــدش دیگرانــی را کــه از نظــر اخاقــی از او 

بــس واالترنــد را وا مــی دارد پــای در دام او بگذارنــد و 

ســپس نابودشــان می کنــد. بــه ســخن اوتللــو، ایاگو یک 

»نیمه شــیطان« اســت کــه »روح و جســم مــرا در بنــد 

کرده اســت.« ایاگو نشــان می دهد که نام ماکیاولیســم 

را می تــوان بــه هــر نوع شــرارت و پلیدی پیونــد داد، هر 

نوع شــرارت و پلیدی در مقیاس بزرگ. ماکیاولیست ها 

تنها به دنبال منافع و آمال خود هستند، حاضرند دروغ 

بگویند و فریب دهند، و از وسایل نامشروع برای رسیدن 

بــه اهــداف خویش بهــره ببرنــد. ماکیاولیســت ها نّیات 

واقعــی خود را پنهــان می کنند و نّیات نامبارک و شــوم 

خـود را به گفت و سخن راست و خیرخواهانه می آرایند. 

ماکیاولیست ها در تاریکی و خفا دست به عمل می زنند 

تا دیگران بدان ملتفت نگردند و بی آنکه دیگران بدانند 

آن ها را وا می دارند تا به نّیات شوم و منحوس شان جامٔه 

عمل بپوشانند.

از آن جهت که ماکیاولیســم در موسع ترین معنایش، 

بنــا بــر فــرض، در کل متــرادف بــا بی اخاقــی و پلیــدی 

می توانــد  قشــری  هــر  و  طبقــه  هــر  اســت،  شــرارت  و 

ماکیاولیســت های خــود را داشــته باشــد. از زمانــی که 

در دورٔه ادبّیــات، ماکیاولــی قــدم بــه صحنــٔه ادبّیــات 

گذاشــت، ادبّیات سرشــار از چهره ها و ســیماهایی بوده 

اســت که یا ماکیاولیست هســتند و یا نصیبی از خلق و 

خوی و منش او برده اند. بدون شــک، اشــخاصی از گروه 

حاكم -محبوبــان دربار، دیپلمات ها، وزيران ـ را آســان تر 

از ســایرین می تــوان در قالبــی ماکیاولیســتی به تصویر 

کشــید. مارینگی در امیلیا گالوتی )۱۷۷۲( اثر گوتهولد 

لسینگ، شاید شهیرترین چهرٔه درباری ماکیاولیست در 

ادبّیات دراماتیک باشد. اّما در رمان ها و نمایشنامه هایی 

کــه بــه توصیــف زندگــی طبقات متوســط یــا بــورژوازی 

می پردازند نیز افرادی با مشــی و ســلوک ماکیاولیســتی 

یافت می شوند. یکی از چهره های محبوب ادبّیات سدٔه 

هجدهم، خویشاوند دسیسه چین پلیدی است که قصد 

دارد قهرمــان صادِق ســینه صاف را ویــران کند. در تام 

جونــزِ )۱۷۴۹( هنــری فیلدینــگ، بــا ارباب بلیفیــل روبرو 

می شویم که »همٔه عواطف و احساساتش تنها معطوف 

بــه شــخص خودش اســت و در هــر موردی صــرف لّذت 

و ســود خــودش را در نظر می گیرد.« در نوشــتٔه مکتب 

رســوایی )۱۷۷۷( از شــریدان هــم بــا جــوزف ســورفیس 

مواجهیم که »سیاســتش عدم انحراف از مسیر درست 

نادرستی است«.

مضمــون  از  جلوه هایــی  شــخصّیت ها  ایــن  تمامــی 

دورنگی و نیرنگ و مّکاری اند. اّما نگرٔه ســدٔه هجدهمی 

کشف ماکیاولی 
جمهوری خواه در سدٔه 

هفدهم عمدتًا کار گروهی 
از نویسندگان سیاسی 

انگلیسی بود. فقط در 
انگلستان بود که بحث 

آزادانه دربارٔه اندیشه های 
سیاسی امکانّیت داشت 

و اندیشه های رادیکالی 
که در دورٔه »جمهورّیت« 

پا گرفته بودند در دورٔه 
»رستوراسیون« هم به 

حیات خود ادامه دادند
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اعمالــی  و  طــرح صفــات مخصــوص  بــه  ماکیاولیســم 

می پرداخت که نویسندگان به شخصّیت های نیرنگ بازی 

کــه خلق کــرده بودند، نســبت می دادند. هرچند ســدٔه 

هجدهم ســده ای اخاق گرا بود، و بر حســب تداول، در 

فرجــام، قهرماِن صداقت پیشــه بر حریــف ذکی و زیرک 

خویش چیرگی می یافت؛ از این نقطه نظر، ماکیاولیسم 

نویسندگان ســدٔه هجدهمی تا اندازه ای معیوب است. 

اّمــا یــک رمــان بالمــره ماکیاولیســتی ســدٔه هجدهمــی 

به نــام روابط خطرنــاک )۱۷۸۲( از شــودرلو دوالکلو وجود 

دارد کــه نویســنده در آن جهانــی را به تصویر می کشــد 

که خوبــی و اخاق به صورتی اجتناب ناپذیر، گردن نهاد 

و تســلیم نیروهــای شــر و پلیــدی، فریــب و خودخواهی 

می شــوند. مبارزه میان زنان و مردان برای مســّلط شدن 

بــر یکدیگر، کــه درون مایٔه رمــان را تشــکیل می دهد، با 

اســتراتژی ها، ترفندهــا، کنــش و واکنش هایــی هدایــت 

می شــود که شباهت به شــبیه کشمکش های سیاسی و 

نبرد و جنگ اســت. شــخصّیت ژولین ســورل در سرخ و 

ســیاه )۱۸۳۱( اثر اســتندال نیز پیرو همین ســّنت آفریده 

شده است. استندال عماً متذّكر رویکرد ماکیاولیستی 

قهرمانــش می گــردد و در بدایــت هــر فصل، نقــل قول و 

بازگفتی از ماکیاولی می آورد. با وجود این، ژولین سورل 

در ســدٔه نوزدهــم یک اســتثنا اســت. در ســدٔه نوزدهم، 

شــخصّیت های ماکیاولیســت کمتر و کمتر می گردند. 

قهرمانــان رمان هــای جورج مردیــت )خودخــواه، ۱۸۷۹( 

یــا هنریــک ســینکیویچ )بی اعتقــاد، ۱۸۹۱( خودخــواه و 

خودبین هستند اّما نه از سر قدرت بلکه از روی ضعف 

و ترس از زندگی.

در ســدٔه نوزدهم، آن باوری که به ماکیاوليسم جاذبه 

و افســونی می بخشــید -بدین معنا که در پِس شرارت و 

پلیــدی نیرویی شــیطانی قــرار دارد که باعــث می گردد 

شرارت و پلیدی رقیبی توانمند و برابر با خوبی باشد- از 

میان رفت. مشّيت الهی بر نگهداشت و تداوم شرارت 

و پلیــدی قــرار نگرفته بود و کارهای درســت و اقدامات 

صواب می توانســت شــرارت و پلیدی را هرچه بیشتر به 

عقب براند و از میان ببرد. فاوسِت گوته )انتشار، ۱۸۰۸( 

را می تــوان نشــانه و عامتــی از تغییری دانســت که در 

ســدٔه نوزدهم رخ داد. چراکه در فاوسِت گوته، خداوند 

عماً ماکیاولیســت اســت. خدا با کید و مکری شــیطاِن 

روح فاوست را می رباید؛ شیطان که نیرویی است »که 

می خواهــد بــد کنــد اّمــا خیر بــه بــار مــی آورد«، ابزاری 

اســت در پنجــٔه ارادٔه خداوندی. در فلســفٔه هگلی هیچ 

چیز کاماً منفی نیســت، چون حّتی آنچه به نظر کامًا 

منفی می آید صرفاً »شعبدٔه عقل« است. چنین درک و 

برداشت وحدت بخش و سازش دهنده ای از فرآیند تاریخ 

جهان از خاف آمد ماکیاولیسم است زیرا ماکیاولیسم، 

دســت کم در مقــام یــک آمــوزه که بر تمامــی جنبه های 

رفتار انســانی اثر می گــذارد، قدرت و توانمندی خویش 

را از باور به سقط ناپذیری شّر می گیرد.

۲. اندیشــه های ماکیاولی پیش درآمد پژوهیدن برای 

تمامــی کســانی شــد کــه ماکیاولی را بــه مظهــر و جلؤه 

شّری که در جملگی ساحات زندگی سفارش به بدکاری 

می کنــد، تبدیل کرده بودند. اّما واقعّیت این اســت که 

ترابط میان اقوال ماکیاولی و توصیه ای این چینی دربارٔه 

رفتار انسانی به شکل یک قاعدٔه کّلی، سست و بی بنیاد 

اســت. مکتوبــات ماکیاولــی معطوف به عمل سیاســی 

بود و بنابراین، تنها تفاســیری از اندیشٔه او که مربوط به 

رفتار سیاســی اســت را می توان بــه دیدگاه هایش مرتبط 

کرد و سرایت داد. در ماکیاولیسم سیاسی ما پیامدهای 

اندیشــه ٔ خــود ماکیاولــی را می یابیم، اگرچه شــاید خود 

وی بــا تمامــی نتیجه گیری ها و اســتنتاجات از افکارش 

هم آهنگــی و توافق نمی داشــت و یا ساده ســازی افراطی 

دیدگاه هایش، که بسیار هم رایج است، را تأیید نمی کرد.

خطاب شهریار ماکیاولی به کسی بود که می خواست 

در ایتالیای پاره پاره شدٔه دولتی نوبنیاد بر پا کند. ظهور 

تدریجــی و بــاال آمــدن فســاد حکومــت مطلقه در ســدٔه 

شانزدهم و هفدهم، توصیه ها و اندرزهای این کتاب برای 

ادارٔه امور داخلی در سرتاسر اروپا را مناسب و به هنگام 

کرد. پادشــاه مطلقه می کوشــید تا به تمامی مداخات 

خارجــی در امــور قلمــرو تحــت حاکمّیتش پایان بخشــد 

و قــدرت خــود را از تأییــد اتباعش مســتقل گرداند. این 

مسئله، شامل به تابعّیت درآوردن کلیسا، کاستن قدرت 

طبقــات، بی اعتنایــی به حقوق قدیمی، و لغــو پاره ای از 

امتیــازات هم می شــد. از آن جهت کــه ماکیاولی نقض 

تعّهــدات حقوقــی در جهت حفظ خود و کســب قدرت 

را مجــاز شــمرده و بــدان توصیــه کــرده بــود، به ســادگی 

می توان شبح او را در پِس پشت اعمال حاکمان مستبد 

و وزیرانشان مشاهده کرد. در فرانسه و انگلستان اّتهام 

»ماکیاولیســت بودن« به همٔه افرادی بســته می شد که 

ســعی در توســعٔه قدرت سلطنتی داشــتند. در فرانسه، 

نویســندگان ِفرونــد مّدعــی شــدند کــه مــازارن در جهد 

خویــش در انهــدام آزادی های کهن فرانســوی، پیوســته 

از رهنمودهــای ایتالیایی هــا و ماکیاولیســت ها تبعّیــت 

این متفّکران سدٔه 
هجدهمی نسبت به 
غیراخالقی بودن ماکیاولی 
کراهت داشتند، ولیکن بیان 
کید  می کردند که انگشت تأ
کارآیی سیاسی اعمال 
غیراخالقی، بیشتر کار 
نویسندگان بعدی بوده 
است و نه خود ماکیاولی. 
آن ها به تمیز میان 
ماکیاولی و ماکیاولیسم 
قائل بودند و اصرار 
داشتند که خود ماکیاولی 
شیفته و دوستدار آزادی 
بوده است
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می کند که از آن سوی آلپ با خود به فرانسه آورده بود 

)کلود ژولی، ۱۶۵۲(. در انگلستان، مخالفان سیاست های 

مالی و دینی چارلز اّول، این پادشــاه سلســلٔه استیوارت، 

را مرید و دست آموز ماکیاولی می دانستند که ]در مقام 

آمــوزگار[ بــه شــهریارش توصیــه کــرده بود اتباعــش را با 

مالیات و تکالیف شــاق فرو دســت نگاه دارد و میانشان 

بــذر تفرقــه بــکارد تــا بتوانــد بــه میل خــود هــر گونه که 

می خواهد، در ترس نگا هشــان دارد و وادار به اطاعت و 

فرمان بری کند.« )از جزوه ای مربوط به ۱۶۴۸(.

در ایــن دوره، یک مســئلٔه خاص، نــام ماکیاولی را در 

مباحث سیاسی به میان آورد، و آن مسئلٔه دین و کلیسا 

بــود. در آن ایــام، عقیــدٔه رایــج بر این بود کــه ماکیاولی 

ملحــدی بــوده که در نظرش دین صرفــاً ابزاری مفید در 

دســت حاکمان اســت. زمانی که در فرانســه گروهی از 

سیاســت مداران بیــان داشــتند که می توان با سیاســت 

تســامح و تســاهل در برابــر دو کلیســا در یــک کشــور به 

جنگ داخلــی پایان داد، بی درنگ، این سیاســت مداران 

بــه صفت ماکیاولیســت مّتصف شــدند. بدین معنا که 

افرادی انــد کــه دیــن را تابــع منافــع سیاســی این جهانی 

می کردند. هنگامی که در انگلستان میان ِفَرق مذهبی 

مختلــف، بــر ســر ایــن مطلــب تفرقــه افتــاد کــه مذهب 

و کلیســا چه ســهمی در ســامان دادن به جامعــه دارند، 

هر دســته، دســتٔه دیگر را به ماکیاولیســم مّتهم کرد؛ به 

ویژه به پرســبیتری ها۲ اّتهام »پیروی از سیاست طرفدار 

يسوعّیت و ماکیاولیستی« زده شد. همین انتقاد -یعنی 

دنبــال کــردن سیاســت به نــام دیــن- علیه کرامــول، هم 

پس از آنکه Lord Protector شــد، به کار رفت. در نظر 

مخالفان، او نیز یک ماکیاولیست بود.

زمانــی  کــه در ســدٔه هجدهــم مبــارزه دربــارٔه دامنــٔه 

قــدرت ســلطنتی پایــان گرفتــه بود و دســت کم در قــاّرٔه 

اروپــا ســلطنت مطلقــه بــه پیــروزی رســیده بــود، شــیؤه 

بیان به میزانی تغییر یافــت. منتقدان رژیم های موجود 

یعنی »فیلســوفان« معاضد ســلطنت و یا حّتی استبداد 

نبودنــد؛ آنچــه آن ها طالبش بودند این بــود که فرمانروا 

تابع قواعد عقل و اخاق باشد و امور را در راستای منافع 

و مصالــح جمعــی پیش ببرد. نبرد آن ها علیه خیره ســری 

مســتبدانه ای بود که مردم را اســیر هواجس و تمّناهای 

شــخصی فرد حاکم می کرد. خودســری هایی در راستای 

نفع شــخصی که باعث می شد مالیات سنگین بر مردم 

بســته شود تا صرف ســاختن کاخ های مجّلل کند و جان 

مــردم را در جنگ هــا به قصــد اعتبــار و شــهرت قربانــی 

می کــرد، و حاکمّیت کلیســا را برقرار نگاه می داشــت تا 

مردم را به سکوت بکشاند و فرمانبر گرداند. ماکیاولی 

از اهــداف اصلــی مــورد حملــٔه »فیلســوفان« بــود، زیــرا 

بشیر و مبّلغ خودخواهی غیراخاقی ای بود که منتج به 

خیره سری مستبدانه می شد.

ولتر اصول سیاسی ماکیاولیسم را چنین مقوله بندی 

کــرد: »هــر کســی را کــه ممکــن اســت روزی نابــودت 

کنــد، نابود کــن؛ همســایه ات را که ممکن اســت روزی 

چنان قدرتمند شــود که تو را بکشــد، بکش.« و ]دنیس[ 

دیدرو ماکیاولیســم را به ایجــاز و اختصار »هنر ظالمانه 

حکومــت  کــردن« تعریف کرد. این نــگاه اخاقی به 

ماکیاولی بر نگاه دولت مردان ســدٔه هجدهمی 

هم تأثیر می گذاشــت. بــا آنکه بولینگیروک، 

کــه نســبت بــه ادبّیات سیاســی گذشــته 

فهــم  بــرای  و  داشــت  زیــادی  معرفــت 

ماکیاولی از تکنیک های سیاسی حرمت 

بسیاری قائل بود، »پادشاه میهن پرستش 

پادشــاه میهن پرســت، ۱۷۴۹(،  )اندیشــٔه 

کــه همچون شــهریار ماکیاولی با مســئلٔه 

حفــظ حیات سیاســی در جامعه ای سســت 

و تبــاه دســت و پنجــه نــرم می کــرد، محتــوی 

رد و انــکار جــّدی ماکیاولــی بود. زیــرا مطابق رأی 

بولینگبروک، در مکتوبات ماکیاولی میهن پرستی 

واقعی، یعنی دلبستگی به رفاه و آسایش همگانی، 

ناپیــدا و غایب بود. البته مشــهورترین رســاله در 

محکومّیــت ماکیاولی در ســدٔه هجدهم، رســالٔه 

ضــد ماکیاولــی )۱۷۴۰( فریدریــش کبیــر بود که 

در آن یکایــک نصایــح و اندرزهــای ماکیاولی رد 

شده است. گفتنی  است که چون ماکیاولی در 

ممالک کاتولیکی در طول ســده های شــانزدهم 

و هفدهــم در زمــرٔه نویســندگانی بــود که نباید 

کســی به مطالعــٔه آثارش بپــردازد و به تصریح از 

او نقل قول بیاورد، آن دســته صفاتی که شــخصی 

را در چشم مردمان این قرون ماکیاولیست می کرد، 

تصویــری  از  برگرفتــه  نخســت،  وهلــٔه  در  قاعدتــاً 

بــود کــه ضــد ماکیاولیســت ها ســاخته و پرداختــه 

بودنــد. اّما چون مدافعان حقــوق و امتیازات کهن 

ماکیاولی را الهام بخش سیاست استبدادی جدید 

می دانســتند، مخالفان آن ها به تشــویش افتادند 

که تــا دریابند حمات تند علیه ماکیاولی بدان 

معناست که این فلورانسی توجیه معقولی برای 
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سیاست استبدادی ارائه می کند یا خیر، و در نتیجه با 

دّقــت و باریک بینی به مطالعٔه آثار وی پرداختند. بدین 

 ترتیب، در سدٔه هجدهم دیگر تنها ضد ماکیاولیست ها 

نبودند که میدان آرایی می کردند و انحصار ارائٔه تصویر 

از ماکیاولــی را در دســت داشــتند، بلکــه کســانی هــم 

پیــدا شــدند که از ماکیاولی دفاع کــرده و او را متفّکری 

سیاسی می دانســتند که بصیرت و فهم درخور توّجهی 

از سیاست داشـته است.

در ونیــز، جایــی که پیکار طوالنی با دســتگاه پاپی در 

خصــوص ســرحدات میــان صاحّیت قضایی سیاســی و 

صاحّیت قضایی کلیســایی در نخستین سال های سدٔه 

هفدهــم بــه اوج بحــران رســید، ماکیاولــی علی الظاهــر 

نوشــته  های  در  و  داشــت،  هــم  فراوانــی  محبوبّیــت 

هواخواهانــه نســبت بــه موضــع حکومــت ونیــز، خاّصه 

نوشــته های پائولو سارپی، می توان انعکاسی از نظریات 

ماکیاولــی را یافــت. اّمــا نخســتین ارزیابی هــای آشــکارا 

مثبــت از نظریــات ماکیاولــی در فرانســه و بــه دســت 

وزیران بزرگ دربار پادشاه نوشته شد که هدایت مبارزه 

علیه نفوذ محدودکننده و منع کنندٔه اشــراف فرانسه را 

به عهده داشتند: ریشیلیو و مازارن.

گابریــل نــوده در ماحظات سیاســی دربــارٔه کودتاها 

)۱۶۳۹( برهــان خویــش را بــا ایــن اندیشــٔه ســّنتی آغازید 

کــه »خیر جامعه« اعمالی را کــه صورت های حقوقی را 

نادیده می گیرند، پذیرفتنی و موّجه می سازد. اّما پس از 

آن، دلیل اقامه می کرد که این توجیه خشــونت بایستی 

به »کودتاهایی« نظیر ترور دوک دوگیز هم تســّری داده 

شــود؛ سیاست مداران در عالم نظر ماکیاولی را محکوم 

می کردنــد، اّما در مقام عمل نظریــات او را نصب العین 

قــرار می دادنــد. در رســالٔه دفاعیــه ای بــرای ماکیاولــی 

)۱۶۴۱( به قلــم لوئی ماشــون، مخالفت تیز با روحانّیت با 

برتری بخشــی به سلطنت مطلقٔه استبدادی تلفیق شده 

و ماحصــل آن تکریــم و بزرگداشــت اندیشــٔه ماکیاولــی 

شــده اســت. وضــع و حــال دهــه ای کــه در آن امپراتــور 

آلمان بایسته و ضرور می دید که فرمان به قتل ژنرالش، 

والنشتاين، بدهد قطعاً مساعد فهم بهتری از ماکیاولی 

بود. گرایش به بازشناسی ماکیاولی در مقام یک متفّکر 

سیاسی مهم، از جانب نویسندگانی قّوت می گرفت که 

نگرشی از خاف آمد عادت تفاسیر ضد ماکیاولیستی به 

ماکیاولی داشتند. این نویسندگان سیاسی ماکیاولی را 

مبّشر و مدافع استبداد یا سیاست قدرت نمی دانستند؛ 

اگــر بــر این اصل تکیه کنیم کـــه ماکیاولیســم گرایشــی 

فکری است که اعمال غیراخاقی را برای نیل به اهداف 

سیاسی روا می دارد، آنگاه جای تردید خواهد بود که آیا 

امکان دارد بتوانیم دیدگاه این ستایشــگران ماکیاولی را 

بخشــی از تاریخ ماکیاولیسم بدانیم یا نه. اندیشمندان 

قائــل به ایــن نگره، در وهلٔه نخســت، ماکیاولــی را مبلغ 

آزادی جمهوری خواهانه می دانستند و شهریار را به دیدٔه 

نوعی هشــدار تلّقی می نمودند. شــهریار نشــان می داد 

که اگر مردم به حفاظت از آزادی خـــود بی اعتنا باشند 

چه بر سرشــان خواهد آمد. این دیدگاه که معتقد است 

شــهریار به این منظور نگاشــته شــده تا مردم را در برابر 

ظهور مســتبدان هشــیار کند، پیش تر در سدٔه شانزدهم 

نیــز مطرح شــده بود. به طور مثــال، این نظــر را می توان 

در ســفیران )۱۵۸۵( البریکــو جنتیلی دیــد، و از آن زمان 

به بعد، حّتی در سدٔه بیستم، این نظر پیروان و مدافعان 

مهّمی داشــته است، اگرچه بســیاری از مدارک موجود 

دربارٔه تألیف شهریار گواه محکمی در تأیید این نظر را 

نشان نمی دهند ولیکن این نظر در خصوص تاریخ اشتهار 

و آوازٔه ماکیاولی بسیار مهم می نمود، زیرا توّجهات را از 

شهریار به گفتارها جلب کرد و گفته شد که این کتاب 

حــاوی نظریــات اصیل و پیام ماکیاولی اســت. این گونه 

بــود کــه ماکیاولــی به تدریــج چهــره ای ژانوســی به خود 

گرفــت. ]به نحوی کــه[ توأمان هم الهام بخش اســتبداد 

بود و هم مدافع آزادی. کشف ماکیاولی جمهوری خواه 

در ســدٔه هفدهــم عمدتــاً کار گروهــی از نویســندگان 

سیاســی انگلیســی بود. فقط در انگلستان بود که بحث 

آزادانــه دربــارٔه اندیشــه های سیاســی امکانّیت داشــت 

و اندیشــه های رادیکالــی کــه در دورٔه »جمهورّیــت« پــا 

گرفتــه بودنــد در دورٔه »رستوراســیون« هــم بــه حیــات 

خــود ادامــه دادنــد. نماینــدگان اصلــی این اپوزیســیون 

»جمهوری خواهان کاســیک« نام گرفته اند. آن ها غرق 

در تحسین حکمت سیاسی کاسیک بودند و بنا داشتند 

حیات سیاســی انگلستان را بر پایٔه اصول کاسیک از نو 

ســامان دهنــد. آن ها مفتون و دل ســپردٔه آثــار ماکیاولی 

شــده بودنــد. زیــرا او اگر نه یگانــه نظریه پرداز سیاســی 

جمهوری خواه در دوران جدید، بلکه دست کم در شمار 

معدود نظریه پردازان سیاســی از این دســت بود. عاوه 

بــر این، آن ها ماکیاولی را مهم ترین انتقال دهندٔه تعالیم 

کاسیک به جهان مدرن می دانستند.

البته برای عاقٔه ایشــان به ماکیاولی، دالیل ویژه تری 

نیز در کار بود. پافشاری او بر ضرورت بازگشت به آغاز، 

یعنــی بــه »اصول و اســاس«، با طرح آنان برای بازســازی 

شهریار نشان می داد که 
اگر مردم به حفاظت از 
آزادی خـود بی اعتنا باشند 
چه بر سرشان خواهد 
آمد. این دیدگاه که معتقد 
است شهریار به این منظور 
نگاشته شده تا مردم را 
در برابر ظهور مستبدان 
هشیار کند، پیش تر در 
ح  سدٔه شانزدهم نیز مطر
شده بود
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جامعه بر بنیانی تازه همخوانی و مطابقت داشت. ایضاً، 

ماکیاولی انگارٔه حکومت مختلط را ستوده بود؛ حکومت 

مختلطی که به باور ایشــان قادر بود انگلســتان را از یک 

جنگ داخلی دیگر میان دو قطب افراطی در امان دارد. 

از همین رو، جیمز هرینگتون، نویسندٔه جمهوری اوسیانا 

)۱۶۵۶(، ماکیاولی را »شهریار سیاست مداران« می خواند 

و در نظر هنری نویل، نویسندٔه رسالٔه افاطون احیاشده، 

ماکیاولــی را »ماکیاولــی الهــی« نامیــد. اگرچــه تأکیــد 

خاّصــی کــه این نویســندگان بــر اندیشــه های ماکیاولی 

می گذاشــتند مشــروط و مقّیــد بــه شــرایط سیاســی در 

انگلســتان بــود، دیدگاه های آنان نشــان می دهــد که در 

زیر الیٔه سطحِی انتقاد و حمله به ماکیاولی، دانشورانی 

نیز بودند که می فهمیدند در گسترٔه سیاست چیزهای 

زیــادی می تــوان از ماکیاولــی آموخــت. چراکــه نظــرات 

وی در حیطــٔه حیــات سیاســی بــر مشــاهدات دقیــق و 

واقع بینانــه ای اســتوار گشــته اســت. چنیــن رویکــردی 

را می تــوان تــا بیکــن دنبال کرد که در رســالٔه پیشــرفت 

و ارجمنــدی دانــش )۱۶۲۳، کتــاب هفتــم، فصــل دوم( 

اذعان می داشت که »ما بسیار مدیون ماکیاولی و دیگر 

نویسندگانی از این دست هستیم که آشکارا و بی مجامله 

آنچه را که مردمان انجام می دهند را به بیان در می آورند 

و توصیف می کنند، و نه آنچه را که مردمان باید انجام 

دهند.« ]در واقع[ این جنبه از نوشته جات ماکیاولی بود 

که بر متفّکران سیاســی بزرگ ســدٔه هجدهم تأثیر نهاده 

بــود. در نظــر هیــوم، ماکیاولــی »نابغــه ای بــزرگ« بود؛ 

مونتسكيو به کّرات و به صورتی تأییدگرانه به دیدگاه های 

ماکیاولــی ارجاع می داد. این متفّکران ســدٔه هجدهمی 

نســبت به غیراخاقی بودن ماکیاولی کراهت داشتند، 

ولیکن بیان می کردند که انگشت تأکید کارآیی سیاسی 

اعمــال غیراخاقی، بیشــتر کار نویســندگان بعدی بوده 

اســت و نه خود ماکیاولی. آن ها به تمیز میان ماکیاولی 

و ماکیاولیســم قائــل بودنــد و اصــرار داشــتند کــه خــود 

ماکیاولی شیفته و دوســتدار آزادی بوده است. دیدرو، 

که در دایرة المعارف، ماکیاولیسم را »نوع نفرت انگیزی 

از سیاست« خوانده بود که »می توان به ایجاز و اختصار 

آن را هنــر ظالمانــه حکومــت کردن توصیف نمــود«، در 

عیــن حــال، در مقالٔه خــود دربــارٔه ماکیاولــی گفته بود 

که هدف از نگارش شــهریار تصویر  کردن وحشــت های 

استبداد بوده است: »در اینجا مشاهده کنید آن جانور 

وحشی را که خودتان را تسلیمش کرده اید.« این تقصیر 

خوانندگان بود که »یک نوشتٔه طنز را با مدح و ستایش 

به اشتباه می گرفتند«.

بنابرایــن، در اواخــر ســدٔه هجدهم، تصویــر ماکیاولی 

مبــّدل بــه تصویــری غامــض و حّتی متناقض شــده بود. 

تضــاد میان ماکیاولی شــیطان صفت که مارلو به صحنه 

بــرده بــود و ماکیاولــی دانــا و زیــرک کــه در اگمونــت 

)۱۷۸۸( گوته پدیدار می شود، ]تاریخی[ آموزنده است. 

ماکیاولــِی گوتــه می دانســت کــه مــردم نیــاز دارنــد در 

سیاست دروغ بگویند و فریب دهند، اّما در عین حال، 

بدین نکته نیز آگاه بود که اگر احساســات واقعی مردم 

نادیده گرفته شود، چنین اقداماتی چندان مؤثر نخواهد 

بود. نمی توان اعتقادات دینی را بر مردم تحمیل کرد یا 

بــا نخــوت و تکّبر از باال با آن ها برخــورد نمود. ماکیاولِی 

گوته به تلویح بیان می دارد که ماکیاولیســم تنها به این 

دلیل و فقط تا زمانی سزاوار و مناسب است که حاکمان، 

در رسالٔه دفاعیه ای 
برای ماکیاولی )۱۶۴۱( 

به قلم لوئی ماشون، 
مخالفت تیز با روحانّیت با 

برتری بخشی به سلطنت 
مطلقٔه استبدادی تلفیق 

شده و ماحصل آن تکریم 
و بزرگداشت اندیشٔه 

ماکیاولی شده است
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حقوقــی بــرای اتباع خویــش قائــل نیســتند. در دورانی 

تــازه کــه مــردم قــدرت خواهنــد گرفت، دیگر سیاســت 

ماکیاولیســتی اعتبار و کارآمدی نخواهد داشت. ]الزم 

به ذکر اســت کــه[ اگمونت در ۱۷۸۷ و دو ســال پیش از 

وقوع انقاب فرانسه نوشته و مسطور شد.

۳. زمانــی کــه فریدریش دوم، ارباب تغّلب و پادشــاه 

پــروس، درگیر نبردی برای گســترش پروس شــد، روســو 

بیان کرد که برای مریدی ماکیاولی شایســته این اســت 

کــه حیــات سیاســی خویش را بــا انکار و نفــی ماکیاولی 

آغاز کند. بر حسب معمول »ضد ماکیاولِی« فریدریش 

را ریاکارانــه و مزّورانــه خوانده اند، اّمــا این اّتهام چندان 

که باید و شــاید منصفانه نیســت. فریدریــش در کتاب 

ضــد ماکیاولــی خــود خاطرنشــان کــرده بــود کــه تجربٔه 

سیاســی ماکیاولــی از شــرایطی نشــئت گرفتــه بــود که 

در آن شــهریاران »در واقــع دو جنســه های۳ حاکمــان و 

افراد هســتند؛ آن ها تنها با خادمان و چاکران شــان است 

کــه نقــش اربابان بــزرگ را بــازی می کننــد«. فریدریش 

قبول نداشــت که این جهان ایتالیایی با امیرنشــین های 

کوچک، قابلّیت آن را داشــته باشــد که به الگویی برای 

هدایت سیاســت تبدیل شود. او چنین می اندیشید که 

ضرورت دارد میان دسیسه  کاری حقیر و نقیر، که خاص 

حکومت هــای کوچــک و صغیــر اســت، و اهــداف موّجه 

قدرتــی جلیــل و کبیر که عزم دارد وســعت و گســترش 

یابــد، تفکیــک و تمایــزی اساســی قائــل شــد. در عصــر 

فریدریش، این نظریــه که دولت های قدرتمند محق اند 

بــه گســترش بپردازنــد و منافــع خویــش را با هر وســیلٔه 

ممکن دنبال کنند، بالعموم نظریه ای پذیرفته شده بود. 

و بی تردید ماکیاولی در بســط و گســترش این اندیشه ها 

بیشــترین ســهم را داشــت. اّمــا به دلیل بدنامــی وی در 

طول ســده های شــانزدهم و هفدهم، ذکر نام و یادکرد از 

او مناســب بــه نظر نمی آمــد، و در نتیجه نــام ماکیاولی 

از بســط اندیشــه ای که با اندیشــه های او پیوند نزدیکی 

داشت جدا ماندـ  یعنی نوع رویکرد به سیاست خارجی.

 یکی از نقطه عزیمت ها برای پروراندن اندیشه های تازه 

دربارٔه ماهّیت سیاســت خارجی، این اندیشٔه ماکیاولی 

بود که عامل تعیین کننده در سیاســت نه عدالت بلکه 

قدرت اســت؛ و برای وصول به غایات سیاسی، استفاده 

از زور، خشــونت، و حّتی جنایت مجاز است. بحثی که 

از پی آن آمد، بر این مســئله متمرکز بود که آیا می توان 

حــد یقــف و حدود و ثغوری بــرای اعمــال زور در کارزار 

میان دول و کشورها متصّور شد یا نه، و اگر چنین است 

ایــن حــدود کدامنــد. در ایــن پــرورش اندیشــه های نو و 

جدید در زمینٔه سیاست خارجی، مفهوم حیاتی »تدبیر 

دولــت« بــود کــه ایــن نگــره را در ذهن حــک می کرد که 

روابــط و مناســبات میان دولت ها قواعــد خاص خودش 

را دارد کــه متفــاوت از قواعدی اســت که رفتار انســان 

را در ســایر ساحات زندگی معّین می کند. اگرچه برخی 

ســخنان ایتالیایی هــای عصــر ماکیاولــی این تصــّور را به 

دست می دهند که آن ها بدین نکته التفات داشتند که 

در امور مربوط به دولت، ممکن اســت اعمالی ناگزیر و 

ضروری باشــند که در ســایر بخش های فعالّیت انسانی 

روا و جایــز نیســتند، اّما اصطاح »تدبیــر دولت« نه در 

آثــار قلمــی ماکیاولی به کار رفته اســت و نه به طور کّلی 

در نوشــته جات اوایل ســدٔه شــانزدهم. ایــن اصطاح در 

نیمه های ســدٔه شــانزدهم بود که به اســتعمال در آمد و 

به سرعت رواج یافت. این اصطاحی بود که هم در کوی 

و بــرزن به گوش می خورد و هم در شبســتان و اتاق های 

مشــاوران دولــت و حاکمــان. به عنــوان مثــال، در همان 

اوایــل کار، در ۱۵۸۴، جیمــز چهارم، پادشــاه اســکاتلند، 

بــه شــورای مشــورتی خــود اعــام کرد کــه »فقــط بنا به 

مصلحت دولت ازدواج کرده است تا برای پادشاهی اش 

وارثی داشته باشد«.

در اصل معنای »تدبیر دولت« چیزی بسیار متفاوت 

از انــگارٔه »مصلحــت دولت« رایج در قرون وســطا نبود، 

انگاره ای که به حاکم مجوز آن را می داد که در صورتی 

که نقض قوانین وضع شده برای اهداف روحانی واالتری 

چــون نظــم اجتماعــی ضــروری باشــد، چنیــن کنــد. اّما 

اندیشٔه تدبیر یا مصلحت در دوران مدرن به نحو شگفتی 

دگرگون شــد. کشــمکش های دینی ســده های شانزدهم 

و هفدهــم -يا به عبارت دقیق تر، خســتگی ناشــی از این 

کشــمکش ها- سبب پیدایش این نظر شد که یک دولت 

واحد می تواند در برگیرندٔه پیروان کلیســاهای مختلف 

باشــد و سیاســت اصولــی مختــص به خــود و مســتقل از 

اصول دین داشته باشد. سیاست قانون و قواعد خودش 

را دارد، و آن قانون تنها نفع و مصلحت دولت است.

عــاوه بــر ایــن، ظهــور اســتبداد منجر به همســانی و 

این همانی شهریار و دولت، و نفع حاكم عوض و بدل به 

مصلحت دولت شــد. با ایــن همه، تمایز معنایی مهّمی 

میــان آن دســته از اهــداف سیاســی کــه در آن هــا نفــع 

شــهریار با منافع كل مجموعٔه سیاســی مطابقت داشت 

و آن دســته از جاه طلبی هایی که تنها ناشــی از تمّناهای 

شــخصی و هواجس خیره سرانٔه شــهریار بودند، گذاشته 

تضاد میان ماکیاولی 
شیطان صفت که مارلو 
به صحنه برده بود و 
ماکیاولی دانا و زیرک که 
در اگمونت )۱۷۸۸( گوته 
پدیدار می شود، ]تاریخی[ 
آموزنده است. ماکیاولِی 
گوته می دانست که مردم 
نیاز دارند در سیاست 
غ بگویند و فریب  درو
دهند، اّما در عین حال، 
گاه بود که  بدین نکته نیز آ
اگر احساسات واقعی مردم 
نادیده گرفته شود، چنین 
اقداماتی چندان مؤثر 
نخواهد بود
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شد. نمونٔه دوم، به عنوان نشانه و مصداق جبارّیت نفی 

و طرد گردید.

از بطن چنین مفروضاتی، ادبّیات گســترده ای دربارٔه 

منافع دولت و منافع شهریار بیرون آمد و پرورانده شد. 

نویسندگان این مکتب می کوشیدند معیارهایی را برای 

تمیز میان منافع واقعی و کاذب تثبیت کنند و عواملی 

را معّیــن کنند که شــاخص منافع واقعــی دولت بودند. 

چــون فکــر ایــن متفّکــران دایر بر ایــن بود که سیاســت، 

اندیشــه ورزی  و  تأّمــات  اســت،  خودمختــار  ســاحتی 

پیرامــون منافع دولت چیزی جز محاســباتی بر حســب 

نبــود.  قــدرت  سیاســت 

آن ها دل مشــغول عـــواملی 

بودنــد کــه می توانســتند 

دولــت  قــدرت  متضمــن 

باشند و کســب قدرت را 

مقدور ســازند: جمعّیت، 

جغرافیایــی،  موقعّیــت 

منابع مالی، وضع نظامی، 

و رابطه با همســایگان. در 

قرون هفدهــم و هجدهم، 

بــه  مربــوط  مکتوبــات 

مصلحــت دولــت و منافع 

عمــده  بخــش  دولــت 

ادبّیات سیاسی موجود را 

تشــکیل می دادنــد. نفوذ 

و تأثیــر شــگرف ماکیاولی 

ایــن  تحــّول  و  تکویــن  بــر 

اندیشــه ها به نحو روشن و 

آشــکاری قابل مشاهده 

اســت. او اعــام کــرده 

در جهت اهداف مشــّخص بود که سیاست بایستی 

سیاســی برای افزایش قدرت مجموعٔه سیاســی هدایت 

شــود. بنابرایــن، ماکیاولــی در وارد کــردن عنصــری بــه 

نظریٔه مصلحت دولت که آن را از مفهوم قرون وسطایی 

قدیمی تــر آن جــدا می کــرد و در آن مصلحــت دولــت 

همچنان تابع ارزش های غیرسیاســی یا فراسیاســی بود، 

نقــش کلیــدی ایفــا کــرد. تأکید بــر رقابت برای کســب 

قدرت، قدرتی که عامل محوری در حیات سیاسی بود، 

کاماً ماکیاولیستی می نمود. هرچند در مکتوبات خود 

ماکیاولی واژٔه دولت )state( به معنای مدرن آن، که در 

برگیرندٔه ســرزمین، حاکم، و اتباع اســت به ندرت به کار 

برده شده است. »شهریار« ماکیاولی می بایست تنها با 

»دولت« یکی و مترادف شمرده شود تا بتوان در نظرات 

او بحثی جّدی دربارٔه مصلحت دولت یافت.

اگر چه کســانی که دربارٔه منافع دولت قلم می زدند 

بــه ِدین خــود به ماکیاولی اذعــان  نمی کردند، و حّتی با 

حملــه بــه او ایــن وام گیــری و تأثر را پنهان می داشــتند. 

ولیکن نوشــته جات آنان نشــان می دهد کــه به دّقت در 

آثــار ماکیاولــی متوّغل شــده بودند. جووانی بوترو، کـــه 

تدبیر دولت )۱۵۸۹( او یکی از نافذترین و تأثیرگذارترین 

آثار اّولّیه دربارٔه این مســئله بود، این آموزٔه ماکیاولی را 

پذیرفته بود نباید اّتکایی به پیمان ها و معاهدات کرد و 

به آن ها پشــت گرم بود. ترایانو بوکالینــی )۱۶۱۳-۱۵۵۶( 

در تــرازوی سیاســت بــر بســیاری از قطعه های اندیشــٔه 

ماکیاولی شــرح و تفســیر نوشــت و ماکیاولیســتی ترین 

»خودکامــی  داد:  دســت  بــه  خودکامــی  از  را  تفســیر 

کــه  اســت  شــهریارانی  و  جّبــاران  روح  واقعــی  جّبــاِر 

جّبــار نیســتند«. اگرچه پائولــو پاروتــا )۱۵۴۰- ۱۵۹۸( در 

گفتارهای سیاسی اعام کرد که ماکیاولی در فراموشی 

و نســیان ابــدی دفــن شــده اســت«، ولیکن در بســیاری 

از مســائل، توافــق خویش را بــا او عیان ســاخت و اذعان 

کــرد که کارهای شــهریاران را با قواعدی کاماً متفاوت 
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از قواعد فیلســوفان باید ســنجید. دو قرن بعد، در سدٔه 

هجدهــم، در بحث راجع به موقعّیت سیاســی در اروپا، 

در آثار تاریخی، در وصّیت نامه های جعلی منســوب به 

حاکمان و دولت مردان، و در جزوه های سیاسی، همه و 

همه، مســئلٔه مصلحت دولت و منافع شهریاران، محور 

و مدار اســتدالالت و براهین شــد. در آن زمان دیگر نام 

ماکیاولــی نادیــده گرفتــه نمی شــد و بحث دربــارٔه او به 

سکوت برگزار نمی شد.

اّمــا تــازم نــام او بــا اندیشــه های ایــن مکتــب فکــر 

سیاســی باعث شــهرت و خوش نامی ماکیاولی در میان 

»فیلســوفان« و اصاح طلبان نشــد. آن ها ســخت منتقد 

شــیؤه هدایــت سیاســت خارجــی در ایــن دوره بودنــد. 

ایشــان هیــچ وجهی در جنــگ برای 

کســب و بسط قدرت نمی دیدند، و 

پولی را که صرف نگاهداری ارتشی 

رادعــی  و  مانــع  را  می شــد  بــزرگ 

مــردم  اقتصــادی  رفــاه  مســیر  در 

می دانستند. این امور، ویژگی های 

»رژیم کهن« به حساب می آمد که 

بایســتی به کناری افکنده می شــد. 

بدیــن  ترتیــب، ماکیاولــی در مقــام 

اســتاد هنــر »مصلحــت دولــت« به 

»رژیم کهن« پیوند داده شد.

نماینــدگان  شــاخص ترین 

»رژیــم  منفــور  سیاســت های 

يــا  ـ  بودنــد  دیپلمات هــا  کهــن« 

»وزیرمختار«هــا، نامــی کــه در آن 

زمــان به دیپلمات ها داده می شــد. 

اینان هدف خاص حملٔه نویسندگان 

قــرار  هجدهــم  ســدٔه  رفرمیســت 

خــود  توصیفــات  در  کــه  گرفتنــد 

دیپلماتیــک  فعالّیت هــای  از 

خصایــص  وزیرمختارهــا  بــه 

ماکیاولیســتی می بخشــیدند. ایــن 

وزیر مختارهــا، بنــا به گفتــه ژ. ف. 

تــرون، »هنــر ســیاه پوشــاندن خــود 

را  ریــاکاری«  و  کتمــان  خرقــٔه  در 

فاقــد  چــون  اینــان  می پروراندنــد؛ 

بــه  بودنــد،  صداقــت  و  صراحــت 

رقیبــاِن  و  ریــاکاری«  »نگاهبانــان 

گشــته  ملّقــب  دغــل کاری  دســت 

بودنــد )میرابــو(. ماکیاولیســت ها، 

چنان کــه پیش تــر هــم گفتیــم، در میــان همــٔه گروه ها و 

صنوف یافت می شوند. اگر این صفت بخواهد به صورتی 

خــاص بــه یــک حرفه اطــاق شــود، آن حرفه دیپلماســی 

است، و در نظر عموم این وضع از سدٔه هجدهم تا کنون 

به همین منوال مانده است.

در ســال پایانی ســدٔه هجدهــم، ترجمٔه فرانســوی آثار 

ماکیاولی با مقّدمٔه ت. گیروده منتشر شد. گیروده در 

»رژیم کهن«، در انقاب، و سرانجام در دورٔه دیراکتوار۴ 

در مناصب عالی خدمت کرده بود. گیروده با تأکید بر 

مخالفــت ماکیاولی با روحانّیت و ناسیونالیســم وی، به 

جنبه های گوناگون اندیشٔه ماکیاولی اشاره می کند، که 
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یکی از آن ها خوانندگان را در گذشته به هیجان می آورد، 

و آن دیگــری ذهــن پژوهنــدگان ماکیاولــی را در آینده به 

خود مشــغول داشــت. هرچند آن جایگاه برجسته ای که 

به این دو اندیشــه داده شده بود پژواکی از اندیشه های 

انقــاب فرانســه بــود. اّمــا شــگفت ترین و جالب تریــن 

خصوصّیــت در کار گیــروده، تــاش او بــرای تائــم آن 

دسته ویژگی های متناقض اندیشٔه ماکیاولی بود که در 

طول سدٔه هجدهم به شکلی حاد در تضاد و ناهمتایی با 

یکدیگر قرار گرفته بودند:

»ماکیاولــی بــا عشــق روشــنفکرانه ای کــه بــه آزادی 

داشــت، می دانســت کــه آدمیــان، که در جامعــه به هم 

پیوند خورده اند، در وهلٔه نخســت برای این مسئله گرد 

هــم می آیند و  مجتمع می گردند که شــاد و خوشــبخت 

باشــند، و نــه فقط برای اینکــه آزاد باشــند... آن ها عمًا 

بــه تجربــه دریافته انــد کــه آزادی وســیله اســت و نــه 

هدف... دریافته اند که خیر اصلی رفاه دولت و کشــور 

و خوشــبختی و شــکوفایی مردم کشــور است که ممکن 

اســت آزادی بی حــد و حصر بــرای مّدتی به آن ها صدمه 

بزند؛ حال آنکه حد و حســاب نهادن موّقتی برای آزادی 

آن ها بدان معنا نیست که تبدیل به برده یا آدم های بزدل 

می شــدند، بلکه فقط ثابت می کند که ما همیشــه مثل 

مجانین آزاد نیستیم«.

ن ج. ماکیاولیسم در جهان مدر

به جد جای تردید دارد که پس از افول و سقوط »رژیم 

کهن«، ماکیاولیسم بر جای مانده باشد. البته این حرف 

به این معنا نیست که از عاقه به ماکیاولی کاسته شده 

یا از میان رفته باشــد. به عکس، در ســده های نوزدهم و 

بیســتم، ادبّیات وســیعی حــول ماکیاولی و اندیشــه اش 

زاده شد ولیکن ماهّیت و سرشت به او تغییر یافت.

در ســده های پیــش، اندیشــه های ماکیاولــی به ســان 

هســته و قــوام اســلوبی لحاظ می شــد که بــرای هر نوع 

عمل سیاسی و رفتار بشری اهمّیت عملی داشت. با زیر 

و زبر شــدن فضای سیاســی و اجتماعی ناشی از انقاب 

فرانســه، ماکیاولیســم محیط مســاعد پیداری خود را از 

دست داد. نگرش دنیوی شده به جهان، که به طور عموم 

با اعتقاد خوشبینانه به پیشرفت همراه بود، می توانست 

اعمال شــرورانه را نتیجٔه شــرایط یا روان شناسی غریب و 

غیرعــاّدی بداند. اّما آن نگاه حرمــت دار توأم با ترس به 

قدرت شیطانی شرور که سبب شد اندرزهای ماکیاولی، 

نفرت انگیز و در عین حال وسوسه کننده به نظر بیاید، با 

این نگاه از میان رفت.

بر همین وجه، پس از انقاب فرانســه، به نظر می آمد 

که جبارّیت و استبداد مربوط به گذشته ای از دور خارج 

شــده اســت. با اینکه پیشــروی به ســوی حاکمّیت كامًا 

دموکراتیک مردم کند بود، و با اینکه یک قانون اساسی 

مکتوب، که حدود و دامنه و اشکال مداخلٔه حکومتی را 

محدود می کرد و حقوق انســان ها را معّین می ســاخت، 

ویژگــی پذیرفتــٔه جامعــٔه سیاســی متمــّدن شــده بــود، 

بسیاری از نصایح ماکیاولی به شهریارش که نویسندگان 

ماکیاولیســتی چون توده و ماشون بسطش داده بودند، 

دیگر مدخلّیت خود را از دست داده بودند.

ســرانجام، پــس از ظهــور ناسیونالیســم، نظریه هــای 

ماکیاولیســتی دربارٔه اســتفادٔه نامحدود از زور در امور 

خارجــی دیگــر آنچنــان دافعــه ای ایجــاد نمی کــرد. اگــر 

مّلــت و دولــت مّلــی تجّســم ارزش هــای بریــن اخاقــی 

بــود و فــرد می توانســت در محــدودٔه مّلتــی نیرومند به 

اهــداف اخاقــی خویــش نائل شــود، الجــرم بهــره  بردن 

از زور و به کارگیــری آن از جهــت صیانــت و حراســِت 

حیــات مّلــت، کاماً موّجه می نمود و چشــم انداز فکری 

ماکیاولــی دیگــر افراطــی و توجیه کنندٔه حــق نامحدود 

قوی بر ضعیف به نظر نمی آمد. در چنین فضای سیاسِی 

متفــاوت و دگرگون یافته ای، مردم خواهان آن بودند که 

پیامدهــای افــکار ماکیاولــی را بــه حداقــل برســانند، نه 

اینکــه با رادیکالیســمی بی رحمانــه و ســنگدالنه با آن ها 

رویارو شوند. ماکیاولی به جهت مطالبه ای که در فصل 

پایانــی شــهریار بــرای آزادی ایتالیایی هــا از چنگ بربرها 

مطرح کرده بود، بدل به پیامبر عصر ناسیونالیســم شد، 

و غیراخاقــی بــودن آموزه هــای او بــر اســاس وضعّیــت 

نومید کننده و اســفبار سیاسی ایتالیا توضیح داده شد: 

وضعّیت سیاسی ایتالیا چنان نومیدکننده و اسفبار بود 

کــه ماکیاولی ناچار شــده بود برای عاجش ســم تجویز 

کند. این سخن موّرخ آلمانی، لئوپولد فون رانکه، است.

در فضای سیاسی متفاوت و تحّول یافتٔه سدٔه نوزدهم، 

و با پیدایش نگرشــی نو و متفاوت به سیاســت داخلی و 

امور خارجی، ماکیاولیسم ظاهر یک نظام فکری منسجم 

را از کــف داد. ایــن نکتــه، آشــکارا در نحــؤه اســتفاده از 

واژه های »ماکیاولیستی« و »ماکیاولیست« در ادبّیات 

ســدٔه نــوزده و ســدٔه بیســتم قابــل مشــاهده اســت. اگر 

به اجمال در این نکته نظر کنیم که در دوران مدرن، واژٔه 

»ماکیاولیست« به چه معانی متفاوت و حّتی متناقضی 

نگرش دنیوی شده به 
جهان، که به طور عموم 

با اعتقاد خوشبینانه به 
پیشرفت همراه بود، 

می توانست اعمال 
شرورانه را نتیجٔه شرایط 

یا روان شناسی غریب 
و غیرعاّدی بداند. 

اّما آن نگاه حرمت دار 
توأم با ترس به قدرت 

شیطانی شرور که سبب 
شد اندرزهای ماکیاولی، 

نفرت انگیز و در عین حال 
وسوسه کننده به نظر 

بیاید، با این نگاه از میان 
رفت
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به کار رفته است، شگفت زده خواهیم شد.

منطقی می نماید و با تاریخ ماکیاولیســم نیز ســازگار 

است که آن دسته از خصایص جامعٔه سیاسی مدرن که 

هنــوز رّدی از »رژیــم کهــن« را بــا خود به همــراه دارند، 

شــوند.  خوانــده  »ماکیاولیســتی«  اغلــب،  به احتمــال 

دیپلمات ها، هماره ظنین به ماکیاولیست  بودن هستند 

و آمریکایی ها در دورٔه وودرو ویلسون كل نظام سیاست 

خارجــی اروپایــی را کــه مّتکــی بــر فــرض خود فرمانــی 

اســت واجــد عنصــری ماکیاولیســتی می دانســتند. بر 

همین وجه، دولت مردانی که شیؤه اقتدارگرایانه دارند 

معموالً مرید و دســت آموز ماکیاولی خوانده می شــوند 

]چنانکه[ در ســدٔه نوزدهم، هم مترنیخ و هم بیســمارک 

ماکیاولیست لقب گرفتند.

بدیــن  ترتیب، رســیدن بــه دیدگاهی که به هــر مانور 

سیاسی زیرکانه لقب ماکیاولیستی می دهد، بسیار سهل 

و آســان است یک گام کوتاه، بیشتر راه نیست. مطالعٔه 

زندگی نامه های سیاســی، همچــون زندگی نامٔه »هیوئی 

پی. النگ« )۱۹۶۷( به قلم تی. هری ویلیامز، یا شماره های 

مثال هــای  ریویــو«  هیســتوریکال  »امریکــن  مختلــف 

فراوانی از این دست فراهم می آورد. البته زیرکی هماره 

مایٔه بی اعتمادی اســت چراکه آدم زیرک مورد ســوءظن 

است که کاماً صادق و صریح نیست و چیزی را پنهان 

می کند. به طور خاصه، آدم زیرک رفتارش بسیار شبیه 

رفتاری اســت که از ماکیاولیســت ها انتظار می رود؛ در 

واقع »ماکیاولیست« و آدم »زیرک موذی« غالباً به یک 

معنــا بــه کنار می رونــد. مفهوم »ماکیاولیســت« چنان 

دو پهلو و گنگ شــده اســت که جملگی اعمال و افعال 

انســانی که به قصد رســیدن بــه مقصود، با کنــار نهادن 

تمامــی ماحظات انســانی یــا اخاقی انجــام می گیرد، 

»ماکیاولیســتی« خوانده می شــود؛ بنابراین، سوداگران 

قاعدتاً یک اســتراتژی ماکیاولیســتی دارند. استفاده از 

تمهیــدات و تجهیــزات فّنی، چون ویژگی های انســانی 

یــا اخاقــی را به عواملی محاســبه پذیر فــرو می کاهند، 

دهــٔه  در  می گــردد.  ارزیابــی  ماکیاولیســتی  معمــوالً 

۱۹۶۰ می شــد بــه هرچیــزی کــه نادرســت یا غیرانســانی 

تلّقی می شــد برچســب ماکیاولیســتی زد. اگر اندیشــٔه 

ماکیاولیســم در ســدٔه نوزدهم انســجام و معنایش را از 

دســت داد، رشــد دانشــوری، خاّصه دانشوری تاریخی، 

عاقه به ماکیاولی را حفظ و شــاید هم تشــدید کرد؛ اّما 

این تمایل خاطرِ دانشــورانه، ماکیاولی را از ماکیاولیسم 

ســوا کــرد و ماکیاولــی را در چشــم اندازی کامــاً جدید 

قــرار داد. کتــب تاریخی در مورد ماکیاولی، دو مســیر 

پژوهشــی خاص را دنبال می کنند. یک مسیر، به دنبال 

تعیین جایگاه او در سیر تحّول اندیشٔه سیاسی است. و 

روند دیگر، در پی بازیابی او در مقام چهره ای متعّلق به 

عصر خویش، یعنی عصر رنســانس ایتالیایی. در گسترٔه 

اندیشــٔه سیاســی، ارتبــاط اندیشــٔه او بــه نظریه پــردازان 

کاسیک و قرون وسطایی روشن شده است، و تحقیقات 

تفصیلی، تأثیر اندیشــٔه او را بر متفّکران سیاسی بعدی، 

نظیر مونتســکیو، یا حّتی متفّکران اخیرتر، نظیر گائتانو 

موسکا یا آنتونیو گرامشی، مشّخص کرده است. پژوهش 

در مــورد ماکیاولــی در مقــام چهــره ای متعّلق بــه دورٔه 

رنسانس نیز به فهم جامع تر محیط سیاسی و اجتماعی 

دوران او منجــر شــده اســت؛ محیطی کــه هدف اصلی 

نوشــته های او بود. اینک روشــن شــده است که تفاوت 

میــان اهــداف واقعــی او و اهدافــی کــه پســینیان به او 

نســبت می دادنــد، تفاوتی بارز و عمیق داشــته اســت. 

چــون این پژوهش های دانشــورانه، ماکیاولی را همچون 

یــک ایتالیایــی دورٔه رنســانس یــا همچــون حلقــه ای در 

ماکیاولی به جهت 
مطالبه ای که در فصل 
پایانی شهریار برای آزادی 
ایتالیایی ها از چنگ بربرها 
ح کرده بود، بدل به  مطر
پیامبر عصر ناسیونالیسم 
شد، و غیراخالقی بودن 
آموزه های او بر اساس 
وضعّیت نومید کننده 
و اسفبار سیاسی ایتالیا 
توضیح داده شد
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ســیر تحّولــی اندیشــٔه سیاســی تصویر کرده انــد، و چون 

ایــن دســت تحقیــق و تفّحص هــا، ماکیاولی را در بســتر 

و زمینــه ای تاریخی لحاظ کرده اند، ســبب شــده اســت 

ماکیاولیسم در مقام ُجنگ و منظومه ای با اعتبار دایمی 

و دارای کاربــرد در تمامــی اعصــار، رو به افول بنهد. از 

ســوی دیگر، نگرش دانشــورانه، ماکیاولی را در آغاز یک 

دورٔه تحّولــی جــای داده اســت؛ تحّولــی کــه بــه دوران 

مدرن کشــیده شــده اســت. نیز نشــان داده شده است 

که ماکیاولی به بسیاری از مسائل مربوط به تکنیک های 

سیاســی -کنتــرل توده هــا به یــاری روان شناســی، نقــش 

توده هــا- پرداخته اســت. مســائلی که امــروز، آن ها را از 

عوامــل اساســی در هــر جامعٔه سیاســی می داننــد و در 

نتیجه تبدیل به موضوعات جّدی پژوهشــی در گســترٔه 

تکوین و تحّول علوم سیاسی شده اند.

افــزون بر این، چون اکنون چنین تصــّوری وجود دارد 

که رنســانس ســرآغاز دورٔه مدرن بوده است، ماکیاولی 

در مقــام نمایندٔه نوعی این دوران، به طایه دار و راصد 

انســان مدرن شده است. البته این خود ماکیاولی نبود 

که طایه دار انسان مدرن تلّقی می شد، بلکه بیشتر آن 

تصویری بود که او از چزاره بورجا ساخته بودـ  شخصّیتی 

که خود را از بند اخاق قراردادی رهانیده بود و زندگی 

آزادی بر وفق غرایز طبیعی اش داشت. این نظر را نیچه 

راجع به چزاره بـورجا، شخصّیتی که از شهریاِر ماکیاولی 

برگرفته بود. بنابراین، حّتی در کوشــش های دانشــورانٔه 

مــدرن، ماکیاولــی همچنان بــه عایق زندگــی امروزین 

گره خــورده باقــی مانده اســتـ  اگرچه ایــن پیوندی دور 

و سست است.

این نکته مهم است زیرا تأثير ویژٔه خود را بر فصل آخر 

و اخير تاريخ ماکیاولیســم دارد. یعنی ربط ماکیاولیسم 

به توتالیتاریســم قرن بیستمی. دیکتاتورهای فاشیست 

خواســتار آن بودند تا ماکیاولی را اســتادی بخوانند که 

ماهّیت واقعی سیاســت را درک کرده بود. موســولینی 

اقرار می کرد که عاقه دارد رســاله ای دربارٔه ماکیاولی 

بنگارد. اّما نشــانه ای در دســت نیســت که بر اساس آن 

بتوان گفت هیتلر یا موســولینی شــناخت ملموســی از 

آثــار و یــا اندیشــه های ماکیاولی داشــتند. آن ها بیشــتر 

تحــت تأثیــر اندیشــٔه غالــب آمــدِن ضــروری قــوی بــر 

ضعیــف بودنــد کــه اندیشــه ای برگرفتــه از داروینیســم 

اجتماعــی بــود. البته در اذهــان جمهور، ایــن نظریه ای 

بــود کــه پیش تــر ماکیاولی فراپیــش نهاده بــود. رهبران 

فاشیست تظاهر می کردند که پیرو فلسفٔه نیچه هستند 

و چــزاره بـــورجا را الگوی ابرمرد نیچه ای می دانســتند. 

در ســازمان حزبــی و در نظــام حکومتی ایشــان، مفهوم 

نخبــگان مفهومــی حیاتــی بــود، و ماکیاولــی را یکــی از 

نخســتین متفّکــران سیاســی بــه حســاب می آوردند که 

به طرح این مســئله پرداخته اســت. شــاید در این بستر 

بــود کــه توّجــه ایشــان بــه ماکیاولــی جلــب شــد. اینان 

اندیشــه های بنیادیــن جنبش هــای فکری زمانــٔه خویش 

کــه ذهنشــان را ســامان داده و قالب بندی کــرده بود را 

به ماکیاولی نســبت می دادند و چنین کاری را ســزاوار 

و شایسته می پنداشتند چراکه میل داشتند سیاست ها 

و نظامشــان را تحــت لــوای نــام ایــن فلورانســی کبیر به 

پیــش ببرنــد. بــاور به وجــود رابطه ای میــان ماکیاولی و 

اندیشه ها و سیاســت های دیکتاتورهای توتالیتر مدرن، 

خبــط و خطایی مهلک و ســوء تفاهمی ناگوار اســت. اّما 

باید متذّکر این نیز شــد که تاریخ ماکیاولیســم به همان 

انــدازه کــه تاریــخ تأثیــر اندیشــه های واقعــی ماکیاولی 

است، تاریخ سوء تفاهم ها نیز هست.

۱. گیز )Guise(: منطقه ای در شمال فرانسه. م.
یــا کلیســای مشــایخی،   )Presbyterianism( پرسبیترینیســم  .۲
شاخه ای از کلیسای پروتستان است که توسط ژان کالَون در دورۀ 
جنبش اصاح دینی و در ژنو پایه گذاری شد. اکنون نام کلیسای 
رســمی اســکاتلند است و پیروانی هم در انگلســتان، ولز، ایرلند، 
ســوئیس، امریــکای شــمالی، و نقــاط دیگــر دارد. در این شــاخه، 
عبادت قالبی الزامی ندارد و هر جماعتی تحت ریاست پرسبیتر 
یا شیخ )روحانی یا غیرروحانی( است که با دیگر پرسبیترها رتبۀ 

برابر دارد. م.
۳. در اینجــا واژٔه Hermaphrodite بــه کار رفتــه اســت. کــه بــه 
گونه هایی از جانداران گفته می شــود که هر دو اندام جنسی نر 

و ماده را دارا باشــند. ریشــه نام گذاری هرمافرودیت نیز به یکی 
از اسطوره های یونان باستان به نام هرمافرودیته بازمی گردد که 
ویژگی های زنان و مردان را هم زمان داشته است )سالماسیس، او 
را در آغــوش گرفتــه بود و از خدایان خواســته بــود که آن ها با هم 

یکی شوند(. م.
 Directoire ۴. انجمِن گردانندگان یا دیرکتوار فرانسه )به فرانسوی
exécutif(. رژیمی بود که از ۲ نوامبر ۱۷۹۵ میادی تا ۱۰ نوامبر 
۱۷۹۹، در بــازٔه زمانی میان رژیم های کنوانسیون و کنســول های 
فرانســه، در کشور فرانســه قدرت را در دســت داشــت. در ایــن 
انجمــن پنــج گرداننده )دیرکتــور( قدرت را میان خویش تقســیم 

کرده بودند. این رژیم واپسین مرحله از انقاب فرانسه بود. م.

پینوشتها

در فضای سیاسی متفاوت 
و تحّول یافتٔه سدٔه 

نوزدهم، و با پیدایش 
نگرشی نو و متفاوت به 

سیاست داخلی و امور 
خارجی، ماکیاولیسم ظاهر 

یک نظام فکری منسجم 
را از کف داد. این نکته، 

آشکارا در نحؤه استفاده از 
واژه های »ماکیاولیستی« و 
»ماکیاولیست« در ادبّیات 
سدٔه نوزده و سدٔه بیستم 

قابل مشاهده است
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اشتراوس زمانی اظهار کرده بود که بدین خاطر کتاب 

اندیشه هایی دربارٔه ماکیاولی را به رشتٔه تحریر درآورده 

است تا ]مخاطبان[ از آن گذر کرده و پای فراتر نهند. از 

نــاِم کتاِب وی نیز می توان چنین کاســتی و کمبودی را 

دریافــت، ســرنامه و عنوانی که نه نوید نظم و انســجام 

می دهد و نه مژدٔه کلّیت و تمامّیت. با این همه، کتاب 

اشتراوس برای خوانندگان - چه برای ما خوانندگان عاّدی 

و تــا انــدازه ای چــه برای خوانندٔه ویژه، کتابی اســت که 

باید به آن بازرسید و وارد شد نه اینکه از آن گذاره کرد و 

برگذشت. همچنین می توان این منظور را از سخن فوق 

دریافت، زیرا عنایت و حفاوت اشــتراوس بدون شــک تا 

بــدان پایــه اســت تا ما را ترغیب کند که ســعی کنیم به 

کتاب او واصل شــویم و یاری مان کند تا از آن پای فراتر 

نهیم. تجربٔه من سراســر روایت گر رسیدن به این کتاب 

بوده است، خاّصه آن هنگام که به مطالعٔه چیزی دربارٔه 

ماکیاولــی مشــغول می شــوم، و هــر زمان می پنــدارم به 

جزیره ای نامسکون قدم گذاشته ام که پیش از آن کشف 

نگردیده اســت، تابلوی کوچکی را مشــاهده می کنم که 

بر روی آن چنین مرقوم گشــته اســت: ســّکه ای عنایت 

بفرماییــد، و پــس از بــرآوردن ایــن خواســته، تابلوهــای 

بزرگــی از دور پیــدا و آشــکار می گــردد که بــر روی آن ها 

 نقش شده است: لئو اشتراوس پیش تر اینجا بوده است.

کتاب اندیشــه هایی دربارٔه ماکیاولی اســتواری خاّصی 

داشــته اســت و بــا احــدی شــوخی نــدارد. به بیانــی، در 

چشــم خواننــدگان عــاّدی، ایــن کتــاب به نحــوی روشــن 

و آشــکار واجــد ماهّیتــی رازآلــود و رمزآمیــز اســت کــه 

تصنیــف  بــه  جدل آمیــز  یــا  ناممکن الوصــول  به نحــوی 

خواننــدگان  کــه  اســت[  ]به گونــه ای  و  اســت  درآمــده 

عــاّدی از کوشــیدن بــرای فهمیــدن آن منصرف شــده و 

آن را بــه حــال خــود رهــا می کننــد. این کتــاب را باید از 

کتاب هایی چون شهریار یا گفتارهایی در باب لی ویوس 

جــدا کــرد و تمییــز داد. ایــن دو، کتبــی اســرارآمیزاند، 

زیــرا کمابیــش جملگــی خواننــدگان، خاّصــه خوانندگان 

اهــل فــن، معتقدنــد کــه معنــای آن هــا را دریافتــه و بــه 

فهــم درآورده انــد و تنهــا ایــن اشــتراوس اســت کــه بــه 

 ایشــان متذّکر شــده و نمایان می سازد که چنین نیست. 

این شــکوه و شکایت ]بندتو[ کروچه که گفته بود دریغا 

ممکن اســت مســئله و مشــکل ماکیاولی هرگــز راه حّلی 

نیابد و رفع نشود، مکرراً و به دفعات بیان می گردد، ولی 

این موضوع ربطی به مشّقت درک و فهم آثار ماکیاولی 

ندارد. گفتٔه کروچه معموالً بدین جهت تکرار می شــود 

کــه به جای اینکه شــروع و نقطٔه عزیمت تفّحصی دیگر 

باشد، بیشتر از جهت بستن باب پژوهش و تتّبع پیرامون 

ماکیاولــی اســت. از این روی، کتاب اشــتراوس نوشــته 

شــده اســت تا به مخالفت با خوانندگانی به پا خیزد که 

اعتماد به نفس زیادی دارند، و نه آنکه از آشفتن ایشان 

حــذر کند. اشــتراوس در جملٔه نخســت کتــاب خویش 

»بــه اعتقــادی ســاده و کهــن می پــردازد، عقیــده ای که 

ماکیاولی را آموزگار ابلیس لقب داده است«.

مخاطــب ایــن ســخن مردم انــد، مردمــی کــه خزینــه 

و خزانــٔه نیکــی و بــدی هســتند؛ هــم دارای باورهــای 

اخاقی اند و هم برخوردار از عقیده ای نسبت به سلسله 

عللــی کــه پــی و بنیــان ایــن باورهــا را انتظام و ســازمان 

می دهد.

به بیانــی دیگــر، مــردم واجــد اخــاق و دیــن، هــر دو 

هستند. اشتراوس نیز همچون ماکیاولی روی سخنش با 

مردم است اّما با هدف و نّیتی متفاوت: اشتراوس عزم 

آن را دارد که فراتر از مردم -و نه وســایل و ابزارهایشــان 

– بدان گونــه کــه ماکیاولــی پیشــنهاد می دهــد، بــرود. 

اشــتراوس بــا مردم و در تخالــف و تقابل با اهل تخّصص 

کــه  متخّصصانــی  می گویــد؛  ســخن 

ماکیاولــی تأثیــری بدی بــر آن ها 

گذاشــته اســت. اشــتراوس 

کــه  می گــردد  مّدعــی 

ماکیاولــی،  سوءشــهرت 

تحــت  کــه  سوءشــهرتی 

»ماکیاولیســم«  عنــوان 

نقطــٔه  هویــدا می شــود، 

شــروع شایســته ای برای 

تتّبع و تفّحص دربارٔه 

دیگر بار جملٔه نخست 
اشتراوس را یادآور 

می گردم: »اگر این 
عقیدٔه ساده و کهن را به 

زبان آوریم که ماکیاولی 
آموزگار ابلیس بود، کسی 
را متعّجب نخواهیم کرد، 

]بلکه[ تنها خود را در 
معرض بذله گویی های 
خیرخواهانه و یا به هر 

صورت، بی زیان قرار 
خواهیم داد«
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اوست.

دیــدگاه متخّصصــان معاصر بر خاف نگرٔه اشــتراوس 

است. آن ها چنین می گویند که ماکیاولیسم به هیچ وجه 

ایشــان را به ماکیاولی نمی رســاند و باید میان ماکیاولی 

و ماکیاولیســم تمایــز قائــل شــد. متخّصصــان معاصــر، 

رســوایی ماکیاولــی و اشــتهار بــه بــدی وی را نامقبول و 

غیرقابــل پذیرش می داننــد و اثرگذاری و داِغ پای او را تا 

بدان پایه فرو می کاهند که بیان بدارند ماکیاولی به طرز 

چشمگیری بد فهمیده شده است.

ایشان ]به نوعی[ منکر توش و توان ماکیاولی در ارائٔه 

»شــیوه ها و نظم های نوآیین« می شوند؛ به همین دلیل، 

ایــن متخّصصان عطف توّجهی به مســئولّیت ماکیاولی 

در پیدایی و تقّرر مدرنیته نشــان نمی دهند و یا به قدر 

کفایت به طرح دقیق و جامع این مســئله نپرداخته اند. 

از نظرگاه ایشان، ماکیاولی تنها پیشاهنگ دگرگونی های 

آینده می باشد. دگردیســی و تطّوراتی نظیر مّلی گرایی، 

ظهــور علم و در تفســیر اخیر آیزایــا برلین، حّتى پیدایش 

لیبرالیسم. از نگاه ایشان، ماکیاولی مرد رنسانس است، 

مردی که گذشته دست و پایش را بسته و خواب و خیاِل 

 عبِث احیای گذشته وی را پریشان و مشّوش ساخته است.

اشتراوس هم در زمان نگارش مکتوبی دربارٔه هابز، تقریباً 

چنیــن باوری داشــت، کتابی که در ســال ۱۹۳۶ انتشــار 

یافــت و در آن اشــتراوس، هابــز را مبــدع و پدید آورنــدٔه 

فلســفه سیاسی مدرن نامیده بود. اشتراوس در مقّدمٔه 

دومی که در ســال ۱۹۵۱ بر این کتاب نگاشــت، اعتراف 

نمود که اشتباه کرده و با نظر و از سوی ماکیاولی بر این 

موضوع اصرار و ابرام ورزید که تفاوت ماکیاولی و هابز 

در ابــداع و تأســیس فقــط در رک گویی و صراحت لهجه 

است و نه در بداهت و وضوح اندیشه. من بر این نظرم 

که ارتباط اشــتراوس با ســاحت تخّصصــی ماکیاولی در 

زمان حاضر، به هیچ عنوان برای اشتراوس فاقد اهمّیت 

نیست، به همین جهت امید دارم تا در مقالٔه حاضر، به 

هــدف و غرض و منظوِر اشــتراوس وفــادار بمانم، اگرچه 

همچون خود او نتوانم به برآورده شدن منظور و هدفش 

توفیــق یابــم. مــن در خصــوص این نظر اشــتراوس بحث 

می کنــم کــه حــوزٔه تخّصصــی ماکیاولی و شــیؤه ماقی 

شــدن و رویارویی اشتراوس با آن، زمینه را برای واکاوی 

مسئولیت ماکیاولی در خصوص پیدایش مدرنیته مهیا 

می کند.

دیگر بار جملٔه نخست اشــتراوس را یادآور می گردم: 

»اگــر ایــن عقیــدٔه ســاده و کهــن را بــه زبــان آوریــم کــه 

ماکیاولی آموزگار ابلیس بود، کسی را متعّجب نخواهیم 

کــرد، ]بلکــه[ تنهــا خــود را در معــرض بذله گویی هــای 

خیرخواهانــه و یــا بــه هر صــورت، بی زیان قــرار خواهیم 

داد«.

نتیجه همانی بود که اشتراوس پیش بینی کرده بود. 

هیچ کدام از خوانندگان متعّجب و متحّیر نگشــتند، یا 

بدیــن خاطــر که آن هــا جملگی به وجهی نســبت به این 

اعتقــاد کهــن آگاه بودنــد یــا از ایــن جهــت کــه در نگاه 

و  غیرطبیعــی  امــری  بــودن،  ابلیــس  آمــوزگار  ایشــان، 

حیرت انگیز نبود. بذله گویی های خیرخواهانه و تحسین 

فــراوان و خودمانــی را نــزد هربــرت باترفیلــد می یابیــم. 

باترفیلــد در حالــی کــه نظر عجیب و نادر اشــتراوس در 

خصــوص اینکــه ارجــاع به لی ویــوس در کتــاب گفتارها 

»بالکل چیزی متفاوت با« نقل قول از لی ویوس اســت، 

اشــتراوس )ماکیاولــی( را مــردی وصــف می کنــد »کــه 

معنای غریب و نامأنوسی به اعداد و شماره ها« می دهد 

و امثلــٔه بی معنایی در اثبات معنای خود می آورد. نوع 

دیگــری از بذله گویــی را در تحقیــق مــوّرخ یــا )به تعبیر 

باترفیلــد( »محّصــل و دانش آمــوز کل فرآینــد تاریخــی« 

فلیکس گیلبرت۱ می توان مشــاهده کرد. گیلبرت راجع 

به نقطٔه شروع کتاب گفتارها دو نکته را پیش می کشد، 

نکاتــی کــه قرار اســت کلــک کتــاب اشــتراوس را ِبَکند. 

ماکیاولــی در تقدیم نامه عنوان مــی دارد که هر آنچه او 

بدان علم یافته و در اشتغال دراز مدت و مطالعٔه مستمر 

»امور جهان« فراگرفته است، در نوشتٔه خویش فرا پیش 

آورده اســت و در مقّدمــٔه کتاب، ابتــدا به قیاس خود با 

کــه  مــی دارد  بیــان  و  مــی ورزد  مبــادرت  کولومبــوس 

»روش ها و نظم های جدید و نوآیینی« ارائه کرده اســت 

بــود. خواهــد  ســودمند  و  مفیــد  همــگان  بــرای   کــه 

گیلبرت با توش و توان بسیار در پی این است که بگوید 

خوانش اشتراوس از »نکات ناگفتٔه سخنان ماکیاولی در 

این عبارات و تعابیر گشایشگر و کلیدی« نقش محوری 

در اثبــات این مطلب دارد که ماکیاولی »ابلیس کبیر« 

اســت. وانگهی، با جدّیت تاش دارد تا خوانندگاِن نقِد 

نشــریٔه ییــل را از نکتــه ای که »همه می دانیــم« خبردار 

ســازد: »همــه می دانیم کــه این عبارات یادداشــت های 

مربوط به دســت نویس ماکیاولی بوده اند و در ویراست 

نخست، چاپ نشده اند زیرا ماکیاولی عبارات یاد شده 

را در دســت نویس دوم حــذف کرده اســت«. دو اینکه؛ 

گیلبــرت بــه یقیــن و بــه جــزم بیــان مــی دارد کــه آنچه 

ماکیاولــی پیوســته و دائم مــورد مطالعــه و تفّحص قرار 

با تمام این ها، بایستی 
سفارش به توبه را جّدی تر 
گرفت و آن را کوششی 
اّولّیه برای تفسیر مسیحّیت 
»بر پایٔه ویرتو« دانست 
)گفتارها، کتاب دوم، 
فصل دوم(.  ویرتویی 
ماکیاولیستی؛ سفارش 
و اندرز به توبه، نوعی 
پند بی آمیغ نیست، بلکه 
درخواست و دعوتی است 
به انجام اعمالی که پس 
از ارتکاب شان باید به توبه 
متوّسل شد
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داده اســت نــه »امــور جهــان«، یعنــی آن چیــزی کــه از 

واژگان ایتالیایــی بــر می آیــد ـ بلکــه به طــور خــاص »امور 

سیاســی« بــوده اســت. اشــتراوس در ترجمــٔه عبــارت 

ایتالیایــی cose del mondo یعنــی »امــور دنیــوی« از 

»نظــرگاه )یا معنای؟( ســّنتی« دچار بی توّجهی و غفلت 

شده است، معنایی که گیلبرت آن را درست می داند. 

در مــورد نکتٔه نخســت بایــد اظهار کرد کــه گیلبرت به 

اشــتباه فرضیــه ای کــه مــورد بحــث و جــدل اســت را 

می کنــد.  فــرض   مســلم الثبوت 

برخــاف مّدعــای وی، تعابیــر فــوق، نه در دو ویراســت 

نخست گفتارها، کتابی که پس از مرگ ماکیاولی چاپ 

شـــده اســت، آمده انــد، و نــه در دســت نویس های بعد، 

دست نویسی که پخته تر و معقول تر به نظر می آید. این 

مــوارد در جایــی وجــود دارنــد که گیلبرت به خطــا آن را 

در  یعنــی  می نامــد،  دســت نویس«  »یادداشــت های 

قســمتی از گفتارها که در واقع تنها جزئی از این کتاب 

اســت کــه بــه دســتخط خــود ماکیاولی بــر جــای مانده 

است. این قسمت - گرچه دست نویس است- از ابتدا به 

انتها برخوردار از جماتی روشن و واضح است که نثری 

منقــح و نیکــو دارد و ]شــبیه بــه[ چرک نویــس نیســت. 

حقیقتــی اســت که یگانه مســئلٔه مهم متنــی در کتاب 

گفتارهــا، حذف تنها بخشــی اســت کــه تا ایــن زمان به 

دســتخط خــود ماکیاولی وجــود دارد، ولیکن این ســخن 

متخّصصــان  همگــی  کــه  نیســت  ســخته ای  و  راســت 

ماکیاولــی بــه حذف ایــن بخش نظــر داده انــد. ما هنوز 

»نمی دانیم« که آیا ماكياولی این بخش را حذف کرده یا 

نــه و یا چه هنگام بدین کار مبادرت ورزیده اســت. هم 

 cose در این خصوص و هم در رابطه با عبارت ایتالیایی

del mondo تنهــا کافــی اســت کــه بیــان کنیــم که در 

کتاب گیلبرت، کتابی که در ســال ۱۹۶۵ منتشــر شــده 

اســت، او عبارت tutte le cose del mondo از کتاب 

سوم گفتارها فصل اّول را به »هر آنچه در زمین هست« 

ترجمــه یــا مجــّدداً جمله بنــدی می کنــد. عاوه بــر این، 

گیلبرت بی آنکه دّقت نظر و تیقن الزم را داشته باشد و 

بدون ارجاع دادن به اشتراوس، دقیقاً از همین کتاب به 

نقل  قول عباراتی می پردازد، که به اشــتراوس بابت اّتکا 

بــه آن هــا حمله می کنــد. البته که گیلبرت هــر دو نکتٔه 

مــورد نظــرش را در کتاب خویش پــس می گیرد، هرچند 

الی ایــن قضیــه را بــاال نمــی آورد و چیــزی در ایــن بــاب 

نمی گویــد. من در اینجا به نمونــه ای از بذله گویی های 

بــدون ضــرر اشــاره کــردم. اّول بدین جهــت کــه ]اّتفاقاً[ 

زیانباری آن ها را خاطرنشان سازم و دوم به این دلیل که 

با سرنیزه عمل کنم. اشتراوس بیان می دارد که بیشی از 

ســخنان بــه شــدت بی رحمانــه و شــرارت بار ماکیاولــی 

به گونــه ای جّدی و قاطع ابزار نشــده اند؛ بلکه ماکیاولی 

سعی داشته تا با اظهار چنین گفته هایی، رهروان خود را 

برهانــد  زنْ صفتــی  از  خشــن گردانی۲،  رونــِد  اثنــاء  در 

»درست به همان نحوی که فرد، فرود آوردن سرنیزه را از 

آموزٔه نهانی اشتراوس 
بر حق طبیعی کالسیک 

استوار و ابتناء گشته است، 
لیک او قصد دارد تا اعتقاد 

به حق طبیعی را با سّنت 
مربوط به باور مذهبی 

قرین کند یا از رهگذر این 
سّنت تکرار کرده و واگوید؛ 

به قسمی که پنداری، 
فیلسوفی سیاسی پیش بینی 

می کند که فیلسوفی 
دیگر به دانشمندان یا 

موّرخان متوّجه می شود 
تا از او حمایت کرده 
و پشتیبانی اش کنند و 

قصد میکند از یاری ِفَرق 
نامعدود پاپی هم نفع و 

نصیبی ببرد
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طریــق کار با ســاح های به مراتب ســنگین تر از آنچه در 

جنگ های واقعی اســتفاده می کند، می آموزد«؛ اّما فرد 

بــرای در هــم شکســتن مقاومــت دیگــران یــا در هر حال 

قربانیان بی گناهی که چنین اسلحه های ثقیلی بر تن و 

بکنــد؟ چــه  بایســتی  می شــود،  کوبیــده  آنــان   جــان 

فی الواقع، محّصلین نظریٔه سیاسی همچون جان هالوول۳ 

و بعدترهــا، ويلمــور کنــدال۴ در نقــدی مفّصل تــر بر کار 

 اشــتراوس، با اشتیاق بسیار به ستایش وی پرداخته اند.

اخیــراً آرنالــدو مامیگلیانــو۵، لئــو اشــتراوس را به عنــوان 

»نویسندٔه یکی از باریک اندیشانه ترین و موشکافانه ترین 

نقدهای مامت گر و سرزنش آمیز بر بی اخاقی و الحاد 

ماکیاولــی« بــه متخّصصان ایتالیایی شناســانده اســت. 

این طور که پیداست، آشنایی مامیگلیانو هم با اشتراوس 

و هــم بــا ماکیاولــی چنــان گســترده بــوده اســت کــه او 

علی الظاهر تنها تصّرف مقام آموزگار کّف نفس را برای 

ماکیاولی مناســب تشــخیص داده است. گفتنی است 

که این مقام را دانته گرمینو۶ در کتاب »برداشــت های 

متمایــزی دربــارٔه ماکیاولی اشــتراوس« پیشــنهاد داده 

است، هرچند که خود آن را نپذیرفته باشد. گرمینو در 

ایــن کتاب از تعابیر محترمانه و شــکوه مند فراوانی هم 

دربارٔه اشتراوس و هم ماکیاولی استفاده می کند و کام 

خــود را بــا ایــن بــاور می آغــازد کــه ماکیاولــی ملحــد و 

خداناباور بود. گرمینو این اعتقاد را مّتکی و مبتنی بر 

»توصیه به توبه« می ســازد که زمانی ماکیاولی ســروده 

بود، آنجا که ماکیاولی نیز شــخص را تشــویق می دارد تا 

دریافت هــای متمایزی را برگزیند؛ چراکــه اگر پروردگار 

داود و ســن پیتر را بخشــید، دیگر کدامین گناه را بدون 

عفــو و غیرقابــل بخشــش خواهد گذاشــت؟ کروچه و نه 

اشــتراوس به نحوی شیطنت آمیز سفارش به توبه و انابه 

را »یک جوک پوچ و توخالی« خوانده بود. با تمام این ها، 

بایســتی ســفارش بــه توبــه را جّدی تــر گرفــت و آن را 

کوششــی اّولّیه برای تفســیر مســیحّیت »بر پایٔه ویرتو« 

دانســت )گفتارهــا، کتــاب دوم، فصــل دوم(. ویرتویــی 

ماکیاولیســتی؛ ســفارش و انــدرز بــه توبــه، نوعــی پنــد 

بی آمیــغ نیســت، بلکــه درخواســت و دعوتــی اســت به 

انجام اعمالی که پس از ارتکاب شان باید به توبه متوّسل 

شــد. رابرت مک شــیا۷ در کاوش مفّصل و درازدامنه اّما 

پرمغــز خویــش عنــوان می کند که فــرق میان آمــوزه ای 

روشن و آموزه ای رازآمیز، یعنی تمایزی که اشتراوس در 

مورد ماکیاولی به کار می گیرد، به خود کتاب اشتراوس 

نیز قابل تعمیم می باشــد. آموزٔه نهانی اشتراوس بر حق 

طبیعی کاســیک اســتوار و ابتناء گشــته است، لیک او 

قصد دارد تا اعتقاد به حق طبیعی را با سّنت مربوط به 

باور مذهبی قرین کند یا از رهگذر این سّنت تکرار کرده 

و واگویــد؛ بــه قســمی کــه پنداری، فیلســوفی سیاســی 

پیش بینی می کند که فیلسوفی دیگر به دانشمندان یا 

و  کــرده  حمایــت  او  از  تــا  می شــود  متوّجــه  موّرخــان 

پشتیبانی اش کنند و قصد میکند از یاری ِفَرق نامعدود 

پاپی هم نفع و نصیبی ببرد. برگزیدن چنین باوری طبعاً 

الزم مــی آورد که شــخص الاقل نظری نیــز به ارتش پاپی 

داشــته باشــد و ســوای از این، جانب انصاف را نگه دارد 

که کتاب اشتراوس در جاهایی با اظهاراتی همراه است 

کــه با طبیعــت دینی دنیــای مدرن مخالفــت می کند، 

طبیعتی که به دشــواری با سیاســت تنش زدایی و بسیار 

کمتــر از آن، بــا هم پیمانــی و عهــد برای اّتفــاق، موافق و 

ســازوار است. عّلت رازآمیزی یا محتاط بودن اشتراوس 

ایــن اســت کــه خواننــدگان خــود را بــه رونــد آموختن و 

یادگیری ترغیب کنند. روندی که نیازمند آن اســت که 

به دّقت و به موشکافانه ترین شیوه، به غوررسی جزئیات 

اشــتغال ورزد و بلندتریــن قّله هــای تأّمل و تفّکر را هدف 

می گیــرد، و در طــی آن کمابیش هیچ چیز جز از مســیر 

جهــد و کوشــش خواننده به دســت نخواهــد آمد. کلود 

لفــورت در کتــاب جدید خــود همچون مک  شــیا تاش 

دارد تــا شــیؤه اشــتراوس را علیــه خــود او بــه کار بنــدد. 

لفــورت در عیــن اینکــه به تحســین اشــتراوس از جهت 

التفــات بــه مســئلٔه خوانــش ماکیاولــی می پــردازد، اّمــا 

مّدعی می گردد که میان ارج فراوان ماکیاولی  -در مقام 

یک فیلســوف - نزد اشــتراوس و فرِض او که می گوید هر 

آنچــه ماکیاولــی تقریر کــرده، از پیش برنامه ریزی شــده 

است، تناقضی وجود دارد. فرض اشتراوس این است که 

فلسفه یعنی آموزش و تعلیم، و فیلسوف یعنی استاد؛ اّما 

به طور مشخص بر پایٔه سّنت کاسیک، نمی توان فلسفه 

را در مرتبٔه حاصل و دســتاورد فیلســوف فهمید. مطابق 

شرح اشتراوس در باب توضیح ماکیاولی دربارٔه روش و 

شیوه اش بایستی فرض را بر این بگذاریم که این تناقض 

کاماً حساب شده و عامدانه است و اشتراوس آموزه ای 

را از زبــان ماکیاولــی تکــرار کــرده  تا به آموزٔه کاســیک 

خودش باز گردد. اّما نکتٔه مهم اینجاست که لفورت از 

اصــرار و ابــرام اشــتراوس بــر ضــرورت قدم فرا نهــادن از 

کتاب چشم پوشی می کند و آن را نادیده می گیرد، و به 

تخلیــط دو چیز دچار می گردد: یکی تمهید کردن آنچه 

فیلســوف برای خواننــدگان فراهــم آورده و دیگری آنچه 

به این ترتیب، اشتراوس 
تفاوت میان ماکیاولیسم و 
ماکیاولی را می پذیرد ولیکن 
اعتقاد دارد که بایستی با 
ماکیاولیسم آغازید تا بتوان 
از آن فراتر رفت. اّما پرسش 
اینجاست که گامی فراتر 
نهادن رفتن به چه شکلی 
امکان پذیر می گردد؟
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خود تشــخیص می دهد و بازمی شناســد و از خوانندگان 

خــود نیــز طلــب می کنــد تــا همــان را تشــخیص داده و 

بازشناســند. اشــتراوس از »جادوی کارآزمودگی« سخن 

بــه میان می آورد، ســحر و جادویی که ماکیاولی منتقل 

می کنــد. ِســحری کــه به گونــه ای مبهم در عبــارت »ما 

می دانیــم« در ِکلک و لســان پــاره ای متخّصصان پژواک 

یافته است. هنر و کیاست کتاب اشتراوس، اندیشه هایی 

دربارٔه ماکیاولی، به این اســت که خاطرنشــان می سازد 

حّتی بعد از »فتنه انگیزی و فریب کاری آدمیزاد به آنچه 

قادر است، دست می یابد« )گفتارها، کتاب دوم، فصل 

پنجم(. مســایل فاســفٔه سیاسی کاســیک، با استواری 

برقرارند؛ اشتراوس از این راه تاش می کند تا به کارزاری 

علیــه ســحر کارآزمودگــی بپــردازد. ممکــن اســت ایــن 

»آمــوزه« تالــِی ناخواســتٔه گفته هــای ماکیاولــی باشــد، 

گفته هایی که اشتراوس آن ها را واژه به واژه و بر پایٔه فرض 

بنیادینی که در ذهن داشته، مورد تدقیق و واکاوی قرار 

اســت.  داده 

بدین ترتیــب، هنگامــی  که این انتقادات مجــّدداً مطرح 

می گردند و انتقادات دیگری نیز پیش کشیده می شود، 

حقیقتی عیان می گردد و آن اینکه بالکل کتاب اشتراوس 

متخّصصــاِن  جامعــٔه  خامــوش  ســتایش  و  تکریــم  بــا 

ماکیاولی پژوه مواجه شــده اســت. اشتراوس نشان داده 

است که سکوت مؤثرترین راه عقا برای ابراز مخالفت و 

تنافر با افکار عمومی است، اّما نکته اینجاست که افکار 

عمومِی طلیق اللسان و زنخ زن، تنها وقتی مهر خاموشی 

بــر لــب می زند که ضرر و خســرانی در کار باشــد. حّتی 

ایتالیایی ها و شاید به طور خاص، ایتالیایی ها ترک سخن 

کرده و ســکوت را برگزیدند. زیرا آن ها صاحباِن دلواپِس 

ماکیاولی تاریخِی موّرخان هستند. جنارو ساسو در زمان 

کــه  داشــت  بیــان  در ۱۹۶۳،  شــهریار  رســالٔه  ویرایــش 

بهره جویــی ماکیاولــی از حکایــت داود و شــائول بــه این 

دلیــل بوده اســت که اهمّیــت و الزام نبرد با ســاح های 

خــودی را خاطرنشــان ســازد. ساســو بــه طــرح ایــن نکته 

پرداخــت کــه این مثال »بدون تردیــد مثال بی مانندی« 

در روایت ماکیاولی اســت، مثالی که در آن شخص یک 

چاقــو و یک فاخــن در دســت دارد، در حالی که مراد و 

مقصــود ماکیاولــی، زیبندگی و ارزنده بودن ســاح های 

خــود شــخص، بــدون توّجــه بــه آنچــه کتــاب مقــّدس 

می گوید، است. با این حال، اشتراوس در تفسیر خویش 

از ایــن مثــال نکاتی را نتیجه گرفته و عرضه می دارد که 

»علی االطاق غیر قابل پذیرش اند«. البته در سال ۱۹۷۲، 

ساســو کمــی انعطــاف و نرمــش بــه خــرج می دهــد و 

می گوید تفســیر غامض اشــتراوس، که مفّسری زیرک و 

کّیس اّما مناقشه برانگیز است، حداقل از این شایستگی 

برخــوردار اســت کــه ابطــال گــردد. در هــر حــال، اگــر 

متخّصصــان ماکیاولــی نقــد آزمندانــٔه کنــدال را از نظر 

گذرانده بودند، از سردی این بیان، لرزه بر اندامشان می 

افتــاد که برای کنار آمدن با این کتاب باید از شــش ماه 

زندگــی خــود صرف نظر کنید، شــش مــاه زمانی بســیار 

طوالنی اســت، حّتی برای هضم این کتاب یا برای رفتن 

دیــن. تغییــر  حّتــی  یــا  و  تعطیــات   بــه 

بــه جانــب این نظر تحریص می شــویم که اظهــار بداریم 

ســتایش خاموش اشــتراوس ِعقاب کردنی است در برابر 

خاموشــی و سکوت وی دربارٔه متخّصصان معاصر، زیرا 

اشــتراوس تنها از ســه متخّصْص مســتقیماً اسم می برد: 

نخست؛ یاکوب بورکهارت در سدٔه نوزدهم، کسی که با 

گفتن اینکه فلســفه لّذت می برد الهّیات را با انفکاک و 

تمایز میان آنیما و آنیموس شرمنده کند، آوازه و اشتهار 

ابدی برای خویش به ارمغان آورده اســت. دوم؛ ویلیام 

اچ. پرســکوت۸ اســت، که او نیز متفّکر ســدٔه نوزدهمی 

جســت وجوی  در  پیــش  مّدت هــا  اشــتراوس  و  اســت 

»موّرخــی که بــه امتثال و اقتفاء اقصــی کمال ممکن از 

اصول اخاقی مشهور باشد« از او نام برده بود تا بعدتر 

بتواند برای کندن کلک اصول اخاقی نقلی از او بیاورد؛ 

و ســوم، آقای ای. اچ مک دونالد از کالج کلیر کمبریج۹، 

کســی که به نحوی شایســته و شــاید کمــی متهّورانه به 

تصدیق این حقیقت دست زده بود که روزگاری همگان 

بــر ایــن پندار بودنــد که تاریخ لی ویوس متشــّکل شــده 

اســت از ۱۴۲ کتــاب. بــا این همه، همان گونــه که به طور 

ضمنی اشــاره کردم، اشــتراوس هرگز نســبت به جامعٔه 

متخّصصــان ماکیاولــی خاموشــی پیشــه نکــرده اســت. 

هنگامی که به گردآوری اشــارات متنی هّمت گماریم، 

دربــارٔه  »ماحظاتــی  نظیــر  عباراتــی  مثــال،  به عنــوان 

منتقدان مدرن«، »نویسندگان بسیاری که ماکیاولی را 

خداناباور و پاگان نامیده اند«، پاره ای متخّصصانی »که 

عقیــده دارنــد کــه اگر فــرض بگیریــم ماکیاولــی تمامی 

گفته هــای خویش را از پولیبیوس گرفته اســت جملگی 

مشــکات محــو می گــردد«، »دیدگاه هــای غامض تــری 

ســرانجام  و  نهاده انــد«  پیــش  مــا  روزگار  فرهیختــگان 

»موّرخان مدرن«ی که خود را از بند وســایل کانی که 

اطّاعات را در اختیارشــان قرار می دهد رها می ســازند، 

اطّاعاتــی کــه چــون به ســهولت می تــوان آن هــا را مورد 

پس به هیچ وجه نمی توان 
مّدعی شد که فرضیات 

اشتراوس ابطال شده اند، 
زیرا از میان صدها گزاره ای 
که در کتاب او وجود دارد، 

گزاره هایی که هر یک 
ممکن است به راه خطا 
رفته باشند، هنوز حّتی 

یکی از آن ها اشتباه از کار 
در نیامده است
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اســتفاده قرار داد، مبتذل و ســطحی خوانده می شوند، 

به وضوح مشاهده می کنیم که تنها خطای اشتراوس در 

رعایت ادب تخّصصی این اســت که نتوانســته اســامی 

کتــاب  در  اشــتراوس  آورد.  یــاد  بــه  را  متخّصصــان 

اندیشــه هایی دربارٔه ماکیاولی موضوعات یاد شــده در 

ادبّیات تخّصصی را یکسره و به تفصیل مورد کنکاش قرار 

داده و می کاود: و اینکه ماکیاولی فیلسوف بود یا خیر، 

چه رابطه ای میان کتب شهریار و گفتارها در کار است، 

معنــای ویرتــو چیســت، ماکیاولی با لورنــزو مدیچی چه 

ارتباطــی داشــته اســت و در فرجــام مســایلی همچــون 

سودای ماکیاولی برای کسب قدرت، و جایگاه تاسیت و 

پولیبیــوس در اندیشــٔه ماکیاولــی. شــّکی نیســت کــه 

اشــتراوس خــود نیــز بــه طــرح مســائلی اقــدام می کند، 

ولیکن مطرح ساختن این مسایل باعث نمی گردد که او 

از مسائل دیگران غفلت کند. برعکس، اشتراوس مسائل 

دیگران را به درک خویش و پاســخ خود را به این مســائل، 

هنگامــی کــه قــادر اســت بــه آن ها پاســخ دهــد، مربوط 

میــان  تفــاوت  اشــتراوس  ترتیــب،  ایــن  بــه  می کنــد. 

ماکیاولیسم و ماکیاولی را می پذیرد ولیکن اعتقاد دارد 

که بایســتی با ماکیاولیســم آغازیــد تا بتــوان از آن فراتر 

رفت. اّما پرســش اینجاست که گامی فراتر نهادن رفتن 

به چه شکلی امکان پذیر می گردد؟ اگر به این شک دچار 

شویم که دچار این تردید شویم ماکیاولیسم به تحریف 

ماکیاولی دســت می زند و چهرٔه معکوســی از او نمایش 

می دهــد، ناگزیــر، عــاج شــک مــا ایــن خواهــد بــود که 

نماییــم.  ارائــه  ماکیــاول  از  تحریف نشــده  نظرگاهــی 

ماکیاولــی وقتی بیشــترین یــاری را به ما می رســاند که 

خودش دســتچین کرده و برمی گزیند و به بسط غایات 

خویش اقدام می کند. بنابراین، الزم است که به مقصود 

و منظــور ماکیاولــی عطف توّجه داشــت. مراد و منظور 

ماکیاولــی را نمی تــوان در کردار و تقریرات وی در مقام 

دبیر فلورانس به روشــن ترین وجه ممكن تشــخيص داد، 

یعنــی مقامی که او را زیر ســلطه و چیرگــی دیگران قرار 

می داد. بالعکس، بایستی مقصود و منظور ماکیاولی را 

63۸

فصل پنجم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



در کتاب هایــش، و به ویژه یا حّتی فقط در دو کتابی که 

مّدعی می شود هر آنچه به تجربه و تحقیق کسب کرده 

و در آن ها ابراز نموده است، جست و جو کرد: کتاب های 

شــهریار و گفتارهایــی دربــارٔه لی ویوس. ایــن دو کتاب 

مقــام و منزلــت ویــژه ای دارنــد و هر یک از آن هــا را باید 

به تنهایــی و بدون هیچ ارجاعــی به خارج از این دو متن 

مطالعــه کــرد. مگــر اینکــه هــدف از ارجاعات خــارج از 

کتاب، یافتن معنای قصدمند ماکیاولی و تحت هدایت 

خود او باشد. هر ارجاعی که به ماکیاولی صورت گیرد 

و قصــد داشــته باشــد معنایــی کــه او بایــد در پــی اش 

می بــوده از شــرایط خارجــی ای کــه او تشــخیص نــداده 

اســت، اســتخراج کند، کاری جز بســتن راه برای عرضٔه 

دیدگاهی تحریف نشــده از ماکیاولی نمی کند و دیدگاه 

مفّســر را بــر متــن تحمیــل می ســازد؛ نتیجتــاً تحقیق به 

ماکیاولیســمی دیگر منتهی خواهد شد. کاری به غایت 

مذبوحانه اســت اگر بخواهیم در فهم اشارات ضمنی و 

حکایــات ماکیاولــی خــود را محــروم از دانــش تاریخــی 

بگردانیــم، و از دیگــر آثــار قلمــی ماکیاولــی -آثــاری کــه 

قادرنــد تفســیری را تأیید را تکذیب کنند- چشم پوشــی 

کنیم. لیک عبث و بی حاصل است که درک و دریافت 

خویش از مراد و مقصود ماکیاولی را بر دانش تاریخی و 

ســایر آثار وی بنا کنیم. آنگاه که به وارســی آثاری چون 

شهریار و گفتارها می پردازیم، به سرعت متوّجه می شویم 

که فی الواقع این دو نوشــته، آن چنان که گفته می شــود 

بــه طــرح موضوعــات حّســاس و پراهمّیتــی می پردازند؛ 

موضوعاتــی که در خصوص »سرشــت حســود و بدخواه 

آدمــی« روش ها و نظم های نوآیینی عرضه می کند و به 

شــهریاران دل چرکیــن مشــاوره می دهد، شــهریارانی که 

به حق نسبت به مشاوران جاه طلب ظنین و مشکوک اند. 

بر همین اســاس، باید چنین برداشــت کرد که ماکیاولی 

حّتی آن هنگام که سبک بال تر از همیشه سخن می گوید، 

متأثر از دیگران می باشد و ناچاراً، دیگران را وسیلٔه تحّقق 

هدف خویش قرار می دهد. ماکیاولی برای رســیدن به 

ایــن هــدف بایــد با حزم و پروا باشــد تا بیــش از اندازه یا 

کمتر از قدر الزم ســخن نگوید. با این وجود، به درســتی 

می توان این پرسش را پیش کشید که آیا ماکیاولی غرض 

و مقصودی دارد یا طرح و برنامه ای را در سر می پروارند؟ 

او خود به صراحت عنوان می کند که از تقدیم کتاب های 

شــهریار و گفتارهــا، هــر دو  - و واضح تــر از شــهریار در 

گفتارها - طرح و برنامه ای در ســر دارد. این موضوع که 

آیا ماکیاولی طرح و برنامه ای دارد یا نه، و یا به گسترش 

نــه – چنان کــه  یــا  اقــدام مــی ورزد  برنامــه اش  طــرح و 

اشتراوس می پندارد - و این مسئله که به راستی آیا آدمی 

قادر است همچو موضوعات وسیع و گسترده ای را اراده 

کند، مســائلی هســتند که بایســتی در طول کندوکاو و 

تفّحــص بــرای شــواهد و قرائــن مربــوط به غــرض و قصد 

ماکیاولی پاسخ داده شوند، و اصاً نباید بحث و فحص 

دربــارٔه آن هــا را تا پیش از تحقیق و پژوهش تعطیل کرد. 

ما نخواهیم توانســت این نکته را به اثبات برســانیم که 

ماکیاولــی غــرض و مقصــودی در ســر داشــته، جز اینکه 

کشــف کنیم کــه غرض و مقصــود چیســت؛ بدین روی، 

امکان انکار این موضوع وجود ندارد که ماکیاولی غرض 

و مقصودی منسجم داشته است، مگر اینکه به نحوی در 

پیــدا کردن و اســتکرام چنین غــرض و مقصودی ناکام و 

نامــراد مانده باشــیم. به همیــن خاطر، ابطــال فرضیات 

اشــتراوس نه تنهــا ضرورتــی بــه فورّیت دارد بلکــه نباید 

لمحه ای به تأخیر بیفتد، حّتی اگر مجبور باشیم برای به 

انجام رساندنش شش ماه زمان بگذاریم. پس به هیچ وجه 

نمی تــوان مّدعــی شــد کــه فرضیــات اشــتراوس ابطــال 

شــده اند، زیــرا از میــان صدها گزاره ای کــه در کتاب او 

وجــود دارد، گزاره هایــی کــه هر یک ممکن اســت به راه 

خطا رفته باشــند، هنوز حّتی یکی از آن ها اشتباه از کار 

در نیامده است. اشتراوس کتاب های شهریار و گفتارها 

را به صورتی باریک بینانه و با عطف نظر به این ضرورت ها 

مورد تفّحص و غوررســی قرار داده است تا از رهگذر آن 

بــه کشــف و پیدایی اغراض و مقاصــدی نائل آید که در 

روز روشــن تنها تا انــدازه ای قابل رؤیت اند. اگر اشــتباه 

نکــرده باشــم اشــتراوس در کتــاب خــود، چهــار دفعه از 

عبــارت »روز روشــن« اســتفاده می کنــد. از آنجــا کــه 

اشــتراوس پیوســته مّدعی بــوده که دانــش اجتماعی را 

به صورت تجربی پیگیری می کند، از »نکات کوچک«ی 

که ممکن است وقایعی فاقد معنی باشند غفلت نکرده 

است، اگرچه متذّکر می گردد که نکات کوچک، تنها در 

پیوستگی با نکات بزرگ واجد معنا می شوند. اشتراوس 

بــا توّجــه بــه اشــارٔه ماکیاولی »نــکات کوچــک« را مورد 

امعــان نظر قــرار داده اســت؛ چه ماکیاولــی در گفتارها 

)کتاب ســوم فصل ســی و سوم( کنســول روم را تحسین 

کــرده و گرامــی مــی دارد کــه cose piccole را خــوار و 

ناچیز نمی شمردند، یعنی چیزی که از رهگذر آن اغراض 

و مقاصد خدایان بازشــناخته شــده، یا شاید بتوان گفت 

تفسیر می گشتند و با طرح ها و برنامه های انسانی برهم 

نهاده شده و تطابق می یافتند. از این گذشته، ماکیاولی، 

ماکیاولی در این فصل 
عنوان می نماید که وقتی 

دشمن مرتکب خطایی 
بزرگ می شود، باید شک 

نکرد و اطمینان داشت که 
کاسه ای زیر نیم کاسه است 

و خدعه ای در کار است. 
سپس برای عرضٔه مصداق 
سخن نغز و بدیع خویش، 

مرتکب خطای فاحشی 
شده و جنگی را شاهد 
مثال می آورد که در آن 

دشمن دست به خطایی 
فاحش نزده است
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بــه تحســین لی ویــوس می پردازد کــه این ســخنان را در 

دهــان کنســول روم می گــذارد، و به همین جهت، بیان 

می دارد که نویســندگان قادرند عائم و رّدی از ســخنی 

کــه قصد بیانــش را دارند، بــر جای بگذارند. اشــتراوس 

سررشتٔه کار را از این گفتٔه ماکیاولی اّتخاذ می کند که 

لی ویوس سخن خود را به تعریض و با ذکر مثالی عرضه 

مــی دارد کــه خواننــده از او انتظــار دارد. از همیــن رو، 

امکان دارد که نویســنده سکوتی معنادار اختیار کند و 

آن را از سکوت احمقانه۱۰ ممتاز و جدا نماید.

اشــتراوس به زبان می آورد و ما را با سرانگشــت اشاره 

می دهــد کــه بهره گیــری ماکیاولــی از اقــوال لی ویــوس 

کلیدی اســت که ما را به جانب طرح و برنامٔه ماکیاولی 

در کتــاب گفتارها رهنمون می شــود، کتابی که بلندتر 

از شــهریار اســت و با ضمیری آرام و فراغ بال قلمی شده 

است. طرح و برنامٔه کتاب شهریار را می توان واضح تر از 

همــه، با نظر به موضوع اصلی کتاب فهمید، موضوعی 

که با ضرورت های مربوط به پیشــٔه پرمشغلٔه )سیاست( 

سازگار می افتد. وانگهی اشتراوس بر فصلی از گفتارها 

توّقــف می کند که به خطاهای فاحــش اختصاص دارد. 

ماکیاولــی در ایــن فصــل عنــوان می نمایــد کــه وقتــی 

دشــمن مرتکب خطایی بزرگ می شــود، باید شــک نکرد 

و اطمینــان داشــت که کاســه ای زیر نیم کاســه اســت و 

خدعــه ای در کار اســت. ســپس بــرای عرضــٔه مصــداق 

ســخن نغز و بدیع خویش، مرتکب خطای فاحشــی شده 

و جنگی را شــاهد مثال می آورد که در آن دشمن دست 

به خطایی فاحش نزده اســت. از این جهت اســت که به 

بــاور مــن هیچ متخّصصــی تا پیــش از اشــتراوس در این 

خصوص شــکی به دل راه نداده اســت که ممکن اســت 

فریــب و نیرنــگ ماکیاولی در پس خطایــی فاحش چهره 

 در حجــاب کــرده باشــد و از نظرهــا پنهان شــده باشــد.

کشــیش ال جــی واکــر۱۱ از جملــه متخّصصــان پیــش از 

اشــتراوس اســت کــه در ویراســت گرانقــدری از کتــاب 

گفتارها، سادگی چشمگیری از خود نشان داده و نمایان 

ساخته است که سادگی تا به کجا می تواند جلو برود. او 

فهرست و خاصه ای بالغ بر بیست و سه خطای ماکیاولی 

را تهیه کرده و به نمایش گذاشــته اســت. فهرست او از 

یک طرف، فهرستی بلند است چراکه هر کدام از آن ها را 

می تــوان خطایی فاحش معرفی کرد، به حّدی فاحش که 

تنها دشمنی فریبکار می تواند آن را از قبل طرح ریخته 

باشــد )شاید دوست تان قصد داشته باشد تا گاهی شما 

را فریب دهد؟( و از طرفی دیگر بســیار مختصر اســت، 

چون که صدها خطای فاحش ماکیاولی در کتب شهریار 

و گفتارها را به حســاب نیاورده اســت، نظیر خطایی که 

اندکی قبل بدان اشاره کردیم.

ایــن گفتــٔه حقی اســت کــه اشــتراوس نمی تواند  بی  

اثبــات کنــد کــه ماکیاولــی غــرض و  کســر و نقصــان 

مقصــودی دارد ااّل آنکــه ثابــت کنــد غــرض و مقصــود 

چیســت؛ اّمــا او الاقــل از ایــن توانایی برخوردار اســت تا 

شــواهد و قرائن متقن و اســتواری ارائه نماید، شــواهدی 

کــه به نحــو معمول، چشــم نداریم بر غــرض و مقصودی 

انسانی راهبری کند، و شواهدی که نشان می دهد نکتٔه 

رازآمیزی در میان اســت که بایســتی باز شــده و تشریح 

گردد. یکی از منتقدان دلیری کرده و به رد این حقیقت 

پرداخته اســت که تعداد فصول گفتارها با تعداد فصول 

کتاب تاریخ لی ویوس )۱۴۲ فصل( یکسان و برابر نیست، 

و این موضوع را »اّتفاقی عجیب« نام نهاده اســت. اّما 

نکته اینجاســت که او مجبور شــده اذعــان کند که این 

مطلب »اّتفاقی عجیب« است و از این مقدار شجاعت 

بی بهره بوده که گفتٔه خود را در خصوص زیادت وقایع 

و در واقــع نامعــدوِد دیگری بیازماید که اشــتراوس آن را 

پیدا کرده و به حال خود گذاشــته تا دیگران بیابند. در 

حقیقت،  دوراندیشــانه تر این اســت که سخنی از تنافر 

و نامأنوســی به میــان نیاوریم. به همان ســان که قاطبٔه 

متخّصصــان تدبیــر کــرده یــا به غریــزه چنیــن کرد ه اند، 

زیــرا تنهــا یک مورد غــرض و مقصود و منظور مســتور و 

پنهانی، هر چه می خواهد باشــد، کافی اســت تا نشــان 

بدهد اشــتراوس –علی رغم خطاهایــش- هنگام خوانش 

ماکیاولــی در راه درســتی گام برداشــته اســت، و ســایر 

متخّصصان -جملگی ایشان - در مسیر به غایت اشتباهی 

قــدم گذاشــته اند. حــاال بینش هــا یا انکشــافات ایشــان 

هــر چه می خواهد باشــد. با عطف توّجه بــه موردی که 

از تدبیــر و عاقبت اندیشــی متخّصصــان یــادآور شــدیم، 

ماکیاولی در گفتارها )کتاب اّول فصل سیزدهم( در این 

خصوص به بحث می پردازد که به چه شکلی رومیان در 

کنــار ســایر ابزارها از دین بهره می جســتند تــا به هرج و 

مرج و آشوب ها خاتمه دهند. به عنوان مثال، ماکیاولی 

بــه بیان آشــوب ها و قیام های مربــوط به قوانین ترنتیا۱۲ 

اقــدام می کنــد، قوانینــی که به تحدید قدرت کنســول 

هــا می انجامیــد. ماکیاولی در این خصــوص چنین نظر 

می دهد که آشوب ها به یک باره بازایستاد. هنگامی  که 

»پوبلیــوس روبریــوس«، مقامی بلندپایه و کســی که از 

موقعّیت حکومتی حساســی برخوردار بود، از سنا برون 

از این جهت است که به 
باور من هیچ متخّصصی تا 
پیش از اشتراوس در این 
خصوص شکی به دل راه 
نداده است که ممکن است 
فریب و نیرنگ ماکیاولی در 
پس خطایی فاحش چهره 
در حجاب کرده باشد و از 
نظرها پنهان شده باشد
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شد و خطاب به آشوب طلبان و با سخنانی که توأمان هم 

نشــان از عاقه داشــت و هم تهدیدآمیز بود، به تشــریح 

مخاطرات و مهلکه هایی پرداخت که در کمین شهر بود 

»و پلبيان ها را ترغیب کرد تا قسم یاد کنند که از مسیر 

و هدف کنســول ها منحرف نشــوند«. حال مشکل پیش  

رو ایــن اســت که نــام این شــهروند، چنان کــه لی ویوس 

نــه پوبلیــوس  می گویــد، پوبلیــوس والريــوس اســت و 

روبریــوس؛ موردی که خــود ماکیاولی نیز در جملٔه بعد 

نام او را به درســتی ثبت می کند. واکر، مفّســر پیش از 

اشــتراوس، به زیر و رو کردن واقعه نگاری های جمهوری 

روم مشــغول می شــود تا بتواند »پوبلیوس روبریوس« را 

بیابد و اشــتباه ماکیاولی را متذّکر گردد. اّما اشــتراوس 

بــا خاطــری آســوده و به آســانی پیشــنهاد می دهــد نــام 

»پوبلیــوس روبریــوس« بــه ایتالیایــی ترجمــه شــود کــه 

در آنجــا به معنــی »ســارق عمومی« می باشــد. دو تن از 

مفّســران پــس از اشــتراوس، برتللی و پوپیو، که آشــنایی 

موسع و خوبی با تفسیر واکر داشتند، بی پروا به اختیار 

تفســیر او پرداختند و از کنار این مسئله به سادگی گذر 

کــرده و در مقابلش ســکوت کردنــد. با آنکه متخّصصان 

ماکیاولی بی دّقتی ها و سهل انگاری های بسیاری دارند، 

ولیکن در رعایت یکی از قواعد مربوط به جدّیت تفسیر 

ثابت قدم هســتند و آن ســخت گیر راهبانه است: هرگز 

نخندیــد! و اگــر آن ها تنها یک مرتبه بخندنــد، آن زمانی 

اســت که واعــظ راهبان مزاح و مطایبه ای کرده باشــد و 

اگر او بذله بگوید، دیگر چطور می تواند واعظ باشد؟ اّما 

آن روی سّکٔه قاعدٔه فوق، یعنی اینکه هرگز نباید به دنبال 

غــرض و مقصودی جــّدی در مطایبات و بذله گویی های 

ماکیاولــی بود، آن چنان که باید و شــاید مراعات نشــده 

و پاس داشــته نمی شــود، احتماالً بدین خاطر اســت که 

تکرار و نقل مطایبه های ماکیاولی کاری صعب و سخت 

اســت. بــا وجــود ایــن، می تــوان بیــان داشــت کــه هیــچ 

پاراگرافی در کتب شهریار و گفتارها به فهم در نمی آید 

ااّل آنکــه نکته ای شــوخ طبعانه در آن یافت شــده باشــد. 

اگــر در زمان مطالعــٔه آثار ماکیاولی بیش و کم، لحظات 

مســّرت بخش و دلگشــایی را از ســر نگذراندیــد، بــدون 

تردیــد بایــد متعّجب شــوید. البته این ســخن ابداً بدین 
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معنا نیســت کــه درون مایــٔه ســخنان ماکیاولــی مقرون 

بــه هزل اســت، بلکه به این معناســت کــه او جّدی ترین 

مســائل را در قالــب طنــز و مطایبــه ابــراز می کنــد، زیرا 

انسان ها در مسائل جّدی دخل و تصّرف دارند، مسائلی 

کــه البتــه همچنــان جّدی انــد چــون بــرای ضرورت های 

انســانی پاســخ عرضــه می کننــد. ماکیاولــی در یکــی از 

انتقــادات خویش نســبت بــه وابســتگی به ســواره نظام 

شــجاعی  اســب  بــه  را  حالــت  ایــن  جدیــد،  دوران  در 

تشــبیه مــی کند کــه مردی بــزدل ســوار بر آن اســت، یا 

مــرد دلیــری که بر اســبی ترســو ســوار اســت. )گفتارها، 

کتاب دوم، فصل هجدهم( هر چه بیشــتر به این ســخن 

 ماکیاولی بیندیشــیم، بیــش از پیش به خنده می افتیم.

پیش تــر منتقــدان از دو جنبــه، به نقد و ســنجش شــیؤه 

کشــف غــرض و مقصــود ماکیاولــی از جانب اشــتراوس 

می کننــد  عنــوان  آنــان  نخســت؛  کرده انــد.  مبــادرت 

کــه کشــف ایــن اغــراض و مقاصــد کاری تیزهوشــانه و 

نبوغ آمیز بوده است، اّما نبوغی که متعّلق به اشتراوس 

اســت و نه ماکیاولی؛ دوم اینکه ماکیاولی به طور علنی 

و بــه اعتــراف همه، نویســنده ای متهّور بــوده که آثارش 

در فهرســت ســیاه و لیســت کتــب ضالّه قــرار گرفته اند 

و خــود او نیــز بــه دلیــل سوءشــهرت و بدنامی ناشــی از 

ماکیاولیســم با رنج و محنت مواجه بوده اســت و سخن 

نامربوطی اســت اگر گفته شــود او چیــزی را که از بیان 

آن بیــم و هراســی بــه دل راه نمــی داده، مخفی و پنهان 

می گردانــد. اگــر نبــوغ اشــتراوس یکســره از آن خــود او 

باشــد، الجــرم او بــه همان صورتــی نبوغ خــود را نمایان 

می ســازد که نقاب از رخ بیانــات ماکیاولی برمی دارد. 

عــدم انطباق هایــی کــه میــان کتــاب گفتارهــا و اصــل 

کتــاب - یعنــی تاریخ لی ویوس - وجــود دارد، عیناً همان 

تفاوت هایــی اســت کــه میــان کتــاب اشــتراوس و اصل 

کتــاب - یعنــی گفتارهای ماکیاولی - وجــود دارد. یافتن 

ایــن ناهماهنگی هــا و عــدم تطابــق، کاری بــس ســهل و 

ســاده ای اســت و اگر کســی خواهان پنهان ســازی آن ها 

بــود، به مشــّقت و محنــت می افتاد. هر کســی که باور 

داشــته باشــد از ایــن توانایــی برخــوردار اســت که نبوغ 

خود را در ارائٔه تفســیری منســجم از نوشته ای نامنتظم 

بــه کار گیــرد و مچــش باز نشــود و قصــد و نّیتش پنهان 

 بماند، باید در عمل مّدعای خویش را به اثبات برساند.

فیگور صداقت احمقانه، صداقتی که در مقابل فطانت 

و تیــزی خاطــرِ شــیطانِی اشــتراوس سرگشــته و متحّیــر 

می شود، قانع کننده و بسنده نخواهد بود. به هر صورت، 

مــن به بیان یک مورد از نبوغ اشــتراوس اکتفا می کنم. 

اشتراوس در جایی اظهار می دارد که ماکیاولی به تقلید 

از بروتوس و اقتدا کردن به طریقٔه او می پردازد، »کســی 

کــه بــرای آزاد کردن ســرزمین پــدری خود، به ســان افراد 

کانا و بی مغز سخن می گفت و چیزهایی را می دید و به 

انجام کارهایی اقدام می کرد که با آن ها مخالف بود، و 

به همین دلیل، شــهریار را خشــنود ســاخت«. در کتاب 

ماکیاولی )گفتارها، کتاب سوم فصل دوم( ذکر می گردد 

که بروتوس به ســان کم خردان و مردم خویله به تحسین 

]تارکوینیوس[ می پردازد، و زبان به سخنانی می گشاید و 

چیزهایی می بیند و به انجام کارهایی اقدام می کند که 

از خاف آمد باورهایش هســتند. به نظر من، اشــتراوس 

به این دلیل به حذف واژٔه »تحسین« اقدام می کند که 

نــگاه مــا را به »دیدن« جلب کند و »دیدن« را در درجٔه 

نخســت اهمّیت قرار دهد، و شاید به این دلیل که بیان 

بدارد ماکیاولی چیزهایی را می دید که در تضاد با باورش 

 بودند ]اّما این گونه می دید[ تا شــهریار را خشنود سازد.

ماکیاولی گســتاخ و جسور است، اّما چنان که اشتراوس 

بحثــش را بــه میــان مــی آورد، بی باکــی و بی پروایــی او 

پیوســته به زبانــی خامــوش ســخن مــی گویــد. حّتی در 

گفتارها )کتاب اّول، فصل بیســت و هفتم( جایی که ]با 

اشــاره به ماجرای دســتگیری جیووانــی پاگولو[ موضوع 

بر ســر این اســت که چگونه می توان من حیث المجموع 

نیــک بود یا بــد، و مثالی از یک جّبار کثیرالشــّر می آورد 

کــه داغ گنــاه زنای با محارم و قتــل والدین خویش را بر 

پیشــانی دارد، بی پروایی چندانی در کار نیســت، یعنی 

در مــورد کســی که - وقتی از این فرصــت برخوردار بودـ 

نمی دانست یا جرئت نکرد پاپ را به یک ضربه از پای در 

آورد و اشیای گرانبهای فراوانی که کاردینال های همراه 

پاپ با خود حمل می کردند را برای خود کند. قتل پاپ 

چه نفعی می تواند داشته باشد؟ این اقدام به کشیشان 

نشــان می دهــد کــه شــخص ارزش بســیار کمــی بــرای 

زندگان و قواعد زندگی آنان قائل اســت، اّما آیا این عمل 

به طور کّلی نیک است؟ ماحظه می کنیم که ماکیاولی 

دقیقــاً همان جا که ســخنی جســورانه را مطرح می کند، 

نیشــتری هم می زند. بی پروایی ماکیاولی، بی پروایی او 

را پنهــان می ســازد، چراکه آدمیان اســتعداد پذیرش این 

عقیــده را ندارند که آنکه جســور بــه نظر می آید، ممکن 

است جسورتر از آنچه هست باشد.

ماکیاولــی به منظــور ایضــاح مخاطراتــی که ســفارش 

بــه عملــی نوآیین در بر دارد، حکایتی دربارٔه پرســیوس، 

این گفتٔه حقی است که 
اشتراوس نمی تواند  بی  
کسر و نقصان اثبات کند 
که ماکیاولی غرض و 
مقصودی دارد ااّل آنکه 
ثابت کند غرض و مقصود 
چیست؛ اّما او الاقل از این 
توانایی برخوردار است 
تا شواهد و قرائن متقن 
و استواری ارائه نماید، 
شواهدی که به نحو 
معمول، چشم نداریم بر 
غرض و مقصودی انسانی 
راهبری کند، و شواهدی 
که نشان می دهد نکتٔه 
رازآمیزی در میان است که 
بایستی باز شده و تشریح 
گردد
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پادشــاه مقدونــی، جفــت و جــور مــی کند. پــس از آنکه 

ارتــش روم بــا قــدرت بر پرســیوس فائق آمــد، و هنگامی 

کــه پرســیوس بــا معدود دوســتان خویــش در حــال فرار 

بود، یکی از آنان به احصای خطاهایی پرداخت که عّلت 

اضمحــال پادشــاهی او بودند. در این لحظه پرســیوس 

خطــاب به وی مــی گوید: »خائن! تا به حــال از بیان این 

ســخنان امتنــاع کــرده بــودی و حــاال دیگــر مــن فرصت 

احتیــال و تدبیــر ندارم«. پرســیوس پس از این ســخنان، 

دوست خود را با دستان خویش خفه می کند. ماکیاولی 

در ایــن هنگام به ما درســی اخاقی می دهد: مجازات 

و مکافــات، بدان عّلت واقع شــد که دوســت پرســیوس 

زمانی که باید سخن می گفت سکوت کرده بود و زمانی 

کــه بایــد ســکوت می کــرد لب به ســخن گشــود. همین 

ویژگــی را می تــوان در ترکیــب جالــب توّجــه بی پروایــی 

و فروتنــی در نــزد ماکیاولــی جســت، زیــرا او می دانــد 

کــه در زمان ســخن گفتن چگونه ســکوت کنــد و چطور 

 در هنگامی که باید ســکوت پیشــه کند، ســخن بگوید.

مســئله ایــن اســت کــه بی پروایــی ماکیاولــی تا بــه کجا 

تداوم می یابد و کتاب اشــتراوس، اندیشــه هایی دربارٔه 

ماکیاولــی، در ابتــدا بــه همیــن مســئله مــی پــردازد. 

به گونه ای که اشــتراوس اظهــار می کند که متخّصصان 

میهن دوســت  یــا  دانشــمند  به عنــوان  را  او  ماکیاولــی 

معرفــی کــرده و بدیــن وســیله او را بــه هاتــف مدرنیتــه 

مبّدل ساخته اند. ماکیاولی در قامت یک دانشمند، به 

بســط و گسترش روش شناســی ویژه ای مبادرت نورزید 

تــا بتــوان او را در کنار بنیان گذاران علم مدرن قرار داد؛ 

و در مقــام میهن دوســت، تعّلق خاطر و سرســپردگی وی 

میــان فلورانــس و ایتالیــا در نوســان بود، از سرســپردگی 

و  پخــش  ایتالیــا  در  کــه  وســیع تری  تعّلق خاطرهــای  و 

پراشــیده اند، گــذر می کنیــم زیــرا ماکیاولــی بــر آن بود 

تــا قصــد و نّیــت خویش را بــه تأثیر و اثرگــذاری، معّین و 

محدود سازد. در هر دو مورد ماکیاولی، روی هم رفته، 

کســی اســت که عنــوان می کند ســرزمین پــدری اش را 

بیــش از روح خــود دوســت می دارد. اّمــا همان گونه که 

اشــتراوس می گوید، بسی غیرعقانی است که بگوییم 

ســرزمین پــدری ماکیاولــی چیــزی جــز جهانــی بــود که 

آدمیان می توانســتند به دســت آورند و اینکه ماکیاولی 

دربــارٔه آنچــه باعث می شــود در خاطــر او، روحش قرب 

و منزلــت کمتــری از ســرزمین پدری اش داشــته باشــد، 

بحث چندانی به میان نیاورده است. اشتراوس در پایان 

کتاب اندیشه هایی دربارٔه ماکیاولی این پرسش را پیش 

می کشــد که چه کاســتی و نقصان بنیادینی در فلســفٔه 

سیاســی کاسیک می توانســت کار ماکیاولی را معقول 

جلــوه بدهــد؛ و بــر اســاس و بنیــادی به ظاهــر محــدود، 

بدین پرســش پاســخ می دهد. به گفتّه اشــتراوس، حّتی 

باســتانیان مضطــر و ناگزیرنــد اعتــراف کننــد که شــهر 

خوب۱۳ و بسامان قادر نیست نسبت به وضع تکنولوژی 

نظامی بی تفاوت باشد و بایستی خوبی و دلواپسی روح 

در خصوص خوب بودن را نسبت به ضرورت های مربوط 

به دفاع از خود، در درجه دوم اهمّیت قرار دهیم. یکی 

از منتقدان معتدل اشتراوس، کارل چی فردریش، خرده 

گرفته و گفته اســت »آیا ســخن تنها و فقط بر ســر ساح 

اســت؟ پس به طور مثال، در باب پروپاگاندا یا اقدامات 

معطــوف بــه برانــدازی چه بایــد گفــت؟« اّما نکتــه این 

اســت که اشــتراوس ساح های مربوط به رفاه معمولی۱۴ 

و ســاح های پیوســته بــه رفــاه معنوی  –ســاح هایی که 

ماکیاولــی مفّصاً از آن اســتفاده می کنــد- را با یکدیگر 

بــه مقایســه می گــذارد. اشــتراوس تفــاوت اندکی میان 

باســتانیان و مدرن هــا می بینــد و این گونه قصــد دارد تا 

نشــان دهد که قدم فرانهادن از ماکیاولیســم و رســیدن 

بــه ماکیاولی چگونــه باید ادامه یابد تــا از ماکیاولی نیز 

گذر کنیم.

    1. Felix Gilbert 
2. Process of brutalization 
3. John Hollowell 
4. Willmoore Kendal 
5. Arnaldo Momigliano 
6. Dante Germino 
7. Robert Mcshia 

8. William H.Prescott 
9. Clare College Cambridge 
10. Doltish silence 
11. Father L.J Walker 
12. Terentillian law 
13. Good city 
14. Ordinary welfare

پینوشتها
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 راه حل مدرن در فلسفٔه سیاسی
ترجمٔه بخشی از نوشتار فلسفٔه سیاسی چیست
از لئو اشتراوس
 مترجم: بهراد کامیاب
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بــه  راجــع  کــردن  بحــث   و  گشــادن  ســخن  ]همــاره] 

گره گشایی و راهکاِر کاسیک برای مسئلٔه فلسفٔه سیاسی 

-پرســش پیرامون جامعٔه نیکو- امری ممکن و شدنی بود 

چراکه میان جملگی فیلسوفان سیاسی کاسیک به نحوی 

از انحاء صورتی سازواری و اّتفاِق پایه ای و مشّخص وجود 

دارد: غایت حیات سیاسی چیزی نیست مگر فضیلت، و 

آن نظمی که افزون تر از چیزهای دیگر به فضیلت امداد 

رســانده و کمــک می  کنــد، جمهــوری آریســتوکراتیک، یا 

رژیم مختلط است. اّما در دوران تجّدد )مدرن(، تفاوت و 

تمایز دارند. با این همه، جملگی فیلسوفان سیاسی مدرن 

به جهت مشــارک و ســهیم بودن در یک اصل اساســی به 

یکدیگــر ملحــق می گردنــد و بــه یک نحلــه تعّلــق دارند. 

در بهتریــن حالــت می توان این اصل را به گونه ای ســلبی 

ابــراز داشــت: وازدن و نپذیرفتن انگاره و طرح کاســیک 

به منزلــٔه طرحــی ناواقع گرایانــه. اصــل ایجابی کــه روح و 

جانی به فلســفٔه سیاســی مدرن می دهد، از بنیان دچار 

دگرگونــی و تحــّوالت بســیاری گشــته اســت. واقعّیت و 

دلیل این امر در صورتی به بهترین وجه آشــکار می گردد 

 که بحث را بیش از پیش به شــکلی روایی توضیح دهیم.

بنیان گــذار فلســفٔه سیاســی مــدرن ماکیاولی اســت. او 

کوشــید تا گسســتی از کل سّنت فلســفٔه سیاسی ایجاد 

کند و در این کار کامیاب هم شد. وی موفقّیت خویش 

را با مردانی چون کریستف کلمب مقایسه کرد و مّدعی 

کشف قاّرهٔ ٔ جدید اخاقی بود. مّدعای او البته بر ادله و 

حّجت های حصین و رصینی اســتوار شــده است؛ تعالیم 

سیاســی او «کاماً جدید« اســت. تنها پرســش این است 

که آیا این قاّرٔه جدیْد درخور و ســزاوار اقامت و ســکونت 

آدمی هست یا نه؟

ماکیاولــی در کتــاب تاریخ فلورانس به شــرح حکایتی 

می  پردازد: کوزیمو دو مدیچی یک بار گفته بود که آدمی 

نمی توانــد در حالی کــه متعّهــد و گردن نهــاده بــه انجام 

دعــای عشــای رّبانی اســت، تخت قــدرت را حفظ کند. 

این گفته، تبدیل به دســت آویزی برای دشمنان کوزیمو 

شــد تا اعام کنند که او مردی اســت که خود را بیش از 

موطن پدری اش دوســت می دارد و این جهان فانی را به 

جهان باقی ترجیح می دهد. به همین خاطر، گفته شد که 

کوزیمو فردی بی اخاق و تاحدودی بی دین است. همین 

اّتهام به خود ماکیاولی نیز وارد است. بنیاد آثار او نقدی 

به دین و اخاق است. نقد او بر دین، به طور کّلی نقدی 

بر دین انجیلی و ادیان پاگانی، نکتٔه بدیع و تازه ای ندارد. 

در واقع، نقد او تکرار مجّدد تعالیم و آموزه های فیلسوفان 

ملحــد )پاگان( و ایضاً، بازگفِت ســخن گــروه و نحله ای از 

فیلسوفان قرون وسطایی موســوم به ابن رشدگرایی۱ بوده 

است، و همچنین مســتوجب ایجاد انگارٔه «سه شّیاد«۲. 

اصالــت و تازگــی ماکیاولــی در ایــن گســتره محــدود به 

و محصور در این واقعّیت اســت که او اســتاد زبردســِت 

کفرگویی و ریشــخند گرفتن مقّدســات است. ولیکن ما 

بیش از آنکه به درک دلپذیری و نغز بودن این کفرگویی ها 

برســیم، بیشــتر زیــرِ تأثیــر زنندگــی و بهــت آوری آن هــا 

بوده ایم. بنابراین بهتر اســت پــردهٔ ٔ حجابی که ماکیاولی 

بر کفرگویی های خود انداخته را کنار نزده و آن را به حال 

خود وانهیم. من نقد او به اخاقّیات را مورد مّداقه قرار 

می دهم که با نقد او بر فاســفٔه سیاســی کاســیک یکی 

است. نکتٔه جوهری این نقد را می توان به این شکل تقریر 

کرد: آن رهیافت و موضع گیری نســبت به سیاســت که 

در یک یوتوپیا به اوج خود می رسد، یعنی در توصیفی از 

بهترین نظامی که تقّرر و پیدایی آن بسی نامحتمل است، 

اِشکال و نقصی اساسی دارد. بنابراین اجازه دهید نقطٔه 

عزیمــت خــود را از فضیلت، یعنــی از واالتری غایتی که 

یک جامعه می تواند برگزیند، نگذاریم، بلکه مســیر خود 

را در جهتــی قــرار دهیم کــه عماً همگی جوامــع در پی 

آن هــا هســتند. ماکیاولی آگاهانه به تنــّزل و پایین آوردن 

معیارهای عمل اجتماعی اقدام می کند. مراد و منظور او 

از تنّزل معیارها، به قصد احتمال بالفعل شدن و تحّقق آن 

طرحی است که مطابق با آن، معیارهای تنّزل یافته ساخته 

شده و می توان آن را افزایش داد. بدین سان، وابستگی و 

اّتــکای بــه بخت و تصادف کاهش یافتــه و بر بخت چیره 

 می شــود. رویکــرد ســّنتی بــر این پیش پنداشــت اســتوار 

بــود کــه اخــاق چیــزی واقعــی اســت: اینکــه اخاقّیات 

هــر مقدار هــم که در امــور حکومت هــا و ممالک نامؤثر 

باشــد، نیرویی در نفس آدمی است. ماکیاولی علیه این 

پیش پنداشت مدلل می دارد که تنها در جامعه است که 

فضیلت عملی می شود، آدمیان بایستی به واسطه قوانین، 

ســنن و چیزهایــی از این دســت به فضیلت خــو گرفته و 

عــادت کنند. انســان ها باید به تعلیــم و آموزش فضیلت 

به انســان ها بپردازند. به نقل مارکِس ماکیاولیست خوِد 

معّلمــان و مربّیــان نیز بایــد تعلیم دیده و تربیت شــوند. 

آمــوزش فضیلت به مربّیان اّولّیه کــه همانا بنیان گذاران 

جامعه اند، امکان پذیر نبوده است: مؤسس و بنیان گذار 

روم یــک برادرکــش بــود... اخاق تنهــا در جایی قابلّیت 

تحّقق دارد که اخاقّیاتی وجود نداشته باشد.

زیــرا اخــاق قادر نیســت که به دســت اخــاق آفریده 

از آنجایی که ماکیاولی نیز 
پیامبری بی سالح است، 

برای کسب پیروزی طبیعتًا 
راهی جز امید به تبلیغات 

و پروپاگاندا ندارد. تنها 
عنصری از مسیحّیت 

که ماکیاولی آن را از آِن 
خود می سازد ایده و فکر 

تبلیغات و پروپاگاندا است. 
این ایده، تنها پیوند میان 

اندیشٔه او و مسیحّیت است
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شود. به عبارتی، اخاق نمی تواند موجد خود باشد. قالب 

و زمینه ای که در درون آن اخاق قابلّیت امکانی می  یابد، 

به وسیلٔه بی اخاقی پدید می آید. اخاق بر بی اخاقی بنا 

شــده و عدالت بر بی عدالتی. درســت به همان گونه که 

مشــروعّیت هــر نظامــی در نهایت بر بنیادهــای انقابی 

اســتوار شده است. ماهّیت و سرشت آدمی رو به جانب 

فضیلــت نــدارد و انســان را به طــرف فضیلــت رهنمــون 

نمی شــود، که اگر چنیــن بود، آن وقت عــذاب وجدان و 

محنت روحی برای او بدترین چیز ممکن بود؛ اّما شاهد 

آنیم که رنج و تشــویش شکســت و درماندگی دست کم 

به میــزان رنــج و تشــویش گنــاه نیرومند هســتند و قّوت 

دارند. به عبارت دیگر، نمی توان خیر جامعه، یعنی خیر 

عموم، را در قالب فضیلت تعریف کرد، بلکه باید فضیلت 

را در چارچوب و برحسب خیر عموم تعریف کرد. این فهم 

از فضیلت اســت که به تعّین زندگــی جوامع می پردازد. 

خیر عموم به منزلٔه غایاتی است که عماً همگی جوامع 

در پی آن هستند. این غایات عبارتند از: آزادی از سلطٔه 

خارجی، ثبات یا حکومت قانون، رفاه و کامیابی، و جال 

و شــکوه فرمانروایــی. فضیلــت در معنای مؤثــر و واقعی 

كلمه عبارت است از جمیع عادات و آدابی که برای این 

غایت ضرور و الزامی و مفید هســتند. این غایت، و تنها 

این غایت است که اعمال ما را فضیلت مندانه می سازد. 

هر آنچه به طور مؤثر و عملی در راستای این غایت صورت 

پذیرد، نیکوســت. این هدف هر وســیله ای را توجیه می 

کنــد. ]بدین   ترتیب[ فضیلت چیــزی جز فضیلت مدنی، 

 حّب وطن، یا دلبستگی به خودخواهی جمعی نمی  باشد.

ماکیاولی به این مقدار قناعت نمی کند و به دنبالٔه بحث 

می پردازد. دلبستگی و وفاداری به موطن پدری خود به 

آموزش و تعلیم و تربیت وابســته است. این به معنای آن 

است که یعنی حّب وطن و وطن خواهی یک چیز طبیعی 

نیست. به همان نحوی که آدمی بنا به ماهّیت، روی به 

فضیلت نمی آورد، تمایل او به جامعه نیز امری طبیعی و 

بدیهی نیست. آدمی بنا به سرشت و ذات خود موجودی 

خودخواه است. با این همه، اگرچه آدمی ذاتاً خودخواه و 

متلّون و خودبین و به همین خاطر بد و ُدژ اســت ولیکن 

می توان او را اجتماعی و نیک و با روحیٔه عمومی، تربیت 

کرده و پروراند. الزمٔه این تطّور، اجبار و زور است. توفیق 

ایـــن اجبــار نیــز به جهــت ایــن واقعّیت اســت کــه آدمی 

به گونٔه حیرت انگیزی بســی بیش از آنچــه تاکنون تصّور 

می شده، اهل نرمش و انعطاف پذیری است. زیرا حاال که 

آدمــی به واســطٔه ذات و فطرت خویش به جانب فضیلت 

و کمال هدایت نمی شــود و هیــچ غایت طبیعی ای برای 

او در کار نباشد، آدمی قادر است هر غایت و هدفی که 

می خواهــد را بــرای خود قــرار دهد: آدمــی تقریباً به نحو 

بی حد و حصری انعطاف   پذیر اســت. قدرت و توانمندی 

وی، بســا بیشــتر وعظیم تر، و قدرت بخت و طبیعت به 

همان میزان بسیار ناچیزتر از آن چیزی است که قدمای 

متفّکر باســتانی می پنداشتند. آدمیان بد هستند؛ آن ها 

را باید به زور واداشــت تا خوب باشــند اّما اجبار ماحصل 

بدی، خودبینی، و هواجس نفسانی و شوِق۳ خودخواهانه 

است.

اّما کدامین شوق و اشتیاق، انسانی بد را وادار می کند 

تا مشتاقانه دل مشغوِل اجبار دیگر انسان های بد به خوب 

شــدن و خــوب مانــدن بگــردد؟ کدامین شــوق و هاجس، 

معّلــم و مرّبی آدمیان را آمــوزش داده و تربیت می کند؟ 

این شور و غرض فوق الذکر چیزی نیست مگر اشتیاق به 

حشمت و شکوه و جاه.

بــه شــکوه و  رفیع تریــن و عالی تریــن صــورت شــوق 

احتشام، شوق به شهریاری جدید شدن در معنای دقیق 

کلمه است. شهریار به غایت جدید، کاشف نوع جدیدی 

از نظم اجتماعی اســت یعنی آن کســی که به نســل های 

بسیاری از آدمیان قالب و هیئت می بخشد. بنیان گذار و 

مؤسس جامعه، منفعتی خودخواهانه در حفظ و صیانت 

جامعــه ای دارد که اثر و ماحصل کار اوســت. بنابراین او 

واجد منفعتی خودخواهانه اســت تا اعضای جامعٔه وی، 

 اجتماعی، و الجرم خوب باشند و خوب هم باقی بمانند. 

شــوق به احتشــام و شکوه، میانجی و واسطٔه میان نیکی 

و بــدی اســت و تحویل و تعویــض بدی به نیکی را ممکن 

می ســازد. عالی ترین نوع شــهریار کامــاً جدید را چیزی 

جــز جاه طلبــی خودخواهانــه وسوســه و اغــوا نمی کنــد. 

تکالیــف خطیــر عمومــی ای که برعهــده می گیــرد، برای 

او تنهــا موقعّیتــی مناســب اســت تــا طــرح خــود را جــا 

داده و رنگ آمیــزی کنــد. او تنهــا بدین خاطــر متفــاوت 

از جنایت پیشــگان بــزرگ می شــود کــه آن جانیــان بــزرگ 

واجــد عــذر و دســت آویزی قابــل دفاع و توجیه نیســتند 

 و ااّل نیــت و انگیــزٔه اخاقی هر دو برابر و همانند اســت.

در اینجــا مقــدور نیســت نشــان دهیم ماکیاولــی چطور 

توفیق می یابد تا بر این مبنا، آموزه ای سیاسی را بنیان نهد 

که به نحو تام و تمام ضروریات و الزاماِت سیاسِت خون 

و آهن ۴ را حفظ کند، و توأمان با دفاع از آزادی سیاسی و 

حکومت قانون هم  ساز باشد. من فقط بایستی بدین نکته 

اشاره داشته باشم که پس از چند سده ماکیاولیسیزاسیون 

ماکیاولی کوشید مسیحّیت 
را از همان طریقی منهدم 
 ، کند که مسیحّیت در آغاز
خود را به سبب آن تثبیت 
کرده بود. او قصد داشت 
به تقلید از عیسی مسیح 
بپردازد و نه از موسی 
که پیامبری مسّلح بود. 
ناگفته پیداست که برای 
ماکیاولی، تقلید از مسیح۷ 
تنها به همین نکته محدود 
و خالصه می شد
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اندیشٔه غربی، چه به سهولت می توان به افکار و اندیشٔه 

ماکیاولــی ظاهــر و بیانی کاماً پذیرفتنــی و قابل احترام 

بخشــید. آموزه های او را می توان بدین صورت ذکر کرد: 

آیا خواســتار و طالب عدالت هســتید؟ من به شــما نشان 

خواهــم داد کــه چگونــه خواهیــد توانســت بدان دســت 

یازیــد. عدالــت را نمی توانیــد بــا موعظــه و خطابه هــای 

ناصحانه به کف آورید. تنها هنگامی قادر خواهید شــد 

بدان دست پیدا کنید که بی عدالتی در جامعه به چیزی 

یکسره بی فایده تبدیل گردد. آنچه شما به آن نیاز دارید 

شــکل دادن به شــخصّیت یا جاذبٔه اخاقی نیست، بلکه 

نوع درســت و مناســبی از نهادهاســت که واجد قدرت 

اجرایی و اجبارآمیز هم باشند. کنار نهادِن کار مربوط به 

شــکل دادن به شــخصّیت، و اّتکا و روی  آوردن به نهادها، 

پی آمد و محصــول ویژٔه اعتقاد به انعطاف پذیری بیکران 

آدمــی اســت. در آمــوزٔه ماکیاولــی با نخســتین نمونه از 

نظرگاهی برمی خوریم که از زمان او به بعد در هر نسلی 

خودش را تجدید کرده است. به نظر می رسد اندیشمند 

متهّور و بی باک، دیدگان را به ژرفایی گشــوده اســت که 

فیلسوفان کاسیک، به جهت سادگی رفیع شان، آن را پس 

زده انــد. اّمــا در واقــع، در کل مصنفــات ماکیاولی حّتی 

یک نکتٔه درســت در خصوص سرشــت و فطــرت آدمی و 

امور بشری وجود ندارد که پیش از او فیلسوفان کاسیک 

بی کم و کاست با آن آشنا نبوده باشند. وی محدود شدن 

و تنگنایــِی حیرت انگیــز افــق خویش را به مثابــٔه فراخی و 

گسترده  شدن افق نشان می دهد. چگونه می توان چنین 

فریب یا توّهمی را تبیین کرد و توضیح داد؟

از زمان قدیم تا عصر ماکیاولی، سّنت کاسیک دچار 

دگرگونی های ژرف و بنیادینی شده بود. زیست متفّکرانه 

منحصــر و محدود به دیرها و صومعه ها شــده و فضیلت 

اخاقی به نیکوکاری مســیحی تغییر شــکل داده بود. از 

رهگذر این دگرگونی ها، مسئولّیت انسان نسبت به هم نوع 

و برای هم نوعان خویش، به طرز فزاینده ای گسترش یافته 

بود. به نظر می رســید دلواپســی خاطر و دلســوزی برای 

فــوز و رســتگاری ارواح فنا ناپذیر، انجــام اعمالی را مجاز 

و حّتــى الزامی می کرد که فیلســوفان کاســیک به آن ها 

به چشــم اعمالی غیرانســانی، قســاوت آمیز و ددمنشانه 

می نگریســتند. ماکیاولی نیز تلّقِی به نسبت مشابهی از 

آن اعمــال داشــت؛ او از قســاوت پارسامنشــانه فردیناند 

اهل آراگون، و به طور ضمنی دســتگاه تفتیش عقاید، در 

تبعید مارانوس ها۵ از اسپانیا سخن می  گفت. ماکیاولی 

تنهــا غیریهــودی زمان خــود بود که چنین نظــری را ابراز 

کرد. این طور به نظر می آید که او شــرور عظیم تعقیب و 

آزار دینی را نتیجه و مولود ضروری اصول مســیحّیت، و 

در نهایــت اصول انجیلی فرض می کــرد. او بدین عقیده 

گرایش داشت که تزایِد قابل مشاهدٔه اعمال غیرانسانی 

در افــراد بشــر، نتیجــٔه ناخواســته اّمــا غیرحیــرت آوِر این 

واقعّیت بود که انســان ها هدف بســیار رفیع و بلندی را 

نشــانه گرفته بودنــد. بگذارید اهداف خود را فــرو  آورده 

و پایین  تــر بیاوریــم تــا مجبــور نباشــیم مرتکــب توّحــش 

شــویم که به نحوی روشــن برای صیانت و حفظ جامعه و 

آزادی ضرورتی ندارند. بگذارید حســابگری، یعنی نوعی 

ســودباوری -پیش از اینکه چنین اصطاحی جعل شود-۶ 

را جایگزین نیکوکاری کنیم و تمام اهداف سّنتی را از این 

لحاظ مورد تجدید نظر قرار دهیم.

بنابراین من تصّور می کنم که کم وسعتی و مضیق شدن 

افقی که ماکیاولی نخستین عامل مؤثر آن بود، ناشی از 

خشــمی ضدالهّیاتی، یا الاقل به واســطٔه آن خشم تسهیل 

ـ احساس خشمی که می  توانیم آن را بفهمیم اّما  می شدـ 

نمی توانیم تأییدش کنیم. ماکیاولی نه تنها جوهر تعالیم 

سیاســی، بلکه ســبک آن را نیز از اســاس و بنیان متحّول 

کــرد. می توان بیان داشــت که محتوای تعالیم سیاســی 

او، موارد سراســر جدیدی در خصوص یک شــهریار کامًا 

جدیــد و ُمبَتــَدع بــود، یعنــی در بــاب غیراخاقــی بودن 

ماهــوی بنیــاد جامعــه و از همیــن رو، ســاختار جامعــه. 

کاشــف چنین آموزه ای به ناگزیر بشیر و آشکارکنندٔه یک 

قانــون اخاقــی جدید یــا ده فرمان جدید هم هســت. او 

در رفیع تریــن معنای ممکن، شــهریار کاماً جدید یا یک 

موســی، یک پیغمبر جدید است. ماکیاولی در خصوص 

پیامبــران چنیــن ســخن می گوید کــه جملگــی پیامبران 

مســّلح پیــروزی و نصــرت یافته انــد و همگــی پیامبــران 

بی ساح شکست خورده اند. موسی، مشهورترین مصداق 

یک پیامبر مســّلح است و عیسی مسیح نیز معروف ترین 

نمونــه یک پیامبر بی ســاح. اّما آیا ماکیاولی قادر اســت 

به نحوی منطقی و معقول بیان کند که عیسی شکست 

خورده اســت؟ بیاییم پرســش را به صورت دیگری مطرح 

کنیم: آیا خود ماکیاولی پیامبری بی ســاح نیســت؟ اگر 

بنیان گذاران بی ساح ناگزیر محکوم به شکست هستند، 

پس او چگونه می تواند امید داشته باشد که در مأموریِت 

به غایت جسورانٔه خویش کامیاب شود؟ 

از یک نظر، عیســی به جهت اینکه به صلیب کشــیده  

شــد، شکســت خورد. اّمــا از نظــری دیگر، تــا آنجایی که 

روش هــا و نظم هــای جدیدی کــه بنیان نهاد مــورد قبول 

ماکیاولی از این نقطه نظر 
می اندیشید و می نگاشت: 

اینکه او می تواند دگرگونِی 
اساسی در روش ها و 
نظم ها ایجاد کند، 

دگرگونی و تحّولی که در 
آینده ای نه چندان دور 

به حد کمال می انجامد، 
اّما به همان اندازه امکان 

ح و  داشت چنین طر
برنامه ای منتهی به شکست 

شود. به یقین، وی بر روی 
ع  نابودی قریب الوقو

کلیسای مسیحی حساب باز 
کرده بود
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ملل و نحل و نســل های بی شــماری قرار گرفت، شکســت 

نخورد و پیروز شــد. پیروزی مســیحّیت در گرو تبلیغات 

و پروپاگانــدا بــود: پیامبــر بی ســاح از راه تبلیغات، پس 

از مــرگ پیروز شــد. از آنجایی که ماکیاولی نیز پیامبری 

بی ساح است، برای کسب پیروزی طبیعتاً راهی جز امید 

به تبلیغات و پروپاگاندا ندارد. تنها عنصری از مسیحّیت 

که ماکیاولی آن را از آِن خود می سازد ایده و فکر تبلیغات 

و پروپاگاندا اســت. این ایده، تنها پیوند میان اندیشــٔه او 

و مســیحّیت اســت. ماکیاولی کوشــید مســیحّیت را از 

همــان طریقی منهدم کند که مســیحّیت در آغاز، خود 

را به سبب آن تثبیت کرده بود. او قصد داشت به تقلید 

از عیسی مسیح بپردازد و نه از موسی که پیامبری مسّلح 
بود. ناگفته پیداست که برای ماکیاولی، تقلید از مسیح۷ 

تنهــا به همیــن نکتــه محــدود و خاصه می شــد. خاّصه 

نویسندٔه ماندراگوال با عدم انتشار آثار سترگ خویش در 

زمــان حیاتش، از صلیب گریخت. ماکیاولی براین تصّور 

بــود که هر دین یا «فرقــه ای«، عمری مابین ۱۶۶۶ تا ۳۰۰۰ 

ســال دارد. بــه همین  دلیــل، اطمینان خاطر نداشــت که 

آیــا مســیحّیت حدود یک ســده پس از مــرگ وی به پایان 

می رســد یا اینکه ممکن اســت پانزده سدٔه دیگر نیز عمر 

کند.

ماکیاولی از این نقطه نظر می اندیشــید و می نگاشت: 

اینکــه او می تواند دگرگونِی اساســی در روش ها و نظم ها 

ایجــاد کند، دگرگونی و تحّولی که در آینده ای نه چندان 

دور بــه حد کمــال می انجامد، اّما به همان انــدازه امکان 

داشــت چنین طرح و برنامه ای منتهی به شکست شود. 

نابــودی قریب الوقــوع کلیســای  بــر روی  به یقیــن، وی 

مســیحی حســاب بــاز کــرده بــود. در خصــوص یک نظم 

اجتماعــی جدیــد که می توانســت جایگزین مســیحّیت 

شود، او بدیل هایی این چنینی را در جلوی چشم داشت: 

نخســت، امــکان هجوم فوج هــای بربر از شــرق، یعنی از 

جایــی که امــروزه روســیه نامیده می شــود. او روســیه را 

ســرزمینی می دیــد کــه نژاد بشــر به نوبــت، خــود را با آن 

بازســازی کرده  اســت. دیگری، تحّولی بنیادین در درون 

جهــان متمــّدن بــود. پرواضــح اســت کــه او آرزوی تحّول 

اخیر را داشت و هر چه در توانش بود را به استخدام در 

می آورد تا شــرایط را برای تحّقق آن آماده و مهّیا ســازد. او 

چنیــن تدارک و تجهیــزی را به منزلٔه نوعی جنگ قلمداد 

می کــرد، یک جنــگ مقّدس و جهادی روحانــی. او هوای 

آن را در ســر داشــت کــه تحّولــی در باورهــا ایجاد کند تا 

به مــرور بــه تحّولی در قدرت سیاســی منتهی گــردد. او 

انتظار نداشت که جز تعدادی اندک به او بپیوندند ولی 

در عین حال امید داشــت تا بتواند بر روی نفرات بسیار 

زیادی تأثیر بگذارد. این نفراِت بســیار کسانی بودند که 

در صــورت تعــارض میان ســرزمین پــدری و رســتگاری و 

فاح روح، ســرزمین پدری خویش را ترجیــح داده و اقدم 

و افضل بر فاح روح خود می دانستند؛ این نفراِت بسیار، 

همان مســیحیان کم شــور و سســت هســتند. ماکیاولی 

چشــم داشــت کــه ایــن نفراِت بســیار بــا طــرح او وفاق و 

همدلی داشته باشند؛ طرح و نقشه ای که برای سرزمین 

پــدری به غایت مطلوب تر بود تا با موطن پدرِی آســمانی 

مســیحیان. این نفراِت بسیار قادر نیستند معنای کامل 

نقشه و طرح او را دریابند، اّما تا این اندازه می توان روی 

آن ها حساب باز کرد که به پراکنده کردن آثار او در میان 

مردمان به قدر کافی هّمت به خرج دهند و کاری کنند 

که نوشــته های او به طور عمومی قابل دفاع باشــند. اّما، 

توفیق بلندمّدت او وابســته به تصدیق و ســر به اطاعت 
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نهادِن پاره ای افراد و عّدٔه قلیلی از ایشان است.

آن هــا مرکزّیــت و نقطــٔه ثقلــی را تــدارک می بینند که 

رفته رفتــه در شــرایطی مناســب الهام بخــش یــک طبقــٔه 

حاکمٔه جدید خواهند بود. یعنی نوع جدیدی از شهریاران 

که با پاتریسین های [طبقٔه اعیان و اشـــراف[ روم باستان 

قابــل مقایســه اند. جنگ ماکیاولی یــک ویژگی تبلیغاتی 

و پروپاگاندایــی دارد. تا پیش از او، هیچ فیلســوفی برای 

تضمیــن توفیــِق تعالیــم و آموزه های خود، به گســترش و 

بســط یک اســتراتژی در فــردای مرگش نیندیشــیده بود. 

فیلســوفان ســلف از هر مکتبی که بودند، خود را تسلیم 

این واقعّیت کرده بودند که تعالیم ایشــان، یعنی تعالیم 

حقیقی آن ها، هرگز نخواهد توانست جانشین آنچه ایشان 

تعالیم دروغین و نادرســت قلمداد می کردند، شود بلکه 

تنها می تواند با چنین تعالیمی هم زیستی داشته  باشد. 

آن هــا آموزه های خویش را به هم عصــران و از آن باالتر، به 

آیندگان خود عرضه می کردند، بی آنکه حّتی رؤیا و خیال 

این را داشته باشند که سرنوشت آیندٔه اندیشٔه بشری را 

دســت بگیرند. از نظرگاه آن ها، اگر فیلســوفانی سیاســی 

پیدا شــوند که به نتایج مشــّخص و بنیادینی دربارٔه نظم 

سیاسی درست و صادق دست یافته باشند، اّما عاقه  و 

تمایلی نداشتند تا به هم نوعان خویش برای سامان دهی 

امور عمومی خود به  بهترین وجه ممکن یاری رسانند، در 

این صورت، این افراد مردان شریر و فرومایه ای بودند که 

نباید آن ها را فیلســوف نامید. اّما فیلســوفان قدیم برای 

یک لحظه نیز باور نداشــتند که تعالیم سیاسی حقیقی، 

تعالیم سیاســی آینده هم هســت و یا به احتمال می تواند 

آمــوزٔه سیاســی آینده باشــد. ماکیاولی اّولین فیلســوفی 

اســت که کوشید به مهار و مطیع کردن بخت از رهگذر 

اقدامات تبلیغی و راه انداختن کارزار پروپاگاندا، مبادرت 

ورزد و از این طریق آینده را تحت کنترل خود بگیرد. این 

پروپاگاندا قطب مقابل آن چیزی اســت که امروزه تبلیغ 

و پروپاگانــدا، یعنــی فــروش از راه اعمــال نفوذ و مســخ و 

افســون مخاطبــان خوانده می شــود. ماکیاولی عاقمند 

اســت و رغبت دارد که به اقنــاع و متقاعد کردن افراد و 

نه اغوا و زورگویی به آن ها بپردازد. او نخستین اندیشمند 

از سلسله اندیشمندان پرشمار عصر مدرن است که امید 

داشــت از طریــق روشــنگری، احداث و تأســیس روش ها 

و نظم هــای جدیــد را محّقــق ســازد. عصر روشــنگری که 

«بیشــه ای تاریــک اســت«۸ بــا ماکیاولی آغــاز می گردد. 

برای وقوف به شــکوه موفقّیت ماکیاولی، داشتن فهمی 

روشن از اعتقاد اساسی و اصل جوهری او ضرورت دارد. 

دوبــاره تکــرار می کنم این اصل جوهری عبارت اســت از 

اینکــه آدمی می بایســت معیارهای خود را تنــّزل دهد تا 

ظهــور و تقــّرر نظم اجتماعی درســت یا مطلوب را ممکن 

سازد تا قادر باشد احتمال چیرگی بر بخت، اگر نه قطعی، 

را بــاال بــرد؛ آدمیان بایســتی عــوض تأکید و پافشــاری بر 

 شــخصّیت اخاقــی، متمرکــز و ُمِصــّر بــر نهادها باشــند. 

نظم درســت، آنگونه کــه در ذهن ماکیاولی نقش بســته 

اســت، جمهوری مکین و استوانی می باشد که بر اساس 

الگوی روم باستان برپا می شد اّما مدل وی از آن مترّقی تر 

اســت چراکــه آنچه رومیان بر حســب غریزه بــدان اقدام 

می کردنــد را می تــوان در حال حاضر -یعنــی پس از آنکه 

ماکیاولی به دلیل توفیق رومیان پی برده است- به نحوی 

آگاهانه و عامدانه به انجام رساند.

جمهوری خواهــی بــه ســبک رومــی، بــدان صورتی که 

ماکیاولی آن را تفســیر می کنــد، به یکی از نیرومندترین 

جریان ها و روندهای اندیشــٔه سیاســی مدرن تبدیل شد. 

مــا می توانیــم رد و اثــر آن را در نوشــته  های هرینگتــون، 

اســپینوزا، آلگرنون سیدنی، مونتسكيو، روسو، و مقاالت 

فدرالیست مشاهده کنیم. نیز ما قادریم این رد و نشان را 

در طبقات باالی فرانسه ببینیم که به این خاطر از انقاب 

فرانســه حمایت کرده بودند که نگران و پریشــان حواِس 

قــدرت فرانســه به عنوان یک قــدرت شــکوهمند و بزرگ 

بودنــد. اّمــا اهمّیت این موفقّیت پــس از مرگ ماکیاولی 

قابــل قیــاس بــا آن موفقّیتــی نیســت که از طریــق تغییر 

 صورِت طرح او با الهام از اصول خود او حاصل شده بود.

طرح ماکیاولی البته با چالش های نظری جّدی ای مواجه 

بود. مبنای نظری و کیهان شناختی تعالیم سیاسی او بر 

پایٔه نوعی ارســطوباورِی کهنه و زوال یافته تشــکیل شده 

بــود. ایــن بدان معناســت کــه او در صدد اثبــات ویژگی 

غیرقابــل دفــاع غایت  بــاوری علــم طبیعــی برنیامــد بلکه 

تنهــا آن را مفــروض خود قرار داد. او در مقام انکار و طرد 

این نگرش برآمد که انســان باید بر پایٔه فضیلت، کمال و 

غایت طبیعی اش، به تعیین جهت خود بپردازد؛ اّما چنین 

طریقتی مســتلزم نقــدی بر برداشــت  مرســوم از غایات 

طبیعی بود که توسط علم طبیعی جديد سدٔه هفدهم به 

انجام رســید یا تصّور می شــد که به انجام رسیده است. 

]اینجا یک خویشــی و قرابِت مســتور میان علم سیاســت 

ماکیاولی و علم طبیعی جدید وجود دارد[.

سرچشــمٔه  و  مبــدأ  همــواره  کاســیک  فیلســوفان 

طریــق خــود را همــان مــوارد عــاّدی و نه مورد اســتثنایی 

می دانســتند و جهــت خویــش را به واســطٔه آن هــا تعیین 

ماکیاولی اّولین فیلسوفی 
است که کوشید به مهار 

و مطیع کردن بخت از 
رهگذر اقدامات تبلیغی 

و راه انداختن کارزار 
پروپاگاندا، مبادرت ورزد و 

از این طریق آینده را تحت 
کنترل خود بگیرد. این 

پروپاگاندا قطب مقابل 
آن چیزی است که امروزه 
تبلیغ و پروپاگاندا، یعنی 

فروش از راه اعمال نفوذ 
و مسخ و افسون مخاطبان 
خوانده می شود. ماکیاولی 

عالقمند است و رغبت 
دارد که به اقناع و متقاعد 

کردن افراد و نه اغوا و 
زورگویی به آن ها بپردازد
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می  کردنــد؛ ماکیاولــی با برگرفتن و تعیین مســیر خود از 

مورد استثنایی و افراطی، تحّول و تغییری بنیادین در فهم 

امور سیاســی را باعث شد. چنان که از بررسی فرانسیس 

بیکن استنباط می شود، ارتباط نزدیکی میان جهت گیری 

ماکیاولی و مفهوم تحت فشار قرار دادن طبیعت، یعنی 

آزمایش کنترل شــده، وجــود دارد. اّما دلیل اصلی تعدیل 

یــا اصــاح طــرح ماکیاولــی، ویژگی شورشــی آن بــود. آن 

کســی که طرح ماکیاولی را به شــیوه ای تعدیــل کرد و از 

تندی آن کاست و کمابیش توفیِق هدف اصلی ماکیاولی 

را تضمین کرد، کســی نبود جز توماس هابز. شــاید برای 

یــک لحظه تصــّور کنیم که اصــاح و تصحیــح ماکیاولی 

به دست هابز یک تردستی شاهکار بود. ماکیاولی کتابی 

نگاشت با نام شهریار؛ هابز کتابی نوشت با عنوان دربارٔه 

شــهروند. یعنــی هابــز موضــوع بحــث خــود را نــه رفتــار 

حاکمــان و ممالــک، بلکــه وظایف اتبــاع قــرار داد و آن را 

به عنــوان موضوع خــود انتخاب کرد؛ از همیــن رو، آنچه 

هابــز تعلیــم داد، بدون اینکه ضرورتاً بــه نقض آموزه های 

ماکیاولــی منجر شــود، معصومانه تــر از آنچــه ماکیاولی 

آموزش داد جلوه می کرد. اّما هم سخاوت مندانه تر و هم 

درســت تر خواهد بود که بگوییم هابز یک مرد انگلیسی 

صادق و صریح اللهجه بود که از حیله گری و خوش دستی 

ایتالیایی۹ اســتاد فلورانسی خویش ســهمی نبرده بود. یا 

اگر بخواهید می توانید هابز را با شرلوک ُهلمز و ماکیاولی 

را با پروفســور موریارتی مقایسه کنید. زیرا به یقین هابز 

به مراتب بیش  از ماکیاولی به عدالت توّجه داشت. حّتی 

می تــوان چنین ابــراز نمود کــه او از آرمــان عدالت دفاع 

کــرد: او قبــول نداشــت کــه بنیــان و ذات جامعــٔه مدنی 

بــر پایــٔه تبهــکاری و جنایت تأســیس گــردد. حّتی ممکن 

اســت گفتــه شــود که هــدف عمدٔه آمــوزٔه مشــهور هابز 

در خصــوص وضع طبیعی، رد مّدعــای پایه ای ماکیاولی 

بود. او این نگره سّنتی را پذیرفت که عدالت تنها نتیجٔه 

جامعه نیست، بلکه حّقی طبیعی است. اّما او همچنین 

پذیــرای نقــد ماکیاولــی بر فلســفٔه سیاســی ســّنتی بود: 

فلســفٔه سیاســی ســّنتی بیــش از حــد معمــول در الف و 

گزاف، و کمال گرایانه می نمود. از همین  رو، او پافشاری 

می کند که حق طبیعی از خواســت های اّولّیه اســتخراج 

می شــود: یعنی حــق طبیعی منبعث و برانگیخته شــده 

از خواســته ها و محرّک هــای اّولّیه ای اســت که در اغلب 

اوقــات به طــور مؤثــر، تعیین کنندٔه رفتار تمامــی آدمیان 

اســت، و نــه از کمــال یا غایت مطلوب انســانی، که میل 

به آن، تنها کردار جمعّیت بسیار قلیلی از مردم –آن  هم 

در برخــی مواقــع- را تعیین می کند. البتــه که این امیال 

اّولّیه خودمحورانه هستند و می توان آن ها را به یک اصل 

تقلیــل داد: میــل بــه صیانت و نگهــداری از خــود، یا اگر 

بخواهیم به طور سلبی بیان کنیم: واهمه و هراس از مرگ 

خشونت بار. این بدان معناست که نه ِجلوت و فریبندگی 

شــكوه يا ســرافرازی و غرور بلكه هول و دهشــت از مرگ 

اســت که در خاســتگاه جامعٔه مدنی قرار گرفته اســت: 

]بنابراین[ نه قهرمانان، آن  هم قهرمانان برادرکش و زناکار 

با محارم، بلکه موجودات شیطان صفِت عریان و لرزان و 

مفلــوک بانیان و پی گذاِر تمّدن بوده اند. شــیاطین و امر 

شــریر از میــان آدمیان رخت برمی بندند اّما بهتر اســت 

زیادی بی پروا و عجول نباشــیم. وقتی حکومت تأســیس 

شد، هول و دهشت از مرگ خشونت بار، جای خود را به 

واهمــه و ترس از حکومت می دهد؛ حبِّ ذات گســترش 

یافته و میل به صیانت و پاسداری از خود، به انگیزٔه حفظ 

آسایش و راحتی خود مبّدل می گردد. در واقع، باد شکوه 

و جال و حشمت خواهی ماکیاولی فروکش کرده و فاش 

می شــود که این شــکوه به خودپرســتی صرف، بی مایه و 

ابلهانه تبدیل شــده اســت. اّما آن شکوه و جبروت به باز 

شــدن مسیر به جانب عدالت یا کمال و فضیلت انسانی 

نمی انجامد، بلکه به دغدغٔه آسایش مداوم، و لّذت باوری 

عملی و مبتذل ســوق می یابد. در حالی که نقطٔه ثقل و 

کانونی تعالیم سیاســی ماکیاولی شــکوه و احتشــام بود، 

محــور اصلــی آمــوزٔه سیاســی هابــز قــدرت اســت. قــدر 

مســلم، در مقایســه با شــکوه، قدرت به نحــوی نامحدود 

وجــه عملی تــری داشــته و تاجرانه تر از شــکوه و احتشــام 

اســت. قدرت، بیــش از آنکه صرفاً هدف خواســتی رفیع 

یــا جنون آمیز و شــیطانی باشــد، مقتضا یا بیــان ضرورتی 

عینی و سنگدالنه است. قدرت از حیث اخاقی خنثی 

و بی طرف است. یا به تعبیر دیگر، مقوله ای مبهم است، 

هرچند که آن ابهام مکتوم باشد. در شکوه و دل مشغولی 

بــه شــکوه، جاذبــه ای برای انســان وجــود دارد که قدرت 

و دغدغــٔه قــدرت، فاقد آن اســت. قــدرت از بیگانگی با 

انگیزه های اّولّیٔه آدمی نشئت می گیرد و کیفّیتی فرتوت 

و کهنسال دارد. لّذت  باوری آبرومند اّما سطحی، متانت 

و وقار بدون جاه و جال، که با »سیاست قدرت« ممکن 

شــده و اســتمرار می یابــد. ایــن اســت معنــای تصحیح و 

اصاح ماکیاولی به دست هابز.

تعالیــم هابز نیــز جســورانه تر و گســتاخانه تر از آن بود 

تــا مطبــوع و مقبــول افتــد. این آمــوزه نیز نیاز داشــت تا 

تعدیل و مایم و معتدل شــود. این تعدیل و مایم سازی 

در حالی که نقطٔه ثقل 
و کانونی تعالیم سیاسی 
ماکیاولی شکوه و احتشام 
بود، محور اصلی آموزٔه 
سیاسی هابز قدرت است. 
قدر مسلم، در مقایسه با 
شکوه، قدرت به نحوی 
نامحدود وجه عملی تری 
داشته و تاجرانه تر از 
شکوه و احتشام است. 
قدرت، بیش از آنکه صرفًا 
هدف خواستی رفیع یا 
جنون آمیز و شیطانی باشد، 
مقتضا یا بیان ضرورتی 
عینی و سنگدالنه است. 
قدرت از حیث اخالقی 
خنثی و بی طرف است. یا 
، مقوله ای  به تعبیر دیگر
مبهم است، هرچند که 
آن ابهام مکتوم باشد. در 
شکوه و دل مشغولی به 
شکوه، جاذبه ای برای 
انسان وجود دارد که 
قدرت و دغدغٔه قدرت، 
فاقد آن است
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نیز به دســت الک صورت پذیرفــت. الک، بن و بیخ طرح 

هابز را اساس کار خود قرار داد و تنها در یک نقطه از آن 

تغییری ایجاد کرد. او به این نکته پی برد که آنچه انسان 

به طور ذاتی برای صیانت و نگهداری از خود بدان احتیاج 

دارد، نه تفنگ بلکه غذا، یا به طور کّلی ثروت و مالکّیت 

اســت. بر همین اســاس، میل به صیانت از خود به میل 

به کســب ثروت، و حق صیانت از ذات به حق اکتســاب 

نامحــدود و نامتناهی مبّدل می گــردد. تالی های عملی 

این تغییر کوچک، بی  اندازه بزرگ هستند. آموزٔه سیاسی 

الک نسخٔه منطقی و غیر شاعرانٔه آن چیزی است که در 

تعالیم هابز همچنان کیفّیتی شاعرانه دارد. آموزٔه الک بر 

پیش فرض های هابز استوار و مبتنی است ولیکن از آموزٔه 

سیاســی هابز معقول تــر و منطقی تر می باشــد. با عطف 

توّجه به موفقّیت آشکار الک، در قیاس با شکست ظاهری 

هابز، خاّصه در جهان آنگلوساکسون، می   توان اظهار نمود 

کــه کشــف یا ابــداع  ماکیاولــی مبنی بر نیاز به کشــف 

جانشــینی ضــد اخاقی۱۰ یــا غیراخاقی۱۱ بــرای اخاق از 

رهگذر این کشف یا ابداع الک به پیروزی رسیده و عملی 

می شــود که همانا جانشــینی اکتســاب یا میل شدید به 

کسب مال است. در اینجا ما با میلی سراسر خودخواهانه 

سر و کار داریم که ارضای آن مستلزم ریختن خون کسی 

نیســت و ماحصــل آن ارتقــا و بهبود وضع همگان اســت. 

به عبارت دیگر، هنگامی که مقّدمه و فرض اّولّیٔه ماکیاولی 

مورد پذیرش واقع شود، حل مسئلٔه سیاسی با روش ها و 

ابــزار اقتصــادی هوشــمندانه ترین و ظریف تریــن راه حــل 

است: اقتصادگرایی همان ماکیاولیسِم بلوغ یافته است. 

در میان اندیشمندان مدرن، هیچ کس این نکته را بهتر و 

عمیق تر از مونتسکیو درک نکرد. کتاب روح القوانین۱۲ او 

علی الظاهر چیزی نیست جز سند یک پیکار بی وقفه، یک 

جدال آنتاگونیستی میان دو آرمان اجتماعی و سیاسی؛ 

یکی جمهوری روم که بنیاد آن فضیلت است، و دیگری 

انگلستان، که بن و اساس آن آزادی سیاسی است. البته 

در فرجام مونتسکیو طرف انگلستان را می گیرد. به دیدٔه 

او، برتری انگلستان مبتنی بر این واقعّیت بود که انسان 

انگلیســی برای فضیلت جمهوری خواهانه و ســختگیرانه 

و عبــوس رومی جایگزینی یافته بــود؛ آن جایگزین همان 

بازرگانی و امور مالی و کاپیتالیسم است. جمهوری های 

باســتانی کــه بــر فضیلت مبتنــی بودنــد، به آدابــی ناب 

و متائــم نیاز داشــتند؛ نظام های مدرن، کــه بازرگانی را 

جایگزین فضیلت کرده اند، طالب و خواهان آدابی مایم 

و نرم، یعنی انســانّیت هســتند. در اثر مونتســکیو برای 

آخریــن  بــار ظهور شــعری کــه زیربنــای نثر مدرن اســت 

را مشــاهده می کنیــم. فقــط دو کتــاب در روح القوانیــن 

هســتند که با مقّدمه ای شــاعرانه آغاز می شوند: کتابی 

مربوط به جمعّیت که با ابیاتی از لوکرتیوس در ســتایش 

ونــوس آغاز می شــود؛ و کتابی که به تجــارت و بازرگانی 

می پردازد و با شــعری متعّلق به خود مونتســکیو شــروع 

می گردد.

1. Averroism
۲. آموزٔه ســه شــّیاد )three impostors(  اشــاره ای است به افکاری 
علیه ادیان ســامی توحیدی و بنیان گذاران آن  ها یعنی موســی و 
عیسی و محّمد که در کتابی به همین نام و به دست نویسنده ای 
ناشــناس در چنــد ســده قبــل در میــان اهل نظر دست به دســت 

می  شده است.
3. Passion
۴. این ســخن اشاره ای اســت به عنوان سخنرانی بیسمارک در دهٔه 
شــصت سدٔه نوزدهم. این عنوان شبیه به همان چیزی است که 

امروزه سیاست قدرت نامیده می شود.
۵. مارانــو یــا آنچــه در اســپانیایی مارانــوس )maˈranos(  نامیده 
می شــود، جمله یهودیانی بودند که در سرزمین اسپانیا و پرتغال 
کنونی اقامت داشــتند و با فشــار بســیار مجبور شدند مسیحی 
شــوند؛ اّمــا به طــور پنهانی بــه پیــروی از تعالیم دین یهــود ادامه 
دادنــد. ایــن اصطاح بعد از اجرای دســتور الحمبــرا و لغو پیمان 
گرانــادا کــه در آن بــه یهودیــان مصونّیــت داده شــده بــود، رایــج 
شد. این افراد همچنین به نومسیحیان نیز معروف شدند مانند 
اصطاح جدیداالسام که در ایران به یهودیانی که تازه مسلمان 
شده بودند اطاق می شد. لفظ مارانو مأخوذ از واژٔه عربی محرم 
به معنــی حرام شــده اســت. این واژه در اســپانیای تحت ســلطٔه 

مسلمانان به خوک اطاق می شد که در نزد مسلمانان و یهودیان 
حرام بود. مارانو هنوز هم در اســپانیایی به معنی خوک و کثیف 
اســت. در گذشــته این اصطاح توســط عاّمٔه مردم به کار گرفته 
می شد و حالتی نژادپرستانه داشت زیرا مردم عامی باور داشتند 
که این مسیحیان جدید از نژادی متفاوت هستند که دندان های 

بدی دارند که این خود نشانٔه بدی روح آنان است.
7. imitatio Christi

۸. عبارت التینی آن locus a non lucendo است.
۹. در اینجــا اشــتراوس عبــارت the fine Italian hand را مــورد 
اســتفاده قرار می دهد که اشــاره ای اســت به مکر و حیله گری و 
تقابل کلیشه های مّلی همچون صراحت لهجه و سادگی انگلیسی 

در برابر تکّلف و زبلی ایتالیایی.
یــا خــاف اخــاق  ۱۰. در متــن ضــد اخــاق آورده ایــم. امــر ضــد 
)immoral(  اشاره به چیزی دارد که مغایر با نوعی نظام اخاقی 
ریشه دار است. رفتار خاف اخاق همواره در مقابل آرمان ها یا 

اصول اخاقی قرار می گیرد.
  )amoral( ۱۱. در متن غیراخاقی آمده که به معنای فارغ از اخاق

است. یعنی آنچه کاماً از محدودٔه اخاق خارج است.
12. Esprit des Lois

پینوشتها

اّما دلیل اصلی تعدیل یا 
ح ماکیاولی،  اصالح طر

ویژگی شورشی آن بود. آن 
ح ماکیاولی را  کسی که طر
به شیوه ای تعدیل کرد و از 
تندی آن کاست و کمابیش 

توفیِق هدف اصلی 
ماکیاولی را تضمین کرد، 

کسی نبود جز توماس هابز
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کیاولی و ادبّیات کالسیک ما
 لئو اشتراوس

مترجم: پدرام آهنگر
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در نوشــتار پیش  رو، موضوع ســخن مــن، »ماکیاولی 

و دوران کاســیک« نیســت. عنوان و ناِم » ماکیاولی و 

ادبّیات کاســیک« به یک معنا بر عنوان نخست، فضل 

تقــدم دارد، زیــرا ماکیاولــی به دوران کاســیک تنها -یا 

تقریباً تنها- از طریق ادبّیات کاسیک معرفت پیدا کرده 

بــود. ســعی می کنم تا جایــی که امــکان دارد به تحدید 

پهنه و عرصٔه این نوشتار به ارجاعات مشّخص ماکیاولی 

به آثار کاسیک بپردازم. این حقیقت که نظر ماکیاولی 

در بــاب موضوعی ویژه با نظر نویســنده یا نویســندگان 

کاســیک هم ســاز و قریــن اســت، به معنــای پیــروی و 

متابعــت ماکیاولــی از نویســندگان کاســیک در ایــن 

مورد خاص نمی باشــد. چه بســا، این تراضی و هم ســازی 

و اّتفــاق رأی از روی صدفــه و اّتفاقــی باشــد. نکتــٔه آخر 

اینکه من توّجه خود را بر دو اثر هنری سترگ ماکیاولی 

یعنــی شــهریار و گفتارهــا معطــوف می کنــم. بــا وجــود 

این، خالی از لطف نیســت تا نظری بر دیگر نوشــته های 

قلمــی ماکیاولــی بیفکنیم. در حال حاضــر، من قصد آن 

را ندارم به وارســی این موضوع بپردازم که نوشــته های 

ماکیاولــی تــا چه مقدار بــه تقلید از موّرخان باســتان به 

رشــتٔه تحریر درآمده اســت یا اینکه واقعاً تقلیدی وجود 

داشــته یــا نه. همین نکته را می تــوان در خصوص تاریخ 

فلورانس نیز بیان داشت. ماکیاولی در تاریخ فلورانس، 

ارجاعات بســیار اندکی به نویســندگان فلورانسی دارد؛ 

و حّتــی اندک تــر از ایــن بــه نویســندگان باســتان توّجــه 

می کنــد. به ســخن دقیق تــر، ماکیاولــی تنهــا هنگامــی 

بدین نویســندگان رجوع می کند که در باب ریشه های 

باســتانی فلورانس بحث کند. ماکیاولی تنها به افرادی 

مثــل پلینــی، فرونتینــوس و تاســیت اشــاره می کنــد. 

او هنگامــی کــه از عاقــٔه وافــر کاســیمو دی مدیچی به 

ادیبان، به ویژه مارســیلیو فیچینوه ســخن می گوید و به 

ستایش کاســیمو می پردازد، به افاطون اشاره می کند: 

فیچینــو »پــدر دوم فلســفٔه افاطونــی« بود. رســالٔه فن 

جنگ قصد دارد رنسانسی در گسترٔه فن نظامی باستان، 

علی الخصوص رومیان، پدید آورد. ماکیاولی بدون ذکر 

نــام از آثار نویســندگان رومــی -همچــون فرونتينوس۱ و 

وجتيــوس۲ بهــره می برد، تا به تحّقــق این هدف محدود 

نائل شود. پژوهندگان مّتفق القول اند که رسالٔه فن جنگ، 

محاوره و مکالمه ای اســت میان فابریزیو کولونا۳ محّقق 

سرشــناِس فنون نظامی- و کاسمو؛ دو شخصّیتی که در 

زمرٔه اشــراف آینده داِر فلورانس بودند. این مصاحبت از 

قــرار معلــوم در باغ کاســیمو صورت می گیــرد. ]در این 

رســاله[ ماکیاولی به موّرخان روم باستان۴ و »تاریخ های 

آنــان« ارجــاع می دهــد. وی در نوشــتٔه خود فقط از ســه 

نویســندٔه باستان ســخن می گوید: لی ویوس، جوزفوس 

و توســیدیس: نــام جوزفــوس و توســیدید یک بــار و نــام 

لی ویــوس دو بار به میان می آید. حّتی ماکیاولی در دو 

دفعــه ای کــه نــام لی ویوس را بــه میان مــی آورد، یک جا 

 بــه زبــان ایتالیایــی از وی بازگفــت و نقل قــول می کند.

افتخاری که نصیب لی ویوس گشته است، افتخاری که 

در این زمان بس بزرگ بود، ما را به حیرت وا نمی دارد: 

گفتارهای ماکیاولی دربارٔه ده کتاب نخست لی ویوس 

قلمی شده است.

من کتاب دربارٔه کاســتراچیو کاســتراکانی را مشروح 

و مفصل تــر مــورد واکاوی قــرار می دهم زیــرا این کتاب 

کوچک محّبت آمیز، علی الیقین یا ســاده و ُملّخص تر از 

نوشــته های شــهیر او نهــاد و طینــت اخاقــی ماکیاولی 

را هویــدا می گردانــد. ســپس کتــاب یاد شــده، نســبت 

ماکیاولی با دو جریان یا مکتب بزرگ اندیشٔه اخاقی یا 

سیاسی کاسیک را با صراحتی نامرسوم و خاف عادت 

معمــول برما و آشــکار می ســازد. توضیح ایــن نکته جز 

با گذر کردن از محدودٔه نوشــتار فرارو ممکن و میســور 

میســر نخواهــد شــد؛ با این همــه، نتیجه ای کــه از بیان 

ایــن نکته خواهم گرفــت، به طور ضمنی، گــذری واضح 

از حدود نوشــتار حاضر را توجیه و پذیرفتنی می نماید. 

ماکیاولــی، کاســتراچیو را بزرگ تریــن مرد پساکاســیک 

معرفی می کند، مردی که از فیلیپ، پدر اسکندر کبیر، 

و سیســپو پیشــی گرفت. کاســتراچیو همچون فیلیپ و 

سیسپو چهل سال زندگی کرد. کاستراچیو به این خاطر از 

فیلیپ و سیسپو سبقت گرفت که از »زن و مردی عامی 

و ناشــناس متولّــد شــده و به بزرگی دســت یافــت. او به 

مردان ممتازی شباهت داشت که یا به جانوران وحشی 

سپرده می شوند یا پدرانی بسیار پست و حقیر دارند اّما 

خود به فرزندان ژوپیتر یا خدایان دیگر مبّدل می شوند. 

خواهر یک کشــیش، کاســتراچیو را در زمــان نوزادی در 

باغ خویش پیدا کرد؛ او با کمک برادر خود کاستراچیو را 

پروراند و برای مقام کشیشی آماده ساخت. با این حال، 

کاستراچیو در سن چهارده سالگی کتب مذهبی و دینی 

را به کناری وانهاد و ساح به دست گرفت. کاستراچیو 

نظــر عنایــت و توّجــه ویــژٔه نظــر لطف و عنایــت قیبلین 

کوندوتیه، مشهورترین و شناخته شده ترین مرد شهر، را 

بــه خــود جلب کرد. کوندوتیه او را به منزل خود منتقل 

کرد و او را تحت آموزش و تعلیم قرار داد تا سرباز شود. 

ماکیاولی به ترکیبی از دو 
سّنت کالسیک دست پیدا 
می کند: او از سطحی که 
تمام اندیشٔه کالسیک بر 
روی آن حرکت می کند، 
به سطحی جدید عبور 

می کند و از دو سّنت یاد 
شده ترکیبی به دست 

می دهد. اگر قصد داشته 
باشیم از تعبیر خود 

ماکیاولی استفاده کنیم، 
باید بیان کنیم که او به 

کشف قاّره ای جدید نائل 
شده است، چیزی متفاوت 
و متمایز با تنها قاّره ای که 

پیش از او شناخته شده 
بود
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کاســتراچیو در مّدت زمانی بسیار کوتاه به یک اشرافی 

تمام عیار تبدیل گردید و به ســبب تعّمق و مآل اندیشی، 

 حســن ســلوک و تهّور و دالوری متمایز از ســایرین شــد.

هنگامی  که ارباب کاستراچیو در زمان فرارسیدن مرگ، 

او را بــه آموزش پســر جوان خــود مأمور کرد و صیانت از 

اموال خویش را هم به او ســپرد؛ کاســتراچیو چاره ای جز 

این نداشــت که تبدیل به فرمانروای شــهر ارباب سابق 

خود شــود. کاســتراچیو به پیروزی های عظیمی دســت 

یافت و تا مقام رهبری توسکانی و لومباردی پیش رفت 

و ســرانجام تقریباً شــهریار توســکانی شــد. کاســتراچیو 

هرگز تن به ازدواج نداد تا مبادا عشق و عاقه نسبت به 

فرزندان، او را از وفای به عهدی که با سرور و ولی نعمت 

خــود بســته بــود، بــازدارد. ماکیاولی پس از شــرح تولّد، 

زندگی و مرگ کاســتراچیو، نیمی از صفحه را به وصف 

شــخصّیت او اختصــاص می دهــد و وانگهــی ُجنگــی از 

بیانات هوشــمندانٔه کاســتراچیو را که یا بــر زبان جاری 

ســاخته بود یا شــنیده بود، در سه صفحه ذکر می کند. 

این اظهارات، سامان فکری کاستراچیو را شکل می دهد. 

در مجموع سی و چهار بیان از این دست بیانات وجود 

دارد. رد و نشــان کمابیــش ســی و یــک بیــان را می توان 

فیلســوفان  »زندگــی  الئرتیــوس  دیوژانــس  کتــاب  در 

مشــهور« پی گرفت. نیازی به یاد کردن و تذکار نیست 

کــه ماکیاولــی نــه اشــاره ای بــه الئرتیــوس دارد و نــه از 

فیلســوفانی که کام و بیانات شان را استعمال می کند 

و بــا مقصــود و نّیت خویــش هم آواز و مطابــق کرده، نام 

می برد. سکوت ماکیاولی حکم تأییدی  است بر این نکته 

که او ارجاع بسیار اندکی به فلسفه و فیلسوفان دارد: در 

مجموع در دو کتاب شهریار و گفتارها، تنها یک ارجاع 

به ارســطو و یــک ارجاع به افاطون وجــود دارد. یکی از 

گفته هــا و تقریراتــی کــه 

در پایــان کتــاب کاســتراچیو یــاد می شــود، متعّلــق بــه 

ارســطو اســت. قــوِل ارســطو نیــز بــا دو ســخن از بیــون 

احاطــه و دربرگرفتــه شــده اســت. بیــون شــاگرد ملحــد 

و آتئوســی رســوا بــه نــام تئودوروس بــود، خــود وی نیز 

مــردی بســیار مــّکار و نیرنگ باز بود. سوفیســتی که هر 

دم، رنــگ عــوض می کــرد و در بی شــرمی چنــان پیــش 

رفتــه بــود کــه در جمــع دوســتان خویــش کج رفتــاری 

بــود.  کــرده و طریقــت الحــاد را پیشــٔه خــود ســاخته 

پنــج قولی که بــدان ارجاع داده می شــود، از یک طرف، 
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در محاصــرٔه پانــزده بیاِن آریســتیپوس و از ســوی دیگر، 

توســط یــازده تقریــر دیوژانــس احاطــه شــده اســت. هم 

آریســتیپوس لّذت بــاور۵ و هــم دیوژانس کلبی مســلک، 

هر دو، به خوارداشْت و تحقیر قرارداد در برابر طبیعت 

می پردازنــد. ذهــن شــهریاِر مثالــی ماکیاولــی، چنان که 

در اقوال داهیانٔه خود او یا ســخنانی که شــنیده اســت 

هویدا می گردد، بیش از همه و با قّوت بسیار، فیلسوفان 

ناارجمند و ناقابلی مانند آریستیپوس و دیوژانوس را در 

خاطر ما تداعی می کند، سخنی که به هیچ وجه نمی توان 

دربارٔه ارسطو گفت و بر لسان جاری کرد. چنین اقوالی 

بــه روشــی کنایه آمیــز، مکتوم تریــن و مخفی ترین افکار 

و باورهــای خــود ماکیاولــی را آشــکار می نمایــد و برما 

می ســازد: این بیانات به اندیشــه ای ارجاع می دهد که 

در مرکز و کانون آن بیون، ارسطو را در چنگ خویش نگاه 

می دارد و یا نیروی آن را تهی کرده و از پای در می آورد، 

و اطراف و کرانٔه آن را تعالیم و اصول ژرف اخاقی دربر 

گرفته و محاصره کرده اند.

میسور است و به عقیده من بایستی این نکته را چنین 

تفسیر کرد: ماکیاولی از سّنت گرانسنگ فلسفٔه اخاق 

و فلســفٔه سیاســی جــدا و دچــار گسســت شــده اســت؛ 

ســّنتی که ســقراط بنیادش را گذاشت و به ارسطو ختم 

شــد. ماکیاولی از ســّنتی فروگسست که بر حق طبیعی 

بنــا شــده اســت. در مقابل، ماکیاولی بــه انتخاب بدیل 

کاســیک می پــردازد و آن را بــر می گزینــد، بدیلــی کــه 

کلّیت حقوق را کاماً منبعث از قرارداد فرض می کند. 

گرچــه ماکیاولــی بــر خــاف آریســتیپوس و دیوژانــس 

فیلسوفی سیاسی است که در خصوص جامعٔه خوب به 

اندیشــه می پردازد. گفتنی  است که نقطٔه عزیمت فکر 

ماکیاولی پیرامون جامعٔه خوب از فرضی قرارداد گرایانه 

اســت، از مقّدمــه ای بســیار فردگرایانــه: انســان به طــور 

طبیعــی موجودی سیاســی نیســت، و بالطبــع به جانب 

جامعٔه سیاسی رغبت نمی کند. ماکیاولی به ترکیبی از 

دو ســّنت کاســیک دســت پیدا می کند: او از سطحی 

که تمام اندیشــٔه کاســیک بر روی آن حرکت می کند، 

به ســطحی جدید عبور می کند و از دو ســّنت یاد شــده 

ترکیبی به دســت می دهد. اگر قصد داشــته باشــیم از 

تعبیر خود ماکیاولی استفاده کنیم، باید بیان کنیم که او 

به کشف قاّره ای جدید نائل شده است، چیزی متفاوت 

 و متمایز با تنها قاّره ای که پیش از او شناخته شده بود.

تــا حــدودی کــه در نوشــتار پیــش  رو  اکنــون قادریــم 

امکان پذیر است، به واکاوی و تفتیش شهریار بپردازیم. 

تقدیم نامٔه ماکیاولی حامل سه نکتٔه آموزنده به ماست؛ 

نکتٔه اّول اینکه، دانش و شناخت ماکیاولی نسبت به کار 

و کــردار مــردان بزرگ از تجارب بلندمــّدت وی در باب 

امور مدرن و خوانش مستمر امور باستانی برمی خیزد. 

دوم اینکه، شهریار به ایجاز و موجز ترین صورت ممکن، 

شــامل همٔه آن  چیزی می شــود که ماکیاولی می داند؛ و 

در فرجام دانش ماکیاولی به ذات و سرشــت شــهریاران 

و قواعــد مربــوط بــه حکومــت شــهریار ارتبــاط می یابد. 

ماکیاولی کتاب شــهریار را رســاله می نامد. شــهریار در 

عیــن حال نوعی عریضه نویســی هم می باشــد: شــهریار 

بــه فراهم ســازی زمینه  بــرای تقاضایی می پــردازد که به 

فصاحت و گشاده ســخنی ابراز شده است، تقاضایی که 

کتاب به آن منتهی می شود یا با آن به فرجام می رسد. 

ایــن عریضه، خطــاب به شــهریار معاصر ایتالیا نگاشــته 

شــده تــا این مملکــت را از چنگ بیگانگانی کــه آن را به 

تصــّرف درآورده و مــورد تاخــت و تاز قــرار داده اند، آزاد 

ســازد. شــهریار کتابی  اســت کــه در نــگاه اّول، زمینه را 

برای عمل کردن در ایتالیای آن زمان فراهم می ســازد؛ با 

این همه، شــهریار جان و روح خویش را از ستایش دوران 

باســتان گرفتــه و حّتــی می تــوان گفــت کــه زیــر تأثیر و 

راهنمایی این دوران اســت: مدرن ها برای درست عمل 

کردن، باید به تقلید از باستانیان روی آورند. عنوان تمام 

فصول شــهریار به زبان التین اســت. به تعبیری می توان 

فصــل ششــم را نقطــٔه اوج کتاب شــهریار دانســت. این 

فصــل بــه شــهریاری های نوبنیــادی اختصــاص دارد که 

شــهریار بــا توّســل بــه جنگ افزار یــا ویرتوی شــخصی به 

کف آورده اســت. ماکیاولــی در این فصل به بزرگ ترین 

کســانی که قابلّیت تقلید دارند، کســانی که عالی ترین 

مثال های امکانی هســتند، اشاره می کند. کسانی چون 

موسی، کوروش، رومولوس و تستوس. هرچند که او به 

موســی و کــوروش نیز اشــاره دارد ولیکــن تأکید و توّجه 

او در مجمــوع بــر دوران کاســیک اســت. ماکیاولــی 

یک بــار نیــز نقلــی از کتــاب مقــّدس مــی آورد، نقلی که 

به بیــان وی داســتانی تمثیلــی اســت کــه در عهد قدیم 

رخ داده اســت، و دیگــر هرگــز بــه کتاب مقــّدس ارجاع 

نمی دهد. ماکیاولی یک بار به تاریخ های باستان، دو بار 

به نویسندگان، یک بار به نویسندگان باستان و یک مرتبه 

به تواریخ ارجاع می دهد. همٔه این ارجاع ها معنایی جز 

نویســندگان کاســیک ندارد. او چهار بار از نویسندگان 

التیــن - جاســتينوس و تاســیتوس، هــر کــدام یک بــار و 

لی ویــوس دوبــار - نقــل قــول آورده، و حّتی بــه نام آن ها 

کثیری از فالسفه به 
خیال باطل تصّوری 

از جمهوری ها و 
شهریاری هایی را پرورش 

داده اند که در واقع 
هیچ کدام از آن ها وجود 

عینی نداشته اند. دلیل 
چنین خیال  پختن و 

اندیشه های وهم آلودی 
این است که غالب ایشان 

اندیشه و افکار خویش 
را معطوف به پاسخ به 

پرسش »چگونه باید 
زندگی کرد«، کرده اند، 

حال آنکه، ماکیاولی نگرش 
و اندیشٔه خود را در پاسخ 
به »آدمیان چگونه زندگی 

می کنند« بنا می کند
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نیز اشــاره نمی  کند. او در یک جا به وضوح، نقل قولی از 

ویرژیل می آورد، همان طور که قبل تر، یک مرتبه شعری 

ایتالیایی از ]فرانچسکو[ پترارکا را نقل کرده بود.

کــوروش مقصوِد نظــر ماکیاولی -یکــی از چهار مثال 

برجســتٔه او- کوروشــی اســت که توســط گزنفون وصف 

شــده اســت، توّجه و نقل به تأکید ماکیاولی به نوشــتٔه 

گزنفــون، تعلیــم و تربیــت کــوروش، بافاصلــه پــس از 

فصل مشــهور شــهریار -فصل پانزدهم- انجام می گردد. 

ماکیاولی در این فصل از مبنا و نگرٔه ویژٔه فلسفٔه سیاسی 

خود ســخن می گوید؛ فلســفه ای که از بنیان در تضاد با 

 ســّنت فلسفٔه سیاسی بوده و به ستیز با آن بر می خیزد.

ماکیاولــی، بنا بــه اّدعای خودش، ســرِ آن دارد تا کتابی 

مفیــد بنــگارد؛ از همیــن  رو، او ســخن از »واقعّیت مؤثر 

امور« می گوید، واقعّیتی که از خاف آمد خیال و پندار 

و وهم است. کثیری از فاسفه به خیال باطل تصّوری از 

جمهوری ها و شــهریاری هایی را پــرورش داده اند که در 

واقــع هیچ کــدام از آن ها وجود عینی نداشــته اند. دلیل 

چنین خیال  پختن و اندیشــه های وهم آلودی این اســت 

که غالب ایشــان اندیشــه و افکار خویــش را معطوف به 

پاســخ به پرســش »چگونه بایــد زندگی کــرد«، کرده اند، 

حــال آنکــه، ماکیاولی نگرش و اندیشــٔه خود را در پاســخ 

بــه »آدمیــان چگونــه زندگــی می کنند« بنــا می کند. او 

در گام نخســت، در اندیشــٔه فیلســوفانی چون افاطون 

و ارســطو می پیچــد و بــه نــزاع برمی خیــزد. هرچنــد که 

گویــی به پادشــاهی خداوند نیز رأی خــاف می دهد و 

آن را رد می کند. به هر حال، ماکیاولی با باریک اندیشی 

و ظرافــت و وضوحــی کــه تا پیش از او هرگز مســبوق به 

سابقه نبوده، فلسفٔه سیاسی خویش را در جدال و نزاعی 

تمام عیار با فلســفٔه سیاســی کاســیک بنیان می گذارد 

و بــه تشــریح بــن و پایــٔه تخالــف آن می پردازد. بــا وجود 

ایــن، او به ســرعت و بی تعلــل، قبــل از مناقشــه یــا عمــل 

مهّیــج و متهوّرانه اش علیه فلســفٔه سیاســی کاســیک، 

بــر تعالیــم یکــی از فیلســوفان کاســیک، گزنفــون، مهر 

تأییــدی می زنــد. گزنفون در اندیشــه و نگــرٔه ماکیاولی 

واجد اهمّیتی یگانه و بی نظیری اســت: وی در شــهریار 

و گفتارها مجموعاً بیش از افاطون، ارســطو و سیسرون 

از گزنفون ذکر یاد می کند. در اینجا می توان این پرسش 

را پیش کشــید که این کار تصادفی و ســهوی است یا از 

روی قصد و عمدی؟

برای پاسخ به این پرسش، نخست باید نزدیکی و قرابت 

بــا گزنفــون را بفهمیــم، ماکیاولی با بیانی تحســین آمیز 

و حمایت گونــه از دو کتــاب گزنفــون یعنــی »تعلیــم و 

تربیــت کــوروش« و »هایــرو« ۶ نام می بــرد. گزنفون در 

کتاب نخســت به ارائٔه گفت و شــنود کوروش با پدرش 

می پــردازد، گفــت و شــنودی کــه از رهگــذر آن کوروش 

آشنایی بسزایی با اخاق سیاسی-نظامی پیدا می کند. 

کــوروش از شــنیدن ســخنان پــدر خویــش کــه کــردار و 

رفتاری اصیل و نجیب زاده دارد، عمیقاً متعّجب شده و 

در نظرش تکان دهنده می آید، حالت حیرتی که بافاصله 

بــر آن مســّلط و چیره می گردد. کــوروش فرامی گیرد که 

قواعد و اصول متعارف عدالت، صرفاً در ترتیب و انتظام 

مناســبات شــهروندان دوســت و برادر مفید می افتد، و 

یــا علی کل حــال، در انتظاِم مــراوده با دشــمنان خارجی 

کارایــی نــدارد. البتــه بدان گونــه کــه ماکیاولــی عیــان 

می سازد، درسی که گزنفون در تعلیم و تربیت کوروش 

بــه مــا آموزش می دهد، وســیع تر از آن چیزی اســت که 

به تصریح بیان شده اســت. بهره منــدی از زور و نیرنگ و 

مّکاری، و به ویژه مّکاری، نه تنها برای شکســت دشمنان 

الزم و ضروری است، بلکه برای چیرگی بر مقاومتی که 

در اجتماع، شخِص حاکم مطلق در مسیر تثبیت خویش 

با آن مواجه می شــود، غیرقابل گریز است. کتاب هایرو 

مفاوضه ای  است میان مردی خردمند و یک جّبار. حاکم 

جّبار از اینکه به استبداد گراییده ابراز ناخرسندی کرده 

یا ]الاقل[ وانمود به ناخرسندی می کند. مرد خردمند به 

او تأکید می کند که اگر با رعایای خویش به نیکی رفتار 

کند، بسیار خرسند و خوشحال خواهد گشت. در اینجا، 

این دقیقه بدان معناست که اگر شخص، شخصی که با 

ارتکاب قساوت ها و جنایت  های متعّدد و بسیار هولناک 

حکمرانــی شــهر را به چنگ آورده اســت، قــدرت خود را 

برای نیکی و عنایت به رعایایش به کار گیرد، بی نهایت 

خرســند و مســرور خواهــد  شــد. بدیــن  ترتیــب، قادریــم 

گزنفون را اندیشــمندی کاســیک لحاظ کنیم که بیش 

از هر اندیشــمند دیگری به تســهیل مســیر اندیشه های 

ماکیاولی مدد رســانده اســت. ما با گفته ای که مّدعی 

اســت چنیــن امــری را سوفیســت  ها انجام داده اند ســر 

موافقت و مطاوعت نداریم.

بــه میــان  ماکیاولــی هیــچ ســخنی از سوفیســت ها 

نمی آورد، علی الخصوص دربارٔه مکالمه ملیان۷ ســخنی 

بر قلم جاری نمی ســازد و خاّصه، دربارٔه مباحثه آتنی ها 

و ملوســی ها در کتــاب توســیدید مهر خاموشــی بر لب 

می زنــد، اثــری کــه در مقــام گــواه و شــاهدی بــر تفّکــر 

سوفیســت ها از آن نــام می برنــد. اّما مطابــق با قضاوت 

به هر حال، ماکیاولی با 
باریک اندیشی و ظرافت 
و وضوحی که تا پیش از 
او هرگز مسبوق به سابقه 
نبوده، فلسفٔه سیاسی 
خویش را در جدال و 
نزاعی تمام عیار با فلسفٔه 
سیاسی کالسیک بنیان 
می گذارد و به تشریح 
بن و پایٔه تخالف آن 
می پردازد. با وجود این، 
او به سرعت و بی تعلل، 
قبل از مناقشه یا عمل 
مهّیج و متهوّرانه اش علیه 
فلسفٔه سیاسی کالسیک، بر 
تعالیم یکی از فیلسوفان 
کالسیک، گزنفون، مهر 
تأییدی می زند. گزنفون در 
اندیشه و نگرٔه ماکیاولی 
واجد اهمّیتی یگانه و 
بی نظیری است: وی در 
شهریار و گفتارها مجموعًا 
بیش از افالطون، ارسطو 
و سیسرون از گزنفون 
ذکر یاد می کند. در اینجا 
می توان این پرسش را پیش 
کشید که این کار تصادفی 
و سهوی است یا از روی 
قصد و عمدی؟
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و نظر شایســته ترین مرد -یعنی ارســطو- آن آموزه ای که 

وجه ممیزه سوفیست هاســت، نه آن مّدعا که می گوید 

حق با کســی اســت که زور دارد و صاحب قدرت است 

که حق را تعیین می کند، بلکه همسان انگاری -یا تقریباً 

همســان انگاری- هنــر سیاســی با فــن خطابه می باشــد. 

بــه ایــن قــرار، گزنفــون شــاگردان گرگیــاس را در تســّلط 

بــر اشــراف در اکثــر اوقات به غایــت توانمنــد می داند، 

بــزرگ زادگان و نجبایــی کــه می تــوان دیــدگاه و نگــرش  

ایشان را از طریق خطابه و سخنوری تغییر داد. شاگردان 

گرگیــاس البته که قــادر نخواهند بود غیر اشــراف را به 

فرمان برداری وادارند. گزنفون خود را آن کسی می داند 

کــه واجــد آن توانایی اســت که بر هر دو نــوع از آدمیان 

حکــم برانــد. گزنفون در مقام شــاگرد ســقراط می تواند 

کاری را انجــام دهد که شــاگردان گرگیــاس از اقدام به 

آن درمانده و ناتوانند؛ چراکه گزنفون نیز به ســان استاد 

خویــش بــه قــدرت مطلق یا شــبه مطلِق ســخن و خطابه 

اعتقادی ندارد، اّما بدین نکته نیز التفات دارد که تنها 

می تــوان از طریق ممزوج  کــردن تراضی و زور بر آدمیان 

حکمرانــی کــرد؛ مخلوطــی از کام و قــدرت نظامــی. 

پرواضح اســت که گزنفون ماکیاولیســت نیست )گرچه 

این تعبیر پس از ماکیاوللی جعل گردید(: جهان اخاقی 

گزنفــون پیکانــی مقراضــه دارد، یکــی به جانــب مــردان 

سیاســی کبیر، همچون کــوروش، تمایــل دارد و دیگری 

رو به اســتاد معظم گزنفون، سقراط، روان است. مسئله 

این است که در منظومٔه اخاقی ماکیاولی جا و مقامی 

بــرای ســقراط وجــود ندارد. حــال که از گزنفــون حرکت 

کردیم تا به اندیشــٔه ماکیاولی برســیم، بایســتی از سر تا 

بــن از اندیشــٔه ســقراط منقطع شــویم و به قــاّرٔه اخاقی 

جدیدی پا بگذاریم.

ماکیاولــی در گفتارهــا ایــن ترکیــب را ارائــه می کند. 

در شــهریار نیــز بدیــن کار مبــادرت می ورزنــد، ولیکــن 

روشــی متفاوت را به اســتخدام در مــی آورد. ماکیاولی 

در گفتارهــا، تقلیــد از دوران باســتان و تســّمع مطیعانه 

به کام نویســندگان باســتان را با روش و اســلوبی کامًا 

متفــاوت می آمیــزد، روش و اســلوبی کــه در حقیقــت 

به نحــو تــام و تمــام از فلســفٔه سیاســی کاســیک دچــار 

گسســت می شــود. این نکته که ماکیاولی عزم آن دارد 

کــه زمینه را برای تولّد دوبارٔه روح باســتانی فراهم کند 

از عنوان کتاب پیداست: گفتارهایی در باب ده کتاب 

نخســت لی ویوس. از این گذشته، این نکته که او قصد 

دارد گفتــاری سراســر نو عرضــه کنــد، از دیباچٔه کتاب 

هویداســت: در دیباچــه به تعریــض بیــان می گــردد کــه 

ماکیاولی کولومبوس جهان اخاقی است. در حالی که 

عنوان فصول شهریار همگی به زبان التین است، عنوان 

فصول گفتارها تماماً به زبان محلی نگاشته شده است. 

با این نکته شــروع کنیم: ماکیاولی عزم آن دارد تا جان 

تازه ای به نهادها و روح جمهوری روم ببخشد، از همین 

رو، درصدد سازگاری دو گرایش متضاد برمی آید؛ نهادها 

و روح رومــی در قیــاس بــا نهادهــا و روحی کــه در زمان 

حاضر حکمفرماســت، ماهّیتی سراســر نوآییــن و جدید 

دارند. پاســخ فوق به معمــای گفتارها هم در خور توّجه 

و معقــول و هــم نامعقــول جلوه می کند، زیــرا ماکیاولی 

در شــهریار بــه کاوش در حکومت پادشــاهی می پردازد 

و در گفتارهــا حکومــت جمهــوری را برمی رســد. پاســخ 

اخیر از این جهت معقول می آید که بر گفته های آشکار 

ماکیاولی اّتکا دارد و به این دلیل نامعقول می نماید که 

در تغافــل از بیانــات واضــح دیگــر ماکیاولی اســت، و از 

همــه مهم تر، از کاری کــه ماکیاولی در هر دو کتاب به 

اجرا در می آورد، چشم پوشــی می کند. درک و دریافت 

این حقیقت که در 
ع فوق، چهار دفعه  موضو

 )credo( با واژٔه اعتقاد
همراه شده است، نشان از 

آن دارد که ماکیاولی تفّضل 
روم را تنها بر اساس مبانی 
عقالنی نمی پذیرد. او در 

پذیرش تفّضل و بلندپایگی 
روم ناظر به اقتدار است و 

به اقتدار تن می دهد
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از درک کتــاب  به مراتــب دیریاب تــر  کتــاب گفتارهــا 

شهریار است. گواه روشن این سخن نیز طرح و ساختار 

آســان یاب ترِ شــهریار اســت. دلیــل آن را می تــوان در دو 

طرح متفاوتی دانســت که ماکیاولی در گفتارها دنبال 

می کنــد: طرح خــود ماکیاولــی، طرحی که نشــانه های 

چندانی از آن در دست نیست، و طرحی که نظام و تواتر 

داســتان های لی ویــوس بــر او تحمیــل می کند. بررســی 

باریک اندیشانه نشــان می دهد که طرح خود ماکیاولی 

)طرحی که به قدر کافی از عائم آشــکار او پیدا نیست( 

و نه نظم و ترتیب لی ویوس، انتخاب ســخنان لی ویوس 

و اســتفادٔه ماکیاولــی از آن ها را تحت الشــعاع قرار داده 

اســت. حّتی مــادام که به نظر می رســد ماکیاولی تنها 

به پیروی از نظم و ترتیب لی ویوس می پردازد، دلیلی بر 

روش و طریقٔه ماکیاولی در کار اســت. الاقل در بدایت 

امر می شود این فرض معقول را مورد عنایت قرار داد که 

ذهن روشــن و منســجم ماکیاولی، او را پیش از پی ریزی 

طــرح کتــاب گفتارها رها نکرده اســت. بــرای وقوف به 

دلیــل طــرح وی، باید با وســواس، 

اســتفادٔه  عــدِم  و  اســتفاده 

لی ویــوس  از  ماکیاولــی 

و روش هــای گوناگون 

اســتفاده از تقریرات 

به جــد  را  لی ویــوس 

مــورد عنایــت و نظــر 

واقع بگردانیم.

از  ماکیاولــی  اســتفادٔه 

لی ویــوس، اّول از هــر 

چیــزی همــان اســتفادٔه بی پــرده 

و صریح از او اســت. اســتفادٔه صریح، در 

برگیرندٔه نقل قول و بازگفِت آشکار از لی ویوس 

به زبان التین، تکرار ســخن و بازگفِت به تعریض 

التیــن، ارجاعات آشــکار به لی ویوس بــدون نقل قول از 

او و ارجاع ضمنی و به همان ســان، خطاناپذیر ماکیاولی 

  »la istoria« و »questo testo« در عباراتــی همچــون

می شــود. بــدون تردیــد، می تــوان بیــان داشــت کــه در 

پــاره ای اوقــات ماکیاولی بدون آوردن نام نویســنده، از 

ســخن و کام لی ویوس بهره می جوید یا حّتی به کوتاه 

کــردن و اختصــار داســتان ها و روایت هــای لی ویــوس 

می پــردازد. بــه هــر حــال، بهره جویــی این گونــه کّلــی و 

اجمالــی از لی ویــوس صرفــاً زمانی کفایــت می کند که 

نوشــتٔه لی ویــوس را تمامــاً از نــگاه دقیــق و تیزچشــمی 

ماکیاولی بخوانیم، چشمانی که اگر عقلی به سر داشته 

باشــیم، مّدعی نمی شــویم کــه از آن برخورداریم. با این 

حــال، همــگان قادرند تا به ســهولت بدین نکتــه التفات 

یابنــد که ماکیاولی به لی ویوس ارجاع می دهد یا خیر. 

برای دریافت و استدراک رابطٔه طرح ماکیاولی با نظم و 

انسجام لی ویوس، در بدایت امر بایستی قصد و غایت 

متفــاوت آنــان را بفهمیم. ماکیاولی وقتی ســخن از این 

تفــاوت بــه میــان مــی آورد کــه از آغــاز کتاب 

گفتارها بسی گذشته است. ماکیاولی در 

کتاب دوم، فصل سی و یکم )»اعتماد 

بــه تبعیدشــدگان ســخت خطرناک 

اســت«( مثالــی از لی ویــوس را 

در جهتــی کامــاً متفــاوت بــا 

مقصود او به کار می گیرد اّما 

با غایت و مراد خود ماکیاولی 

خیــر. از آن جهت متفــاوت از قصد 

و غایــت لی ویــوس اســت کــه مثالی 

رومــی نیســت. ]واقعّیت اینجاســت[ 

رومیــان  تنهــا  ماکیاولــی  مقصــود  کــه 

نیســتند. او ســودای آن را دارد تا مخاطبان 

خــود را بــه تقلیــد از ویرتــوی رومیــان 

لی ویــوس  وادارد.  جمهوری خــواه 

از جملــه موّرخــان روم اســت کــه 

به جانب انحطاط نیفتاده است، 

ولیکــن او قــادر نیســت بــه مــا 

یــاد بدهــد کــه چگونه انســان 

مــدرن می توانــد بــه تقلیــد از 

ویرتوهای رومی هّمت گمارد، 

بــه  لی ویــوس  کــه  ویرتوهایــی 

ستایش آن ها اشــتغال دارد. می توان 

چنان کــه  داشــت،  بیــان  این گونــه 

گزنفون در مقام شاگرد 
سقراط می تواند کاری را 
انجام دهد که شاگردان 
گرگیاس از اقدام به آن 
درمانده و ناتوانند؛ چراکه 
گزنفون نیز به سان استاد 
خویش به قدرت مطلق یا 
شبه مطلِق سخن و خطابه 
اعتقادی ندارد، اّما بدین 
نکته نیز التفات دارد که 
تنها می توان از طریق 
ج  کردن تراضی و زور  ممزو
بر آدمیان حکمرانی کرد؛ 
مخلوطی از کالم و قدرت 
نظامی
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خــود ماکیاولــی نیــز چنیــن می گویــد کــه آنچــه زمانی 

بــرای آدمــی قابلّیت امکان داشــته و ممکن بوده اســت 

به طــور کّلی، در تمامی اعصار امکان پذیر اســت. با این 

حــال، راضی کننده تــر این بود که ماکیاولی با تأســی به 

مثال های پرشــمار ما را بدین نکته رهنمون می ســاخت 

کــه اهتمام به کارها با توّســل به روش باســتانی معقول 

بود و به روش مدرن نابخردانه و ابلهانه، یا نشان می داد 

کــه مــردان مدرنی وجــود دارند که همچون باســتانیان 

عمــل می کنند. جوهر و جان این حقیقت که ماکیاولی 

به عنوان انسانی مدرن برای مدرن ها می نویسد، به طور 

ضمنی، نشــان دهندٔه این اســت که مــراد و غایت او در 

 تفــاوت و تمایــز از قصــد و غــرض لی ویــوس می باشــد. 

از ایــن گذشــته، ماحظــٔه عمومــی فــوق، مؤیــد این امر 

اســت کــه تقلیــد و متابعــت تــام از باســتانیان به لحــاظ 

فیزیکــی ممکــن اســت، اّما تأییدکننــدٔه امــکان اخاقی 

تقلید از آنان نیست: باستانیان پاگان و کافرکیش بودند، 

و می تــوان ویرتوهــای کافرکیشــان را در جایگاه رذایل ُپر 

جلــوه و ظاهر به باد پرســش گرفت. لهذا ماکیاولی باید 

کمر هّمت ببندد و نشــان دهد که ویرتوهای باستانیان 

ویرتوهایــی اصیــل و بیــخ دار هســتند و ویرتوهایــی کــه 

مشــغول اند،  آن هــا  ســتایش  بــه  باســتانیان  منتقــدان 

ویرتوهایی هســتند تقلبــی و نااصیل. ماکیاولــی باید با 

این مشکل مواجه گردد و بر آن فائق آید؛ مشکلی که در 

زمان لی ویوس وجود نداشت.

بدین ســان، ماهّیــت و طبیعت عــاّدی عناوین فصول 

کتاب گفتارهــا را درک می کنیم و می فهمیم، عناوینی 

کــه بــه مثالی رومــی و مدرن می پــردازد. با وجــود این، 

جای تردیدی نیست که عنوان تمامی این فصول عاّدی 

و معمولــی می باشــد. در کتاب گفتارهــا فصولی وجود 

دارد که تنها مثال های باســتانی را شــامل می شود. در 

تعــدادی از فصل هــا نیز تنها بــه مثال های مدرن اشــاره 

می گــردد، مثال هایــی کــه هیچ یــک رومی نیســتند. در 

فرجــام، فصل هایــی هــم در کارنــد که تنهــا در برگیرندٔه 

مثال های باســتانی و ترکی هســتند. مطالعٔه ســطحی و 

گذرای کل کتاب گفتارها نشــان می دهد که ماکیاولی 

کمابیش در همٔه فصل ها از لی ویوس نقل قول می کند. 

اّما این سخن فاصلٔه زیادی از حقیقت دارد.

خاّصــه، شــیؤه برخــورد ماکیاولــی در نیمــٔه نخســت 

کتــاب اّول، به نحو شــگرفی حیــرت آور اســت. در یازده 

فصــل نخســت، خبــری از لی ویــوس نیســت. ماکیاولی 

در چهــار فصــل بعــدی در مجمــوع، چهــار دفعــه نقــل 

قــول از لی ویــوس مــی آورد و در بیســت و چهــار فصــل 

بعــدی دیگر اثــری از لی ویوس نیســت. ماکیاولی البته 

در ســایر فصــول کتــاب در ایــن خصــوص، خساســت به 

خرج نمی دهد. اگر ما شــیؤه برخورد ماکیاولی در ســی 

و نــه فصل نخســت را بفهمیــم، نحؤه بهره جویــی وی از 

لی ویــوس را بیــش از پیش درخواهیم یافــت. ماکیاولی 

در فصولــی کــه بــا آوردن نقلــی از لی ویــوس می آغــازد، 

دین رومیان را مورد توّجه قرار می دهد. او در نخستین 

فصلــی که نقلــی از لی ویــوس می آورد، کلیســای رومی 

را عامل و مســئول بی دینی ایتالیا و ضعف سیاســی این 

مملکت دانســته و با شــّدت و حّدت بدان می تازد. در 

فصــل دوم اقدام به شــرح این نکتــه می کند که چگونه 

رومیان -مقصود اشــراف رومی اســت- با تدبیر و تعّمق 

در عاقبــت کار، دیــن را بــه اســتخدام در می آوردنــد تا 

پلبيان هــا را ترســانده و وادار بــه فرمان بری کنند. فصل 

آخر نشــان دهندٔه این است که چگونه »ویرتوی رومی« 

بر سرکشــی و یک دندگی ای چیره شــد که دشمنان روم 

بــا توّســل بــه »ویرتــوی دیــن« بــه دســت آورده بودنــد. 

نویســندگانی کــه زیــر ســلطٔه ســزارهای رومــی بودنــد 

توانایــی آن را نداشــتند که بر ســزار عیب گرفتــه و او را 

مامت و سرزنش کنند مگر این که به تعریف و تمجید 

از بروتوس۸ بپردازند. بر همین اســاس و با ســنجش این 

موضوع باید گفت ماکیاولی که زیر ســلطٔه کلیسا بود، 

توانا بر چیرگی بر مسیحّیت نبود مگر اینکه به تحسین 

و تمجید دین رومیان پاگان مشــغول شود. ماکیاولی از 

اقتدار لی ویوس بهره می برد تا بتواند به مقابله با اقتدار 

کتــاب مقّدس برخیــزد. تاریخ لی ویــوس کتاب مقّدس 

ماکیاولی است. از آغاز تا سرانجاِم کتاب های شهریار و 

گفتارها فقط یک بار نقلی از کتاب مقّدس به میان آمده 

است. ماکیاولی در کتاب نخست، فصل بیست و ششم 

گفتارها بیان می دارد که فرمانروای جدید، باید در شهر 

یا مملکتی که در آن زمام قدرت را به چنگ آورده است 

همــه چیــز را از نــو شــکل و ســامان ببخشــد و طرحی نو 

درافکند. شــهریار جدید باید به وضع القاب و مقاماتی 

جدیــد مبــادرت ورزد و مردانــی جدید را بــه کار گمارد. 

سپس بایستی اغنیا را تنگدست و تنگدستان را توانگر و 

صاحب مکنت کند، چنان که داوود در هنگام رســیدن 

به پادشاهی کرد. ماکیاولی در کام خویش، سرود مریم 

عــذرا را به تضمیــن می آورد: او تحفــه و هدایای نیکوی 

بسیار به تهیدستان بخشید و اغنیا و توانگران را بی چیز 

و مفلــس باز گردانــد۹. ماکیاولی اضافــه می کند که این 

پرواضح است که گزنفون 
ماکیاولیست نیست 

)گرچه این تعبیر پس از 
ماکیاوللی جعل گردید(: 

جهان اخالقی گزنفون 
پیکانی مقراضه دارد، یکی 

به جانب مردان سیاسی 
، همچون کوروش،  کبیر
تمایل دارد و دیگری رو 

به استاد معظم گزنفون، 
سقراط، روان است. مسئله 

این است که در منظومٔه 
اخالقی ماکیاولی جا و 

مقامی برای سقراط وجود 
ندارد
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شــیؤه کــردار نه تنهــا به شــّدت متضــاد با نحؤه زیســت 

مســیحی اســت، بلکه با هیچ شــیؤه زیســت دیگری نیز 

ســر ســازگاری ندارد. تنها کسانی سنگینی این سخن را 

بــه فی حــد تامه درک می کنند که ســخن ماکیاولی در 

پایان فصل پیشــین را به یاد آورنــد: او در پایان این فصل 

اظهــار می کنــد در فصل بعدی موضوعــی را مورد توّجه 

قرار می دهد که نویسندگان آن را تیرانی می نامند. وی 

در فصل بیســت و ششــم بی نهایــت از به کار  بــردن واژٔه 

تیران می پرهیزد، و از اّول تا آخر کتاب شــهریار، کتابی 

کــه از بیســت و شــش فصــل تشــکیل شــده، از ایــن واژه 

احتراز می کند. داوود در جایگاه پادشاه یک تیران بود؛ 

او به همــان نحــوی عمــل کرد که خداوند بر طبق ســرود 

مریم عذرا عمل کرده بود. شــرح کامل کفر و دشــنامی 

کــه ماکیاولــی خوانندگانش را به اندیشــه در باب آن وا 

مــی دارد، مشــمئزکننده تر از آن اســت کــه از عهدٔه من 

برآیــد. پیش تــر از اقتــدار لی ویوس ســخن گفتــه ام. این 

تعبیــر را در اینجــا به کامل ترین صــورت به کار می برم: 

قرار است تاریخ لی ویوس جای کتاب مقّدس را بگیرد، 

اّما پیش شــرط اقتدار لی ویوس به طبیعت اقتدارگرایانٔه 

روم باســتان وابســته اســت. ماکیاولــی تنهــا هنگامــی 

می توانــد اقتــدار لی ویــوس را تثبیــت کند کــه پیش تر 

اقتدار روم باســتان را به کرســی بنشاند. در اینجا نحؤه 

برخورد ماکیاولی در شــش فصل نخســت گفتارها را در 

می یابیــم. او در فصــل اّول به واکاوی چگونگی پیدایش 

شــهرها به طــور کّلــی و شــهر روم به طور اخص مشــغول 

می گــردد. او بســیار از مصــر باســتان ســتایش می کند، 

جامعه ای سیاسی که در »باستانی ترین دوران باستان« 

به شکوفایی دست یافت. مدحت ماکیاولی در مجموع 

چنــدان نمی پایــد و در آغــاز کتــاب دوم بــه تعریض اما 

خطاناپذیــر کام خود را پس می گیــرد. به بیان دقیق تر، 

او در بدایــت کتــاب اّول بــر طبــق اصلــی کّلــی ســخن 

می گویــد: هــر چه کهن اســت خوب اســت و کهن ترین 

چیــز یعنی بهتریــن چیز. نیاز به گواه دیگری نیســت تا 

افضلّیت و نیکو ترین بودِن کهن ترین چیز را نشان دهد، 

مگر این گواه که آن چیز در حقیقْت کهن ترین چیز بوده 

اســت. اّمــا نکتٔه ظریف اینجاســت کــه ماکیاولی قصد 

دارد تا به طور ضمنی بگوید که خوب بودن روم باستان 

نیازمنــد گــواه و دلیل اســت، زیرا روم به باســتانی ترین 

دوران باستان تعْلق ندارد. گواه و دلیل ماکیاولی در پنج 

فصــل بعدی عرضــه می گردد. او در فصــل دوم به انواع 

گوناگــون جمهوری هــا و علی الخصوص جامعٔه سیاســی 

روم می پردازد.

ماکیاولــی ایــن پرســش را پیش می کشــد کــه از میان 

جامعــٔه سیاســی ســاده یــا مختلــط کــدام یــک را باید بر 

دیگری رجحان بخشید.

کســانی کــه رأی بــه رجحــان و برتــری رژیــم مختلــط 

می دهند از نگاه نفرات پرشــماری از مردم، بسی داناتر 

از افــرادی هســتند کــه بــه رژیــم ســاده اعتقــاد دارنــد. 

ماکیاولــی تنهــا بــه پیــروی از دانایــان نمی پــردازد بلکــه 

او مدافــع و جانــب دار کســانی اســت کــه از نظر شــمار 

فراوانی از مردم، مردان داناتری هستند. به بیانی دیگر، 

ماکیاولی پیرو و تابع اقتدار اســت. برهان ماکیاولی در 

حقیقــت همان برهانی اســت که پولیبیوس منظور نظر 

داشــته و عرضــه کرده اســت، لیــک ماکیاولی اســمی از 

پولیبیوس به میان نمی آورد. او به تبعّیت از پولیبیوس، 

دربارٔه رژیم های مختلط اسپارت و روم سخن می گوید.

لوکور گوس وحیداً و فریداً جامعٔه سیاسی اسپارت را 

بنیان نهاد. جامعٔه سیاســی روم نیز به واســطٔه اختاف 

پلبیان هــا و ســنا و از ســر صدفــه و اّتفــاق پدیــدار شــد. 

این ســخن در ظاهر حامل این معناســت که خط مشــی 

و سیاســت۱۰ اســپارت در مقامی برتر از سیاســت و خط 

مشی روی جای می گیرد و همین امر بر صدق و صّحت 

»نگرش شــمار فراوانی از مردم« مهــر تأیید می زند. اّما 

اکنــون ماکیاولی دلیری کرده و بیان می دارد که همین 

»شــمار فراوانــی از مــردم« داوری نپاییــده و ناســخته 

داشــتند: بی نظمــی  و هرج و مرج مهیــب روم در آغاز، 

نخســتین دلیــل آزادی روم بود. از این گذشــته، تفاوت 

روم با اسپارت در این بود که در روم، پلبیان ها نگهبان 

و حافظ آزادی بودند و در اســپارت نگهبانی و پاســبانی 

از آزادی بــر دوش اشــراف بــود. چنیــن به نظر می رســد 

کــه ترتیب و انســجام نهادهای اســپارت افضل و مرّجح 

هســتند، چراکه در اســپارت آزادی بسی بیشــتر از روم 

تــداوم یافــت. همیــن گفتــه را می تــوان در خصــوص 

بیــان داشــت.  بــر دیگــری  ارجحّیــت هریــک از آن هــا 

ماکیاولی درصدد حل این مشکل از طریق پیش کشیدن 

یک تمایز بر می آید: ترتیبات و نهادهای اسپارت درخور 

صورتــی از جمهوری غیر توســعه طلب بــوده و نهادهای 

رومی شایستٔه شکلی از جمهوری بودند که قصد مبّدل 

شــدن به یک امپراتوری جلیل و صاحب شوکت را دارد. 

با این همه، در کل امور انسانی سّجین و استوار نیست 

و ثباتــی که اســپارت در پی دســتیابی بدان بــود، از در 

تضــاد و تخالــف با طبیعت امــور وارد می شــد و تنها به 

ماکیاولی این پرسش را 
پیش می کشد که از میان 
جامعٔه سیاسی ساده 
یا مختلط کدام یک را 
باید بر دیگری رجحان 
بخشید. کسانی که رأی 
به رجحان و برتری رژیم 
مختلط می دهند از نگاه 
نفرات پرشماری از مردم، 
بسی داناتر از افرادی 
هستند که به رژیم ساده 
اعتقاد دارند. ماکیاولی 
تنها به پیروی از دانایان 
نمی پردازد بلکه او مدافع 
و جانب دار کسانی است 
که از نظر شمار فراوانی 
از مردم، مردان داناتری 
 ، هستند. به بیانی دیگر
ماکیاولی پیرو و تابع 
اقتدار است

66۰

فصل پنجم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



لطــف ُصدفــه و خوش اقبالــی۱۱ حاصــل آمــد. بنابرایــن 

ماکیاولــی اقتــدار روم را از راه برهــان نشــان مــی دهد، 

اّما آن زمان که وی به ابراز نظر خویش می پردازد، چهار 

دفعــه از واژٔه اعتقــاد )credo( اســتفاده می کنــد. بدین  

ترتیــب، آیــا می توان بیان داشــت کــه ماکیاولی رجحان 

روم بر اســپارت را با دلیل اثبات کرده اســت؟ یا این که 

او نشان داده است که پیش از قدم نهادن به قضاوت گه 

دالئلی که برخاسته از اعتقاد افراد است، روم و اسپارت 

هــر دو در موضعــی برابــر قــرار دارنــد و او آزاد و مختــار 

است تا بر پایٔه اعتقاد خویش به تفّوق و رجحان روم رأی 

دهــد؟ ایــن حقیقت که در موضوع فــوق، چهار دفعه با 

واژٔه اعتقاد )credo( همراه شده است، نشان از آن دارد 

که ماکیاولی تفّضل روم را تنها بر اساس مبانی عقانی 

نمی پذیرد. او در پذیرش تفّضل و بلندپایگی روم ناظر به 

اقتدار است و به اقتدار تن می دهد.

ماکیاولــی برای اثبــات اقتدار روم، به نقــد پاره ای از 

منتقــدان روم مشــغول می شــود بی آنکــه نامــی از هیچ 

کدام از نویسندگان باستان به میان آورد. ماکیاولی در 

بخش بعدی -بخشــی که درســت پیش از بخش مربوط 

بــه دیــن قــرار دارد و بخشــی که نخســتین نقل قول های 

لی ویــوس را در بــر دارد - »احتمــال« را بررســی می کند 

کــه »کثیری« در خصوص توبیخ و مامت رومولوس به 

جهت کشــتن، یعنی کاری شــبیه به کار قابیل، به زبان 

می آورند. ماکیاولی نظر و دیدگاه همگان را نه با اّتکای 

بــه اقتــدار که با چنــگ زدن به »قاعــده ای عمومی« رد 

می کند، و البته سخنی هم در این خصوص که شایدی 

این قاعدٔه عمومی مورد پذیرش عموم مردم نباشــد، به 

میــان نمــی آورد. ماکیاولی در فصل پیــش، زمانی که به 

باور عمومی دربارٔه نکوهش روم به جهت اختاف میان 

پلبيان ها و سنا حمله کرده بود، دست آخر به اقتدار -یا 

حجّیت مبتنی بر اقتدار- سیسرون دست آویخته بود. 

ولیکن، حاال با توجیه عملی سر و کار دارد که با فریاد و 

هوار کشیدن در خیابان ها و بستن دکان ها تفاوت دارد، 

یعنی نکته ای که در فصل پیشــین مورد کاوش و بحث 

قرار داده بود. اکنون که مســئلٔه قتل و کشــتن در میان 

است، آن هم قتل تنها برادر، ماکیاولی نیازی نمی بیند تا 

از اقتدار یاری بجوید. با این وجود، می توان بدین نکته 

اذعــان کرد کــه اقتدار بنیانگــذار الهــی روم، ماکیاولی 

را توانا ســاخت تا با قاعــده ای غلط به مخالفت برخیزد؛ 

قاعده ای که قتل را علی االطاق ممنوع می دارد. قاعدٔه 

صحیح ظاهراً قاعده ای است که قتل را در پاره ای مواقع 

و شرایط ویژه روا دانسته و جایز می شمرد.

در خصوص مجموع دوم نقل قول ها از لی ویوس باید 

اندکی بیشــتر ســخن بگویم. ماکیاولی در فصلی که به 

هیئــت ده گانٔه روم می پردازد، شــش دفعه به لی ویوس 

ارجاع می دهد. در این بخش، او بدون جانبداری و کامًا 

بی طرف، به بررسی سیاست های مربوط به نجات آزادی 

و سیاست های ناظر بر استقرار تیرانی مشغول می شود. 

ماکیاولــی کــردار و خدمــات آپیــوس کاودیــوس۱۲ )کــه 

به زعــم او بنیان گذار اقصی کمال ممکِن حقوق عمومی 

و خصوصی در روم است( را مورد مطالعه قرار می دهد 

تــا نشــان دهــد آنکــه بالقــّوه تیــران )جّبار( اســت چگونه 

می توانــد بــه توفیــق و کامیابــی دســت یــازد. کوشــش 

کاودیــوس به قصد برپایــی تیرانی به نتیجه نینجامید، 

اّما قوانین ساخته شــده توسط وی به رغم معدوم گشتن 

و مرگ خشــونت بار کاودیوس، تداوم یافته و به حیات 

خویش ادامه دادند. بی طرفی ماکیاولی که در جای جای 

گفتارها در اوج رفتارهای غیراخاقی سیاســی و در کل 

رفتارهــای اخاقــی وجــود دارد، بدعت و رســم تــازه ای 

با این وجود، می توان 
بدین نکته اذعان کرد 

که اقتدار بنیانگذار الهی 
روم، ماکیاولی را توانا 

ساخت تا با قاعده ای 
غلط به مخالفت برخیزد؛ 

قاعده ای که قتل را 
ع  علی االطالق ممنو

می دارد. قاعدٔه صحیح 
ظاهرًا قاعده ای است که 
قتل را در پاره ای مواقع و 
شرایط ویژه روا دانسته و 

جایز می شمرد
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است که به اندازٔه بی طرفی او در زمان قیاس و سنجش 

میان پاگانیسم و مسیحّیت، خطیر و قبیح است. او در 

رابطــه با مجموعٔه نخســت نقل قول هــای لی ویوس نیز 

بی طرفی خویش را نشان می دهد. ماکیاولی روشن تر از 

این نمی توانست آشکار سازد که منقوالتش از لی ویوس، 

در مقام رشــته هایی از اندیشــٔه او، نه اومانیســتی بلکه 

نفرت انگیز و شوم ۱۳ است.

ماکیاولی چاره ای نداشــت تا اقتدار روم را به کرســی 

بنشــاند، زیــرا برتری شــیوه ها و نظم هــای رومی بر دیگر 

طریقت هــا - بــه طــور مثــال نظم هــای اســپارتی- امــری 

واضح و مشــهود یــا بالعموم مورد پذیرش نبــود. در این 

زمینــه، راهــی پیــش روی ماکیاولــی جز بیان ِاشــکاالت 

روم نبــود. ضعف هایی کــه او آن ها را رد نمی کرد اّما به 

بــاور وی، حقیقتــی در کار بود کــه موجبات توجیه این 

ضعف هــا را فراهــم می کرد: اینکه آنان شــهریار بودند و 

بایســتی بهــای تمّتع و بهره منــدی از بهترین طریقه ها و 

نظم هــا را پرداخــت می کردنــد. در گفتارهــا، در الباقی 

مطالب مربوط به نیمٔه نخســت کتاب اّول، جایگاه روم 

بیــش از این تقویت می شــود. وانگهــی تغییری بنیادین 

احســاس می گــردد. ماکیاولــی به نحوی ناگهانی و بســا 

مال اندیشــانه، جمهــوری روم را حّتی در درخشــان ترین 

دوره اش مــورد انتقــاد واقــع می کنــد و توأمــان به کّرات 

قلــم در ســتایش روم می فرســاید. او در عیــن دفــاع از 

نهادهــای دیکتاتوری روم، دفاعی که با دســت  آویختن 

بــه »آشــکارترین دالیــل« و در مخالفــت بــا بــاور »برخی 

نویســندگان« انجام می دهد، نویسندگانی که »التفات 

به درســتی  را  آن  و  نداشــته اند  موضــوع  بــه  مؤثــری 

درنیافته اند« و احکام صادر شــده از ایشان »بدون هیچ 

عقل و منطقی پذیرفته شــده اســت«، به صراحت اظهار 

می کنــد که نهادهــای رومی از نهادهــای متفاوِت ونیز 

برتر نیست، نهادهایی که همان غایت رومیان را به همان 

خوبــی تحّقــق می بخشــیدند: مدرن هــا قــادر نیســتند 

به ســادگی نظم هــا و روش هــای روم باســتان را الگو قرار 

دهنــد. بعــد از این، ماکیاولی آشــکارا، و بــا خوش بیانی 

زیــاد، از »ضعــف« قانون کشــاورزی روم حرف می زند. 

ســخن می گوید. ایــن ضعف در تحلیل نهایــی -و بدون 

کاربســت حســن تعبيــر- ولــع و طمــع آزمندانٔه اشــراف 

رومــی نامیــده می شــود. به جهت ولــع و طمــع روم -بر 

خاف اســپارت- از قاعده ای بنیادین تبعّیت نکرد: این 

قاعده که عموم مردم باید غنی و همٔه شهروندان فقیر 

نگاه داشته شوند.

ماکیاولــی هنگام بحث در این مورد اســت که اّولین 

بــار بعــد از پایان بخــش مربوط به دین، نــام لی ویوس را 

ذکر می کند. لی ویوس عماً نه تنها آفرین گو و ثناخوان 

روم کــه منتقــد روم از کار در مــی آیــد. در اینجــا دیگر 

احتیاجــی بــه لی ویــوس نیســت تــا در جایــگاه نوعــی 

مرجــع اقتــدار مخالــف، ماکیاولــی را در ریخت و ظاهر 

انســانی مدرن قادر ســازد به اقتدار اصیل و دارای اصل 

و بیــخ )روم( یورش ببــرد. از اینجا به بعد لی ویوس برای 

نامشروع ســازی همیــن اقتدار به کار می آیــد. به عبارت 

روشــن تر، عمــل و سیاســت روم باســتان دیگــر واجــد 

اقتدار نیست. اکنون اقتدار متعّلق به لی ویوس، یعنی 

کتاب تاریخ او اســت. درســت از اینجا به بعد است که 

لی ویــوس به کتــاب مقّدس ماکیاولی یــا همتای کتاب 

مقــّدس مبّدل می گردد. ماکیاولی در فصل ســی و نهم 

نتیجٔه بنیادین و مهّمی از نقد خود بر رومیان می گیرد: 

واکاوی موشــکافانٔه امــور گذشــته نه تنهــا مــا را توانا به 

دیدن آیندٔه جمهوری ها - اگر چاره جویی های باستانیان 

در زمان مناسب به کار گرفته نشوند- می نماید، بلکه ما 

را به جانب کشــف وسیلت جویی و عاج های شایسته و 

سزاوار راهنمایی می کند که باستانیان آن ها را استعمال 

نکرده و یا شــناختی از نداشــتند. ماکیاولی خاطرنشــان 

ساخته که روش ها و نظم های رومی بیشتر از یک سویه 

نقصــان و مضرت دارنــد؛ بدین  ترتیب باید چنین نتیجه 

بگیریم که مطابق سخن خود ماکیاولی، رد شدن و صرف 

نظــر کردن از روش ها و نظم های باســتان امری واجب و 

ضروری است یا باید به دنبال روش ها و نظم هایی سراسر 

نوآیین و جدید بود.

دلیــل اصلــی و بنیادیــن ایــن امــر وجوبــی و بایســته 

بدین قرار اســت: تأسیس جامعٔه سیاسی روم در دوران 

باســتان از روی اّتفــاق و صدفــه بــود، خوش اقبالــی ای 

که اگرچه بیشــتر به شــکلی هوشــمندانه و عاقانه از آن 

بهره بردند. رومیان باســتان از خال واکنش به حوادث 

و وقایــع، بــه انکشــاف روش هــا و نظم هــای خــود نایــل 

می آمدنــد و آن ها را از ســر پاسداشــت و توقیــر به آباء و 

نیــاکان به دّقت حفظ کردند. در هــر صورت، ماکیاولی 

اّولین فردی اســت که ســاختار جمهوری روم را فهمیده 

و بدیــن  ترتیــب، درکــی ژرف و عمیــق از مزایا و مضرات 

جمهوری روم یافته است. بنابراین ماکیاولی توانایی آن 

را دارد کــه بــه خوانندگان خود آموزش و یاد دهد که به 

چــه نحو می توان به صورتی آگاهانه، جامعه ای سیاســی 

همچون روم یا حّتی بهتر و نیکوتر از روم برپا ســاخت. 

ماکیاولی چاره ای نداشت 
تا اقتدار روم را به کرسی 
بنشاند، زیرا برتری شیوه ها 
و نظم های رومی بر دیگر 
طریقت ها - به طور مثال 
نظم های اسپارتی- امری 
واضح و مشهود یا بالعموم 
مورد پذیرش نبود. در این 
زمینه، راهی پیش روی 
ماکیاولی جز بیان ِاشکاالت 
روم نبود. ضعف هایی که 
او آن ها را رد نمی کرد اّما 
به باور وی، حقیقتی در 
کار بود که موجبات توجیه 
این ضعف ها را فراهم 
می کرد: اینکه آنان شهریار 
بودند و بایستی بهای تمّتع 
و بهره مندی از بهترین 
طریقه ها و نظم ها را 
پرداخت می کردند
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آن چیــز کــه تــا به این وقــت اّتفاقی فرخنــده و به همین 

دلیل، چیزی از پایه معیوب و ِاشــکال دار بوده اســت، از 

ایــن پس می تواند به قاّره ای جدید تبدیل شــود؛ قاّره ای 

کــه ماکیاولی به کشــف آن دســت یافته اســت: هدفی 

متوّجه بر میل و عمل عقانی. به همین خاطر است که 

ماکیاولی روش ها و نظم های پیشنهادی خویش را -حّتی 

روش ها و نظم هایی که او به لحاظ فیزیکی از روم باستان 

می ســتاند- به درســتی، روش هــا و نظم هایــی نوآییــن و 

جدیــد توصیــف می کند. در آغاز کتاب دوم، ســویه ای 

جدید از مشکل پدیدار می گردد. ماکیاولی که در مقابل 

باورهای »شــمار فراوانی از مردم« و به خصوص پلوتارک 

به دفاع از روم برخاســته بود، اکنون نشان می دهد که 

در تحلیــل نهایــی جمهــوری روم، 

باعث و بانِی نیست و نابودی و بر 

بــاد رفتــن آزادی در غرب در طول 

بــوده اســت. ماکیاولــی  ســده ها 

بــدون معطّلی به اصاح ســخنان 

مزایــای  دربــارٔه  خویــش  ســابق 

اقــدام  اســپارت  و  روم  نســبی 

می ورزد. روم توانســت آزادی را 

در غرب بر باد دهد -شرق اندک 

اطّاعی هم از آزادی نداشــت- 

و تبدیــل به بانوی جهان شــود، 

بــه  را  بیگانــگان  آزادانــه  زیــرا 

می پذیرفــت.  شــهروندی 

بــن  تــا  جمهــوری  اســپارت، 

دنــدان مســّلحی بــود کــه از 

قوانین نیکویی برخوردار بود 

و هم پایــٔه روم بــا تشــویش و 

ناآرامــی دســت و پنجه نرم 

نمی کــرد، اّمــا بــه عظمت و شــکوه 

روم دســت نیافــت زیــرا هــراس آن را داشــت کــه نکند 

ساکنان جدید، رسوم و آیین های باستانی اش را به فساد 

و تباهــی بکشــانند. جمهــوری روم، که بــا عظمت ترین 

جمهوری یا سیاســی ترین اجتماع تمامــی دوران ها بود، 

زمینه را برای اطاعت و فرمانبرداری شــرقیان از غربیان 

و ســرکوب برتری و اولوّیت زندگی سیاســی یا عمومی را 

تســهیل نمود. جمهوری روم از یک طرف، در رویارویی 

مســتقیم بــا جمهــوری مســیحی قــرار دارد و از طرفــی 

دیگــر، عّلــت ظهور جمهوری مســیحی و حّتــی الگویی 

برای آن اســت. نکته ای که بیان کردیم دلیل نهایی این 

مسئله است که چرا قضاوت و داوری ماکیاولی دربارٔه 

جمهوری روم، قضاوتی دوســویه و دو پهلو اســت. شک 

ماکیاولی در خصوص اقتدار روم، مقّدمٔه شک و دودلی 

وی دربارٔه اقتدار لی ویوس است. نخستین حملٔه آشکار 

ماکیاولــی بــه لی ویــوس در فصل پنجاه و هشــتم اّتفاق 

می افتد، یعنی بیســت فصل پــس از آنکه او اندک اندک 

بــه انتقاد آشــکار از روم باســتان روی آورده بــود. به هر 

حال، ماکیاولی پیش تر در فصل چهل و نهم ابراز داشته 

بــود کــه تاریــخ لی ویــوس بســی در مقطــع و مرحلــه ای 

ناقــص و دارای عیــب باشــد. در همین فصــل، آنگاه که 

ماکیاولی پیرامون فلورانس سخن می گوید، بدین نکته 

اشــاره می کنــد کــه »خاطره حقیقتــی« مربوط بــه امور 

فلورانســی ها بعد از تاریخی معّین در دســترس نیست. 

پرسش اینجاست که آیا ضعف احتمالی تاریخ لی ویوس 

بــه خاطــر ایــن حقیقــت بــوده اســت کــه او »خاطــره ای 

حقیقــی« از وقایع و رویدادهایــی که گزارش می کند و 

ماکیاولی بدان ارجاع می دهد، نداشــته اســت؟ شــکی 

نیســت کــه لی ویــوس خــود در همانجا اذعــان می کند 

که درســتی و صدق وقایع گردش دهر با شک و دودلی 

همــراه اســت. پیش تــر ماکیاولــی ســخن از چیزهایی به 

میــان آورده بــود کــه »در خواطــر مربــوط بــه تاریخ های 

باســتان مطالعه می شوند«. تاریخ لی ویوس، و بی تردید 
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ده کتــاب نخســت او، از مجمــوع چنیــن خاطره هایــی 

تشــکیل می شــود، خاطره هایی که متعّلق بــه تاریخ های 

باستان هستند. اّما نکته این است که ماکیاولی نه تنها 

نفس اعتبار تاریخ های لی ویوس را به پرســش می گیرد، 

بلکه دربارٔه برگزیدن حقایق و تأکید لی ویوس بر آن ها نیز 

شــک می کند. ماکیاولی در زمان تکرار داســتان هیئت 

ده گانــه، بیــش و کــم از حادثــٔه ویرجینیــا ســخنی نمی 

گویــد، واقعــه ای کــه لی ویوس علی التفصیل و مشــروح 

بــدان می پــردازد، بگذریم از این حقیقــت که ماکیاولی 

در زمان بحث از خطاهای آپیوس کاودیوس دربارٔه این 

جنایت شنیع و دهشتناک سکوت اختیار می کند.

در جایی دیگر، زمانی  که در همین خصوص نقلی از 

لی ویوس می آورد که پلبيان ها »فرمانبر« شــده بودند، 

به گونه ای سخن می گوید که لی ویوس دربارٔه »َپست و 

ضعیف شــدن« آنان صحبت کرده است. منتقد مدرن 

قادر است ماکیاولی را به انحراف تمام عیار داستان های 

لی ویوس و دست  بردن در روح و فحوای آن مّتهم کند 

و این انتقادی بالمره موّجه است، اگر مقصود این باشد 

کــه ماکیاولی به وضوح التفات داشــته که چه می کند. 

ماکیاولی آگاهانه از لی ویوس بهره می برد تا پیگیر غایات 

و مقاصــدی دیگــر شــود. او به صــورت عمــدی، عبــارت 

طبقــٔه حاکــم روم -چیزی که در واقع بود - را به عبارت 

طبقٔه حاکم -چیزی که به گفتٔه ماکیاولی باید می بود- 

دیگرگــون کرده و عوض می کند. ماکیاولی طبقٔه حاکم 

روم را به چیزی »بهتر« از آنچه بود مبّدل می ســازد. او 

گروهی را که بهترین اعضایش از مردانی بسیار پاکدامن 

و صاحــب فضیلــت تشــکیل شــده بودنــد بــه گروهــی 

دگرگون می سازد که بهترین اعضایش، اعضایی که تماماً 

از قضاوت های زودهنگاِم نامطبوع تهی هستند، یکسره 

به پیروی از آینده نگری های ماکیاولیســتی مشغول اند، 

از  جملگــی  کــه  مال اندیشــی هایی  و  آینده نگری هــا 

ایشــان  از  کــدام  هــر  اشــباع ناپذیر  میلــی  و  اشــتیاق 

 بــرای کســی افتخــار ابــدی در این جهــان قرار داشــت.

ماکیاولــی در ابتــدا از تاریــخ لی ویوس به عنــوان اقتدار 

مخالــف یــا اقتــداری مخالــف بــا کتــاب مقــّدس بهــره 

می جویــد. او تعالیــم کتاب مقــّدس را به طور ضمنی به 

کنــاری نهــاده و آمــوزه ای را عــوض آن می نشــاند که از 

تاریــخ لی ویوس حاصل گشــته اســت. ماکیاولی پس از 

این، به صراحت اقتدار لی ویوس را به پرسش می گیرد و 

نظر ما را به جانب عملی که پیش تر و به تعریض با کتاب 

مقــّدس کرده بود، راهبری می کنــد. با اندک مبالغه ای 

می توان اظهار داشت که ماکیاولی از لی ویوس همچون 

موشــی آزمایشــگاهی اســتفاده مــی کنــد تــا از طریق او 

نشان دهد که چگونه به طور ضمنی به تفتیش و تفّحص 

جملگی اشــراف رومی پرداخته بود. استفاده، دوگانه از 

لی ویــوس با طبــع و طبیعت دوگانــٔه روم پاگانی مرتبط 

اســت، رومی که هم خصم کلیســای مسیحی بود و هم 

الگویی برای آن. سرانجام اینکه ماکیاولی به دقیق ترین 

معنــا، اقتــدار یــا هر نوع اقتــداری را به پرســش گرفته و 

مورد ســنجش قرار می دهد. در فصلی که قبل از بخش 

مربــوط بــه دیــن آمــده اســت، ماکیاولــی در ســتایش از 

امپراتــوران رومــی از نــرون تــا مارکوس اظهار کــرده بود 

کــه دوران حکمرانــی امپراتــوران روم دورانــی طایــی 

بــود، دورانــی کــه در آن همــگان می توانســتند باورهای 

خویــش را -هــر چــه که بود- ابــراز کرده و به دفــاع از آن 

بپردازند. البته ماکیاولی در نه فصل بعد با بی اهمّیتی 

و بی اهتمامــی بیان می دارد که »خوب اســت در مورد 

هر چیزی اســتدالل کنیم« حال آنکه در کتاب شــهریار 

بیان کرده بود که »نباید در مورد موســی مناقشــه کرد 
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چراکــه او تنهــا مجــری اوامــر و فرمآن هــای الهــی بــوده 

اســت« و همچنین نباید دربارٔه شهریاری های مسیحی 

منازعه کرد »زیرا خداوند به این شهریاری ها بلندپایگی 

عطا کرده است و خود از ایشان صیانت می کند، و فقط 

گســتاخان و افراد پست ســلیقه دربارٔه این شــهریاری ها 

تفتیــش و بازپرســی می کنند«. ماکیاولی در نخســتین 

فصلــی که بــه لی ویوس می پردازد )کتــاب اّول، صفحه 

۵۸( در واقــع راجع به »تمامی نویســندگان« ســخن می 

گویــد. او در آنجــا بیان می دارد: »من هرگــز بر این باور 

نیســتم و هرگــز نیــز نخواهــم بــود که دفــاع عقانــی از 

هــر باوری کاری نامناســب و ناشایســت خواهد بود، به 

شرط اینکه شخص در ارتباط با دفاع از باورهای خویش 

نخواهــد از اقتــدار یــا اجبار اســتفاده کنــد«. ماکیاولی 

دیگر از این صریح تر و لطیف تر نمی توانست فاش گوید 

که وحیداً فریداً خرد و عقل در جایگاه امری متفاوت از 

اقتدار، باعث خشــنودی و رضایتــش می گردد. راندن و 

نامقبول دانستن اقتدار در اصل بدین معناست که هر 

چه نیک و پســندیده اســت به پیشــینیان و نیاکان تعّلق 

دارد، و به همین خاطر، بهترین ها کهن ترین ها هستند؛ 

کــه ایــن خــود به معنی تصغیــر و تحقیر مــردان قدیمی، 

 مردانی که بیش از همه با دوران های کهن پیوند دارند.

کتاب اّول گفتارها، کتابی که تقریباً با ستایش کهن ترین 

عصر باستان شروع می شود، به دقیق ترین معنا، با تمجید 

سپاه رومیان پایان می یابد »کسانی که در عنفوان جوانی 

به نصرت نائل شــدند«. ماکیاولی با حالتی شــورانگیز و 

پنهانــی، جوانــان را خطــاب قــرار می دهــد، کســانی که 

مصلحت ســنجی باعــث زوال بــه پایــان رســیدِن قدرت 

ذهن، شتابزدگی و جسارت جوانی شان نشده است. خرد 

و جوانی و تجّدد علیه اقتدار، پیری و دوران باســتان به 

پا می خیزند. هنگامی که به مطالعٔه گفتارها می پردازیم، 

ضرورتاً به تماشــاچیانی مبّدل می گردیم که تحت تأثیر 

زایــش بزرگتریــن جنبش هــای جوانــان قــرار گرفته انــد، 

یعنــی متأثر از فلســفٔه مدرن، پدیده ای کــه ما اکنون از 

طریــق دیــدن -چیــزی متفــاوت بــا خوانــدن- و در زمان 

 برافتادن، فقر و ســالخوردگی خویش آن را می شناســیم.

یــاد و تــذکار و عرضــٔه فهرســتی از نــام بیســت و یــک 

نویســنده ای کــه ماکیاولی –به اســتثنای لی ویوس- در 

گفتارهــا بــه آنــان ارجــاع می دهد، کســالت بار و مضجر 

خواهد بود. نویســنده ای که بعد از لی ویوس بیشــترین 

ارجــاع در آثــار ماکیاولــی را دارد، کســی نیســت جــز 

گزنفــون. بنــا بــه تعــداد ارجاعــات، بعــد از لی ویــوس و 

گزنفون بایســتی از ویرژیل، تاســیت و سالوستيوس نام 

برد. تاســیت تنها کســی اســت که ماکیاولی می کوشد 

تــا بــاورش را بعد از اینکــه معّین کرد که بــاور وی تماماً 

اشــتباه و باطــل اســت، »نجــات« دهــد. تاســیت چنین 

برخورد حرمت دار و احترام آمیزی را تنها می توانست از 

ســوی ماکیاولی دریافت کند. باید این پرســش را بدون 

پاســخ بگذاریــم کــه آیــا ماکیاولــی جریان هــای مختلف 

تفســیر اندیشــه های تاســیت را به راه انداخــت یا خیر، 

جریان هایی که در ســده های شانزدهم و هفدهم نقشی 

پررنــگ و ســترگ ایفــا کردنــد و ســخت بتوان آن هــا را از 

ماکیاولیسم دوران تمییز داد.

1. Frontinus
2. Vegetius
3. Fabrizio Colonna
4. istoria nostra
۵. آریستیپوس از این جهت متمایز و متفاوت از اپیکوریان بود که 
به باور وی لّذت نه فقط در دوری از درد بلکه خوشی های گذرا 

نیز هست.
6. Hiero
۷. مکالمٔه ملین )Melian dialogue(  اشــاره به نشســتی بااهمّیت 
است که در طی آن آتنی ها و ملوسی ها )جزیرٔه ملوس در جنوب 
دریــای اژه( در ۴۱۶ پیــش از میــاد و پــس از غلبــٔه یونانیــان بــر 
ایرانیان، با یکدیگر برگزار می کنند و شرح و صورت جلسٔه آن در 

کتاب مشهور تاریخ جنگ پلوپونزی توسیدید موجود است.

طبق گزارش، ملوسی ها حاضر نبودند به اّتحادیٔه آتن بپیوندند و ساز 
استقال زدند. آتن نیز کشتی های جنگی خود را عازم این جزیره 
کرده و به محاصرٔه آن پرداخت و هم زمان نمایندگانی را به ســوی 
رهبــران جزیــره فرســتاد تــا جهت تســلیم آن هــا و تــرک مخاصمه 

گفت و گو کنند. م.
8. Brutus
9. Qui esureintes impletiv bonis et divites dimisit 

inanes
10. Policy
11. Lucky accident
12. Appius Claudius
13. ominus
14. Counter-authourity

پینوشتها

آن چیز که تا به این وقت 
اّتفاقی فرخنده و به همین 
دلیل، چیزی از پایه معیوب 

و ِاشکال دار بوده است، 
از این پس می تواند به 

قاّره ای جدید تبدیل شود؛ 
قاّره ای که ماکیاولی به 

کشف آن دست یافته است: 
هدفی متوّجه بر میل و 
عمل عقالنی. به همین 

خاطر است که ماکیاولی 
روش ها و نظم های 

پیشنهادی خویش را -حّتی 
روش ها و نظم هایی که 

او به لحاظ فیزیکی از 
روم باستان می ستاند- 

به درستی، روش ها و 
نظم هایی نوآیین و جدید 

توصیف می کند
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کیاولی: شهریار نّیت ما
لئو اشتراوس

ترجمه: علی نجات غالمی
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بســیاری از نویسندگان کوشــیده اند که نّیت شهریار 

را بــا اســتفاده از اصطــاِح »علمــی« توصیــف کننــد. 

ایــن وصــف قابــل دفاع و حّتی مفید اســت، مشــروط بر 

اینکه به درســتی مراد شــود. بیایید بار دیگر به ســرآغاز 

بازگردیــم. ماکیاولــی در نامــٔه تقدیمیه، ســه اشــارت به 

موضــوع کتــاب مــی آورد: او در ایــن کتــاب دانشــش را 

دربــارٔه بزرگ مرداِن هم جدید و هم باســتانی گنجانیده 

است؛ او جرئت می کند که از حاکمّیت شهریاری بحث 

کرده و قواعدی برای آن ارائه دهد؛ او از دانشــی دربارٔه 

ماهّیِت شهریاران برخوردار است. همان طور که از نامٔه 

تقدیمیه، از کتاب و از آنچه در جایی دیگر می گوید۱ بر 

می آید، دانش اعمــال بزرگ مردان، یعنی دانِش تاریخی 

فقط مصالحی فراهم می آورد برای دانشی دربارٔه اینکه 

حاکمّیــت شــهریاری چیســت، یعنــی دانشــی دربــارٔه 

خصایــِص انواِع گوناگوِن شــهریاری ها و دربــارٔه قواعدی 

که فرد بایســتی آن ها را رعایت کند تا قدرت شــهریاری 

را کســب و ابقاء کند و نیز دربارٔه ماهّیِت شــهریاری ها. 

این فقط دانشــی دربارٔه نوِع اخیر اســت که منظوِر نظِر 

شهریار است تا انتقالش دهد. این نوع از دانش، دانِش 

کّلی یا عام، آن گونه که متمایز از جزئی است، آن دانشی 

اســت که فلسفی یا علمی نامیده می شود. شهریار یک 

کتاب علمی است، زیرا آموزه ای عام را انتقال می دهد 

کــه مبتنــی بر اســتدالل از تجربه اســت و آن احتجاج را 

پیش می برد. این آموزه بخشی نظری است )یعنی دانِش 

ماهّیت شــهریاران( و بخشی عملی اســت )یعنی دانِش 

قواعدی که شهریار با آن ها کار کند(. طبق این واقعّیت 

که شهریار یک کتاب علمی است نه یک کتاب تاریخی، 

فقط عناوین سه فصل از بیست و شش فصل آن، محتوِی 

نام های مناسب اند.۲ ماکیاولی هنگام ارجاع به شهریار 

در گفتارها آن را یک رســاله می نامد.۳ فی الحال ما باید 

شــهریار را یــک رســاله بنامیم کــه مراد از رســاله، کتابی 

اســت کــه آموزه ای عــام را بــا خصیصــٔه فوق الذکر پیش 

می کشد. تا آن حّدی که شهریار یک رساله است طرحی 

شــفاف دارد و اســتداللش در یک خط مســتقیم و بدون 

فــراز یــا فــرود پیش مــی رود. شــهریار در منظر نخســت 

از دو جزء تشــکیل شــده اســت. جزء نخســت علم یا فن 

شهریاری را پیش می کشد، حال آنکه جزء دوم به پرسش 

فاخرِ حدود این فن یا پرودنس یا مسئلٔه رابطٔه این فن با 

پرودنــس و بخت می پردازد. به نحوی جزئی تر، شــهریار 

مشتمل بر چهار بخش است: ۱( انواع گوناگوِن شهریاری 

)فصــول ۱ الــی ۱۱( ، ۲( شــهریار و دشــمنان او )فصــول ۱۲ 

الی ۱۴(، ۳( شــهریار و رعایا و دوســتان او )فصول ۱۵ الی 

۲۳(۴ و ۴( پرودنــس و بخــت )فصول ۲۴ الی ۲۶(. ما بســا 

گامی پیش تر رفته و بگوییم که شــهریار نه تنها به مثابٔه 

یک رســاله بلکه به مثابٔه یک رســالٔه اسکوالستیک آشکار 
می شود.۵

بــا وجــود ایــن، این کتــاب در عین حال، نقطــٔه مقابل 

یــک اثــرِ علمی یا اثرِ منفک اســت. این کتــاب در حالی 

کــه با عبــارات »همــٔه دولت ها، همــٔه قلمروهایی که بر 

انســان ها چیرگی دارند« آغاز می شــود، ختم به کلماِت 

»شــجاعت باســتانی در قلب های ایتالیایی هنوز نمرده 

اســت« می شــود. این اثر در فراخوانی پرشور به عمل به 

اوج می رســد، فراخوانی خطاب به یک شهریاِر ایتالیایِی 

هم عصــر برای انجام باشــکوه ترین کار ممکــن و ضروری 

در آن زمــان و آنجــا. ایــن کتــاب مانند یــک تراکت برای 

آن روزگاران تمــام می شــود، زیــرا بخــش آخــر صرفــاً بــه 

پرسش عاِم مربوط به رابطٔه پرودنس و بخت نمی پردازد، 

بلکــه دغدغــٔه امــر تصادفی را نیــز در معنــای دیگری از 

ایــن اصطــاح دارد. فصــول حــول بحث صریــح از رابطٔه 

بیــن پرودنــس و بخت )فصول ۲ الــی ۵( تنها نمونه هایی 

هستند که نشان می دهند که دارند به وضعّیِت معاصر 

ایتالیا می پردازند. شهریار تنها اثری کاسیک از فلسفٔه 

سیاسی نیست که هم یک رساله و هم یک تراکت برای 

روزگار خودش باشــد. کافی اســت که به لویاتان هابز و 

حاکمّیت مدنی الک اشــاره کنیم اّما نمونٔه شــهریار یک 

نمونــٔه متداول نیســت: تضــاد تکان دهنــده ای بین آغاز 

خشک - حال نگوییم اسکوالستیک -  و فصل آخرِ بسیار 

باغِی آن در کار است که ختم به نقل قولی از یک شعر 

میهنی به ایتالیایی می شــود. آیا ماکیاولی می توانست 

ســودای ترکیــب فضایــل اسکوالستیسیســم را بــا فضائل 

شهر میهنی در سر داشته بوده باشد؟ آیا چنین ترکیبی 

نیازمند فهم امور سیاسی است؟ به هر حال، تقابل بین 

آغاز شــهریار یا حّتی ۲۵ فصل نخســِت آن بــا پایاِن آن ما 

را وا مــی دارد تــا تذکار خود را اصــاح کنیم که احتجاج 

کتــاب در یک خط مســتقیم بــدوِن صعــود و نزول پیش 

می رود، با تقابل مستقیم آغاز و پایان از یک صعود آگاه 

می شــویم. ماکیاولی تا آن حّدی که شــهریار یک رســاله 

است یک پژوهشگر یا یک معّلم است. تاجایی که این اثر 

تراکتی برای آن زمانه هاست او نقش یک ناصح – نه یک 

واعظ – را به عهده می گیرد. او مشــتاق بود که مشــاوِر 

مخاطِب شــهریار شــود؛ بنابراین، از شرایط پست و حّتی 

ناگــوار خوِد بلند شــود.۶ حرکت شــهریار در بیش از یک 

در مقام یک رساله، شهریار 
آموزه ای کّلی را منتقل 
می کند و در مقام یک 

تراکت برای زمانه نصحیتی 
خاص را انتقال می دهد. 

آموزٔه کّلی را نمی توان 
این همان دانست اّما 

می توان گفت که دست کم 
منطبق با آن است
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معنا صعودی اســت و عاوه  بر این، این فقط یک صعود 

نیست.

 شهریار در تمایزِ با گفتارها در آغاز به مثابٔه یک رسالٔه 

سّنتی یا مرسوم به چشم می خورد. اّما این تظاهر آغازین 

تعمداً فرینده اســت. خصیصٔه ضدســّنتی شهریار کمی 

بعد از میانٔه کتاب تصریح می شود و بعد از مّدتی صریح 

ماندن دوباره عقب می کشد. از این رو، حرکت شهریار 

را می تــوان به مثابــٔه صعــودی در پی یک نــزول توصیف 

کــرد. بــه بیــان کّلی، قّلــٔه کتــاب در مرکز آن اســت. این 

مســیر در بخش نخســت کتاب پیشــاپیش تصویر شده 

اســت )فصــول ۱ الــی ۱۱(: عالی تریــن مضامین این بخش 

)شــهریاری های تــازه ای که از ســوی آن کســانی کســب 

شــده است که مســّلح و ویرتوَمند بوده اند( و عالی ترین 

نمونه ها موســی، تســئوس، ُرمولوس و کــورش( در فصل 

ششــم مورد بحــث قرار می گیرنــد که به معنــای واقعی 

کلمه فصل محوری بخش نخست است.

اّمــا اجازه بدهید کــه این حرکت را تاحدودی دقیق تر 

دنبال کنیم. شهریار در نگاه نخست به ژانر سّنتِی آینٔه 

پادشــاهان تعّلق می گیرد که بدواً شــهریاران مشــروع را 

خطاب قرار می دهد، و آشــناترین نمونٔه شهریار مشروع 

وارِث بامنــازع اســت. ماکیاولــی تقریبــاً شــهریار را بــا 

پیــروی از عــرف در نامیــدِن شــهریاِر موروثــی به مثابــٔه 

»شــهریاِر طبیعــی«، افتتــاح می کند. او بر آن اســت که 

شهریاِر طبیعی این هماِن با شهریاِر تثبیت شده یا مرسوم 

یعنــی شــهریاِر متعــارف و معقــول اســت؛ یــا به عبارتی، 

شــهریاِر طبیعی متضاد با شــهریاِر خشــن اســت. در دو 

فصــل نخســت، او فقــط از نمونــٔه ایتالیایــِی معاصــر یــا 

تقریباً معاصرش استفاده می کند: ما از ُبعد آشنا خارج 

نمی شــویم. مــا بایــد یادآور شــویم که در گفتارهــا که با 

اعاِن او آغاز می شــود که وی در آن می خواهد شــیوه ها 

و نظم های جدیدی را انتقال دهد، دو فصل نخســت به 

آغازگاه های دور شــهرها و دولت ها اختصاص می یابند: 

مــا بافاصلــه از بعــِد آشــنا فــراروی می کنیــم. در فصــل 

ســوم از شــهریار او به ســخن گفتن از شــهریاِر »طبیعی 

و معمولــی« و »معمولــی و معقول« ادامــه می دهد، اّما 

اکنون روشن می کند که طبیعت همان قدر که جانبداِر 

امر تثبیت شده است، جانبداِر برچیدِن تثبیت شده نیز 

هســت یا به  بیاِن کّلی تــر، امر طبیعی و امر معمولی در 

تنِش خاّصی با امر مرسوم قرار می گیرند. از آنجا که میل 

به حصول »طبیعی و معمولی« اســت، سقوِط شهریاراِن 

طبیعــی و »انقــراِض خون باســتانی« از جانــب یک فاتِح 

غیرعاّدی شاید طبیعی تر از انتقال صلح آمیز و نرم از یک 

وارِث عــاّدی بــه وارث دیگر باشــد.۷ نمونه هایی خارجی 

و باســتانی بــه چشــم می خورنــد. ترک ها و بیــش از همه 

رومیان به نظر می رســد بر ایتالیاییان و حّتی فرانسویان 

در ایــن امــر تفوق دارنــد. ماکیاولی که بــا اظهارات یک 

کاردینال فرانســوی مبنی بر اینکــه ایتالیایی ها از جنگ 

چیزی نمی دانند برانگیخته و بنابراین توجیه شــده بود، 

همان طــور کــه در اینجا گــزارش می دهد، پاســخ ش این 

است که فرانسه چیزی از سیاست نمی داند: رومیان که 

شیوه های عمل شان در محور این فصل مورد بحث است 

هم جنگ و هم سیاست را می فهمیدند. به عاوه، او از 

اینجــا و اکنون نیــز با ارجاع به آموزٔه پزشــکان – زیرا که 

پزشکی دستاورد باستانیان است۸ - و نیز با در تضاد قرار 

دادِن عمِل خردمندانٔه رومیان با »آنچه هر روز در دهان 

خردمندان زمانٔه ماست« فراتر می رود. اّما او هنوز مهّیا 

نیســت که بــا عقیده ای کــه فقط یک تــن از معاصرانش 

بــدان چنــگ نــزده اســت، مقابلــه کنــد مبنــی بــر اینکه 

ایمان بایســتی حفظ شــود. در فصول ۴ الی ۶ نمونه های 

باســتانی برای نخســتین بار غالب می شوند. فصل ۶ به 

باشــکوه ترین نوع شــهریاران کاماً جدید در دولت های 

کامــاً جدیــد اختصــاص دارد، یعنــی بــه آنچــه کمتر از 

همه عاّدی و بیش از همه باســتانی است. بنیانگذارانی 

بیهوده است که بگوییم 
شوِر میهن پرستانٔه ماکیاولی 
تًا او را در برابِر 

ّ
موق

مشکالِت سخت عملی کور 
می کند: شور وطن پرستانٔه 
او مانع از آن نمی شود که 
، بسیار  وی در فصِل آخر
عامیانه و حّتی فّنی دربارٔه 
تجهیز نظامی سخن بگوید

66۸

فصل پنجم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



باستانی در آنجا مورد بحث اند که موقعّیت های خود را 

بنا به ویرتو نه بنا به بخت به دست آورده اند و عظمِت 

آن هــا بــا موفقّیت شــان در معرفــِی شــیوه ها و ترتیبــات 

کامــاً جدیــدی آشــکار می شــود کــه عمیقاً متفــاوت با 

شــیوه ها و ترتیبات تثبیت شدٔه آشنا و کهن است. آن ها 

بــه دو دلیــل متضــاد، در قطــِب مخالــِف مرســوم ها و از 

قدیم تثبیت شــده ها هســتند: آن ها مبدع های باســتانی 

بودند، دشــمناِن باستانِی باستانیان. فصل ۶ تنها فصلی 

از شــهریار اســت که در آن ماکیاولی از پیامبران ســخن 

می گویــد، یعنــی از انســان های کــه خــدا با آن ها ســخن 

گفتــه اســت. در همــان فصل نخســتین نقل  قــول التین 

می آیــد. مابقــی ایــن بخــش در قیــاس با این فصــل، یک 

نزول را مشّخص می سازد. قهرمان فصل ۷ چزاره بورجیا 

اســت که شــهریارِی خویش را به طریق بخت به دســت 

آورد. اّمــا او در بــدو امر به ســادگی به مثابٔه الگویی برای 

شــهریاران جدید معرفی می شــود. ولی نیــازی به گفتن 

ایــن واقعّیت نیســت کــه او به دلیــل اشــتباهی ژرف از 

ســوی خــودش شکســت خــورد، او کاماً یک شــهریار نو 

در یــک دولــت کامــاً نــو نبــود: او الگویــی بــرای چنین 

شــهریاران جدیــدی اســت آنگاه کــه بکوشــند تغییراتی 

در ترتیبات کهن به وســیلٔه شــیوه های تازه ایجاد کنند، 

همچون قهرمانان فصل ۶ آنگاه که می کوشــند شــیوه ها 

و ترتیبــات کاماً نوینــی را معرفی کنند. بر طبق همین 

امــر، تأکیــد از ایــن نقطــه به بعــد، به ســمت نمونه های 

جدیــد چرخــش می کنــد.۹ در خصــوص فصــول ۸ الی ۱۱ 

کافی است که تأکید شود حّتی رئوس فصوِل آن ها دیگر 

حاوِی ارجاعاتی به شــهریاران جدید نیست، شهریارانی 

کــه در اینجا مورد بحث اند در نهایت شــهریاراِن جدید 

در دولت های قدیمی اند. دو فصل آخر بخش نخســت، 

همچون دو فصل نخســت، فقط حاوِی نمونه های جدید 

هستند، اگرچه این دو فصِل آخر محتوی نمونه های غیر 

از نمونه های ایتالیایی نیز هست.

بخش دوم )فصول. ۱۲ الی ۱۴( صعودی از پایاِن بخش 

اّول را مشّخص می کند. بخش نخست، با بحثی دربارٔه 

شــهریاران کلیســایی پایــان می یابــد کــه به خودی خــود 

نامســّلح اند. مــا می آموزیــم کــه ارتش های خوب شــرِط 

کــه  قوانیــِن خوب انــد.۱۰ همان طــور  و ضــرورِی  کافــی 

ماکیاولــی در خال رئوس فصوِل ۱۲ الی ۱۳ اشــاره دارد، 

او در ایــن فصول از بدترین نوع ارتش به ســمت بهترین 

نوع شــان حرکــت می کنــد. مــا در ایــن بخــش متوّجــٔه 

صعودی تقریبــاً ممتد از نمونه های جدید به نمونه های 

باســتانی می شــویم. این صعود در معّیِت ســه ارجاع به 

این پرســش اســت کــه نمونه هــای جدیــد بایــد انتخاب 

شــوند یا نمونه های باســتانی؛ در ارجاع مرکزی پیشنهاد 

می شــود که طبیعی این است که نمونه های باستانی را 

ترجیــح دهیم.۱۱ ماکیاولی اکنون این مبحث را نه تنها با 

ذکر خطاهای سیاسی و نظامی ای که »خردمنداِن زمانٔه 

ما مرتکب شده اند« بلکه )اگرچه بدون ذکر نام( با تذکاِر 

خطــای بنیادیــِن ســاووناروالِی معاصــرش پیــش می برد: 

ســاوناروال با خطای فاحش باور داشت که ویرانی ایتالیِا 

حاصــِل گناهــاِن مذهبــی اســت و نــه گناهــاِن نظامــی. 

ماکیاولــی در این بخِش نســبتاً کوتــاه )حدود ۱۰ صفجه( 

شش بار به ادبّیاِت باستانی ارجاع می دهد در حالی  که 

او بدان در بخش نسبتاً گستردٔه اّول )حدود ۳۷ صفحه( 
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فقط دو بار ارجاع داده است. فقط در بخش دوم است 

کــه او بــه ارجاعــی متفاوت بــه باالترین مراجِع اندیشــٔه 

سیاســی یــا اخاقّیاتــی نزدیــک می شــود. او در واقع، به 

عهــد جدیــد ارجاع نمی دهــد بلکه به عهد قدیــم ارجاع 

می دهــد و درواقع نه به آنچه عهد قدیم دربارٔه موســی 

می گویــد بلکــه بدانچه دربــارٔه داوود می گویــد و نه به 

آنچــه به نحو لفظی دربــارٔه داوود می گوید بلکه بدانچه 

یــا در  به نحــو فیگوراتیــو می گویــد  درخصــوص داوود 

نسبت با او می گوید. و او در واقع، به ارسطو یا افاطون 

ارجــاع نمی دهــد بلکه به گزنفون ارجــاع می دهد که به 

هــر حــال او را درمقــام مؤلف آینٔه پادشــاهاِن کاســیک 

تلّقــی می کنــد. عاوه  بر این، اســتناد بــه عهد عتیق در 

فصــل ۱۳ در بهتریــن حالت یک نمونه مثــال اضافی را از 

گزینش صحیح ساح عرضه می دارد؛ با این حال، کتاب 

تعلیــم کــوروش از گزنفــون کــه در پایــان فصــل ۱۴ مورد 

اشــاره قرار گرفته اســت، تنها مرجعی اســت که او بدان 

ارجــاع می دهــد چونان متنی که یک کتاِب قانون کامل 

را برای یک شــهریار فراهم آورده اســت. حداقل می توان 

گفت که قّله ای که در پایان بخش دوم فتح شده است، 

یادآوِر قّله ای است که در مرکز بخش اّول به دست آمده 

اســت: بخــش دوم پایــان یافته و در ســتایش کــورش به 

اوج می رســد – یعنــی یکی از چهار »نمونــٔه بزرگی« که 

در فصل ۶ از آن ها ســخن رفته اســت. در بخش نخست 

ماکیاولــی به آرامــی به ســمت بزرگ تریــن عمل کنندگان 

صعــود و آنگاه با آرامش دوبــاره نزول می کند؛ در بخش 

دوم او ســریعاً به خاستگاه های فهم سّنتی از بزرگ ترین 

عمل کنندگان صعود می کند.

درســت در آغــاز بخــش ســوم )فصــول ۱۵ الــی ۲۳( 

ماکیاولی شروع به ریشه کن کردِن سّنت بزرگ می کند. 

تأکیــد بــر تغییــر در آموزش کّلی اســت: فصل نخســت 

بخش سوم تنها فصلی از شهریار است که محتوی هیچ 

نمونه مثال تاریخی ای نیست. ماکیاولی اکنون مبحث 

را صریحاً و به نحو منســجم در نســبت با دیدگاه ســّنتی 

و متعارفــی در نظر می گیرد که بر طبق آن شــهریار باید 

به نحــو فاضانــه زیســت کند و بایســتی به نحو فاضانه 

حکومت کند. از اینجا ما شروع به فهم این می کنیم که 

چــرا او در بخــش دوم با ارجاع بــه باالترین مراجع پرهیز 

می کند: قّلٔه گمشدٔه فراتر از عهد عتیق و گزنفون، عهد 

جدیــد و افاطــون و ارســطو نیســتند بلکه اندیشــٔه خود 

ماکیاولی است. همٔه آموزه های باستانی و سّنتی باید با 

یک آموزش تکان دهندٔه جدید جایگزین شوند. اّما مراقب 

اســت کــه کســی را بی جهت ُشــکه نکنــد. در حالی  که 

اّدعای یک ابتکار رادیکال مطرح می شود، اّما این مطرح 

شــدن بــه شــیوه ای مایم اســت: او چنیــن می گوید که 

صرفاً دارد به نام خود و آشکارا تعالیمی را بیان می کند 

که برخی از نویســندگان باســتانی به نحوی مســتتر یا با 

اســتفاده از شــخصّیت های خود درمقام ســخنران بیان 

کرده اند.۱۲ با این حال، این درحقیقت دعوِی ماکیاولی را 

تقویت می کند، در عین حالی که آن را در ظاهر تضعیف 

می کند: فرد نمی تواند به نحو رادیکالی شیؤه یک تعلیم 

را بــدوِن تغییــر رادیــکال گوهــرٔه آن تغییــر دهــد. نظــام 

اســتدالالت از فصول ۱۵ تا فصل ۱۹ یا ۲۰ صعود می کند 

و سپس دوباره نزول می کند. در فصل ۱۷ ماکیاولی پس 

از وقفه ای ده فصله دوباره از »شــهریاران جدید« ســخن 

می گوید و تاش می کند که این ســخن گفتن را در ســه 

فصل بعدی ادامه دهد. در آغاز فصل ۲۱ او هنوز دارد به 

یک شهریار »نیمه جدید« ارجاع می دهد، اّما در مابقی 

بخــش ســوم، ایــن تــِم باال به طــور کامــل محو می شــود: 

ماکیاولی دوباره به سوی شهریاراِن معمولی و درجه دوم 

نــزول می کند.۱۳ ایــن حرکت توازی با تغییری اســت در 

نســبت بــا نمونه مثال های جدید و باســتانی. تا فصل ۱۹ 

به بیان کّلی افزایش تأکیدی بر باستان در کار است؛ از 
آن پس نمونه مثال های جدید وضوح بیشتری می یابند. 

۱۴ دو سوِم آخر فصل ۱۹ که به امپراتوران ُرمی می پردازد 

را می تــوان گفت که قّلٔه بخش ســوم را شــکل می دهد. 

این قطعه به مثابٔه پاسخی به آنچه بسیاری ممکن است 

نقد علیه دیدگاه خود ماکیاولی تلّقی کنند معرفی شده 

اســت. فصل ۱۹ به معنای واقعی کلمه مرکز بخش ســوم 

است، همان طور که قلٔه بخش نخست به معنای واقعی 

کلمه مرکز آن بود )فصل ۶(. این امر اّتفاقی نیست. فصل 

۱۹ بحث صریح از بنیانگذار را تکمیل می کند در حالی 

کــه فصل ۶ آن را آغاز کــرده بود. از این رو، ما می توانیم 

فصــل ۱۹ را به مثابٔه قّلٔه شــهریار به مثابٔه یک کل در نظر 

بگیریــم و بخــش ســوم را به مثابٔه مهم ترین بخــش آن. ۱۵ 

فصــل ۱۹ حقیقــت را دربــارٔه بنیانگــذاران یــا بزرگ تریــن 

عمل کننــدگان تقریباً به نحــوی جامع آشــکار می کند.۱۶ 

آشکارســازِی کامل نیازمند کّلی ســازِی درسی است که 

مشتق از مطالعٔه امپراطوران ُرمی است و این کّلی سازی 

در قســمت نخســت از فصــل ۲۰ عرضــه می شــود. نزول 

بی درنگ پس از آن آغاز می گردد. ماکیاولی به گفته ای 

از »قدیمی هــای ما« ارجاع می دهد یعنی از خردمنداِن 

شــهیر فلورانــس کهــن و آن را به شــیوه ای غیرعــاّدی و 

درخصوص جمهوری های 
ایتالیایی که ما از فصل 
۵ آموختیم، یعنی آخرین 
ع  فصلی که وقف موضو
فتح  شده بود می آموزیم 
که تنها راهی که یک 
شهریار یا یک جمهوری 
می تواند از وفاداری یک 
شهِر جهمورِی فتح شده 
به خودمختاری سّنتی، 
اطمینان حاصل کند، 
ویران سازِی آن و پراکندِن 
ساکنانش است و این 
صادق است بی توّجه 
به اینکه غالب و مغلوب 
فرزندان یک کشور باشند 
یا نباشند
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از  بعــد  می کنــد:۱۷  رد  بااحتیــاط 

تعالیــم  عالی تریــن  از  گسســت 

ســّنِت بزرگ و ارجمند، او فروتنانه 

برمی گــردد تا احترامــش را به یک 

ســّنت نسبتاً جدید و کاماً محلی 

نشــان دهــد. کمــی پــس از آن، او 

استداللش را با »قضاوِت بسیاران« 

بیــان می کنــد و بافاصلــه قبــل از 

پرســش از حکمِت ســاختِن قلعه و 

بنابرایــن نشــان دادِن اینکــه عمــِل 

ســاختن قلعــه به نحــوی بخردانــه، 

از ســوی تعــداد قابــل توّجهــی از 

معاصرین ایتالیایی کنار گذاشــته 

کــه  می گویــد  وی  اســت،  شــده 

ســاختِن قلعه ها را می ستاید »زیرا 

از زمانه هــای باســتان نیــز ایــن امر 

کاربــرد داشــته اســت«.۱۸ او تمام 

نشــانه ها را دال بــر تمّنــای خویش 

نمایــان می ســازد که وانمــود کند 

کــه به حقیقــت هم ارزســازِی خیر 

بــا امر باســتانی و امر مرســوم باور 

دارد. وی بــا همیــن روحیه اعتقاد 

بــه قدردانــی انســانی، احتــرام بــه 

آنجــا  در  را  صداقــت  و  عدالــت 

ابــراز مــی دارد۱۹ کــه کامًا بــا همٔه 

چیزهــای قبلــی و به ویــژه بــا آنچه 

در بخش ســوم گفتــه بود مغایرت 

دارد.

 درســت همان طــور کــه حرکت 

اســتدالل در بخش ســوم شبیه به 

اّول  بخــش  در  اســتدالل  حرکــت 

اســت، حرکت اســتدالل در بخش 

چهــارم )یعنــی فصــول ۲۴ الــی ۲۶( نیز شــبیه به حرکت 

اســتدالل در بخــش دوم اســت. بخش چهــارم در تقابل 

بــا آخریــن فصــول بخش ســوم با پیگیــرِی ایــن خصایص 

مشــّخص می شود: ماکیاولی دوباره از »شهریار جدید« 

و حّتی از »شهریار جدید در یک شهریارِی جدید« سخن 

می گوید و دوباره بر الگوهای باســتانی تأکید می ورزد. 

»فیلیِپ مقدونی نه پدر اســکندر بلکه آن کسی بود که 

توســط تیتــوس کوئینتوس شکســت خــورد«، یعنی یک 

شــهریاِر باســتانی که متعّلق به باالترین طبقٔه شهریاران 

نبود، بسیار برتر از شهریاراِن ایتالیایی معرفی شده است 

که آن ها نیز شکست خوردند. در حالی که فصل محورِی 

بخش چهارم فقط محتوِی نمونه مثال های جدید است، 

اّمــا به عبارتی به جبران ایــن امر با وقِف حمله ای به یک 

باور ایتالیایی معاصر می پردازد، یا به عبارتی به باوری که 

به نحِو متعارف تری در ایتالیای معاصر نسبت به گذشته 

پذیرفته تــر اســت. در فصــل آخر، از موســی، کــوروش و 

تســئوس، ســه مــورد از چهار بنیانگــذاِر قهرمانی که در 

فصل ششــم ستایش شــده اند نام برده است. از آن فصل 

تا اینجا از موسی و تسئوس نامی برده نشده بود. در آن 
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فصل ماکیاولی در قالب بی قیدو بندترین اصطاحات از 

آنچه ســخن می گوید کــه او برای یک شــهریار ایتالیایی 

معاصر یا از یک خانوادٔه شهریارِی جدید امید دارد. اّما 

او کوچک تریــن شــّکی را باقی نمی گذارد کــه آنچه او از 

یک شهریار جدید معاصر در یک دولت جدید امید دارد 

در بهتریــن حالت تقلیــد کامل از بنیانگذاراِن باســتانی 

نیست، تقلیدی که با بقایاِی شجاعِت باستانِی ایتالیایی 

ممکن می شــود، او یک کردگاِر باشکوه از یک نوِع کامًا 

جدید یا خلقت جدید را انتظار ندارد. در حالی  که فصِل 

آخر شهریار بدین سان فراخوانی برای باشکوه ترین تقلید 

از قّله های عهد کهن در دل ایتالیای معاصر است، آموزٔه 

کّلِی شهریار و خاّصه بخش سوِم آن، یعنی فهم ماکیاولی 

از بنیانگذاراِن باستانی و بنیانگذارِی جامعه به طور کّلی، 

در تضــاد بــا یک تقلیِد اســت ولو کامل باشــد: در حالی 

 کــه بزرگ تریــن کار ممکــن در ایتالیــای معاصــر تقلیدی 

از بزرگ تریــن اعمــال دوران باســتان اســت، بزرگ تریــن 

دستاورِد نظرِی ممکن در ایتالیای معاصر »کاماً جدید« 

است.۲۰ بنابراین، ما نتیجه می گیریم که حرکت شهریار 

یک صعود در پی یک نزول است.

 خصیصــٔه معرفــٔه شــهریار بهــره بــردن از دو جفــت از 

متضادها اســت: شــهریار هم یک رســاله است و هم یک 

تراکت برای زمانه اش. و نیز هم یک نمای بیرونِی سّنتی 

دارد و هــم یــک نماِی داخلِی انقابــی. ارتباطی بین این 

دو جفــت از متضادهــا، وجود دارد. این کتاب، در مقام 

یک رســاله، یک آمــوزٔه بی زمان را عرضــه می کند، یعنی 

آمــوزه ای کــه منظــور از آن ایــن اســت کــه بــرای همه ی 

زمانه ها صادق باشد. در عین حال، این اثر در مقام یک 

تراکت برای زمانه اش آنچه باید در یک زمان خاص انجام 

شــود را پیش می کشــد اّما آموزٔه به نحــِو بی زمان صادِق 

مرتبــط با زمان اســت، زیرا ایــن اثر، در یــک زمانٔه خاص 

که در آن پیش کشیده شده است، جدید است و جدید 

بودنش یا هم تاریخ نبودنش با مردم تصادفی نیست. یک 

آمــوزٔه جدید مربوط به بنیادهــای جامعه به خودِی خود 

ناپذیرفتنــی اســت یــا در معرض عداوت قــرار می گیرد، 

یعنــی حرکتــی از آموزه هــای پذیرفتــه و کهــن به ســمت 

آموزه هــای جدید بایســتی با دّقت انجام شــود، یا نمای 

داخلی انقابی بایســتی به دّقت با نمای بیرونِی ســّنتی 

محافظت شود. رابطٔه دوسویٔه کتاب با زمانٔه خاّصی که 

در آن تألیف شــده اســت یا برای آن تألیف شــده است، 

توضیح می دهد که چرا مزّیت نمونه های جدید معنایی 

دوسویه دارد: نمونه های جدید مربوطّیِت بی واسطه تری 

بــا فعــِل ایتالیای جدید نســبت بــه نمونه های باســتانی 

دارند و بحثی دربارٔه نمونه های جدید کمتر »تفرعنی« 

است.۲۱ یا کمتر از مبحثی دربارٔه برجسته های نمونه های 

باستانی یا خاستگاه های نظم مقّرری که نه حاضر است 

و نــه نزدیــک اهانت آمیز به نظر می رســد. این را باید مد 

نظــر داشــت اگر بخواهیــم بفهمیم کــه مــراد ماکیاولی 

از »رســاله« نامیــدِن شــهریار چیســت. ۲۲ همان طــور که 

از موضــوع بــر می آید ضروری اســت که ایــن نکته را در 

توصیف شهریار در مقام یک اثر انقابی بیفزاییم که ما 

ایــن اصطاح را در معنای دقیق به کار برده ایم: انقابی 

کسی است که قانون را می شکند، یعنی قانون در مقام 

یک کل، تا با قانونی تازه جایگزینش کند، قانونی تازه که 

باور دارد بهتر از قانون کهنه است.

 شهریار آشکارا ترکیبی از یک رساله و یک تراکت برای 

زمانه اش است. اّما شیوه ای که در آن این ترکیب حاصل 

می آیــد آشــکار نیســت. فصل آخــر به یک شــگفتی ختم 

غلبه بر سرزمیِن موعود 
یعنی آزادسازِی ایتالیا 
امری پسین است: این امر 
می تواند به تأخیر بیفتد، 
یعنی می تواند صبر کند 
تا قانون جدید، باعث 
بازتوّلِد ایتالیایی ها شود
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می شــود. ما باور داریم که این دشــواری را می توان حل 

کرد اگر فرد فراموش نکند که شــهریار یک ســطح سّنتی 

را بــا یــک مرکز انقابی نیز ترکیب کرده اســت. در مقام 

یک رساله، شهریار آموزه ای کّلی را منتقل می کند و در 

مقــام یــک تراکت بــرای زمانه نصحیتی خــاص را انتقال 

می دهــد. آمــوزٔه کّلی را نمی توان این همان دانســت اّما 

می توان گفت که دست کم منطبق با آن است. چه بسا 

نسبت بین امر کّلی و امر جزئی در کار باشد که نزدیک تر 

از صــرِف انتقــال اســت: آمــوزٔه کّلــی می تواند نصحیت 

جزئی را ضرورت ببخشــد نظر به شــرایطی جزئی که در 

آن مخاطبیــن بی واســطٔه شــهریار خــود او را می یابنــد و 

نصحیت جزئی فقط می تواند نیازمند آموزٔه کّلی شهریار 

و با هر آموزٔه کلیِّ دیگری ناســازگار باشــد. به هر میزان 

در مطالعــٔه آمــوزٔه کّلِی شــهریار ما هرگز نبایــد منظرگاِه 

موقعّیــت جزئــی را که در آن لورنزو خودش را می یابد از 

دســت بدهیم. ما بایســت امر کّلی را در پرتو امر جزئی 

فهــم کنیم. مــا باید هر قاعدٔه کّلــی ای را که به طور عام 

خطاب به شهریاران یا نوِع خاّصی از شهریار است را به 

دل نصحیتــی جزئی که خطاب به لورنزو اســت ترجمان 

کنیم. و به نحو معکوس ما بایست از نصحیِت جزئی ای 

که در فصل آخر عرضه می شود به سمت مقّدماِت کّلِی 

آن صعود کنیم. شــاید مقّدماِت کّلــی کامل متفاوِت با 

مقّدماِت کّلی، آن گونه که ابراز شده اند باشد و نصحیت 

جزئی متفاوت با نصایِح جزئی آن گونه که ابراز شــده اند 

باشد. شاید استلزماِت گفته ناشده اعم از کّلی و جزئی، 

پیونــدی بین آمــوزٔه کّلــی آن گونه که صریحاً بیان شــده 

اســت و نصحیــت جزئی آن گونــه که صریحاً بیان شــده 

است فراهم آورد. 

دقیقاً چیست آن مشکلی که بنا به این نصحیتی ایجاد 

می شــود که در فصل آخر شــهریار عرضه شده؟ واقعّیت 

ایــن اســت کــه در خصــوص این فصــل که چونــان نوعی 

شــگفتی نمایان می شــود، فرد باید به درســتی بگوید که 

جای شگفتی نیست که شهریار باید شگفتی ساز باشد. 

در پرتــو دالالتــی کــه در فصل نخســت عرضه شــده اند، 

فصــول ۸ الــی ۱۱ چونــان یــک شــگفتی نمایان می شــوند 

کــه چیــزی غیــر از شــگفتی بیــان نمی دارنــد. به عاوه، 

فــرد صرفاً باید شــهریار را بــا احتیاطی متعــارف بخواند 

تــا ببینــد فراخوان برای آزادســازِی ایتالیا که کتاب با آن 

پایان می یابد نتیجه  گیرِی طبیعِی این کتاب است. مثًا 

در فصل ۱۲ ماکیاولی بیان می کند که ماحصِل سیستم 

نظامِی ایتالیایی این بوده است که »ایتالیا، توسط چارلز 

تسخیر شده، به دسِت لویی غارت شده، فردیناند به آن 

تجــاوز کرده و توســط ســوئیس مــورد اهانت قــرار گرفته 

اســت« و یا اینکه ایتالیا »برده شــده و مورد تحقیر قرار 

گرفتــه اســت«.۲۳ چــه نتیجه گیــرِی دیگری می تــوان از 

ایــن گفته دربارٔه امور گرفت، غیر از اینکه فرد بایســتی 

به ســمِت هرگونه تاشــی برای آزادســازِی ایتالیــا بعد از 

موثرســازِی اصاحی کامل از سیســتم نظامی اش بگراید 

یعنــی اینکه فرد بایســتی هرآنچــه را انجام دهــد که در 

فصل آخر گفته شد که لورنزو باید انجام دهد؟ فصل آخر 

مسئله ای را پیش می کشد نه به خاطر اینکه یک فراخوان 

برای آزادســازِی ایتالیا است بلکه به خاطر اینکه سکوتی 

است در قبال دشواری هایی که مانع از آزادسازِی ایتالیا 

می شــود. در ایــن فصــل بیــش از یک بار گفته می شــود 

کــه افعال توصیه شــده بــه لورنزو یا ضروری بــرای او قرار 

نیســت بســیار دشــوار باشــند، خدا تقریباً همٔه کارها را 

انجام داده است، فقط آنچه باقی می ماند که بایستی از 

سوی آزادساِز انسانی به انجام رسد. این فصل این تصّور 

را ایجاد می کند که تنها چیزی که برای آزادسازِی ایتالیا 

نیاز اســت نفرت شــدیِد ایتالیایی ها از سیطرٔه خارجی و 

شجاعِت باستانی شان است؛ آزادساِز ایتالیا می تواند از 

همــٔه هم وطنان خوِد انتظار همکارِی خودجوش داشــته 

باشــد و می تواند انتظار داشته باشد که به محِض اینکه 

»او بیــرق را برافــرازد«، آن هــا علیــه خارجی ها دســت به 

اســلحه ببرند، این درســت اســت که ماکیاولی حّتی در 

اینجــا بر نیــاز به اصاِح رادیکاِل سیســتِم نظامــِی ایتالیا 

تأکید دارد. درواقع، او کل محوِر این فصل، یعنی تقریباً 

نصــف فصــل را به شــرایِط نظامی برای آزادســازِی ایتالیا 

اختصــاص می دهد، اّما تکان دهنده ترین نکته، ســکوِت 

کامل او در قباِل شــرایِط سیاســِی ایتالیا اســت. چه چیز 

عایــد همٔه ایتالیایی ها خواهد شــد اگر آن هــا به بهتریِن 

ســربازاِن جهان تبدیل شــوند و اگر مهارت ها و توان های 

خــود را در مقابــل یکدیگر قرار دهنــد و به عبارت دیگر، 

یــک وحــدت فرماندهِی دقیــق برقرار نشــود و چیزی از 

وحــدت آموزش گفته نشــود. بیهوده اســت که بگوییم 

شوِر میهن پرستانٔه ماکیاولی موّقتاً او را در برابرِ مشکاِت 

ســخت عملی کور می کند: شــور وطن پرســتانٔه او مانع 

از آن نمی شــود کــه وی در فصــِل آخر، بســیار عامیانه و 

حّتی فّنی دربارٔه تجهیز نظامی ســخن بگوید. آزادســاِز 

ایتالیــا به مثابــٔه شــهریار جدیــد توصیــه می شــود. برای 

آزادســازِی ایتالیا مقّدمه ای بــر قوانین جدید و نظم های 

نــو پیش فرض گرفته می شــود: او باید بــرای ایتالیا آنچه 

از اّطالعاِت مربوط به 
پیش نیازهای سیاسِی 

مربوط به آزادسازِی ایتالیا، 
در فصلی که صریحًا به 
آزادسازِی ایتالیا پرداخته 
است، اجتناب شده است 
زیرا ماکیاولی می خواست 

که غایت نجیب و درخشان 
را با وسایل پست و تاریکی 

که برای دستیابی به آن 
ضروری است خدشه دار 

نکند
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را انجــام دهد که موســی برای مردِم اســرائیل کــرد، اّما 

همان طور که ماکیاولی در فصول ابتدایِی کتاب در رنج 

بود که به این نکته اشاره کند، نکته این است که شهریار 

جدیــد لزوماً بایســتی بــه کار بســیاری از هم وطنان خود 

پایان دهد، به ویژه آن هایی که از نظِم جارِی کارها ســود 

می برند و اینکه طرفداراِن او ضرورتاً غیر قابل اعتمادند. 

در فصــل آخــر او دربــارٔه تهاجمــی  بــودِن اجتناب ناپذیِر 

کنش هــای آزادســاز و نیــز دربارٔه مقاومت هــای قوی ای 

که او باید انتظارشــان را داشــته باشــد سکوت می کند. 

آزادســاِز ایتالیــا تهییج می شــود کــه خود را بــا نیروهای 

خــود تجهیز کند که بهتر اســت که آن هایی باشــند که 

خود را تحت فرماندهِی شــهریاِر خود می دانســتند. آیا 

نیروهای ونیزی و میانی، لورنزوی فلورانسی را به مثابٔه 

شــهریار خــود نخواهنــد دانســت. ماکیاولــی کلمــه ای 

دربارٔه دشواری های که می توانند برای آزادساز از سوی 

جمهوری ها و شهریاری های متنّوِع ایتالیایی ایجاد شود 

نمی گوید. او صرفاً با طرح این ســؤال باغی اشــارتی به 

آن دشواری ها دارد، »کدام حسادت با او مقابله خواهد 

کــرد؟« و در یــک جا با گفتــن »ضعِف ســران در ایتالیا« 

بدیــن نکتــه اشــاره دارد. آیــا او منظــورش این اســت که 

بگوید شــور میهن پرستانه ی مردم ایتالیایی کافی است 

برای کنار زدِن همه ی آن رؤســای ضعیف، هرچقدر هم 

که حســود باشند؟ او یقیناً ِاشــعار دارد که قبل از اینکه 

آزادســاز، ایتالیــا را آزاد ســازد او نبایــد صرفــاً بیرقــی را 

بیفــرازد. همان طور که در متن این فصل گفته می شــود 

این خود ایتالیا است که همان طور که گفته شد در رأس 

اســت. ایــن نکتــٔه نادر اگر چــه یکتا در کتــب ماکیاولی 

نیست که رأس ]=سرعنوان[ یک فصل باید گویاتر از تنٔه 

آن باشد.

کــه  فصولــی  یعنــی   ،۲۴ و   ۲۶ فصــول  از  جــدای 

ســرعنوان های آن هــا مــا را بــه ایتالیای معاصــرش ارجاع 

می دهند، فقط ســرعنواِن یک فصل در شــهریار محتوِی 

نام های خاص اســت و بنابراین، توّجه ما را به امر جزئی 

معطــوف می کنــد. فصــل ۴ چنیــن عنوانــی دارد: »چرا 

پادشــاهی داریوش که توســط اسکندر تسخیر شد، بعد 

از مرگ او علیه جانشــینان اســکندر شورش نکرد؟«۲۴ در 

نتیجه جایــگاه این فصل در دل طرح آموزٔه کّلی آن گونه 

که در فصل یک مورد اشاره قرار گرفت بی درنگ روشن 

نیســت. فصل ۴، محور یکی از ســه فصلی اســت که به 

»شــهریاری های ترکیبــی« می پردازنــد، یعنی به کســب 

قلمروهــای جدیــد از ســوی شــهریاران یــا جمهوری هــا یا 

به عبــارت دیگــر، از ســوی فاتح. نمونٔه اّولّیــٔه در فصل ۳ 

سیاست گذارِی فاتحانه است که از سوی پادشاه فرانسه 

لوئــی دوازدهــم اعمــال شــد؛ اّمــا کشــوری کــه در آن او 

تاش کرد که قلمرو جدیدی ایجاد کند، ایتالیا بود. در 

فصل ۳، ماکیاولی از دشواری هایی بحث می کند که بر 

ســر راه فاتحــان خارجی در ایتالیا مانــع ایجاد می کنند؛ 

ایــن موضوعی اســت بــا باالتریــن اهمّیت برای آزادســاِز 

ایتالیــا. ماکیاولــی، بــا بحــث از اشــتباهاتی که پادشــاه 

فرانســوی در تــاش بــرای غلبــه بــر ایتالیا مرتکب شــد، 

بدون شــک نصحیتی به خارجی ها می کند که در غلبه 

بر سرزمین مادری او تعّمق کنند.۲۵ این می تواند پرتویی 

بر میهن پرســتی او بیفکند. اّما می توان به حق گفت که 

چنیــن توصیه ای - ولو توصیٔه نفرت انگیزی نباشــد – از 

توصیــه ای اســت در بــاب چگونگــی دفــاع از ایتالیــا در 

برابــر ســلطٔه بیگانــگان یا چگونگــِی آزادســازِی ایتالیا. از 

بحث ماکیاولی به نظر می رســد که به دلیل اشــتباهات 

فاحشــی کــه پادشــاه فرانســه مرتکــب شــده اســت، او 

به راحتــی می توانســت فتوحات ایتالیایِی خــود را حفظ 

کند. پادشــاه فرانســه مرتکب اشــتباهات فاحشــی شــد 

کــه اجــازه داد قدرت های کوچک تخریــب و یک قدرِت 

بــزرگ ایتالیایــی تقویت شــود. ما مجبوریم در اندیشــه 

آزادساِز ایتالیا نمی تواند 
به پیروی خودجوِش همٔه 
ساکنان ایتالیا تکیه کند. او 
 ، باید سیاسِت آهن و زهر
یعنی قتل و خیانت را دنبال 
کند. او نباید از نابودِی 
خانواده های اشرافی 
ایتالیایی و ویرانِی شهرهای 
جمهوری خواه ایتالیا در هر 
زمانی که اقداماتی از این 
دست منجر به پایان کار او 
شود، کوتاهی کند
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فرو رویم که آزادســاِز ایتالیا چه نتیجه گیری ای بایســتی 

از ایــن ماحظات داشــته باشــد. آیــا او بایــد قدرت های 

کوچک تــر ایتالیایی را تخریب کرده و قدرت های عمدٔه 

ایتالیایــی را تقویــت کند؟ تخریــب قدرت های کوچکی 

کــه ماکیاولــی مد نظــر دارد متأثــر از چــزاره بورجیا بود 

کــه افعالــش الگویی بــرای لورنــزو بودند. اّما آیــا تقویِت 

دیگــر قدرت های عمــدٔه ایتالیایی، همان دشــواری های 

نگهــداری را از جانــب یــک خارجــی از بیــرون از ایتالیــا 

تداوم نبخشــیده و حّتی افزایش نمی دهد؟ این ســؤالی 

اســت کــه در فصــل ۴ به صورت اریبی مطرح می شــود. 

ماکیاولی در آنجا دو نوع شــهریاری را متمایز می سازد: 

یکی مانند ایران که توسط اسکندر کبیر فتح شد که در 

آن یک فرد شهریار است و همٔه دیگران بنده و نوع دیگر 

مانند فرانسه که توسط یک شاه و بارون ها بر آن حکومت 

می شــود یعنی در آن قدرت هایــی وجود دارند که صرفاً 

مّتکی بر شهریار نیستند بلکه به نوبٔه خودشان حکومت 

می کنند. او این تمایز را با مقایســٔه مونارشــِی فرانسوی 

یا یوناِن ســابِق بر فتح رم عام تر می ســازد. آنچه مد نظر 

اســت تفاوتی است بین کشورهایی که با یک حاکمّیت 

بر آن ها حکومت می شود که از آن کل مرجعّیت سیاسی 

در دل آن کشــور مشــتق می شــود و کشــورهایی که در 

آن هــا شــماری از قدرت هــای منطقــه ای و محّلــی وجود 

دارد که هر یک به سهم خود حکومت می کنند. در پرتو 

این تمایز ایتالیا متعّلق به همان نوع کشــورهایی اســت 

کــه فرانســه جــزو آن هــا اســت. ماکیاولــی در بحث فتح 

ایران توســط اســکندر، مجبور است که غلبه بر کشوری 

از نوع متقابل یعنی فرانسه را نیز مورد بحث قرار دهد. 

بــا وجــود ایــن، این بدین معناســت که او قادر بــه تداوِم 

ضمنِی بحثی است که در فصول قبلی دربارٔه فتح ایتالیا 

پیش کشیده بود.۲۶ فصل ۴ این بحث را تکمیل می کند: 

در حالــی کــه فتــح ایــران دشــوار اســت، حفظ آن آســان 

اســت، برعکــس در حالی که فتح فرانســه آســان اســت، 

حفــظ آن دشــوار اســت. فرانســه )کــه می توانیــم در این 

بستر ایتالیا را با آن جایگزین کنیم( فتحش آسان است، 

زیرا همواره یک بارون )یا ایالتی( ناراضی وجود دارد که 

آنقدر خشــمگین است که کمک خارجی را علیه پادشاه 

ایتالیایی ها باید 
بیاموزند که یک هدف 

میهن دوستانه هر وسیله ای 
را هرچند که از سوی 
عالی ترین سّنت های 

فلسفِی و دینی نکوهش 
شده باشد، مقّدس 

می سازد

67۵

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



)یا علیه دیگر ایاالت در دل کشور( دریافت کند. حفظ 

این کشــور دشوار است زیرا اشــراف محّلی و منطقه اِی 

قدیمــی همــواره خود را علیه شــهریار جدیــد بازتصدیق 

می کننــد. تــا زمانــی کــه خــون کهــن لردهــا، دوک هــا یا 

شهریاران محّلی و منطقه ای، خاموش نشده باشد، نگاه 

داشــتن امن این کشــور غیرممکن اســت. ممکن اســت 

لحظه ای فکر کنیم که آنچه برای فاتح خارجی کشوری 

از نوِع مورد بحث خوب باشد، لزوماً برای آزادساِز بومی 

چنین کشــوری خوب نباشد. اّما همان طورکه ماکیاولی 

در فصــل ۳ اشــاره می کنــد، برتری فرانســه بــر ایتالیا در 

قــدرت و اّتحــاد به دلیــِل از بین رفتن سلســلٔه شــهریاران 

بورگونــدی، بریتانــی، گاســکوندی و نرماندی اســت. با 

توّجه به فورّیت ناشی از تسّلِط خارجی بر ایتالیا، آزادساز 

نمی توانــد صبــر کنــد تــا ســایر خانواده هــای شــهریاران 

در طــول قرن هــا منقــرض شــوند. او بایــد در بزرگ تریــن 

مقیــاس، کاری را کــه ســراز بورجیا در مقیــاس کوچکی 

انجــام داده بــود انجــام دهــد:۲۷ اّما به منظور ریشــه کن 

کردِن اشراف قدیمی محّلی و منطقه ای که منبِع عمدٔه  

ضعف ایتالیایی هستند، فرد باید به خاندان های منفور 

ایتالیایی پایان دهد. چزاره بورجیا یک کارکرد حیاتی در 

شــهریار به دلیلی افزون تر داشــت که پیونــدی بین فاتح 

خارجــی ایتالیا و آزادســاِز میهن دوســت و بومی آن بود: 

از آنجــا که او کاماً یک ایتالیایی نبود، او نمی توانســت 

به مثابــٔه یــک آزادســاِز بالقــّوه برای ســرزمین مــادری اش 

تلّقی شود.۲۸ درخصوص جمهوری های ایتالیایی که ما از 

فصل ۵ آموختیم، یعنی آخرین فصلی که وقف موضوع 

فتح  شــده بود می آموزیم که تنها راهی که یک شــهریار 

یا یک جمهوری می تواند از وفاداری یک شهرِ جهمورِی 

فتح شــده به خودمختاری سّنتی، اطمینان حاصل کند، 

ویران ســازِی آن و پراکندِن ســاکنانش است و این صادق 

اســت بی توّجــه بــه اینکه غالــب و مغلوب فرزنــدان یک 

کشور باشند یا نباشند.۲۹ 

از اطّاعــاِت مربــوط به پیش نیازهای سیاســِی مربوط 

به آزادســازِی ایتالیا، در فصلی که صریحاً به آزادســازِی 

ایتالیا پرداخته است، اجتناب شده است زیرا ماکیاولی 

می خواســت کــه غایــت نجیب و درخشــان را با وســایل 

پســت و تاریکی که برای دســتیابی به آن ضروری است 

خدشــه دار نکنــد. او چنین می خواســت زیرا ایــن آموزه 

کــه هدف وســیله را توجیــه می کند، نفرت انگیز اســت 

و او می خواســت کــه شــهریار حّتی جّذاب تــر از آغازش 

پایــان بیابد. اطّاعاِت پس رانده شــده در فصــل آخر، در 

بخــش مربــوط بــه فتــح تکمیــل شــده اند. اگــر بخواهیم 

بدانیــم که آزادســاِز ایتالیــا باید بر چه نــوع مقاومتی از 

سوِی هم وطنان خود غلبه کند و چه نوع تعّدی هایی را 

علیــه هم وطنان خود انجام دهــد باید به آن بخش بیش 

از هــر جــای دیگری توّجه داشــته باشــیم. رهایــی ایتالیا 

از دســت بربرهــا، به معنای مّتحد کــردن ایتالیا و مّتحد 

کردن ایتالیا به معنای تســخیر ایتالیاست. این به معنای 

انجــام کاری در ایتالیــا، بســیار دشــوارتر از کاری اســت 

کــه فردینانــد آراگون در اســپانیا انجام داده بــود، اّما از 

جهاتی قابل مقایســه با آن نیز هســت.۳۰ آزادســاِز ایتالیا 

نمی تواند به پیروی خودجوِش همٔه ساکنان ایتالیا تکیه 

کنــد. او بایــد سیاســِت آهن و زهر، یعنــی قتل و خیانت 

را دنبــال کند. او نبایــد از نابودِی خانواده های اشــرافی 

ایتالیایی و ویرانِی شهرهای جمهوری خواه ایتالیا در هر 

زمانــی که اقداماتی از این دســت منجر بــه پایان کار او 

شود، کوتاهی کند. آزادِی ایتالیا به معنای انقاب کامل 

است. بیش از هر چیزی نیازمند انقابی در خود تصّوِر 

درســت و نادرســت است. ایتالیایی ها باید بیاموزند که 

یــک هــدف میهن دوســتانه هــر وســیله ای را هرچند که 

از ســوی عالی ترین ســّنت های فلســفِی و دینی نکوهش 

شــده باشــد، مقّدس می ســازد. فصــل ۲۶ از گفتارها که 

پیشــاپیش مــا را مجّهــز بــه بیــش از یک کلید بــرای فهم 

شــهریار می نمایــد، نتیجه گیــرِی حاضــر مــا را تصدیــق 

می کند. سرعنواِن آن می گوید »یک شهریار جدید باید 

در کشوری که فتح کرده است همه چیز را جدید کند«. 

مــا از متــن این فصل می آموزیم کــه همان طور که چزاره 

بورجیــا بــر رومانگا چیره نشــد مگر »بــا بی رحمی ای که 

به خوبی مورد اســتفاده قرار گرفته شــده باشد«، فیلیپ 

مقدونــی در زمانــٔه کوتاهی »شــهریار یونان« نشــد مگر 

بــا اســتفاده از ابزاری که نه تنها برای هر شــیؤه انســانِی 

زندگــی، بلکــه بــرای هــر شــیؤه مســیح واری از زیســتن، 
خصمانه بود.۳۱

قــدرت عمــدٔه ایتالیایــی کــه فاتــح خارجــِی احتمالی 

لوئــی دوازدهــم بــه اشــتباه تقویتــش کــرد به جــای آنکه 

تحقیرش کند، کلیسا بود. آزادساِز بومِی ایتالیا از دیگر 

سو نصیحت می شود که از ارتباطاِت فامیلی اش با پاپ 

لئوی دهم اســتفاده کند تا پشــتیبانی ای برای اقدامات 

میهن پرســتانه اش از کلیســایی که قباً به خوبی تقویت 

شــده اســت اخــذ کنــد. به عبــارت دیگــر، او نصحیــت 

می شــود که از کلیسایی که تحت حاکمّیِت لئوی دهم 

اســت، همچون چــزاره بورجیا اســتفاده کند که الگویی 

شهریار به طور کّلی، 
همان طور که ماکیاولی 
در آغاز فصل دوم اشارت 
دارد یک شبکٔه ظریف 
است، ظرافت این شبکه 
در تضاد با صراحت 
تکان دهندٔه گفتاری است 
که او گاه به کار می بندد 
یا مؤثر می سازد. بهتر 
است بگوییم که این شبکٔه 
ظریف به نحوی با ظرافت 
و با صراحِت تکان دهندٔه 
گفتاری درهم تافته است 
که او برای کاربست در 
زمان مناسب و در مکان 
مناسب به کار می بندد
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بود که از کلیسایی که تحت حاکمّیِت الکساندِر ششم 

بــود اســتفاده کرد. اّما این مشــورت فقــط می تواند یک 

خصیصــٔه پیش بینانــه داشــته باشــد. برای فهــم این امر 

فــرد بایســتی تأّمــاِت ماکیاولی را دربــارٔه موفقّیت ها و 

شکســت های چــزاره مــد نظر قــرار دهــد. موفقّیت های 

چزاره نهایتاً فقط از کلیسا سود برد و بنابراین، موانع را بر 

سر راه غلبه بر ایتالیا یا آزادسازِی آن افزایش داد. چزاره 

صرفــاً ابــزاری برای الکســاندر ششــم شــد و بنابراین، هر 

آنچه الکساندر می خواست شد، یعنی صرفاً ابزاری برای 

رژیــم پاپی شــد. نهایتاً الکســاندر به جای چــزاره، الگوی 

ایتالیــای معاصــر از یــک شــهریار جدیــد را عرضــه کرد. 

چراکه قدرت چزاره بر قدرت رژیم پاپی مّتکی شــد. آن 

قــدرت باعث شکســت وی شــد هنگامی که الکســاندر 

مرد. شکست چزاره تصادفی نبود، نظر به اینکه میانگین 

دورٔه حاکمّیِت پاپ ده سال بود و اینکه تأثیر هر شهریار 

ایتالیایــی بــر انتخاب یــک پاپ جدید بعید اســت بیش 

از هیــچ یــک از قدرت های بزرگ خارجی باشــد و قبل از 

هــر چیز نظر به اینکه کلیســا غــرض و عاقه ای معطوف 

به خودش دارد که ســبب بی اعتبار شــدن و بنابراین، به 

مخاطره افتادِن اســتفاده از قدرِت کلیســا برای اغراضی 

غیر از تقویِت کلیسا خواهد شد.۳۲ آزادسازِی ایتالیا که 

نیازمند وحدت ایتالیاست، نهایتاً مستلزم این است که 

بر همین اساس، دولت های پاپی سکوالریزه شوند. و این 

حّتی نیازمند چیزی بیشتر است، بر طبق نظر ماکیاولی 

کلیســا نه تنهــا از طریــق قدرت موّقــِت ]=دینــوِی[ رأس 

آن، مانع از وحدت ایتالیا می شــود، بلکه مسئوِل تباهِی 

دینی و اخاقی ایتالیا و بنابراین، نشئت گرفتِن متعاقِب 

ویرتوِی سیاسِی کمتری خواهد شد. بنابراین، ماکیاولی 

بســیار در هراس از ســوئیس بود که برترِی نظامی اش را 

از حیثی به اســتحکاِم تقوای آن هــا باز می گرداند. او به 

این نتیجه گیری می رسد که اگر دادگاِه پاپی به سوئیس 

منتقــل شــود، بــه زودِی شــاهد زوال تقــوا و اخاقّیــات 

سوئیســی و از ایــن رو، قــدرت ســوئیس خواهیــم بــود.۳۳ 

بــه نظــر می رســد کــه وی با ایــن اندیشــه بــازی می کرد 

که آزادســاِز ایتالیا بایســتی به فراســوی سکوالریزاســوِن 

دولت های پاپی برود. او بســا مجبور می شــد که دادگاِه 

پاپــی را بــه ســوئیس انتقــال داده و بنابرایــن بــا یــک تیر 

دو نشــان بزنــد. آزادســاِز ایتالیا بایســتی یقیناً شــهامِت 

انجــام کاری را داشــته باشــد که جــووان پابلــو بابلیونی 

فرومایه تــر از آن بــود بتوانــد آن را انجام دهد، یعنی »به 

پیشــوایان نشــان دهد کــه چگونه یک فرد حقیــر باید به 

مردمی احترام بگذارد که آن گونه که خواسته اند زیسته 

و حکومــت کرده انــد و بنابرایــن، عملی را انجــام را دهد 

کــه عظمتــش »هربدنامــی ای و هر خطری کــه بتواند از 

پس او هر نکتٔهٔ  مربوطی 
را می داند که شهریار 

می داند و او بیش از آن 
نکات مربوطی را می داند 

گاه  که شهریار از آن ناآ
است. او صرفًا یک مشاوِر 
بالقّؤه یک شهریار نیست، 

بلکه معّلم شهریار نیز 
هست
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آن برخیــزد را از میــان بــردارد«. او باید ایتالیــا را آن گونه 

کــه بــود »یعنــی در زمانٔه رومیــان«۳۴ وحدت ببخشــد. 

مخاطبین شــهریار نصیحت می شــوند کــه بیش از همه 

از رمولــوس تقلیــد کننــد. تقلیــد از رمولــوس به معنای 

تأسیس دوبارهٔ  رم است، لیک رم وجود دارد. یا آیا تقلید 

رومولوس باید به معنای تأســیس دوبــارٔه یک رم بی دین 

باشد، رمی که مقّدر شده است که دوباره باشکوه ترین 

جمهوری و حوزٔه اصلی و قلب باعظمت ترین امپراطوری 

باشــد؟ ماکیاولــی ایــن پرســش را در کلمــاِت چندانــی 

پاســخ نمی دهد. هنگامــی که او برای بــار دوم در فصِل 

آخــر شــهریار دارد از الگوهــای ارجمنــدی یــاد می کنــد 

کــه مخاطب شــهریار باید از ایشــان تقلید کنــد، دربارٔه 

رمولوس ســکوت می کند.۳۵ او پرسشی که ما را مجبور 

به طرح آن می ســازد با ســکوت پاســخ می دهــد. در این 

رابطــه، بایــد توّجــه داشــته باشــیم کــه در حالــی که در 

گفتارها »ما« گاهی به معنای »ما مسیحیان« است، این 

مــا هرگــز در شــهریار چنین معنای ندارد. به هر نســبت 

هردوی آموزه های صریح و کّلی و نصایح صریح جزئی ای 

کــه از شــهریار بر می آیند ســّنتی تر و کمتــر انقابی اند، 

نســبت به هم آمــوزٔه کّلِی تام و هم نصحیــِت جزئِی تام 

دو جفت از متضادها که خصیصٔه شهریار هستند، یعنی 

هم یک رساله و هم یک تراکت برای زمانه ها بودن و هم 

دارای یک نمای بیرونِی سّنتی و یک مرکز انقابی بودن، 

به خوبی در هم تافته اند. شهریار به طور کّلی، همان طور 

که ماکیاولی در آغاز فصل دوم اشــارت دارد یک شبکٔه 

ظریــف اســت، ظرافــت این شــبکه در تضاد بــا صراحت 

تکان دهندٔه گفتاری اســت که او گاه به کار می بندد یا 

مؤثر می ســازد. بهتر است بگوییم که این شبکٔه ظریف 

به نحــوی با ظرافــت و با صراحــِت تکان دهنــدٔه گفتاری 

درهم تافته است که او برای کاربست در زمان مناسب 

و در مکان مناسب به کار می بندد.

نکات بسیاری را در خصوص خصلت شهریار می توان 

عرضه کرد. موضوع این کتاب شــهریار است اّما به طور 

خاص شهریار جدید. در نامٔه تقدیمیه، ماکیاولی اشارت 

دارد که این آموزه مّتکی بر دانشش از افعال بزرگ مردان 

اســت؛ اّما بزرگ ترین نمونه های بزرگ مردان، شــهریاراِن 

جدیــدی همچون موســی، کورش، رومولوس و تســئوس 

هســتند، یعنی مردانی که پادشــاهی را به دســت آورده 

یا تأســیس کرده اند. در فصل نخســت، او شهریاری ها را 

به دو طبقه با نگاهی به تفاوت های مصالح و نحوه های 

کسب تقسیم می کند نه نظر به تفاوت ساختار و غرض. 

بنابرایــن، او از همــان بدو کار اشــارت دارد که وی رأســاً 

دغدغــٔه مردانی را دارد که میل به کســب شــهریاری ها 

دارند )اعم از آمیخته یا جدید(، یعنی شــهریاران جدید. 

این یک دلیل دوســویه بر این تأکید اســت: دلیل آشکار، 

ایــن واقعّیت اســت کــه مخاطِب مســتقیِم کتــاب، یک 

شــهریار جدیــد اســت و عــاوه  بر این، کســی اســت که 

نصیحت می شود تا شهریار ایتالیا شود و لذا یک شهریار 

جدیــد در معنایی ارتقاء یافته تر گــردد. اّما آنچه در نگاه 

نخســت بــه نظــر می رســد صرفــاً بــا توّجــه ماکیاولی به 

نیازها و چشــم اندازهای مخاطِب بی واســطٔه خود انجام 

می شــود، با تأّمل ثابت می شــود که بنا به دالیل محض 

نظــری نیــز ضروری اســت. همــٔه شــهریاری ها حّتی اگر 

اکنون انتخابی یا موروثی باشند، از اصل شهریاری های 

بوده انــد. حّتــی همــٔه جمهوری هــا، دســت کم  جدیــد 

بزرگ تریــن جمهوری ها به دســت مردان برجســته ای که 

قــدرت خارق العــاده ای از خــود نشــان داده انــد، یعنــی 

به دســت شهریاران جدید، تأسیس شــده اند. پس بحث 

از شــهریاران جدیــد بدیــن معناســت که از خاســتگاه ها 

یــا بنیادهــای همٔه دولت ها یا همــٔه دولت ها یا نظم های 

اجتماعی و همراه با آن ها از ماهّیت اجتماع بحث کنیم. 

این واقعّیت که مخاطب شــهریار یک مخاطب بالقّوه یا 

بالفعل اســت، اهمّیت تئوریک بسیار باالی تم »شهریار 

جدید« را تا حدودی می پوشاند. 

ابهــام حاصــل از ایــن واقعّیــت کــه شــهریار گاه بــه 

شــهریاران به طور کّلی و گاه به شــهریاران جدید به طور 

خــاص می پــردازد بنــا به ابهــام اصطاِح شــهریار جدید، 

افزایش می یابد. این اصطاح مؤسس یک سلسله در یک 

دولــت از قبل تأسیس شــده را مشــّخص کند، یعنی یک 

شــهریاِر جدید در یک ایالت قدیمــی یا فردی که ایالتی 

را تصاحــب کرده اســت. همچون اســپورزا اهل میان یا 

آگاتــوکل در ســیراکوز یا لیوروتو در فرمــو. اّما همچنین 

می توانــد یــک شــهریار جدیــد را در یک دولــت جدید یا 

»شــهریار کامــاً جدیــد را در یــک دولت کامــاً جدید« 

مشــّخص کنــد، یعنــی فــردی که نه تنهــا دولتــی از قبل 

موجود را کســب کرده باشــد بلکه دولت را نیز تأســیس 

کرده باشد. این شهریار جدید در یک دولت جدید به نوبٔه 

خود می تواند یک مقّلد باشد، یعنی شیوه ها یا نظم هایی 

را اّتخاذ کند که توسط شهریار جدید دیگری ابداع شده 

باشــد یا به شــیوه های دیگری مسیری شکســت خورده را 

دوباره از سر بگیرد. او همچنین ممکن است که آغازگر 

شــیوه ها یــا نظم هــای جدید یــا آغازگری رادیــکال، یعنی 

او مّدعی است که دانشی 
را دربارٔه ماهّیت شهریاران 
در دست دارد، همان طور 
که فرد کوه ها را در بهترین 
حالت از دّره و دّره ها را در 
بهترین حالت از یک کوه 
می بیند پس فرد بایست 
شهریار باشد تا به خوبی 
ماهّیت مردم را بداند و 
بایست یک انسان عاّدی 
باشد تا به خوبی بتواند 
ماهّیت شهریاران را بشناسد
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مؤســس نــوِع تــازه ای از جامعــه باشــد و خاصــه ممکن 

اســت مؤســس یک دین باشــد، یعنــی مردانــی همچون 

موسی، کورش، تسئوس یا رومولوس. ماکیاولی اصطاح 

»پیغمبــر« را بــرای مردانــی دارای باالتریــن نظــم به کار 

می بندد.۳۶ اصطاحی که ممکن است به موسی بیش از 

ســه مورد دیگر انطباق بیابد. موسی در واقع، مهم ترین 

مؤسس است. مسیحّیت مّتکی بر بنیادهایی است که 

موسی طرح افکند. 

در آغــاز فصلــی که وقــِف باالترین نمونه ها می شــود، 

ماکیاولــی به نحــِو نامبهمی حقیقت را روشــن می ســازد 

کــه او انتظــار نــدارد کــه مخاطــب شــهریار یــک آغازگر 

باشــد یــا بشــود: او خواننده اش را نصیحــت می کند که 

یــک مقّلد باشــد یا مســیرهای شکســت خورده را از ســر 

بگیــرد یــا انســانی در ســطح دوم ویرتو باشــد. این جای 

تعّجــب نــدارد: یــک مؤســس نیاز بــه آمــوزش ماکیاولی 

نــدارد. همان طــور که او در نامــٔه تقدیمیه بیان می کند 

او می خواهــد کــه لورنــزو بفهمد »آنچه را کــه خود او به 

دانســتنش و به فهمش رســیده اســت«. او از وی انتظار 

نــدارد کــه بــه فهم مهم تریــن چیزهــا با تکیه بــر خودش 

برســد. لورنزو می تواند یک مغز »برجسته« باشد. یعنی 

از او انتظار نمی رود که »برجســته ترین مغز« باشد.۳۷ با 

این حال، هرچند که او مردی محتاط است، به او توصیه 

می شــود که مســیری را از ســر بگیرد که مردان بزرگ در 

آن شکســت خورده انــد و از آن هایــی کــه برجســته ترین 

بوده انــد تقلید کند، یعنی از مردانی همچون رومولوس 

و موسی. احکامی که ماکیاولی به لورنزو می دهد نه از 

اعماِل رومولوس یا موسی بلکه از چزاره بورجیا برداشت 

شــده اند.۳۸ زیــرا فــارغ از دیگــر ماحظــات امیــد لورنزو 

بــه خیــزش، مّتکی بر نســبت فامیلی اش بــا رأس حاضِر 

کلیســا و بنابراین، مّتکی به بخت اســت درســت مانند 

ظهور بالفعل چزاره که مّتکی بر نســبتش با رأس ســابق 

کلیســا بود، در حالی که رومولوس و موسی قدرت را از 

طریق ویرتو، ظهور بخشیدند آن گونه که متمایز با بخت 

اســت. در تقلید از چزاره بورجیا، لورنزو پایین تر بودنش 

نســبت به چزاره را تصدیق می کند: کتاب ماکیاولی تا 

حــدودی نابجــا خواهد بود اگر منظور نظــرِ آن مردی در 

قــد و قامت چزاره بوده و فاقد قصور باشــد. با این حال، 

بــه لورنزو توصیه می شــود که از مردانــی در قد و قامت 

ماکیاولی صرفًا با آموزش 
آشکارا و با نام خودش، 

آنچه را که برخی از 
نویسندگان باستان به 
صورت پنهان آموزش 

داده بودند و با استفاده 
از شخصّیت های آن ها 
به مثابه سخنراِن خود، 
به صورت تعلیِم کامًال 

جدیدی را ارائه می دهد
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رومولوس و موســی تقلید کنــد. اگرچه همان طور که از 

فصل آخر پیداســت این تقلید کمتر از سوی خود لورنزو 

و بیشتر از سوی خاندان برجسته ای که به آن تعّلق دارد 

انتظار می رود. 

در فصــل آخــر تأکیــد در مجمــوع بــر موســی اســت. 

ماکیاولــی می گویــد کــه آنجاســت کــه خــدا دوســت 

موســی، کورش و تســئوس بود. این توصیف بر موســی 

با خصیصٔه بیشــتری نســبت به کورش و تسئوس اطاق 

می شود. آنگاه است که به لورنزو توصیه می شود که از 

موسی تقلید کند. مفهوم تقلید از پیامبران قدیم برای 

معاصــران ماکیاولی آشــنا بــود، ســاووناروال در مقام یک 

آموس جدید یا موســی جدید آشکار شد، یعنی در مقام 

انســانی که همــان کارهایی را در شــرایط جدیدی انجام 

داد که پیغمبران کتاب مقّدس انجام داده بودند. نیازی 

به گفتن نیست تفاوتی بین تقلید از موسی آن گونه که 

منظور نظر ساووناروال بود و تقلید از موسی آن گونه که 

ماکیاولی آن را می فهمد نیست. به منظور تشویق لورنزو 

برای آزادسازِی ایتالیا، ماکیاولی به او معجزاتی را یادآور 

می شــود کــه در برابر دیدگان  ایشــان انجــام داد. »دریا 

شــکافته شــد، ابری راهنمای راه شــما شــد، از صخره ای 

آب جوشــید، در منــا بــاران باریــد«. معجزاتــی در زمان 

لورنــزو که در واقع توســط ماکیاولی تأیید شــده اســت، 

تقلید از معجزاِت زمان موســی بودنــد، به بیان دقیق تر 

آن هــا تقلید از معجزاتــی بودند که نه در مصر، در خانٔه 

اسارت، بلکه در مسیر از مصر به سوی سرزمین موعود، 

یعنی ســرزمینی که باید بر آن غلبه می شــود اجراء شده 

بودند. ماکیاولی ضمن تفاوت با ســاووناروال، پیشــبینی 

نمی کنــد کــه فلورانس یا حاکم آن، حاکــِم ایتالیا خواهد 

شــد.۳۹ زیــرا موفقّیت این ســرمایه گذاری تنها مّتکی بر 

جهــِد ویرتو انســانی اســت کــه به دلیــل ارادٔه آزاِد آدمی 

نمی تواند پیشــبینی شــود. ماکیاولی بیان مــی دارد که 

آنچه می تواند قریب الوقوع باشــد فتح ســرزمین موعود 

دیگــری اســت، ســرزمینی کــه ماکیاولی وعــدٔه نصف و 

نیمٔه آن را به لورنزو می دهد، زیرا موسی سرزمین موعود 

را فتح نکرد: او در نزدیکی های آن درگذشت. ماکیاولی 

درمقــام ســیبیل جدیــد پیشــبینی می کنــد کــه در این 

راِه تاریــک لورنــزو ایتالیا را فتــح و آزاد نخواهد کرد.۴۰ او 

این پیشــنهاِد عملی را که با آن نتیجه بگیرد که شهریار 

کاربردی اســت، در نظر نمی گیرد. او نیروهای ایتالیای 

معاصــر را آنقــدر خوب ســنجیده بود که نمی توانســت 

توّهمــی داشــته باشــد. همان طــور کــه او در دو مقّدمٔه 

کتــاِب مکّمــل بیــان می کنــد کــه از این نظر ســرنخی را 

که شــهریار پیش می کشــد باز می کند. در ایتالیا از آن 

ویرتوی باســتانی ]که سیاســی است[ هیچ سرنخی باقی 

نمانده اســت. هیچ پــروژٔه کوتاه مّدتی در پایان شــهریار 

پیشــنهاد نشده است. اّما پروژٔه بلندمّدتی که در خال 

گفتارها بدان اشاره شده است، امیدی را برای موفقّیت 

عرضه می دارد. بسیاری از نویسندگان فصل آخر، شهریار 

را به مثابٔه قطعه ای صرفاً خطابه ای نادیده گرفته اند. این 

اّدعا – اگر با روایتی هوشمندانه از نتیجه گیرِی معماوار 

شــهریار دنبال شــود – می تواند چونان بیانی خام از این 

واقعّیــت پذیرفتــه شــود که آن فصــل را نبایــد به معنای 

تحت اللفظی کلمه یا بیش از حد جّدی لحاظ کرد. 

ماکیاولــی بــه بیان عقیدٔه خود بســنده نمی کند و ما 

را به تفّکر در مورد خصیصٔه ناپســند تقلید از موسی در 

نســبت بــا غلبه بر ســرزمین موعــود ســوق می دهد. در 

حالــی کــه تأکید بر خصیصٔه تقلیدی اثری کــه او لورنزو 

را بــدان توصیه می کند، بر ایــن واقعّیت تأکید دارد که 

آزادســاِز ایتالیــا بایــد یک آغازگر باشــد یــک ابداع کنندٔه 

شــیوه ها و نقدهای نو و از این رو، نباید یک مقّلد باشــد، 

خــود او بــه برخــی از ابداعات تاکتیکِی گســترده اشــاره 

می کند. اّما واضح است که مبتکر یا مبدع در این امور 

ماکیاولــی اســت نه لورنــزو. بنابرایــن، پیش بینی مرموز 

شکســت لورنــزو، اگر او بنا بــود تاش کند کــه ایتالیا را 

آزاد کند، می تواند به شرح زیر دوباره بیان شود: »تنها 

یک انسان نابغه، یعنی یک ویرتوی برین، می تواند امکاِن 

موفقّیت در آزادســازِی ایتالیا را داشته باشد. اّما لورنزو 

فاقــد واالتریــن شــکل ویرتــو اســت. در ایــن صــورت، او 

مجبور است به بیش از حد بر بخت تکیه کند، ماکیاولی 

اشــارتی دارد و آن را پنهــان می کنــد کــه چقــدر لورنــزو 

مجبور خواهد بود که بر بخت بنا به زبان دینی ای تکیه 

کند که او در فصل آخر به کار می بندد. او به خدا غالباً 

در مجمــوع در همٔه فصول شــهریار اشــارت دارد. او به 

آزادساِز ایتالیا به مثابٔه »روح« ایتالیایی ارجاع می دهد، 

وی آزادِی ایتالیا را به مثابٔه یک رستگاری الهی توصیف 

می کند و به شباهت آن با رستاخیر مردگان که حزقیال 

به تصویر کشیده است اشارت دارد. او به معجزاِت خدا 

در ایتالیــا اشــاره می کند. هرچقدر هم کــه ما بخواهیم 

از این ابراِز احساساِت مذهبی متأثر شویم در تاش مان 

شکست خواهیم خورد. یقیِن ماکیاولی از مداخلٔه الهی 

ما را یاد انتظاراِت او از خیزش هم هنگاِم همٔه ایتالیایی ها 

علیه خارجی هــای منفور می اندازد. درســت همان طور 

او ظرفّیت دوگانه اش 
و دوگانگِی متناظِر 
مخاطبانش را با استفاده 
از ضمیر دوم شخص مفرد 
نشان می دهد. او »تو 
]Thou[« را هنگام خطاب 
شهریار به کار می برد حّتی 
فردی که علیه شهریار 
است، یعنی هنگامی که 
اهل کنش را خطاب کند. 
در حالیکه از لفظ »شما 
]you[« هنگامی استفاده 
می کند که دارد آن هایی را 
خطاب قرار می دهد که 
به مباحث اّولّیٔه تئوریک 
عالقه مندند. چه به طور 
کلی و چه در آن زمانه. 
ِع اخیر مخاطبان  نو
شهریار با مخاطبان 
گفتارها، یعنی »جوانان« 
یکی هستند
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کــه ایــن انتظــار، بــا آنچــه در فصل هــای قبلــی دربــاب 

قطعّیِت مقاومِت قدرتمنِد ایتالیایی ها در برابر آزادســاز 

و مّتحدکننــدٔه ایتالیــا بیان شــده بود، مغایــرت دارد. با 

توّجه به آن ســخنان ترس از خدا در ســربازان و شــاید در 

افــراد به طــور کّلی، مطلوب یــا ضروری اســت، در حالی 

که شــهریار صرفاً نیاز به ظاهرِ مذهبــی دارد و می تواند 

به راحتــی آن ظاهر را نظر به خامــِی اکثرّیِت قاطِع مردم 

خلــق کنــد. ماکیاولــی در خــوِد فصــِل آخــر، رخدادهای 

خدایــی واِر معاصرش را که شــبیه بــه رخدادهای کتاب 

رخدادهــای  بلکــه  »معجــزات«  نــه  هســتند،  مقــّدس 

»فوق العــاده ای« که »بدوِن مثال« هســتند، می نامد.۴۱ 

او بنابرایــن، واقعّیــِت ایــن معجــزاِت کتــاب مقّدســی را 

انــکار کرده و همــراه با آن به دلیلی روشــن واقعّیِت همٔه 

معجزاِت کتاب مقّدســی را. بدوِن چنین انکاری، ابداِع 

آزادانٔه وی از رخدادهای »فوق العادٔه« معاصر نمی تواند 

ممکن باشد۴۲: این معجزه های ابداع شده همان جایگاهی 

را دارنــد کــه معجــزاِت کتاب مقّدســی دارنــد. بــر طبق 

شهریار معجزات رخدادهایی هستند که نه عمومی اند 

و نــه معقــول. آن ها رویدادهایی هســتند که نمی توانند 

تا موارد ثانویه ردیابی شــوند، فقط می توانند مســتقیماً 

به خدا منتســب شوند. تقریباً اوایل فصل ۲۵ ماکیاولی 

بیان می کند که آنچه عموماً چونان چیزی از طرِف خدا 

مــراد می شــود  در حقیقــت چیزی به جز بخت نیســت. 

از ایــن رو، ایــن پیشــنهاد کــه در فصــل ۲۶ می آیــد اینکه 

شــماری از معجــزات در ایتالیــای معاصــر رخ داده انــد 

هــم ارِز تصدیقــی هســتند کــه به نحــو صریــح در فصــل 

۲۵ آمــده اســت، مبنــی بر اینکه بخت به طــور خاص در 

ایتالیای معاصر قدرتمند اســت. به بیان خاص بسیاری 

از »تلفاِت معجزه آسا« در ایتالیای معاصر قاب شده اند، 

ماکیاولــی درفصــل آخــر هفــت شکســت شــگفت انگیز 

را برمی شــمارد کــه در گذشــتٔه نزدیــک نیروهــای رزمی 

ایتالیایــی متحّمل شــده اند.۴۳ از آنجا که هیچ شکســتی 

بــدوِن یــک پیروزی نیســت، فــرد می توانــد از حــق برابِر 

»شکســت های معجزه آســا و دســتاوردهای معجزه آسا« 

ســخن بگویــد کــه نتیجــٔه ضــرورِی مزّیت قــدرِت بخت 

در ایتالیای معاصر اســت.۴۴ این بدین معناست که نظر 

بــه فقرِ سیســتم نظامــِی ایتالیایی و نتیجه شــدِن مزّیت 

بخت یک شــهریار به خوبی  نصیحت شــده و ســختکوش 

می توانــد موفقّیت هــای موّقتــِی شــگفت آوری را علیــه 

دیگــر شــهریاران ایتالیایــی داشــته باشــد. همان طور که 

پــاپ ژولیوس دوم چنین دســتاوردهایی علیه دشــمنان 

بزدِل خود داشــت. به طور خاص لورنزو ممکن اســت در 

ســاختِن یک قدرِت مستحکم در توســکانی موّفق شود، 

اّمــا اندیشــٔه مونارشــی های نظامــِی قدرتمنــدی کــه بــر 

قسمت های ایتالیا چیرگی دارند در حال حاضر یک رؤیا 

است.۴۵  

فرد نمی تواند معنای فصل آخر و به همراه آن شهریار را 

در مقام یک کل بدون در نظرگرفتِن موقعّیت، شخصّیت 

و آمــال طــرِف دیگــر در آن رابطــه بفهمد، مگــر اینکه در 

دیالوگی ســخن بگویــد که مقّوم کتاب اســت، به همان 

نســبتی که جایگاه لورنزو کاهش بیابد قامت ماکیاولی 

رشــد می کنــد. در نامــٔه تقدیمیــه، لورنزو چونان ســاکن 

در ارتفاعات ســالم و اعظم ظاهر می شــود، در حالی که 

ماکیاولی باید گردوغبار کفش های خودش را استنشاق 

کنــد: مطلــوِب بخــت در تقابــل بــا دشــمنش اســت. 

ماکیاولی خودش را به مثابٔه انســانی عرضه می کند که 

اطّاعاتــی دارد کــه شــهریاران ضرورتــاً فاقــد آن انــد، اّما 

بــدان نیــاز دارند. او آن اطّاعات را به شــیوه ای توصیف 

می کنــد کــه فقط برای کســانی کــه مجبور بــه تعّمق یا 

ما نمی توانیم این باور را 
به خودمان بقبوالنیم که 

انسانی با ذکاوِت ماکیاولی 
با پاسخی از این دست 

راضی شود که صرفًا منتهی 
به این پرسش می شود که 

چه چیزی کار کنستانتین را 
برانگیخت. آیا مسیحّیت، 

قدرتی پیشاپیش ندارد که 
یک جذبه یا ابزاری برای 

سیاستمدار باشد؟
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مشــق اندیشیدن به داده های آماری هستند شگفت آور 

نیســت. او مّدعی اســت که دانشــی را دربــارٔه ماهّیت 

شهریاران در دست دارد، همان طور که فرد کوه ها را در 

بهترین حالت از دّره و دّره ها را در بهترین حالت از یک 

کوه می بیند پس فرد بایســت شــهریار باشــد تا به خوبی 

ماهّیت مردم را بداند و بایست یک انسان عاّدی باشد تا 

به خوبی بتواند ماهّیت شهریاران را بشناسد. به عبارت 

دیگر، در حالی که لورزنو و ماکیاولی ســرحداِت متضاِد 

مقیاس بخت هستند آن ها در خرد هم اندازه اند. هر یک 

دارای نیمی از کل خرد سیاسی است؛ آن ها زاده شده اند 

تا یکدیگر را تکمیل کنند. ماکیاولی نمی گوید که آن ها 

بایست منابع شان را برای آزادسازِی ایتالیا تجمیع کنند. 

همچنیــن او نمی خواهد که ســهمش را از خرد سیاســی 

بــه لورنزو به مثابٔه یک هدیٔه ناب بســپارد. او می خواهد 

کــه چیــزی را در عوض دریافت کنــد. او می خواهد که 

بختش را بهتر کند. با نگاهی به پایان کتاب ما می توانیم 

بگوییم که او میل دارد که بختش را بهتر کند با نشــان 

دادن به لورنزو که چگونه بختش را از طریق 

تبدیــل شــدن بــه شــهریار ایتالیا 

بهتر کنــد. زیرا همان طور 

پیشــاپیش  او  کــه 

تقدیمیــه  نامــٔه  در 

بخــت  می گویــد 

خــواص  دیگــر  و 

لورنــزو بــه او یــک 

عظمتــی را وعــده 

می دهد که حّتی از 

عظمت حاضرش فراتر 

می رود. او شــهریار را به 

لورنــزو تقدیــم می کنــد، 

زیرا او در پی یک استخدام 

بامنزلت است. او می خواهد 

که پیشکار لورنزو شود. شاید او 

میــل دارد که یک ناصح موّقت و 

گه گاهــی برای لورنزو شــود. شــاید 

او حّتــی در فکــر موقعّیتی به مثابٔه 

یک ناصح دائم اســت. اّما سرحد 

نهایــی جاه طلبــی او این اســت 

که وزیر لورنزو شود، که برای 

لورنزو آنچه باشد که آنتونیو 

آندروفــو  بــرای  ونافــرو  دا 

پتروچی شهریار سی ِنا بود. میل او به طور کّلی، نامعقول 

می بود اگر او راه اقناع اربابش در باب شایستگی اش را 

نمی یافت. حّجت شایستگی او شهریار بود اّما شایستگی 

کافــی نبــود، لورنــزو باید همچنیــن مطمئن از وفــادارِی 

ماکیاولــی یــا دســت کم قابــل اعتماد بــودن او می شــد. 

ماکیاولی حّتی در نامٔه تقدیمیه نیز نمی توانست به این 

واقعّیت ارجاع دهد که زمانی در مقامی بامنزلت بوده 

اســت و در آن صادقانه خدمت کرده اســت. زیرا او یک 

خدمتگــذار وفادار به رژیم جمهــوری در فلورانس بود و 

این به خودِی خود می توانست او را در چشم شهریارش 

خوار کند. او با این مشــکل برای نخســتین بار در فصلی 

دربارٔه شــهریاری های مدنی روبرو می شود یعنی دربارٔه 

نوعی از شهریاری که حاکمّیت لورنزو نمونه مثالی از آن 

است، او از این پرسش بحث می کند که چگونه شهریار 

باید به چهره های برجسته در میان رعایایش توّجه کند. 

او سه نوع افراد برجسته را متمایز می کند. نوِع محوری 

آن مشــتمل بــر مردانی اســت کــه خود را کامــاً متعهد 

به آرمان شــهریار نمی دانند، زیرا آن ها جبون هســتند و 

دارای نقص طبیعی شــجاعت اند. ماکیاولی به شــهریار 

توصیــه می کنــد کــه مردانی از این دســت را اســتخدام 

کند، مشروط بر اینکه آن ها مشاوران نیک باشند: »زیرا 

بر این اساس در آرامش بدان ها مفتخرید و در مصیبت 

از آن ها ترســی ندارید«. اگر قدرِت شــهریار از پشــتوانٔه 

مردمــی قدرتمنــدی برخــوردار باشــد، مردانــی کــه اهل 

مشــاورٔه نیــک باشــند، جبونــی الزم را خواهند داشــت: 

عــّدٔه معــدودی کــه می تواننــد بــا چشــمان خــود ببیند 

»جرأت ندارند که خود را در تقابل با عقیده ی بسیاری 

قــرار دهند که دولت را در ســمت خــود دارند«. از آنجا 

که ماکیاولی مظنون به یک توطئه علیه مدیچی ها بود، 

لزوم ویژه ای برای او داشــت که از طریق شــهریار نشــان 

دهــد کــه انســان هایی از این دســت هرگز جرئــت انجام 

چنیــن اقدامات خطرناکــی را ندارند، زیــرا آن ها فقط به 

نتیجــٔه احتمالی فکر می کنند. او فقط منظرٔه گفت وگو 

بیــن خــودش و یــک توطئه گــرِ احتمالی علیه شــهریار را 

عرضه می کند که در آن او تاش می کند تا توطئه گر را 

درخصــوص حماقــِت تصّوراتش قانع کند - منظره ای که 

خود پیشــنهادش بایســتی لورنزو را تعذیب کرده و او را 

قانع سازد که شهریار را بخواند. نهایتاً ماکیاولی از سخِن 

صریــح در این بــاره خــودداری نمی کند که یک شــهریار 

جدیــد چگونــه بایــد بــا مردانــی رفتار کنــد کــه در آغاز 

چیرگی اش به دلیل وفاداری شــان بــه رژیم قبلی مظنون 

با توّسل نهایِی ماکیاولی به 
میهن دوستی عذری برای 
ماکیاولی فراهم می آید که 
مسیرهای غیراخالقِی کنش 
را توصیه کند. در پرتو این 
واقعّیت شخصّیت او ممکن 
است به خوبی حّتی سیاه تر 
از هنگامی شود که بدترین 
دشمنانش تصّور می کردند
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بوده اند. او اصرار دارد که شهریار بایستی مردانی از این 

دست را استخدام کند، »آندروفو پدروچی حکومت ش 

بــر ایالتــش را بیشــتر به طریــق آن هایــی کــه از ســوی او 

مظنــون بودند پیش برد تــا دیگران«. صرف این واقعّیت 

که چنین مردانی مجبور به زندگی در گذشــته هســتند 

آن ها را مایل می کند تا خدمتگزاراِن قابل اعتماد شهریار 

باشــند. اّما با تاش برای اثبات کامِل اعتمادپذیری اش 

عاوه بر شایستگی اش، به نظر می رسد که از خط عبور 

کــرده اســت. کارفرمــای بالقــّؤه او ممکن اســت از خود 

بپرســد کــه مردی با زیرکــی ماکیاولی اگــر در مقام یک 

مشــاور یــا وزیر به اســتخدام درآیــد، آیا همــٔه اعتباراِت 

کنش هــای خردمندانــٔه دولــت را از آِن خــود نخواهــد 

کرد و در مقابل، خرِد به نســبت کمترِ شــهریار را تحقیر 

نخواهد کرد. ماکیاولی دوباره به او تا جایی که می تواند 

بــا وضع این قاعدٔه کّلِی خطاناپذیر اطمینان می دهد به 

شــهریاری که خودش خردمند نباشد نمی توان مشورت 

داد.۴۶ نظر به خطراِت بزرگی که ماکیاولی با تاش برای 

ورود بــه خدمــت به شــهریار جدیــد، خــود را در معرض 

آن هــا قــرار می دهد، ممکن اســت فرد بپرســد کــه آیا بر 

طبــق اصــول خود وی نباید، فقــر و ابهام را ترجیح دهد. 

زیرا نمی تواند در شهریار مانند گفتارها بدان به درستی 

پاســخ دهد. او نشــان می دهد مردانی کــه در موقعّیِت 

او قــرار دارنــد، اگــر چنین کنند در معرض خطــرِ مداوم 

زندگی می کنند، اگر، به دنبال کار با شــهریار نباشــند. 

آن هــا ضمــن تاِش برای نصیحت کردن شــهریار باید در 

واقــع »دربارٔه چیزها، به نحوی معتدل ســخن بگویند«. 

یعنــی آن هــا بایســت از مطــرح شــدن چونــان رئیــس یــا 

مروجین تنهای یک طرح جســورانه اجتناب ورزند. تنها 

در صورتــی که طرح جســورانه از ســوی یــک حزب قوی 

حمایت شود، می توان برخی از خطرات را با خیال راحت 

پذیرفــت.۴۷ توصیــٔه خاّصــی کــه ماکیاولــی به صراحــت 

بــه لورنــزو می کند، یعنی توصیه ای کــه او در فصِل آخر 

شــهریار مــی آورد از دو حیــث معتــدل اســت، زیــرا هــم 

درخصوص معیارهای مفرِط الزم برای آزادســازِی ایتالیا 

ساکت است و هم نمی تواند چندان محبوب بسیاری از 

ایتالیایی ها باشد.

 مــا هنــوز پیشــنهاِد عجیــب ماکیاولــی را در نظــر 

نگرفته ایــم کــه او نیمــی از خــرد سیاســی، یعنــی دانِش 

ماهّیــِت شــهریاران را داراســت، در حالی کــه لورنزو 

می توانــد نیمی دیگر، یعنی دانِش ماهّیت مردم 

را داشــته باشــد. او ایــن پیشــنهاد را در همــان 

چارچوبی مطرح می کند که در آن قصد خود را از وضع 

قوانین برای حکومت شهریار اعام می نماید. اّما دادِن 

قوانینــی به شــهریاران دربارٔه چگونگــِی حکومت کردن 

به معنای آموزش دادن به آن ها اســت که چگونه باید بر 

مــردم خود حکومت کننــد. پس ماکیاولی نمی تواند به 

شهریاران آموزش دهد بدوِن اینکه از ماهّیت مردم نیز 

آگاهی کافی داشــته باشــد. در واقع، او شــواهد زیادی 

مبنی بر داشتِن چنین دانشی ارائه می دهد، زیرا او در 

شــهریار دارد به شاگرِد شــهریارش منتقل می کند. پس 

او هــر نکتــهٔ ٔ مربوطــی را می داند که شــهریار می داند و 

او بیــش از آن نــکات مربوطــی را می داند که شــهریار از 

آن ناآگاه اســت. او صرفاً یک مشــاوِر بالقّؤه یک شــهریار 

نیســت، بلکه معّلم شهریار نیز هســت. در واقع، از آنجا 

که بیش از یک دستور برای شهریاران اصاً الزم نیست، 

چــرا که شــهریاران چنیــن چیزهایــی را بدوِن دســتور او 

می داننــد او همچنیــن از خــاِل شــهریار بــه رعایــا نیــز 

آنچــه را می آموزد که آن ها 

بایــد از شهریارشــان 

داشــته  انتظــار 

باشند یا حقیقت 

دربارٔه شــهریاران 

مقــام  در  او  را.۴۸ 

یــک مشــاور شــهریار، 

یــک فــرد خطــاب را قــرار 

می دهــد و در مقــام 

یــک معّلــِم خرد 

یک آموزٔه کّلی هرچقدر 
هم بدیع و زننده باشد، 
می تواند دیده شود، اگر 

بتواند منتهی به یک توصیٔه 
جزئی شود که آنقدر قابل 
احترام، بامنزلت و ارزشمند 

باشد که بتواند ایتالیا را 
آزاد سازد
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سیاســی، کثرتــی نامتناهــی را خطاب قــرار می دهد. او 

ظرفّیــت دوگانــه اش و دوگانگِی متناظرِ مخاطبانش را با 

اســتفاده از ضمیر دوم شــخص مفرد نشــان می دهد. او 

»تــو ]Thou[« را هنــگام خطــاب شــهریار بــه کار می برد 

حّتــی فردی که علیه شــهریار اســت، یعنی هنگامی که 

اهــل کنــش را خطــاب کنــد. در حالیکــه از لفــظ »شــما 

]you[« هنگامــی اســتفاده می کنــد کــه دارد آن هایــی 

را خطــاب قــرار می دهــد که به مباحــث اّولّیــٔه تئوریک 

عاقه مندنــد. چــه به طور کلــی و چــه در آن زمانه. نوِع 

اخیــر مخاطبــان شــهریار بــا مخاطبــان گفتارهــا، یعنــی 

»جوانان« یکی هستند.۴۹ 

ماکیاولــی تنهــا از یــک معّلِم شــهریاران یعنــی کیروِن 

سنتوری نام می برد که آشیل و بسیاری دیگر از شهریاران 

باســتانی را تعلیــم داد. الگوی خــود ماکیاولی یک چهرٔه 

اســاطیری اســت: او بــه آغازگاه هــا نــه فقــط بــا تبدیــل 

بنیانگذاراِن قهرمان به برجسته ترین تم ش و بنیانگذارِی 

جامعــه چونــان پایه ای تریــن تمــش برمی گــردد، بلکه به 

همین شــکل هــم در تفهیــم کار خودش عمــل می کند. 

الگوی او یک نیمه دد-نیمه انســان اســت. او اصرار دارد 

شــهریاران و خاّصــه شــهریاران جدیــد نخســت از هر دو 

طبیعت استفاده کنند، یعنی طبیعت حیوانی و طبیعت 

انسانی.۵۰ تقلید از دد جای تقلید از خدا را می گیرد. ما 

در اینجــا توّجــه داریم که ماکیاولی مهم ترین شــاهد ما 

بر این حقیقت اســت که اومانیســم کافی نیســت. زیرا 

انســان بایســتی خودش را در پرتو کل و خاستگاه آن کل 

بفهمد که انسانی نیست، زیرا انسان موجودی است که 

باید از انسانّیت فراتر برود. او بایستی به سمت فروانسان 

تعالــی کنــد اگــر نتواند به ســمت فراانســان تعالی کند؛ 

شــق ســومی، یعنی اومانیســم، در کار نیست. ما ممکن 

اســت چشــم انتظار باشــیم کــه ماکیاولــی جابه جایی ای 

کند به سمت بزرگ  ترین آثاری که در این توصیه به اوج 

می رســند کــه انســان ها باید از اســب ها تقلیــد کنند،۵۱ 

یعنــی برای روســو که می خواســت که بــه وضع طبیعی 

برگردیم به ســمت وضعّیت فروانســانی و برای نیچه که 

بیــان می کرد حقیقت خدا نیســت بلکه یک زن اســت. 

همان طور که درخصوص ماکیاولی فرد ممکن است که 

دســت کم با حقی برابر بگوید که او مســیر انســان-خدا 

را بــا تقلیــد از کیــروِن دد-انســان جایگزین کرده اســت. 

این دد-انســان همان طــور که ماکیاولی اشــاره می کند، 

مخلوق نویسندگان باستان است، مخلوق تخّیل، درست 

همان طــور کــه شــیپیو در تقلیــد از کــورش درواقــع از 

خلقت گزنفون تقلید کرد.۵۲ به همین ســان، شــهریاران 

در تقلیــد از کیــرون، نــه از کیــرون بلکــه از نویســندگان 

باســتانی تقلید می کنند اگر آموزه ای را فراهم آورند که 

فقــط بتواند تقلیــدی از آن آموزه نامیده شــود. اّما یقیناً 

ماکیاولی، با تعلیم دادِن به شــهریاران آنچه را که گفته 

می شود کیرون آموزش داده است، حال هرچقدر بتواند 

درخصــوص شــهریاران یــا دیگر کنشــگران صادق باشــد، 

درواقع از کیرون یا از خالقان کیرون تقلید کرده اســت. 

با این حال، همان طور که قباً اشاره شد، ماکیاولی صرفاً 

بــا آموزش آشــکارا و با نــام خودش، آنچــه را که برخی از 

نویسندگان باستان به صورت پنهان آموزش داده بودند 

و بــا اســتفاده از شــخصّیت های آن هــا به مثابه ســخنراِن 

خود، به صورت تعلیِم کاماً جدیدی را ارائه می دهد. او 

یک کیرون از نوع کاماً جدیدی است. 

ماکیاولــی در مقــام آمــوزگاِر شــهریاران یــا آمــوزگاِر 

بــه طــور کّلــی،  نــوِع شــهریاراِن جدیــد  از  شــهریارانی 

دغدغه اش به طور خاص مســائل جزئی ای که شهریاران 

معاصرش با آن ها روبه رو هستند نیست. آن مسائل جزئی 

مورد عاقٔه وی فقط برای ترسیم مسائل نوعی هستند. 

ما در اینجا توّجه داریم که 
ماکیاولی مهم ترین شاهد 
ما بر این حقیقت است که 
اومانیسم کافی نیست. زیرا 
انسان بایستی خودش را در 
پرتو کل و خاستگاه آن کل 
بفهمد که انسانی نیست، 
زیرا انسان موجودی است 
که باید از انسانّیت فراتر 
برود. او بایستی به سمت 
فروانسان تعالی کند اگر 
نتواند به سمت فراانسان 
تعالی کند؛ شق سومی، 
یعنی اومانیسم، در کار 
نیست
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پس غرِض اّولّیٔه شــهریار ارائٔه یک مشورت جزئی به یک 

شــهریار ایتالیایــِی معاصــر نیســت، بلکه پیش کشــیدِن 

آموزشی کاماً جدید درخصوص شهریاران جدید به طور 

کّلــی در دولت هــای کاماً جدید اســت، یا یــک آموزش 

تکان دهنده دربارٔه تکان دهنده ترین پدیدارها. بنا به این 

واقعّیــت مــا معنای فصل آخر را خواهیم فهمید. توصیٔه 

جزئــی در آنجــا در خدمت غــرِض تصدیِق آمــوزِش کّلِی 

بدیعی در پیشــگاِه محکمٔه عقیدٔه پذیرفته شــده است. 

یک آموزٔه کّلی هرچقدر هم بدیع و زننده باشد، می تواند 

دیده شود، اگر بتواند منتهی به یک توصیٔه جزئی شود 

کــه آنقــدر قابل احتــرام، بامنزلت و ارزشــمند باشــد که 

بتوانــد ایتالیــا را آزاد ســازد. اّمــا چگونــه این دگردیســی 

حاصل می آید. ماکیاولی صرفاً از اشاره به ابزار نامقّدسی 

کــه الزم اند برای دســت یابی به یک هــدِف مقّدس پا از 

گلیــم فراتر نمی بــرد. او به نحو محترمانــه ای یک هدف 

جدید را معرفی می کند. هدفی که با استدالالِت بیست 

و پنج فصل نخست تضمین می شود. او لورنزو را تشویق 

می کند که بر بستری میهن دوستانه ایتالیا را آزاد کند. 

او اصطاحی را به کار می برد که در اوایل فصل ۲۶ بدان 

اشاره دارد بر بستر خیر عمومی. لذا او این تصّور را ایجاد 

می کنــد که تمــام قوانین و توصیه های وحشــتناکی که 

در سرتاســر اثر داده شده است، منحصراً به خاطر منافع 

عمومی ارائه شــده اند. فصل آخر تفســیری قابل تأّمل از 

آمــوزش تکان دهندٔه بخــش اعظم کار را عرضه می دارد. 

اّما ۲۵ فصل اّول سکوت کامل را در رابطه با خیر عمومی 

رعایت کرده بود. اشارتی به خیر عمومی در اوایل فصل 
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۲۶ همان پایگاهی را دارد که دیگر خصایص شــگفتی آوِر 

آن فصل دارند: انتظاِر یک خیزش سرتاســرِی خودجوش 

علیــه بیگانــگان و ابراز احساســات مذهبــی. تنها زمانی 

کــه فــرد توصیٔه جزئــی ای را که در فصل آخر ارائه شــده 

اســت، موضــوع تحلیــِل سیاســی در معّیــِت خطوطــی 

می کند که اقتضای فصوِل قبلی هستند، و او تشخیص 

می دهد که بایستی به طور کامل از اخاقّیات و باورهای 

ســّنتی به منظــور فهــم آن توصیــه بگســلد. اّمــا خوانندٔه 

دارای عقل سلیم نمی تواند با پیش کشیدن پرسش هایی 

دربــارٔه اینکه چگونه آن توصیــٔه جزئی می تواند در عمل 

به انجام رســد و بنابراین، آیا می تواند راضی شــود تحت 

شــرایِط واقعــی عملی شــود. او باید پرسشــی پایه ای تر و 

قاطع تر را پیش بکشــد. آیا ماکیاولی سیاســتگذاری های 

غیراخاقــِی توصیه شــده در بخــش عمدٔه کتــاب را اگر 

هــدف میهن دوســتانه ای را دنبــال نمی کــرد محکــوم 

می کرد؟ یا آیا آن سیاســتگذاری های غیراخاقی مشــکل 

بتوانند با یک اســتفادٔه میهن دوســتانه ســازگار باشــند؟ 

ممکن نیســت که نتیجه گیرِی میهن دوســتانٔه شــهریار 

را به مثابــٔه یــک رنگ آمیــزی قابــل احتــرام از طرح هایــی 

بــرای یــک شــهریار ایتالیایــِی خودخــواه فهم کــرد؟ هیچ 

شــکی درخصوص پاسخ وجود ندارد، سیاستگذاری های 

غیراخاقِی توصیه شــده در سرتاسر شهریار بر بستر یک 

خیــر عمومــی مبتنی نشــده اند بلکــه منحصراً بر بســتر 

شــهریاری کــه در پــی منافع خویش اســت بنا شــده اند، 

یعنــی بنابر دغدغٔه خودخواهانــٔه او برای رفاه، امنّیت و 

افتخار خودش هســتند.۵۳ با توّســل نهایــِی ماکیاولی به 

میهن دوســتی عذری بــرای ماکیاولی فراهــم می آید که 

مســیرهای غیراخاقِی کنش را توصیه کند. در پرتو این 

واقعّیت شخصّیت او ممکن است به خوبی حّتی سیاه تر 

از هنگامی شود که بدترین دشمنانش تصّور می کردند. 

بــا وجــود ایــن، ما مجبور نیســتیم کــه موضــوع را با این 

تــذکار رهــا کنیم که آخرین فصل شــهریار قطعه ای صرفاً 

خطابه ای است، یعنی اینکه او قادر به اندیشیدن واضح 

و نوشتن با مهارت تمام و کمالش نیست.

 ایــن ماحظــات انــکار نمی کننــد کــه ماکیاولــی یک 

میهن دوســِت ایتالیایــی بــود. او انســان نمی بــود اگر از 

بربرهایی که کشور زیبای او را ویران و تحقیر می کردند 

متنفــر نمی بــود. ما صرفاً انکار می کنیم که عشــق او به 

وطن گرانبهاترین دارایِی او بوده باشــد. هســتٔه وجود او 

اندیشــٔه او دربارٔه انســان، دربارٔه احوال انســان و دربارٔه 

امور انسانی بود. او با پیش کشیدِن پرسش های بنیادین 

به ســرعت از محدودّیت هــا و محدوده هــای ایتالیا فراتر 

رفــت و بنابراین، قادر بود از احساســات میهن دوســتانٔه 

بــرای  خــودش  احساســاِت  همچنیــن  و  خوانندگانــش 

هدفــی واالتــر و غرضــی آن ســوتر اســتفاده کنــد. فــرد را 

همچنین باید ابهامی در نظر گرفت که خصیصٔه معرفٔه 

میهن دوســتِی ماکیاولی است. در شهریار هشت ارجاع 

به »سرزمین مادری« وجود دارد در یکی از موارد ایتالیا 

به مثابٔه یک سرزمین مادری تعریف شده است. در شش 

مورد دیگر اشاره به سرزمین مادری نه برای کشورها بلکه 

برای شــهرها اســت. در یک مورد چهار ســرزمین مادری 

مورد اشاره قرار گرفته اند که دو مورد شهرها هستند )رم 

و آتن( و دو مورد کشورها هستند. یکی از کشورها ایران 

اســت؛ درخصوص کشور دیگر »سرزمین مادری ای« که 

توســط موســی نجیب شــمرده شــده بود، معلوم نیست 

مصر است یا کنعان، یعنی سرزمین زادگاه ش یا سرزمین 

آرزویش.۵۴ هنگامی که ما این ماحظه دربارٔه ماکیاولی 

را به کار می بیندیم می توانیم از تنشی بین میهن دوستِی 

ایتالیایی اش و میهن دوستِی فلورانسی اش هشیار شویم. 

آیا ما نباید پیش تر رفته و از تنش بین میهن دوستی رمی 

او و میهن دوســتِی توســکایی او ســخن بگوییــم؟ ارتبــاِط 

پس غرِض اّولّیٔه شهریار 
ارائٔه یک مشورت جزئی 
به یک شهریار ایتالیایِی 
معاصر نیست، بلکه 
پیش کشیدِن آموزشی 
کامًال جدید درخصوص 
شهریاران جدید به طور 
کّلی در دولت های کامًال 
جدید است، یا یک آموزش 
تکان دهنده دربارٔه 
تکان دهنده ترین پدیدارها
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نزدیکی بین هستٔه فراوطنِی اندیشٔه او و عشق او به ایتالیا 

وجود دارد. ایتالیا خاکی است که شکوهی که عبارت از 

رم باستان بود از آن سرچشمه گرفت. ماکیاولی معتقد 

بــود کــه مردمانی که در یک کشــور به دنیــا می آیند در 

تمــام اعصــار کمابیش همان ماهّیــت را حفظ می کنند. 

اگر بزرگ ترین دستاورد سیاسی که تاکنون جهان به خود 

دیــده اســت، میــوه ای از خــاک ایتالیا بوده اســت، جای 

امیدواری است که جوانسازِی سیاسی جهان برای اّولین 

بار در ایتالیا ظاهر شود. فرزندان ایتالیا با استعدادترین 

افرادند. همٔه نویســندگان جدیدی که چه در شــهریار و 

چــه در گفتارهــا بدان ها ارجــاع داده می شــود ایتالیایی 

هســتند. از آنجا که آن جوانسازِی سیاسی درهم تافته با 

یک تغییر رادیکال در اندیشــه است، امید از ایتالیا بدواً 

در معنایی نحیف سیاســی نیست. آزادسازِی ایتالیا که 

ماکیاولی بدواً مد نظر دارد آزادســازِی ایتالیا از بربرّیت 

نیست، بلکه آزادسازِی فکرِی نخبه ای ایتالیایی از سّنتی 

بد اســت، دقیقاً به این دلیل که او باور دارد که مردانی 

که در یک کشور زاده می شوند در همٔه اعصار کمابیش 

بــا طبیعتی یکســان ابقــاء می یابنــد و طبیعــت رومی ها 

متفاوت با طبیعت توسکانی ها است، او امید دارد که بر 

داورِی شــکوه توسکانی اش نیز تکیه کند.۵۵ ِاترویی های 

قدیــم، ســهم قاطعــی در دیــن رومیــان داشــتند، به نظر  

می رسد که او خودش را به مثابٔه یک احیاء کنندٔه شکوه 

توســکانی می دیــد، زیــرا او نیز در تجهیــز رم با یک دین 

جدید با یک منظرِ جدید به دین سهیم می دید. یا شاید 

او تارکینیوس پریسکوس را مد نظر داشت که از اتروریا 

آمده بود و عنصر دموکراتیک سیاست رم را تقویت کرد.

 به عاوه، زمانی که فرد خصیصٔه سخت گیرانٔه دغدغٔه 

نظرِی ماکیاولی را فهم می کند، او دیگر مجبور نیســت 

مسئولّیت کامِل آن بی پروایی عملی را که او اغلب توصیه 

می کند به دوش بکشد. توصیه های بی رحمانه ای که در 

سرتاسر شهریار ارائه می شود کمتر خطاب به شهریارانی 

اســت که به ســختی بدان هــا نیــاز دارند، تــا »جوانانی« 

کــه دغدغــٔه فهم ماهّیت جامعه را دارنــد. آن مخاطباِن 

راستین شهریار در آموزش هایی پرورش می یابند که در 

پرتــِو آمــوزِش کاماً جدید ماکیاولی بر خودشــان آشــکار 

سازند که بیش از حد به خوبِی انسان – اگر نه به خوبی 

خلقت – اطمینان دارند و از این رو، بیش از حد زنانه و 

ظریف هســتند. درســت همان طور که مردی که از نظر 

تربیتی یا سرشــتی ترسوســت نمی تواند شــهامتی را که 

حد وسط بین بزدلی و تهّور است را به دست بیاورد مگر 

اینکه خود را به سمت تهّور بکشاند. بنابراین، شاگرداِن 

ماکیاولــی برای رهایــی از زنانگی باید روند وحشــیگری 

را طــی کننــد، یا درســت همان طــور که فرد پرتــاب نیزه 

را بــا اســتفاده از ســاح هایی یــاد می گیــرد کــه بســیار 

ســنگین تر از ســاح هایی هســتند کــه در جنــگ واقعی 

بــه کار می روند،۵۶ فرد باید سیاســت را بــا بازِی جّدی با 

سرحداِت کنشی یاد بگیرند که به ندرت – اگر اصاً رخ 

دهد – در سیاست بالفعل به کار می روند. نه تنها برخی 

از آرامش بخش تریــن بلکــه دقیقاً برخــی از ظالمانه ترین 

اظهارات شــهریار به طــور جدی منظور نمی شــوند بلکه 

صرفــاً کارکــرد آموزشــی دارنــد: به محــِض اینکــه آن ها را 

درک می کنیم می بینیم که آن ها سرگرم کننده هستند 

و منظــور از آن هــا ســرگرمی اســت. ماکیاولــی تــاش 

می کنــد هــوادار جــوان را از 

آموزه های قدیمی به سمت 

آموزه های جدید با توّســل 

به ســلیقٔه جوانان بکشــاند 

که بهترین ســلیقه نیســت 

یــا در ایــن موضوع به ســمت 

ســلیقٔه مردم عاّدی بکشــاند:۵۷ 

او تعّصبــی را به نفــع امــر تند، 

ســریع، پارتیزانی، تماشــایی 

امــر  دربرابــر  خونیــن  و 

آرام،  تعّمقــی، 

آزادسازِی ایتالیا که 
ماکیاولی بدوًا مد نظر 

دارد آزادسازِی ایتالیا 
از بربرّیت نیست، بلکه 

آزادسازِی فکرِی نخبه ای 
ایتالیایی از سّنتی بد است، 

دقیقًا به این دلیل که 
او باور دارد که مردانی 

که در یک کشور زاده 
می شوند در همٔه اعصار 

کمابیش با طبیعتی یکسان 
ابقاء می یابند و طبیعت 

رومی ها متفاوت با طبیعت 
توسکانی ها است، او امید 

دارد که بر داورِی شکوه 
توسکانی اش نیز تکیه کند
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طبیعی و ســاکت و معتدل نشــان می دهد. در شــهریار 

او می گویــد شــهریاری کــه بــر شــهری غلبــه کنــد کــه 

نمی خواهــد آزاد زندگــی کند باید آن شــهر را نابود کند 

اگــر نمی توانــد آن را اقامتگاه خود ســازد. در گفتارها او 

می گویــد کــه دقیقاً یــک شــهریار )اگر یک بربر نباشــد( 

آن گونــه که متمایز از یک جمهوری اســت، از شــهرهای 

فتح شــده محافظــت می کنــد و تا آنجا که ممکن اســت 

خودمختــارِی آن ها را دســت نخورده باقــی می گذارد.۵۸ 

شــهریار  در  توصیه شــده  کنــِش  مســیر  دیگــر  نتیجــٔه 

اجتناب از بی طرف  بودن است هنگامی که دو همسایٔه 

قدرتمند درگیر می شوند. طرفی را گرفتن همیشه بهتر 

از بی طرفــی اســت. ماکیاولــی ســرحداِت ایــن توصیه را 

روشن می سازد. او نخست تصدیق می کند که بی طرف 

 بودن همیشه کشنده نیست. او سپس بیان می دارد که 

به سبب قدرت عدالت، موضع گیری امن تر از بی طرفی 

اســت. پس از آن او روشــن می ســازد که تحت شــرایطی 

خــاص نابخردانه ترین کار رهــا کردن بی طرفی در حالت 

تقابل بین دو همســایٔه قدرتمند است. نهایتاً او تصدیق 

می کنــد کــه هیــچ مســیر کنشــی کامــاً امن نیســت یا 

به عبــارت دیگــر، قدرت عدالت آنقدری که پیش از این 

گفتــه بــود عظیم نیســت.۵۹ او با قّوِت تمام در شــهریار 

بیان می دارد که چیز اصلی ای که نیاز است ارتش خوب 

اســت؛ او با صدای آهســته تری از نیاز به پرودنس سخن 
می گوید.۶۰

مــا باید بار دیگر به پیشــنهاِد ماکیاولــی باز گردیم که 

او دانــش بســنده ای از ماهّیِت شــهریاران دارد در حالی 

که لورنزو باید دانش بســنده ای از ماهّیت مردم داشــته 

باشد. همان طور که ما گفته ایم این پیشنهاد مبهم است، 

زیرا یک شهریاربودن به معنای حاکم بودن بر مردم است 

و محال اســت که شــهریاران را به خوبی بدون شــناختِن 

خوِب مردم شناخت. اگر هم نخواهیم چیزی دربارٔه این 

واقعّیات بگوییم که ماکیاولی دانش دربارٔه ماهّیِت مردم 

را در سرتاســرِ شــهریار به نمایش می گــذارد و همان طور 

کــه به صراحت در گفتارها می گوید هیچ تفاوتی از نظر 

ماهّیــت بیــن شــهریاران و مــردم وجــود نــدارد.۶۱ از آنجا 

کــه او به خوبــی ماهّیت مردم را می شناســد، وی به نحو 

خفــی دارد حــرف عجیبــی می زند مبنی بــر اینکه خود 

وی یــک شــهریار اســت. این حالت خفی بــر آن هایی که 

آشــنایی کمی با گزنفون یا افاطــون دارند گران می آید. 

آنکس که هنر حکمرانی را می داند به راســتی حاکم تر از 

کســی اســت که صرفاً به خاطــر وراثت یا زور یــا تقّلب یا 

انتخاب از سوی کسانی که چیزی از حکومت نمی دانند 

حکومت می کند.۶۲ اّما اگر ماکیاولی شــهریار اســت، او 

یک شهریار جدید است و نه یکی از آن هایی که شیوه ها 

و نظم هایی که دیگران یافته اند را نکوهش کند، بلکه یک 

مبتکر است، یک بنیانگذاِر جدید و یک کاشف نظم ها و 

شیوه های جدید، یعنی فردی با ویرتِو برین. در واقع، اگر 

درست است که پیغمبر را بنیانگذاِر یک نظم اجتماعی 

جدیــدی بدانیــم پــس ماکیاولــی یــک پیغمبر اســت. نه 

لورنــزو بلکه ماکیاولــی رومولوس یا موســِی جدید یعنی 

از آنجا که او به خوبی 
ماهّیت مردم را می شناسد، 
وی به نحو خفی دارد 
حرف عجیبی می زند 
مبنی بر اینکه خود وی 
یک شهریار است. این 
حالت خفی بر آن هایی 
که آشنایی کمی با گزنفون 
یا افالطون دارند گران 
می آید. آنکس که هنر 
حکمرانی را می داند 
به راستی حاکم تر از کسی 
است که صرفًا به خاطر 
وراثت یا زور یا تقّلب یا 
انتخاب از سوی کسانی 
که چیزی از حکومت 
نمی دانند حکومت می کند
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انســانی اســت کــه صرفــاً آنچــه روملوس-نوما یا موســی 

در زمانه هــای خــود انجــام داده انــد را انجــام نمی دهــد 

بلکه به همان اندازه اصیل اســت. در فصل آخر شــهریار 

او معجــزاِت خاّصــی را تصدیق می کند کــه در جایی در 

معجزاِت ایتالیایِی معاصر رخ داده اند که شبیه به زمانٔه 

موسی هستند. معجزاِت کهن در مسیر از خانٔه اسارت 

تا ســرزمین موعــود رخ داده انــد: آن ها بی درنــگ قبل از 

آشکارگِی کوه سینا رخ داده اند. ماکیاولی بیان می دارد 

که آنچه قریب الوقوع است، فتح سرزمین موجود جدید 

نیســت. بلکه یک وحی جدید اســت. وحی با یک قانون 

جدیــد و یــک لوحــٔه فرامیــِن جدیــد. انســانی کــه قانون 

جدید می آورد، نمی تواند لورنزو یا هر شهریار دیگری در 

معنای مبتذل باشــد. آورنده ی قانون جدید کســی غیر 

از خود ماکیاولی نیســت: او یک قانون راستین می آورد، 

یک قانون که منطبق با حقیقت اســت، یعنی با ماهّیت 

چیزهــا. در قیــاس بــا ایــن دســتاورد. غلبــه بــر ســرزمیِن 

موعــود یعنی آزادســازِی ایتالیا امری پســین اســت: این 

امــر می تواند به تأخیر بیفتــد، یعنی می تواند صبر کند 

تا قانون جدید، باعث بازتولِّد ایتالیایی ها شــود. موســِی 

جدید غمگین نمی شــود اگر او در ســرحداِت ســرزمینی 

کــه وعــده داده اســت بمیــرد و اگــر او آن را فقــط از دور 

ببیند. زیرا در حالیکه برای یک فاتح احتمالی، تســخیر 

نکردن، مادامی که زنده اســت کشــنده اســت، کاشــف 

حقیقِت بسیار مهم می تواند پس از مرگ پیروز شود.۶۳ 

ماکیاولــی درخصــوص پیغمبــران به طــور کّلــی تذکار 

می دهــد کــه پیامبــران مســّلح پیــروز شــدند و پیامبران 

غیرمســّلح پیروز شــدند و پیامبراِن غیرمســّلح شکست 

اســت.  موســی  مســّلح  پیامبــر  بزرگ تریــن  خوردنــد. 

تنهــا پیامبر غیرمســّلِح ذکرشــده ســاووناروال اســت، اّما 

همان طور که از عبارت »همٔه پیامبران مسّلح ... و همٔه 

پیامبــران غیرمســّلح« بر می آیــد، او فقط به ســاووناروال 

نمی اندیشید. به همان  قدری که او بسیار بسیار فاتحان 

مسلماِن معاصر خویش را تحسین می کرد، نمی توانست 

مانع از این شود که فکرش مشغول محّمد شود هنگامی 

که از پیامبران مســّلح سخن می گوید، لذا او بایستی به 

عیســی فکر کرده باشد هنگامی که از پیامبران نامسّلح 

حــرف می زنــد. این شــاید بزرگ ترین مشــکلی باشــد که 

مــا هنــگام تــاش بــرای ورود بــه تفّکــرِ حــاق شــهریار بــا 

آن مواجه ایــم: چگونــه ماکیاولــی بــر اســاِس اصولــش از 

پیروزِی مســیحّیت ســخن می گوید؟ برخی از پیرواِن او 

تــاش کرده اند به صراحت پیروِز مســیحّیت را در قالب 

الفاِظ صرفاً سیاســی توضیح دهنــد. اگر به نقلی از یکی 

از موّرخیــن امــروزی توّجــه کنیــد: در شــدیدالحن  ترین 

ســخنان ِاراســتایِی قــرن هفدهــم، ]هنری[ پارکــر به همه 

چیــز اشــاره کــرد جــز اینکــه ایــن کنســتانتین بــود و نــه 

موعظه یا معجزاِت کلیســای اّولّیه که اروپا را به ســمت 

شــاخٔه مســیحّیت برد.۶۴ اّما ما نمی توانیم این باور را به 

خودمــان بقبوالنیــم کــه انســانی بــا ذکاوِت ماکیاولی با 

پاســخی از ایــن دســت راضی شــود که صرفــاً منتهی به 

این پرســش می شــود کــه چه چیــزی کار کنســتانتین را 

برانگیخــت. آیا مســیحّیت، قدرتی پیشــاپیش ندارد که 

یک جذبه یا ابزاری برای سیاســتمدار باشد؟ برای دیدِن 

اینکه ماکیاولی چگونه می توانســت پیروزی مسیحّیت 

را توجیــه کند باید مشــکل دیگــری را در نظر بگیریم که 

کمتر آشکار نیست، او می گوید همٔه پیامبران غیرمسّلح 

شکست خورده اند. اّما اگر خود چیست، اگر یک پیغمبر 

غیرمســّلح نباشــد؟ چگونــه می تواند به نحــِو معقولی به 

خــود موفقّیــِت ســرمایه گذارِی عظیم خــودش امیدوار 

باشــد کــه مولّــد عظمت هــای بیکرانی باشــد؟ ایــن تنها 

پرسش بنیادینی است که شهریار در ذهن خواننده پیش 

می کشــد بدوِن اینکه به او حّتی یک ســرنخ برای پاســخ 

بدهد. این پرسش، یکی از پرسش هایی را یادآور می شود 

که به همین  ســان در شــهریار پاسخ داده ناشده رها شده 

است، در این باره که چگونه شیوه ها و نظم های جدید را 

از خــال اعصــار می توان حفظ کرد؟۶۵ برای پاســخ به این 

پرسش ما باید به گفتارها رجوع کنیم.

۱. نامه به وتتوری در دسامبر ۱۵۱۳.
۲. از ۱۴۲ سرعنواِن گفتارها ۳۹ مورد حاوی اسامی خاص است.
۳. گفتارها  III ، )۲۳۴( ۱  II ۱۹ و ۴۲؛ رجوع کنید به II آغاز ۲۰.

۴. رجوع کنید به شهریار آغاز فصل ۱۵.
۵. بنگرید به صفحٔه ۲۳ در باال.

۶. رجوع کنید به نامٔه تقدیمیٔه شهریار.
۷. بر این اساس ما مهّیای یافتن این نیستیم که غیرمتعارف تر فاتح 

یعنی اســکندر کبیر چرا در عنوان فصل بعدی دو بار قید شــده 
است.

۸. گفتارهاI، مقّدمه.
۹. تأکیــد صریــح بر نمونه مثال های باســتانی در فصل ۹ دلیل خاص 
دارد. ایــن توّجــه مــا را بــه عــدم اقتضــای بحــث در شــهریار از 
مهم ترین نمونه مثاِل جدید از شهریاری های مدنی یعنی حکومت 
مدیچی هــا جلب می کنــد. ماکیاولی آن را به نفــع بحث از بدیل 

پینوشتها

ماکیاولی بیان می دارد که 
ع است،  آنچه قریب الوقو

فتح سرزمین موجود جدید 
نیست. بلکه یک وحی 

جدید است. وحی با یک 
قانون جدید و یک لوحٔه 

فرامیِن جدید. انسانی 
که قانون جدید می آورد، 

نمی تواند لورنزو یا هر 
شهریار دیگری در معنای 

مبتذل باشد
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باستانی یعنی نابیس از اسپارت کنار می گذارد. بنگرید به فصل ۲۱ )۷۳(.
۱۰. همچنین نمونٔه اصلی فصل ۱۰ )شهرهای آلمانی ای که تا باالترین درجه آزادند( را با 
یادداشتی دربارٔه سویس در فصل ۱۲ مقایسه کنید )سوئیس به اعلی درجه مسّلح 
و و به اعلی درجه آزاد است(. این تمایز جایی در گفتارها فصول ۱۲، ۱۹ )۲۸۷-۲۸۶(  

به نحو کاملی باز می شود.
۱۱. فصول ۱۲ )۴۱( و ۱۳ )۴۳-۴۴(. بنگرید به نامه به پیرو سودرینی در ژوئن ۱۵۱۲.

۱۲. فصــول ۱۷ )۵۲( و ۱۸ )۵۵( فقــط در یــک ارجاع میانی به ادبّیات – فصل ۱۷ )۵۴( – 
ماکیاولی به »نویسندگان« حمله می کند و دیگر صرفاً آن گونه که در آغاز فصل ۱۵ 
انجام می دهد به »نویســندگان بســیار«. از قضاء »نویسندگان بسیار« در گفتارها 
در همان فصل ۱۰ مورد حمله قرار می گیرند و گسست از سّنت در گفتارها به نحو 

چیره ای خیلی زودتر از شهریار تصدیق می شود.
۱۳. رجوع کنید به رابطٔه بین شــهریاران و وزراء آن گونه که در فصل ۲۲ در نســبت با 
چزاره بورجیا و وزیر او آنطور که در فصل ۷ )۲۴( معرفی می شوند، آشکار می شود.

۱۴. فصــول ۲۰، ۲۲ و ۲۳ فقــط حــاوی نمونه مثال هــای جدیدنــد. تأکیــد صریــح بــر 
نمونه مثال هــای جدیــد در فصــل ۱۸ )چگونه شــهریاران باید ایمــان را حفظ کنند؟( 
دلیلــی خــاص دارد درســت همان طــور که تأکیــد صریح بر نمونه های باســتانی در 
فصل ۹ چنین اســت: ماکیاولی توّجه مان را به فرم جدیدی از بی ایمانی و تزویری 
جلب می کند که به نحو تکان دهنده ای با شــکل رومی اش متفاوت اســت )بنگرید 
بــه گفتارهــا II، آخــرِ ۱۳(. رابطه ای بین اندیشــه و ارجاع به »شــقاوت پرهیزگارانه« 
در فصل ۲۱ وجود دارد. ماکیاولی اشــاره دارد که اســتدالل فصل ۱۸ نیازمند کنش 

خاّصی از مراقبت است.
۱۵. فصل ۱۹ مرکز نه تنها بخش ســوم بلکه کل آن بخِش از شــهریار اســت که بحث از 
انواع شهریاری را پیش می کشد. یعنی کل بخشی که در پرتِو آغاز شهریار به مثابٔه 
یک شــگفتی پیش کشــیده می شــود )رجوع کنیــد به فصل ۱، آنجایــی که موضوع 
»انــواع متنــّوع شــهریاری« بــا آغازگاه های فصــول ۱۲، ۱۵ و ۲۴ اعام می شــود(، در 
حالی که بخش های اّول و دوم و چهارم شهریار هر کدام حاوی یک نقل قول التین 
هستند، بخش سوم حاوی دو مورد است.- آغاز فصل ۶ را با آغاز فصول ۲۱ لی ۲۳ 

در پرتو ماحظه ای که در این متن صورت گرفته است مقایسه کنید.
۱۶. بنگرید به صفحات ۴۶ و ۴۷ در باال.

۱۷. فصل ۲۰ )۶۷-۶۸(. عقیده ای توصیف شــده در آنجا آن گونه که از ســوی باستانیان 
ما اّتخاذ شــده اســت، در گفتارها III، ۲۷ )۴۰۳( به مثابٔه یک عقیدٔه جدید توصیف 

می شود که »خردمنداِن شهر ما کمی پیش از این« برآن بودند.
۱۸. کمی قبل تر ماکیاولی اشاره دارد به »تأثیر طبیعی« بر یک شهریار او از این عبارت 
از قبل در فصل ۴ استفاده نمی کند، اّما در آنجا او از تأثیر طبیعی رعایا بر بارون های 
فرانسوی و لردهایشان از زمانه های بسیار دور سخن گفته است؛ اکنون او از تأثیر 
طبیعی بر یک شهریار جدید سخن می گوید. این انتقال تا حدودی متأثر است از 

آنچه در فصل ۱۹ )۶۰( دربارٔه نفرتی ناشی از ترس علیه بزرگان فرانسوی می گوید.
۱۹. فصل ۲۱ )۷۲(. رجوع کنید به آخر فصل ۳.

۲۰. ناکافی تریــن حملــه در شــهریار بــه »نویســندگان« باســتان به طــور کّلــی، )یعنــی 
»نویســندگان«(.- فصــل ۱۷ )۵۴( کــه در بســتر یــک ســتایش از سیاســتمداران و 
فرماندهــان باســتانی روی می دهد.- بخش چهارم شــهریار محتــوی یک نقل قول 

التین است و تنها نقل قول التینی است که در آن آمده است.
۲۱. شهریار فصول ۶ )۱۸( و ۱۱ )۳۶(.

۲۲. »تلّقی« گاهی به معنای »اســتدالل« دربارٔه آن اســت )شــهریار آغاز فصل ۲ و آغاز 
فصل ۸(. ماکیاولی گفتارش دربارٔه دیســمویرات که مشــتمل خاصه ای مبســوط 
از گزارش لیوی از دیســمویرات و به ویژه افعال آپیوس کلودیوِس ســتگمر احتمالی 
است را یک »رسالٔه باالتر از نوشتار« می نامد )گفتارها جلد نخست، ۴۳( در حالی 
که او گفتارش را دربارٔه لیبرالیتٔه ســنا »گفتار باالتر از نوشــتار« می نامد )گفتارها 
II، آغاز ۵۲(. در گفتارهاII، ۳۲ )۳۲۳(  تراتاتو به معنای »توطئه« است، او هِیرو اثر 
گزنفون را یک رساله درباب جباریت می نامد )II، ۲( در حالیکه مونارشیا از دانته 
را یک گفتار می نامد )I، ۵۳(. در تورایخ فلورانسی II، ۲ او کتاب نخست آن اثر را 

رسالٔه جامِع ما می نامید.
۲۳. و نیز پایان فصل ۱۳ را با پایان فصل ۲۵ مقایسه کنید.- در فصل نخست ماکیاولی 
به ۱۳ موضوع اشــاره دارد که پرداختن به آن ها به نظر الزمٔه فصل ۱۳ اســت و او در 
فصل ۱۵، ۱۱ مورد را برمی شــمارد که پرداختن به آن ها به نظر می رســد که الزمه ۱۱ 

فصل باشد.
۲۴. فصول ۱۶ و ۴ از شهریار عماً با همان کلمه آغاز می شوند.

۲۵. بنگرید به گفتارها جلد نخست ۲۳ )۱۵۳(.

۲۶. فصل در پایان فصل ۴ ماکیاولی با ذکرِ شکست پیروس، یعنی شکستش در حفِظ 
فتوحات در ایتالیا اشاره می کند.

۲۷. شــهریار فصل ۷ )۲۳-۲۵(؛ بنگرید به اُپرِ I، ۶۳۷. به ســخِن ماکیاولی در خصوص 
شخصّیِت مخّرِب اشراف فئودال در گفتارهاI ۵۵ توّجه کنید.

۲۸. از اصاح »سرزمین مادری« که فصول ۶، ۸ و ۹ می آید، در فصل ۷ پرهیز می شود، 
یعنی فصلی که به چزاره بورجیا اختصاص یافته است.

۲۹. موضــوع فصــل ۵ تاحــدودی پنهان اســت )بنگرید به انتقال محجــوب از گفته ها 
به طــور کّلــی دربــارٔه شــهرها، یعنــی جمهوری هــا در آغــاز: می خواهنــد ... آن ها را 
ویــران کننــد(. تقریباً بدوِن گفتِن اینکه بســا همٔه نمونه مثال ها در آن باســتانی اند 
پیش می رود. چیزی که بیش از همه شــکه کننده اســت ســکوت ماکیاولی دربارٔه 
شــیؤه رومــی حکومت بر شــهرهای جمهوری با مّتحد ســاختن آن هاســت؛ بنگرید 
بــه گفتارهــا جلــد دوم ۱۹ )۲۸۵( و ۲۴ )۳۰۳(؛ او تلویحــاً ایــن شــیوه را در شــهریار رد 
می کند زیرا برای یک شــهریار که قرار اســت شــهریار ایتالیای مّتحد باشــد عملی 
نیســت.- ماکیاولِی هنگام بحث از بدِی ارتش های مزدور تقریباً به طور انحصاری 
از نمونه مثال هایی استفاده می کند که نشان می دهند که ارتش های مزدور ویران 
شــده اند یا جمهوری هــا را ویران کرده یا به مخاطره افکنده اند. بنابراین، این نشــان 
می دهد که در عمل این مزدورها می توانند آشــکارا بــرای رهبرِ ارتش های مزدوران 
همچون اسفورزا مفید باشند که با مسلح شدن یک شهریار جدید شد؛ فصل ۱۲ را 
 ۲۷.۱۵ XXXVII بــا فصــول ۷ )۲۱( و ۱۴ )۳۶( مقایســه کنیــد. همان طور که از لیــوی
می آموزیم نابیس از اسپارت که ماکیاولی او را می ستاید اعتماد باالیی به لشکریان 
مزدورش داشت. )این گزارش از لیوی تقریباً بافاصله با گزارشی از مردان فیلوپوئی 
که ماکیاولی در فصل ۱۴ به کار می گیرد دنبال می شــود(. این تذکارها را که با هم 
در نظر بگیریم که همراه با آن هایی که دربارٔه سربازاِن امپراتوران رم در فصل ۱۹ و 
دربارٔه ناممکنی مسّلح شــدِن همٔه رعایای تندرســِت ایتالیایی در فصل ۲۰ )۶۷( در 
نظر بگیریم امکانی را حاصل می آورد که شایستٔه توّجه است. در این خصوص فرد 
بایــد آنچــه را نیز در نظر بگیرد که ماکیاولی تقریبــاً در اواخر فصل ۹ بافاصله پس 
از ســتودِن نابیس )جّبار( اهل اســپارت دربارٔه اولوّیت شــهریاری های مطلق، یعنی 
دربارٔه نوعی از شهریاری که به طور سّنتی جّبارانه نامیده شده است )گفتارها جلد 
نخست اواخر ۲۵( را در نظر بگیرد و آن را با مواجهٔه مونارشی های ترکی و فرانسوی 

در شهریار فصل ۴ )۱۴( مقایسه کند.
۳۰. فصل ۲۵ )۷۹( با پایان فصل ۱۸ و آغاز فصل ۲۱ مقایسه کنید و نیز با گفتارها جلد 

نخست ۱۲ )۱۳۰(.
۳۱. گفتارهاI ۲۶ را با شهریار فصول ۷ )۲۸( و ۸ )۳۰( و اواخر ۱۳ و ۱۷ و اوایل ۲۱ مقایسه 
کنید. همان طور که فیلیپ از یک پادشــاه کوچک تبدیل به شــهریار یونان شــد »با 
استفاده از بی رحمانه ترین ابزار« فردیناند اهل آراگون از یک پاشاده ضعیف تبدیل 

به پادشاه اّول مسیحیان »با استفاده بی رحمِی عابدانه« شد.
 .۲۹ III۳۲. شــهریار فصــول ۳ )۱۱-۱۳(، ۷ )۲۳، ۲۶( و ۱۱ )۳۷-۳۸(؛ بنگریــد بــه گفتارهــا
مــا به نحــوی گــذرا اشــاره کردیــم کــه در شــهریار فصــل ۱۶ )۵۰-۵۱( ماکیاولی بیان 
مــی دارد کــه »پادشــاِه فعلــی فرانســه«، »پادشــاه فعلی اســپانیا« و »پــاپ ژولیوس 
دوم«، اّمــا نــه پاپ حاضر لئوی دهم، »دارای خیر و فضائل بســیار دیگری« بودند، 
در مقــام الگوهایــی از خشــکی در پرودنس که شــرط قاطعی بــرای »انجاِم کارهای 
 ،۲۷۳  ،I ،بزرگ« است. رجوع کنید به رانکه، پاپ های رومی، ویراستٔه اف. بیتگن
درباب افراط های لئوی دهم. ماکیاولی در شهریار دو داستان را درباره ی مکالمات 
خصوصی ای که داشــته اســت بیان می کند )فصول ۳ و ۷(. بر طبِق قّصٔه نخســت 
ماکیاولــی یــک بــار به یــک کاردینال فرانســوی می گوید کــه فرانســوی ها چیزی از 
سیاست نمی دانند، زیرا در غیر این صورت اجازه نمی دادند که کلیسا تا این حد 
بــزرگ شــود )از خــاِل بهره برداری های چزاره بورجیا(. داســتان دوم مربوط به آنچه 
است که ماکیاولی در روزی گفت که در آن پاپ ژولیوس دوم برگزیده شد یعنی 
در آن روزی که امیدهای چزاره از طریق کنترل نابسنده اش بر کلیسا بر باد رفت: 
چزاره در واقع همان خطایی را مرتکب شد که فرانسوی ها مرتکب شدند. اّما او این 
عذر را داشــت که گزینه ای پیش رو نداشــت. در تورایخ فلورانسی I ۲۳  ماکیاولی 
به امکانی اشــاره دارد که رژیم پاپی بتواند موروثی شــود. آیا او با این اندیشه بازی 
می کرد که چزاره بورجیا ممکن است ایتالیا را بعد از اینکه خودش یک پاپ شود و 

بنیانگذاِر سلسلٔه پاپی احیاء کند؟
۳۳. گفتارهاI ۱۲. رجوع کنید به نامه به وتوری در آوریل ۱۵۱۳.

.۶۸۳ I ِ۲۷. اُپر I۳۴. گفتارها
۳۵. ماکیاولی برای سکوت دربارٔه رمولوس در فصل ۲۶ به اسلوب زیر آماده می شود: 
در فصل ۶ او سه بار از چهاِر بنیانگذاِر قهرمان یاد می کند و در آخرین برشمردن او 
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.۲۹ VI رمولوس را تا آخر فصل کنار می گذارد. بنگرید به تواریخ فلورانسی
۳۶. شــهریار فصــول ۱، ۶ )۱۷-۱۹(، ۸ )۲۹-۳۰(، ۱۴ )۴۸(، ۱۹ )۶۶(، ۲۰ )۶۷( و ۲۴ )۷۷(؛ 

.)۶۱۷-۶۱۶( VII بنگرید به هنر جنگ
۳۷. رجوع کنید به شهریار فصل ۲۲.

۳۸. فصل ۷ )۲۲-۲۱(. 
۳۹. رجــوع کنیــد به صفحات ۲۲-۲۳ در باال. – نامه بــه ]ریچیاردو بچی[ در ۸ مارس 

.۱۴۹۷
۴۰. شــیفت در شــهریار از لورنــزو بــه خاندانش می تواند تا حــدودی از منظرگاهی که 
در این متن مورد اشــاره قرار گرفته اســت فهم شــود. نظر به غیرقابل اعتماد بودن 
وعده های ناشــی از شــوق بنگرید به گفتارها II ۳۱؛ و نظر به محبوبّیت امیدهای 

بزرگ و مواعید شجاعانه بنگرید به گفتارها جلد نخست/ ۵۳.
۴۱. این به معنِی انکار این واقعّیت نیست که معجزاِت مورد تصدیق ماکیاولی بدوِن 
نمونه مثال هستند تا آنجا که توالِی آن ها متفاوت با توالِی معجزاِت موسوی است.
۴۲. شهریار فصول ۳ )۱۳(، ۱۲ )۳۹، ۴۱(، ۱۸ )۵۶-۵۷( و ۲۵ )۸۰-۸۱(؛ بنگرید به گفتارها 
جلد نخست ۲۷. فرد می تواند پیشرفت استدالل در بخش آخر شهریار را به شرح 
زیر بیان کند: ۱( هر چیزی مّتکی بر ویرتو اســت )فصل ۲۴(؛ ۲( بســیار وابســته به 
بخــت اســت اّما بخت می تواند با نوِع درســت انســان کم اثر شــود )فصــل ۲۵(؛ ۳( 
بخت دشــوارترین بخش کار را که برای آزادســازیی ایتالیا اســت انجام داده اســت 

فقط مابقی نیاز دارد که با ابزار ویرتو انجام شود؛ فصل ۲۶.
۴۳. هفت شکست واقعی بایستی همراه با ۴ معجزٔه ابداع شده در نظر گرفته شود اگر 

فرد بخواهد القاء ماکیاولی را درک کند.
۴۴. گفتارهاII آخر ۳۰.

۴۵. در »باالترین« بخش شــهریار ماکیاولی از »ما فلورانســی ها« ســخن می گوید در 
حالی که در دیگر بخش های کتاب از »ما ایتالیایی ها« ســخن می گوید. – نابیس 
جبار آزادی بسیاری از شهرهای یونانی را از میان برده است )ژوستینوس XXXI، ۱(؛ 

با ترور اوست که آزادی احیاء می شود. رجوع کنید به پاورقی ۹ در باال.
۴۶. شــهریار فصــول ۹ )۳۲(، ۱۸ )۵۷(، ۱۹ )۵۸-۵۹(، ۲۰ )۶۸-۶۹( و ۲۳ )۷۶-۷۷(. در هــر 
یک از دو فصِل ۲۰ و ۲۱ ماکیاولی پنج قاعده برای شــهریار ارائه می دهد که قاعدٔه 
پنجم در فصل ۲۰ مربوط به استخداِم مردانی است که در آغاز رژیم یک شهریار نو 
مظنون اند؛ در قاعدٔه چهارم که در فصل ۲۱ ارائه می شود، شهریار تشویق می شود 

که به آن هایی که در هر فّنی برجسته اند افتخار کند.
۴۷. گفتارهاIII اواخر ۲ و ۳۵ )۴۲۳-۴۲۲(.

۴۸. گفتارهاI ۳۰ )۱۶۳( را با ۲۹ )۱۶۰-۱۶۱( مقایسه کنید.
۴۹. جدای از نامٔه تقدیمیه و فصل ۲۶ که در آن ماکیاولی از لورنزو برای لورنزو سخن 
می گویــد از ضمیــر جمع محترمانه اســتفاده کنــد؛ او از ضمیر دوم شــخص جمع 
فقط در نسبت با افعالی مانند »دیدن«، »یافتن«، »ماحظه کردن« و »فهمیدن« 
استفاده می کند. من باور دارم که در آنجا ۱۱ مورد از نوع دوم در شهریار در کار 
 ۵۸ I( است در حالی که در گفتارها اگر به خوبی بیاورم فقط ۲ مورد در کار است
]۲۲۱[ و II ۳۰ ]۳۱۷[(: در گفتارها که خطاب به شهریاران بالقّوه است، نیاز به تمایز 
بین عمل کنندگان و اندیشــمندان ظهور نمی کند تا آن حّدی که در شــهریار ظهور 
می کند. مقّدمٔه گفتارها، II )۲۳۰( را در نظر بگیرید. در آن فصل از شهریار دربارٔه 
چاپلوســان - فصل ۲۳ )۷۵( – ماکیاولی از تو ]Thou[ هنگام ســخن از شهریار برای 
شــهریار اســتفاده می کند. در حالی که او از ســوم شــخص هنگام ســخن گفتن از 
شهریار محتاط استفاده می کند. او یک چاپلوس نیست. فصل ۳ )۱۰-۱۱( به زیبایی 
ترسیم می کند که چگونه ماکیاولی در مقام معّلم با خوانندگانش در ارزیابی امور 
خاص همکاری می کند، همان طور که نقش او متفاوت با نقش خوانندگانش باشد.

۵۰. شهریار فصول ۱۸ )۵۵( و ۱۹ )۶۲(.
Swifts Houyhnhnms .۵۱ یعنی اســب های عاقل بودن، ســنتورها هستند اگر یک 
ســنتور هســتنده ای باشــد که مرّکب از کمال یک اســب و کمال یک انســان باشد. 
به منظور فهم آنچه از توصیه به تقلید از این دد-انســان منظور اســت در ســفرهای 
گالیور فرد باید از این واقعّیات شروع کند که رابطٔه بین لی لی پوت و برومدینگانگ 
تقلید رابطٔه بین مدرن ها و باستانیان است و اینکه همان رابطه دوباره در یک سطح 

متفاوت در دو بخش آخر این اثر تقلید می شود.
۵۲. شهریار آخر فصل ۱۴ را با گفتارهاII ۱۳ مقایسه کنید.

۵۳. ماکیاولــی حّتــی بیــان نمی کنــد کــه چــزاره بورجیــا، یعنی الگــو، از ســوی نوعی 
میهن دوستی برانگیخته شده باشد یا دغدغٔه خیر عمومی داشته باشد. این درست 
اســت کــه او چــزاره را در تقابل آگاتولکِس مجرم قرار می دهــد که در آنجا چزاره را 
یک مجرم نمی نامد. اّما اگر فرد به افعال این دو فرد نگاه کنید این تقابل از میان 

می رود. در توصیف آگاتوکلس در مقام یک مجرم او پیشاپیش یک داورِی سّنتی 
را درخصوص این فرد اّتخاذ کرده است اّما یک داورِی سّنتی درخصوص چزاره هنوز 
در کار نیست. تقبیح سّنتِی آگاتوکلس تا حدودی بر اساس این واقعّیت بود که او 
قدرِت شهریاری را از یک موقعّیت »کم پایه و فرودست« ایجاد کرده بود. ماکیاولی 
به ماحظه ای مشابه ارجاع می دهد هنگامی که شکست ماکسیمینوس را توضیح 
می دهد – شــهریار فصل ۱۹ )۶۴-۶۵( – اّما برای داورِی خود او تا آنجا که بتوان او 
را از منظــرگاه گفتارهــاII ۱۳  دید نامربوط اســت که ولو چیزی در نامٔه تقدیمیه بر 
شــهریار نگفته باشــد که آنجا او خودش را به مثابٔه مردی با »پایگاه پســت و نازل« 
توصیف می کند. دلیل اصلِی اینکه ماکیاولی چرا مجبور است از یک حاکم مجرم 
ســخن بگویــد ایــن بود که او مجبــور بود که اشــاره کند که وی در حال به پرســش 
کشیدن تمایزِ سّنتی بین مجرم و غیرمجرم است تا آنجایی که بنیانگذاران مد نظر 
باشند. بنابراین، او آگاتوکلس را به مثابٔه نمونه ای کاسیک از حاکم مجرم به مثابه 
شــکنندٔه همٔه قوانین الهی و انســانی و یک قاتل و یک خائن عرضه می کند، یعنی 
انسانی بدون ایمان، رحم و دین؛ آگاتوکلس در واقع از ذهن عظیم برخودار است؛ 
او اگرچه یک فرماندٔه کاماً برجســته اســت، اّما نمی تواند در میان برجســته ترین 
انســان ها بــه شــمار آیــد. افعــال او برایش امپراتــوری به بــار آورد اّما شــکوهی در بر 
نداشت؛ او در واقع از رعایاش سودجویی کرد، به عبارتی از مردم عاّدی، اّما او این 
را صــد البتــه تماماً به دالیل خودخواهانه انجــام داد. ماکیاولی به هر چیزی که در 
نسبت با آگاتوکلس دربارٔه تفاوت بین یک حاکم مجرِم قادر و یک حاکِم غیرمجرِم 
قادر گفته شــده اســت را احیاء می کند. نخســتین گام ســتایش نابیس اســت که 
ماکیاولی او را در شهریار یک شهریار می نامد، در حالی که او را در گفتارها یک جّبار 
می نامد. سیاســتگذارِی نابیس اساســاً عین سیاســتگذارِی آگاتوکلس بود )شهریار 
فصول ۹ ]۳۳[ و ۱۹ ]۵۸[ با گفتارها جلد نخســت ۱۰ ]۱۲۲[ و فصل ۴۰ ]۱۸۷[ مقایســه 
کنید(. گام دوم پرســش از تفاوت بین »برجســته ترین فرمانده« و »برجســته ترین 
انسان« است. ارتش های خوب شرط کافی و ضروری قوانین خوب هستند. کورش 
انســان برجســته ای بود که به نحو همدالنه ای ســتایش می شــود و گفته نمی شــود 
که ایمان، رحم و دین داشــت، بلکه او بنا به عظمت ذهنش، یعنی به کیفّیتی که 
آگاتوکلس هم داشــت ســتوده می شــود. یک دلیل که چرا آگاتوکلس نمی تواند در 
میان برجسته ترین مردان به شمار آید، بی رحمِی وحشیانه و عدم انسانّیت اوست. 
اّما هانیبال که به همین ســان، به مثابٔه یک بی رحِم ناانســانی تعریف می شود، یک 
انسان برجسته است )شهریار فصول ۱۲ )۳۸-۳۹(، ۱۴ )۴۷-۴۸(، ۱۷ )۵۴( و ۲۶ )۸۱( را 
با گفتارهاII ۱۸  )۲۸۰( و III اواخر ۲۱  مقایسه کنید(. گام نهایی این است که نشان 
دهد که شــکوه می تواند با جرم، به رغم جرم بودن کســب شود. این را می توان به 
واضح ترین شکل درمورد سیبروس بیان کرد. اّما اصاً واضح نیست که در شهریار 
از فصــل ۱۸ تــا آخــر چیزی دربــارٔه ماحظــاِت ماکیاولی در خصــوص گیووامپاگالو 

باگلیونی در گفتارها جلد نخست  ۲۷  گفته نمی شود.
۵۴. شهریار فصول ۶ )۱۸(، ۸ )۲۷، ۲۹، ۳۰(، ۹ )۳۱، ۳۳( و ۲۶ )۸۴(.

۵۵. شــهریار فصــل ۲۶ )۸۳(، گفتارهــاII ۴ تــا اواخر و III ۴۳؛هنر جنــگ، اواخر کتاب؛ 
گفتارها جلد نخســت اواخر ۱ را با لیوی جلد نخســت ۳۴ ، ۱۲- ۳۵. ۱۲ و همچنین 

لیوی V ۱۵ مقایسه کنید. رجوع کنید به پی نوشت ۴۵ در باال.
.)۴۸۲(  II۵۶. بنگرید به هنر جنگ

۵۷. رجوع کنید به گفتارها جلد نخست ۵۳.
۵۸. شهریار فصل ۵؛ گفتارهاII  ۲ )۲۳۹-۲۴۰(. در فصل قبلی از گفتارها )۲۳۴( یکی از 
محدود ارجاعات به شــهریار را می بینیم این ارجاع به فصل ســوم یعنی به بخشی 

است که به فتح می پردازد.
۵۹. شهریار فصل ۲۱ )۷۳-۷۱(.

.۴۷۳ II ِ۶۰. شهریار فصول ۱۲ )۳۸-۳۹( و ۱۹ )۵۸(؛ گفتارها جلد نخست  ۴ )۱۰۳(؛ اُپر
۶۱. شــهریار فصول ۳ )۶(، ۶ )۱۹(، ۹ )۳۲-۳۱(، ۱۰ )۳۶-۳۵(، ۱۷ )۵۳(، ۱۸ )۵۷(، ۲۳ )۷۵( 
و ۲۴ )۷۸(؛ گفتارها جلد نخست  ۵۷ و ۵۸ )۲۱۷-۲۱۹(. در شهریار فصول ۷ )۲۲( و ۸ 
)۲۸( او بیاناتی را درخصوص چزاره بورجیا و آگاتوکلس به کار می برد که وی در نامٔه 

تقدیمیه دربارٔه خودش به کار برده است.
۶۲. بنگرید به گفتارها، نامٔه تقدیمیه و نامه به ویتوریو در ۱۰ دسامبر ۱۵۱۳.

۶۳. ۱۱ جفت از کیفیشات اخاقی که در فصل ۱۵ مورد اشاره قرار گرفته اند و ۱۱ قاعده 
از رفتاِر مورد بحث در فصول ۲۰-۲۱ را ارزیابی ثابت می کند که ۱۰ مورد هســتند. 

بازنگری هابز از دیکالوگ ]=ده فرمان[ در لویاتان فصل ۳۰ را مقایسه کنید.
۶۴. دبیلیو. کی. جردن، انســان های با گوهره )شــیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، 

۱۹۴۲(، ص ۸۲.
۶۵. گفتارهاIII آغاز ۳۵ را با شهریار فصل ۶ )۱۹( مقایسه کنید. 
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بســی ســخت و دشــوار اســت که بتوان دربارٔه مقالٔه 

منســفیلد ]ماکیاولــِی اشــتراوس[ بحــث و فحــص کــرد، 

چراکــه وی در مقالــٔه خویــش کمابیــش از ایــن موضــوع 

گایه دارد که کتاب اندیشــه هایی دربارٔه ماکیاولِی لئو 

اشــتراوس هیچ وقت به درســتی مورد سنجش و ارزیابی 

واقع نشــده است. او به نحوی از انحاء، نظراتی را مطرح 

می کنــد کــه به جد راه را بر هر نقد بایســته ای بر این اثر 

می بندد. مقالٔه منســفیلد تا حدودی شــامل گفته هایی 

اســت کــه در آن جملگــی منتقدان اشــتراوس، به شــکل 

ناشایســت  ترّحم برانگیــز و متأثرکننــده ای بی مقــدار و 

مفروضاتــی  شــامل  انــدازه ای  تــا  و  می شــوند  خوانــده 

روش شناســانه اســت کــه کار اشــتراوس را در مقــام و 

جایگاهی ورای نقد می نشاند. بدون تردید این عمل، کار 

او را به لحــاظ انتقــادی، فاقد ارزش و نامعتبر می ســازد. 

منســفيلد اقــدام به ســاخت هیــکل و معبــدی گرداگرد 

اســتاد خویــش می کند و نابــاوران و اهل غفلــت را انذار 

می   دهد، و ایشان را هم از ایزدی که در دل هیکل ]معبد[ 

جلوس کرده و هم از پاســداران و مراقبان کاماً مسّلحی 

چون او که در اطراف معبد کشیک می دهند، می راند. 

هیکِل اشتراوس از هفت دیوار تشکیل شده که یکی دو 

تای از آن ها را نمی توان با چشِم سر دید. نفوذ به هیکل 

یا بیشــٔه اشــتراوس کاری به غایت سخت و مشکل است 

و هــر آنکــه ســعی کند بــه حریم مقــّدس آن وارد شــود و 

بــا خداِی عالِم مطلــق آن به مفاوضه بپــردازد، خود را به 

خطر افکنده اســت. جای تعّجبی ندارد اگر برخی از ما 

بخواهند از هیکِل اشــتراوس حذر کرده و از معاشــرت با 

او اجتناب کنند. و آنگاه که فرشــتگان با سرنیزه هایشان 

و در حالت آماده باش به ســمت ایشان نزدیک می شوند 

ســکوت اختیــار کــرده و در پایان، خود با تمام داشــته ها 

و نداشته هایشــان دســت به کار تفّحص در اندیشه های 

نیکولو ماکیاولی شوند.

حقیقت این است که لئو اشتراوس فردی صاحب نظر 

بود و نه عّامٔه دهر و بحرالعلوم، و کتاب او، اندیشه هایی 

دربارٔه ماکیاولی از برخی جهات به نحو شــگفت انگیزی 

دقیق النظــر و ظریف اندیــش، و از جهــات دیگــر به طــرز 

مأیوس کننده ای گزاف و مهمل اســت؛ از همین  رو، من 

خطر کردم تا قدری، قدم پیش تر گذاشته و تاش کنم تا 

به تفکیک وضاحت بیان و شرحت الغامض، از کفرگویی 

و گستاخی  کردن بپردازم.

ــ و عقیدٔه  من در رویارو شــدن با اســتراتژی منسفیلدـ 

مرســومی کــه دربــارٔه ســّنت مســّلط و خصمانــٔه پیروان 

اشــتراوس وجود دارد، یعنی همان ســّنتی که منسفیلد 

در آن جــای دارد و منــزل می گیــرد، دو وظیفــه بر عهده 

دارم: نخســت اینکــه نشــان دهــم، امــکان نقــد طریقــه 

و اندیشــه های اشــتراوس و نتایجــی کــه او می گیــرد، 

کامــاً وجــود دارد، طریقــه و نتایجی که البتــه گاهی با 

آن هــا توافــق دارم، اغلــب از آن ها می آمــوزم و کمابیش 

پیوســته از مطالعه شــان محظوظ شده و لّذت می برم؛ و 

دوم آنکه کاســتی ها و ِاشــکاالتی که به نتایج اشــتراوس 

و تفســیر شــاگردان او از این نتایج وارد اســت را واکاوی 

کرده و مورد غوررســی قرار دهم، تفســیری که در مقالٔه 

منســفیلد و جاهــای دیگــر، تعالیــم اشــتراوس را به طــرز 

مشهود و صریحی به صورت یک ایدئولوژی فروبسته در 

آورده است. واقعّیتی است که ایدئولوژی های فروبسته 

هماره امکان دارد سرنگون شده و منهدم شوند، حال این 

سرنگونی و انهدام چه از رهگذر سکوت باشد که ممکن 

اســت درخورترین پاســخ دم دست باشد، و چه از مسیر 

اقامٔه دلیل و تخاصم، تفاوتی ندارد.

اســتداللی کــه با واکــردن مقّدمات ایــن ایدئولوژی ها 

-مقّدماتی که صدق و اعتبار آن ها جز بر خود ایدئولوژی 

مبتنــی نیســت-  کار ایدئولوژی هــا را فیصلــه می   دهد و 

تمام می گرداند. البته می توان طریق مایم تری را برگزید 

و هدف محدودتری را پی گرفت، هدفی که با توضیح و 

تبیین دوبارٔه ایدئولوژی های فروبسته و بحث پذیر کردن 

آن هــا تحّقق می یابد. اگر قادر به انجام وظیفٔه نخســت 

خویش دربارٔه اشتراوس بشوم، یعنی نشان بدهم که به 

باور من در بیشــتر موارد سخنان اشــتراوس برخوردار از 

صــدق هســتند و معتبرنــد و حّتی آن هنگام کــه او را بر 

خطا می دانم، کاماً می توان دربارٔه خطا پذیری ســخنان 

او بحث و فحص کرد، آنگاه در ایضاح این نکته کامیاب 

گشــته ام که عناصر اثبات ناپذیر و بحث ناپذیر اندیشــٔه 

اشتراوس، تمامّیت و شاکلٔه کّلی اندیشه های او را به نحو 

هولناکی دچار تزلزل و شــکنندگی نمی ســازد، تمامّیتی 

که در نظام های بســته و بحث ناپذیر فکری وجود دارد. 

بــا ایــن کار، اگــر علی القاعــده از عهــدٔه انجــام آن برآیم، 

یحتمل اشــتراوس را از دســت شاگردانش نجات خواهم 

داد. البته من قصد ندارم منسفیلد را در مقام نگاهبان 

دینی ســّنت اشــتراوس محکــوم کنم، نگاهبانــی که در 

قامت مستنطق و محتسب به راه نبّی و پیغمبر خویش 

گام می گــذارد، بلکــه برآنــم تا وی را قانــع کنم که وقتی 

ممکن است با اشتراوس مباحثه و مجادله کرد، بنابراین 

بحــث »دربــارٔه او« نیــز امکان پذیــر اســت. به عبــارت 

به باور من در بیشتر 
موارد سخنان اشتراوس 

برخوردار از صدق هستند 
و معتبرند و حّتی آن 

هنگام که او را بر خطا 
می دانم، کامًال می توان 

دربارٔه خطا پذیری سخنان 
او بحث و فحص کرد، 

آنگاه در ایضاح این نکته 
کامیاب گشته ام که عناصر 
اثبات ناپذیر و بحث ناپذیر 
اندیشٔه اشتراوس، تمامّیت 
و شاکلٔه کّلی اندیشه های 

او را به نحو هولناکی 
دچار تزلزل و شکنندگی 

نمی سازد، تمامّیتی که 
در نظامهای بسته و 

بحث ناپذیر فکری وجود 
، اگر  دارد. با این کار

علی القاعده از عهدٔه 
انجام آن برآیم، یحتمل 

اشتراوس را از دست 
شاگردانش نجات خواهم 

داد
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روشــن تر، قصــد دارم بذله گویــی و شــوخ طبعی او را در 

برابر همکارانش تا حدودی به همان ترتیب، با شوخ طبعی 

خــودم مجــدداً زنده کنــم. لودگی او، آنجــا که به تلمیح 

بیــان داشــته بــود بــه ســرنیزه ای نیــاز دارد تــا مقاومــت 

دیگران یا در هر حال قربانیان بی آزاری را در هم بشکند 

که ساح های سنگینی چون سرنیزه بر ایشان فرو می آید، 

مــن را بســیار آزرد، هرچند بدین نکته علــم دارم که این 

ســخن کنایه ای وارونه، دربارٔه ماکیاولی بود؛ آزاردگی ام 

بدین دلیل نیست که از فرود آمدن سرنیزه هول و هراس 

دارم، بلکه بدین خاطر است که شخصّیت مرد پوشالی 

مرا خشــمگین می ســازد، مردی که تصویرش شامل حال 

تمامی شاگردان ماکیاولی، یعنی شاگردانی که خادمان 

هیــکل اشــتراوس نیســتند، می گردد. شــکی نــدارم که 

منســفیلد در خلــوت خویــش مقــّدم مــی دارد و ترجیــح 

می   دهــد تــا همکارانــش -ولــو در مخالفت بــا او- گرد او 

جمع شوند و نه مردان ناتوان و پوشالی. امیدوارم بتوانم 

منســفیلد را قانع ســازم کــه او همکارانــی دارد و دوباره 

به ماننــد یــک همکار رفتــار کند. در هر حال، منســفيلد 

متخّصصــان مدرن را ســرزنش می کند که جملگی آن ها 

هم پایٔه اشتراوس نیستند و نمی توانند او را بفهمند.

محکومّیــت و ســرزنش متخّصصــان مدرن نیز ریشــه 

در این ســخن اشــتراوس دارد که گفته بود اگر ســایرین 

را باخبر و آگاه می نمود که ماکیاولی »آموزگار شــیطان 

اســت« دیگــر به هیچ وجــه کســی بــه او توّجــه نمی کرد. 

بنابرایــن هــر عملــی با اّتهــام بی توّجهــی مواجه شــده و 

بنابرایــن رد و انکارش دشــوارتر می گردد. فی الحال، این 

مســئله کــه ماکیاولــی چیزهای فراوانی نگاشــته اســت 

که از نظر اخاقی ویرانگرند، مقصود نظر نیســت، بلکه 

نکته اینجاســت که چگونــه آموزه هــای ویرانگر و مهلک 

ماکیاولــی را توصیــف می کنیــم. حــال بــا ایــن مشــکل 

روبروییــم که تعبیــر »آموزگار شــیطان« تعبیری دقیق و 

روشــن نیســت. این تعبیر به احتمال زیاد به ســه معنی 

به کار رفته است، هرچند که ممکن است بتوان معانی 

دیگری را نیز برای آن لحاظ کرد: نخســت، ماکیاولی به 

طــرح تعالیمــی می پرداخت که نه خود او بلکه ســایرین 

آن ها را شیطانی می دانستند؛ دوم، ماکیاولی تعالیمی را 

پیش می کشید که خود از شیطانی بودن آن ها آگاه بود؛ 

و سوم، ماکیاولی قصد و نقشه ای کّلی در سر داشت تا 

تعالیمــی را عــوض نیکی۱ و خوبی بنشــاند، تعالیمی که 

چــون نیــک و خوب نبودنــد، می تــوان آن ها را شــیطانی 

نامید. در گام نخســت، بایســتی اّتهام شیطانی بودن را 

مشّخص و معّین سازیم تا پس از آن، این امکان را داشته 

باشــیم که دربارٔه آن ها اظهار نظر کنیم. اشتراوس - پس 

از آنکــه یک تنــه به مخالفت با تمامی نظرهــا می پردازد، 

زیــرا معتقد اســت کــه نبایــد در این باره نظــر دهیم- به 

توضیح دقیق آنچه در ذهن دارد مشغول می شود. او از 

معنای سوم تعبیر »آموزگار شیطان« اگر نه همه جانبه؛ 

اّما فاصله زیادی می گیرد. در تفســیر منسفیلد عبارت 

»آمــوزگار شــیطان« به حالت یــک اّتهام ظاهــر می گردد 

که پیوســته، معنا و مقصودش تشویش زا و هولناک تر از 

چیزی اســت که ظاهراً ماکیاولی در ذهن دارد، معنایی 

کــه چون ماکیاولی عامدانه با توّســل بــه فنونی غامض، 

به نحوی غیرمســتقیم بیانش می کند، تنها اشتراوس و 

شــاگردان وی می توانند آن را رمزگشــایی کنند. مخلص 

کام اینکه ما در محضر و آســتان رمزگشــایی اشتراوس 

از »مصنــف رازآمیــز« ماکیاولــی قــرار داریــم و مباحث 

پیــش رو -یا عدم امکان مباحث پیش رو- به اعتبار صدق 

و درســتی روش تفســیر اشــتراوس صــورت می گیرنــد. 

پرواضــح اســت کــه مــا نیــز به ماننــد ماکیاولــی محکوم 

هســتیم، و تقریبــاً چنیــن بــه نظــر می رســد کــه گویــی 

 مســائل اخاقــی و تفســیری در هــم تنیــده و مّتصل اند.

این طور که پیداست، قصد دارند به ما بگویند الاقل در 

گسترٔه فلسفٔه سیاسی قادر به تشخیص و تمییز خوب و 

بد نیستیم، جز آنکه بدانیم چگونه از »مصنفات رازآمیز« 

رمزگشایی کنیم. آلن بلوم به تازگی بیان داشته است که 

رمزگشایی از مصنفات رازآمیز و توضیح و تفسیر این آثار 

یکی از رخدادهای اصلی حیات اشــتراوس بوده اســت. 

به گفتٔه وی، رمزگشایی اشتراوس به چنان روش غامضی 

ارائــه شــده اســت که نمی تــوان در این جا حــق مطلب را 

دربــارٔه آن ادا کرد. من ســعی می کنم تا نکاتی را مطرح 

منسفیلد اقدام به ساخت 
هیکل و معبدی گرداگرد 
استاد خویش می کند و 
ناباوران و اهل غفلت را 
انذار می   دهد، و ایشان 
را هم از ایزدی که در 
دل هیکل ]معبد[ جلوس 
کرده و هم از پاسداران 
و مراقبان کامًال مسّلحی 
چون او که در اطراف 
معبد کشیک می دهند، 
می راند
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کنم که هم حاکی از این است که مسئلٔه بلوم، مسئله ای 

جــّدی اســت و هــم توضیــح دهــد که مســایل تفســیری 

برخاسته از آن، مسایل هولناکی هستند. من یقین دارم 

که اشتراوس نسبت به خطر آن ها آگاه بود، اّما اطمینان 

کمتــری داشــت که پیوســته از این مســایل خــود را دور 

نگه داشته است. نخست، او نسبت به واقعّیت »سّنت 

بزرگ« در فلســفٔه سیاسی آگاهی داشت، فلسفه ای که 

از عصر ســقراط طراحی شــده اســت تا به مسئلٔه حضور 

بپــردازد،  اســتعایی  و  مدنــی  وفاداری۲هــای  توأمــان 

مسئله ای که اشتراوس گاهی یقین دارد که تنها مسئلٔه 

فلسفٔه سیاسی یا هر فلسفٔه دیگری است. با عطف توّجه 

به هم گرایی ســّنت افاطونی، یهودی و مســیحی، نقش 

مسئلٔه استعاء در گفت وگوی جاری به دینی پیغمبرانه 

و نازل شــده تغییر حالت داده شــده اســت. با این  همه، 

اشــتراوس متوّجــه شــد کــه سرچشــمه ها و ســرآغازهای 

فلســفٔه »مدرن«، یعنی فلســفه »روشــنگری«، هنگامی 

بود که فیلسوفان تاش داشتند این تناقض را کاً با کنار 

گذاشتن وحی حل کنند. به احتمال زیاد، اشتراوس اّول 

بار این پدیده را در اندیشٔه اسپینوزا مشاهده کرده بود، 

اّما بعدتر کوشــید تا به دنبال ریشه های قدیمی تر برود. 

مســئلٔه کتاِب اندیشــه هایی دربارٔه ماکیاولی این است 

کــه چگونه می تــوان به طــرزی مؤثر و درســت ماکیاولی 

را مرتبــط با ایــن پدیده کرد - چنان که غیر اشتراوســی ها 

دوست دارند اضافه کنند - اشتراوس به خوبی این کار را 

به انجام رسانده و از عهده انجام آن بر می آید. اشتراوس 

نخســتین بــار در آثــار ابن میمــون۲ و فیلســوفان یهــودی 

و مســلمان بــا مصنفاتــی رازآمیــز مواجــه شــد کــه اکثراً 

بــه تفاســير فلســفِی غیرمســتقیمی نیاز بــود تا جمات 

وحیانــی را توضیــح داده و تبییــن کنــد. به ایــن ترتیب، 

بایســتی تنش میان فلســفه و وحی را در »ســّنت بزرگ« 

کاوید. ذکر و تأکید بر این نکته در اینجا خالی از لطف 

نیســت که در نوشته های فیلسوفان یهودی و مسلمان، 

آثار رازآمیز وجود دارد، زیرا خود آن ها چنین می گویند. 

آن هــا اکثــراً بــا صراحت حیــرت آوری بیــان می دارند که 

مکتوبات شــان، و حّتــی متــون وحیانی، معنایــی درونی 

دارند، معنایی که در دسترس نخبگان خبرٔه تعلیم دیده 

قرار گرفته اســت. البته با ظهور »مدرنیته« ناگزیر باید 

ماهّیت مصنفات رازآمیز تغییر می کرد. آنچه اکنون در 

جریان اســت، رمز گشــایی از فلســفه ای مخفی نیست، 

فلســفه ای که در پِس پشِت دین نازل شده، مخفی شده 

اســت، بلکه پیکاری بر علیه خوِد دین نازل شــده است. 

اشتراوس به صراحت حمله به وحی را تاکتیکی در حمله 

به »ســّنت بزرگ« می داند، ســّنتی که در آن فیلســوف 

نه تنها غرض و مقصود خویش را پنهان می کند، بلکه در 

خصوص مخفی کردن غرض و مقصود خود نیز ســخنی 

بــه میان نمــی آورد. در چنین وضــع و حالی، ما به جهان 

دسیسه ها و دسیسه گران گام گذاشته ایم. آن هنگام که 

فیلسوفان یهود و مسلمان به ما می گویند که نخبگانی 

در کارنــد کــه به زبانــی رازآمیــز ســخن می گوینــد، ایــن 

توانایی را داریم تا به مدد روش های مربوط به بازســازی 

تاریخــی -روش هایــی کــه محــدود و محصور به تفســیر 

رمزی۳ نیســتند-  از برای شناسایی نخبگان پیش رفته و 

به فهم زبان ایشــان نایل شــویم. اّما ماکیاولِی اشتراوس 

را نه تنهــا از ما مخفی می کنــد که قصد دارد با نخبگان 

سخن بگوید -اشتراوس ذّره ای نمی کوشد تا این گروه از 

خوانندگان نخبه را به لحاظ تاریخی مشّخص کند -بلکه 

بــه اختفای این حقیقت می پــردازد که با زبانی مخفی۴ 

با نخبگان سخن می گوید. بدین ترتیب، ناگزیریم که به 

توانایی اشتراوس در تفسیر رمزی اعتماد کنیم، تفسیری 

 کــه قصــد دارد وجــود زبانــی مخفــی را به مــا بقبوالند.

آن طور که اشتراوس یا منسفیلد به ما می گویند، تا قبل 

از اشــتراوس احدی تا به امروز در رمزگشــایی ماکیاولی 

کامیاب نبوده و توفیقی حاصل نکرده است. نتیجٔه دیگر 

این اســت که ما هیچ رمزخوان دیگری غیر از اشــتراوس 

نمی شناســیم کــه اطّاعــی از اعضــا و تعــداد اعضــای 

نخبــگان مخفــی بــه مــا بدهــد، نخبگانــی که یــا به زبان 

مخفــی ماکیاولی وقــوف یافته و به آن پاســخ داده اند یا 

خــود ایشــان نیز به روشــی رمزی می نویســند. هــر آنکه 

اشــتراوس تفســیر خود را دربارٔه او به کار بندد، یکی از 

اعضــای نخبگان مخفــی از کار در می آیــد. نمی توان به 

رد این مطلب پرداخت که اشتراوس گاهی زنجیره ای از 

فاسفٔه مدرن، به خصوص از ماکیاولی تا انقاب فرانسه 

را -در مقام دسیسٔه روشنگران- نام می برد. این حقیقت 

کــه برخــی از روشــنگران خصوصــاً در عصــر ۱۷۰۰-۱۷۵۰ 

در دسیســه ای نیمه علنی، علیه دین نازل شــده شــرکت 

داشــتند، باعث می شــود کــه اطّاع یافتن بــه  هر طریق 

ممکن از این مسئله که آنان چه زمانی به دسیسه چینی 

مشــغول بودنــد و چــه زمانــی نــه، اهمّیــت افزون تــری 

می بخشــد. و خــب می دانیم که وســایل گسســته عناِن 

دسیســه بــه کجا منتهــی می گــردد. این مســئله زمانی 

فورّیــت می یابــد که هدف مــورد اّدعای دسیســه، دین 

ناز ل شــده نباشــد، دینی که در معنی نهــادی اجتماعی 

اشتراوس به نحوی 
فراموش ناشدنی به این 

سخن نزدیک می شود 
که در کتاب های شهریار 

و گفتارها، هیچ سخنی 
نیست که بدون قصد و 

منظور آمده باشد. او 
در توصیف خویش از 

ماکیاولی، توصیفی که او را 
در جستُ وجوی رسیدن به 

کمال سخنوری و خطابه 
می داند، چنین می نگارد 

که: کتاب یا گفتاری کامل، 
در جمیع جوانب از قوانین 

ناب و سنگدالنٔه چیزی 
که ضرورِت لوگوگرافیک۱۱ 

نامیده می شود، تبعّیت 
می کند
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بــود و همــگان آن را مشــاهده می کردنــد، و دینی که در 

تفاوت و تمایز از »ســّنت بزرگ« اشــتراوس قرار داشــت 

کــه تنها نخبــگان مخفی قادر به مشــاهدٔه آن هســتند. 

خطر آشــکار و موجود این است که تفسیر گسسته عنان 

و من عندی، تفسیری که مّدعی آن است که زبان رمزی 

وجود دارد، خود مبّدل به زبانی رمزی شود و کسانی که 

به شناسایی دسیسه هّمت می گمارند و آن را تشخیص 

می دهند، خود به دسیســه گر تبدیل شــوند. آنان  که در 

پی جادوگران هســتند، امکان دارد که خودشان جادوگر 

گردند. منســفیلد پیش از همه، خود را شــخص خبره ای 

می خواند که بهره مند از دانش حقیقی است؛ سپس او 

خود را در خصوص کتاب اندیشه هایی دربارٔه ماکیاولی، 

یکــی از اعضــای حلقٔه خردمنــدان مخفــی، حلقه ای که 

روشنگر و سالم نیستند، می پندارد. دربارٔه این موضوع، 

بلوم -که من به تمجید و تصدیق او می پردازم و نکاتش 

مرا به شــگفتی واداشته اســت- بیان می دارد که کتاب 

اشــتراوس به هیچ وجه از آن دســت مکتوباتی نیست که 

به طور معمول آن ها را درک کرده و می فهمیم. اگر کسی 

بنشیند و این نوشته را در مقام یک رساله مورد مطالعه 

قــرار دهــد، خواهــد دید که فحوای آن تمامــاً مهر و موم 

شــده است. کتاب اشــتراوس احکام کّلی بیهوده ای در 

خــود دارد کــه مانند آبادی هــا و واحه هایــی در صحرای 

مملــو از ریــگ و شــن بــه نظر می آینــد )البتــه باید چنین 

می گفتــم کــه خیــر! این درســت نیســت؛ وقتــی کتاب 

اشــتراوس را خواندم واحه ها را خشک و بی رونق نیافتم، 

هرچند که بعضی از آن ها سرابی بیش نبودند(.

با وجود این، نوشتٔه اشتراوس برای خودش یک سبک 

زندگــی اســت، یک جعبه ابــزار فلســفی. آدم باید مدام 

بایســتد، از متــن دیگــری مشــورت بگیــرد، تــاش کنــد 

به شــخصّیت یکی دیگــر نفوذ کند، دور اتــاق بچرخد و 

قــدم بزند )توصیه ای بی نظیر در مــورد مطالعه و قرائت 

بسیاری از کتاب ها، از آن دست کتبی که به طور معمول 

آن ها را می فهمیم(. وقتی آدمی با شــوق و ذوق بســیار، 

مــّدت زمــان زیــادی درگیــر فهــم آن چیزی می شــود که 

مطالعــه کرده اســت، به یکبــاره عبــارت جادویی دیگری 

تجّلی می یابد که چون نور خورشــید ابرها را می شــکافد 

تا چشــم اندازی جّذاب و شــگفت انگیز را نمایان ســازد. 

فاصلــٔه میــان ظاهــر نوشــتٔه اشــتراوس و واقعّیــت آن، 

بهت آور است. این کتاب، کتاب زندگی است. تا وقتی 

که سخنان فوق را گزارشی از تجربٔه بلوم هنگام مطالعٔه 
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کتاب اشــتراوس، اندیشه هایی دربارٔه ماکیاولی در نظر 

بگیریم، زبان بر خواندن و تفســیر ما مســّلط خواهد بود؛ 

اّما اگر آن را اندرز و سفارشــی به کســانی بدانیم که در 

حال خواندن این کتاب هســتند، ســخنان بلوم به شــکل 

پیــام ترســناک و تشــویش زایی در می آیــد کــه از مــا می 

خواهــد قابلّیت هــای معمولــی نقادانه خــود را وانهیم و 

عوض مطالعٔه کتاب به ســبک و شیؤه معمول خودمان؛ 

در انتظار روشــنگری ها و اشــراقاتی بمانیم که زیســت و 

حیات ما را متحّول می سازند. با تمام این ها، فرض را بر 

این بگذارید که من کتاب اشتراوس را مطالعه کرده ام، 

نکاتی از آن یاد گرفته و نکاتی را نیز مردود شمرده ام؛ در 

ایــن صورت آیــا من به مانند زندانیان افاطــون در غاری 

زندانی شده ام؟ لحن منسفیلد به طور کّلی مایم تر است، 

اّما فرو کوبیدن سرنیزه ها علی الظاهر بدان معناست که 

آن دســته افــرادی کــه منســفیلد به جهت عــدم مطالعٔه 

کتاب اشــتراوس به مامت و ســرزنش آن هــا می پردازد، 

در هــر صورتــی از پــس مطالعــه این کتاب بــر نمی آیند. 

منســفیلد نقلی از ویملور کندال۵ می آورد که »برای به 

تفاهم رسیدن و کنار آمدن با کتاب اشتراوس باید شش 

مــاه از زندگی مان را صرف کنیم«. این توصیه یحتمل با 

تفسیری که از سخنان بلوم کردیم، سازگار می افتد، اّما 

چنان که منســفیلد به طرز معناداری بیان می کند، دورٔه 

شــش ماهٔه پیشــنهادِی کندال »حّتی برای تغییر دین و 

آیین نیز بیش از اندازه دراز و طوالنی است«. راز آشکار 

شد: تغییر دین و نه اقناع، هدف غایی کتاب اشتراوس 

اســت. اگــر تنها فقــط اطّاعاتی به دســت مــی آوردیم، 

برانگیخته شده می آموختیم، در وارسی باریک اندیشانٔه 

راز آمیزمــان شکســت می خوردیــم و ناچــاراً در تاریکــی 

باقی می ماندیم و به هیکل وارد نمی شــدیم. هرگز نباید 

بدین پندار دچار شــویم که کتاب اشــتراوس را به دست 

می گیریم و تنها از آن می آموزیم: در الوئیس۶، یا در راه 

 دمشق، افتادگی و شکسته نفسی معمول، کافی نیست.

وظیفــه ای کــه در ایــن مقالــه بــر دوش دارم ایــن اســت 

کــه نشــان دهم کتــاب اشــتراوس، اندیشــه هایی دربارٔه 

ماکیاولــی را بایــد همچــون دیگــر کتب مطالعه کــرد، و 

این عمل به طور کّلی چیزی نیست مگر توقیر و حرمت  

گذاشتن به کتاب. بدون شک، اشتراوس کتاب را چیزی 

ظریف تر و لطیف تر از معجونی جادویی می داند. البته 

بــرای اثبــات ایــن نکته کــه می تــوان کتاب اشــتراوس را 

به نحوی انتقادی مطالعه کرد، باید نشــان دهیم که چه 

چیــزی در این کتاب وجود دارد که خبرگان را واداشــته 

جایگاه لســان الغیبی بــه آن اعطا کنند. گویا، پاســخ این 

پرسش در ارتباطی نهفته است که میان روش تفسیری، 

روشــی که مّدعی رمزگشایی از مصنفات رازآمیز است، 

و تفسیر کّلی اشتراوس از ماکیاولی وجود دارد. در ابتدا 

بایستی این نکته را خاطرنشان سازم که این سخنی گزاف 

نخواهد بود که گفته شود غرض و مراد نویسنده را باید 

در مطالعٔه داللت هاا و معانی ضمنی او جست وجو کرد 

یا اینکه او شــایدی غرض و مراد خویش را در اشــارات و 

سخنانی پنهانی بیان کرده باشد. موّرخان اندیشه، به طور 

معمــول این فرض هــا را به کار می گیرند. آنــان الگوهای 

زبانــی موجــود در عصر نویســنده را مطالعه می کنند تا 

ابتدا داللت های ضمنی را کشف کنند، داللت هایی که 

ممکن است در نظر مؤلف و خوانندگانش روشن و آشکار 

بوده انــد. و دوم، به شــناخت هــر روش یا ابزار مربوط به 

انتقال معنا یا رمزگشــایی از معانی راز آمیز نایل شــوند، 

معانی ای که در این زمان وجود داشته و تشخیص داده 

شده است. اّما این شیؤه برخورد با متن دارای دو مشکل 

است: نخست اینکه، ممکن است غرض و مراد ضمنی را 

در متن بیابیم ولیکن نتوانیم بیان کنیم که مؤلف همان 

غــرض و مقصــود را در ســر داشــته اســت؛ و دوم اینکه، 

زبان رازآمیز در حقیقت زبانی عمومی دانسته می شود: 

هم باید مؤلفانی وجود داشته باشند که مراد و مقصود 

خویش را انتقال داده اند و هم کسانی که مراد و مقصود 

ایشــان را دریافــت می کنند. چنین به نظر می رســد که 

نمی توان هیچ کدام از این پرسش ها را در مورد اشتراوس 

مطــرح کــرد. هر آنچه اشــتراوس در ماکیاولی مشــاهده 

می کند، به ناچار همان چیزی اســت که ماکیاولی قصد 

گفتنش را داشته است. کتاب اشتراوس یک سره کتابی 

اســت کــه مــا را بــه مــراد و مقصــود حقیقــی ماکیاولــی 

هدایــت می ســازد. اشــتراوس آشــکارا، بــا بی اعتنایی از 

کنار این فکر عبور می کند که شــاید کســی قبل از او به 

تشــخیص مراد و مقصود حقیقی ماکیاولی توفیق یافته 

باشــد. تاریــخ و فرادهــش تفاســیر دیگــران از ماکیاولی، 

این مطلب را به چیزی پیچیده و گشوده ناشدنی تبدیل 

می کنــد. در هــر حــال، نکتــه این اســت کــه بی اعتنایی 

اشــتراوس نســبت بــه تفاســیر دیگــران از ماکیاولی، هم 

باعــث جلوگیــری و بازداشــتن مــا از بررســی انتقــادی 

اندیشــه های اشــتراوس می گردد و هم او را بسی بیشتر 

شــبیه به جادوگر می کند. آن منظرٔه وســیع و بهت آوری 

که اشتراوس در پیش چشمان ما می نهد، هرگز قبل از او 

با چشــم نوع انســان دیده نشده است، حّتی چشم خود 

آن هنگام که فیلسوفان 
یهود و مسلمان به ما 

می گویند که نخبگانی 
در کارند که به زبانی 

رازآمیز سخن می گویند، 
این توانایی را داریم تا 

به مدد روش های مربوط 
به بازسازی تاریخی 

-روش هایی که محدود 
و محصور به تفسیر رمزی 
نیستند-  از برای شناسایی 

نخبگان پیش رفته و به 
فهم زبان ایشان نایل شویم
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ماکیاولی. در اینجا، بخشی از مشکل این است که اقناع 

اشتراوسی به نحو نرمش ناپذیری تمام تفاسیر تاریخی را 

به ریشخند گرفته و تمسخر می کند. علی الظاهر برهان 

او چنین اســت: جملگی موّرخان تاریخی نگر هســتند و 

تمامی موّرخان به لحاظ اخاقی رویکردی نســبی گرایانه 

دارند. بنابراین داده های تاریخی به قدر ارزنی به قصد و 

غایت فیلسوف ارتباط ندارد، فیلسوفی که به طور جّدی، 

به مسائل اخاقی می اندیشد و فیلسوفی که ولو آموزگار 

شــیطان، آموزگاری به شــّدت شــیطانی ماننــد ماکیاولی 

باشــد. منســفیلد و امثــال او، بــر همیــن بنیــاد لــرزان و 

سست، متخّصصان ایتالیایی ماکیاولی را با نگاهی عاقل 

اندر ســفیه تمســخر می کنند و آنان را کسانی می دانند 

کــه »مشــتاقانه به دنبــال ماکیاولــی تاریخــی موّرخــان 

هســتند«. بــار دیگر از حمایت انتقــادی دیگران محروم 

شــده ایم؛ در کتــاب اشــتراوس یــا مقالٔه وی ابداً اســمی 

از شــاگردان جــّدی و پرتــاش زبــان ماکیاولــی همچــون 

چیاپپلی۷، هسکتر۸ و ویتفیلد۹ به میان آورده نمی شود؛ 

در ایــن صــورت ناگزیریم تا بــا جادوگر در جزیره اش تنها 

بمانیم. 

پیروان اشتراوس باصراحت بیان می دارند که:

نوکیشــان بایســتی متن را به همان صورتی که هست 

مطالعــه کنند و بدیــن نکته التفات یابند که متن دقیقاً 

همــان غــرض و مقصــود آشــکاری را در بــردارد کــه بیان 

شده است؛ و این به معنای کنار گذاشتن تمامی تفاسیر 

تاریخی می باشــد؛ و اینکه ۲- معنای متن حجاب گرفته 

و مســتور بوده و تنها متعّلق به باخبران و آگاهان است؛ 

و این بدین معناســت که تنها و تنها تفســیر اشتراوســی 

مشــروع و جایــز اســت و اعتبــار دارد. طــای جادویــی 

می توانــد معنــای دوپهلــو و کنایــه ای واژگان جدیــد را 

بــر ما آشــکار کنــد. در اینجا قصد ندارم تــا به تقریر این 

اســتدالل بپــردازم کــه عرضٔه تفاســیر تاریخی بیشــتری 

از ماکیاولــی، باعــث پدیــد آمــدن ماکیاولــی معتبرتری، 

در مقــام کســی که در بســتری تاریخی دســت به عمل 

می زنــد، خواهــد شــد - اگرچــه به نظــر مــن، ایــن موضــع 

قابــل دفاعی اســت که پیروان اشــتراوس بی دلیــل آن را 

به دیــدٔه تحقیــر می نگرنــد- تــا در آخــر بگویم چیــزی در 

تفســیر اشــتراوس وجــود دارد کــه آن را دســترس ناپذیر 

می کنــد و نتیجتاً از نقــد دور می دارد، و به همین دلیل 

باید پیش از آنکه نکات ارزشــمند اشــتراوس را دریابیم، 

کتــاب او را تمامــاً دور اندازیــم. کتاب اشــتراوس، قصد 

کشــف معنای مســتور و پنهان را دارد؛ و این فی نفســه 

بــه این معنی اســت که اشــتراوس باید تمامــی معانی و 

مقاصد آشکار و غیر پنهان را مغفول بگذارد. از آنجا که 

معانی آشکار ماکیاولی با »تعالیم شیطانِی« او -الاقل تا 

این اندازه که مطالب آشــوبناک و خاف اخاِق فراوانی 

به وضــوح در آثــار ماکیاولــی وجــود دارنــد- همخــوان و 

ســازگارند، فرضــی به میــان می آیــد کــه منســفیلد را در 

موضعــی ناخوشــایند قــرار می   دهد: این فــرض که حّتی 

فیلســوف نیز تاش دارد ســخنی را که اظهار سرراســت 

و بی کــم و کاســت آن بیــش از حــد، باعــث بی آبرویــی و 

رســوایی است، پنهان ســازد. به همین خاطر، منسفیلد 

اظهار می کند که در هر اظهار مفتضح ماکیاولی، اظهار 

مفتضح تر دیگری جا خوش کرده اســت. این تنها و تنها 

به نظریٔه توطئه و نظریٔه شــیطان ]شــریر[ ختم می شــود. 

قدر مســّلم، اگر اشــتراوس نشــان می داد کــه ماکیاولی 

در پــاره ای اوقات، ســخنان فضیح و رســواگر خــود را در 

لفــاف و غاف بیــان می نماید و معنایی پنهانــی را مراد 

مــی کند، کســی معتــرض و شــاکی نمی شــد. حقیقتی 

اســت کــه گاه گــداری اشــتراوس مــرا مجــاب و مفحــم 

می ســازد که ماکیاولی چنین قصدی داشــته اســت. اّما 

نکتــه این اســت که اشــتراوس خواهان این اســت که به 
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چیــزی به مراتب وســیع تر و بزرگ تر از ایــن تن در دهیم. 

مسئله این نیست که در کتب شهریار و گفتارها معانی 

پنهانــی وجــود دارد، بلکــه این اســت که معانــی پنهان، 

نوعــی رویــٔه ثابت و پایدار را تشــکیل می دهنــد، رویه  و 

مشی که از طریق روش های منسجم مرموز و اسرارآمیز، 

معنای منســجم مرموز و اسرار آمیزی را منتقل می کند 

و اشــتراوس بزرگ ترین مفّســر ماکیاولی اســت زیرا فقط 

و فقــط او اســت کــه به انکشــاف این شــیوه ها و روش ها 

توفیــق یافتــه و حجاب از رخ معنای آن ها گرفته اســت. 

و شــاید این ســخن چیزی فراتر از نوعی اشارٔه گذرا باشد 

که فیلسوفان »مدرن« از ابتدا تا به انتها سرگرم همین 

بازی مرموز و اسرارآمیز بوده اند. شیؤه برخورد اشتراوس 

در سراسر کتاِب اندیشه هایی دربارٔه ماکیاولی این است 

که هر جا سخنی خاف قاعده دید، غرض و مقصودی از 

آن مراد کند. هر جا زبان نامنسجم بود، هر جا گزاره ای 

متناقض وجود داشت و هر جا مثال و نمونٔه صحه گذاِر 

همان ســخنی که باید می گذاشــت نگذاشت، استدالل 

اشتراوس این است که ماکیاولی قصد دارد ما را متوّجٔه 

ایــن کند که می خواهــد چیزی بر خاف آنچه در ظاهر 

متن به چشم می آید را به مخاطب بگوید. در حقیقت، 

از این دست سخنان خاف قاعده در متن کتب شهریار 

و گفتارهــا زیــاد و فراوان انــد و از مطالعــٔه آن هــا بســیار 

می توان آموخت. مناقشه آمیز ترین مسئله، اصرار و ابرام 

اشتراوس بر این است که سخنان خاف قاعده، جملگی 

منســجم و عامدانه بوده اند و نیز معنایی اســرارآمیز در 

سرتاســر این ســخنان وجود دارد، معنایــی که ماکیاولی 

آن هــا را مقصود نظر داشــته و خواننــدٔه آگاه باید در پی 

کشــف آن ها باشد یا شــاید -چون اشتراوس این سخن را 

به صراحت تمام به زبان نمی آورد- ماکیاولی قصد داشته 

آگاهــی نهــان و مکتوم خوانندٔه ناآگاه را شــرطی کرده و 

تنبیه و سیاست کند. سوای از این ها، اشتراوس استفادٔه 
بســیار عجیــب و گســترده از برهان مبتنی بر ســکوت۱۰ 

می نمایــد. هر کجا که ماکیاولی مهر ســکوت بر لب زد 

و سخن نگفت، سخنی که بر اساس مقّدمات خود او، یا 

مقّدمات اشــتراوس باید بر زبان مــی آورد، و هر کجا که 

ماکیاولــی گــزاره ای از اصول اخاقی ســّنتی و قراردادی 

را مغفول گذاشــته باشــد یا داللتی ضمنــی در واژگونی 

اخاق در دســت نباشــد، اشــتراوس، حی و حاضر است 

که بیان نماید چون ماکیاولی فان سخن را نگفته، حکماً 

قصد داشته توّجه ما را به جانب این امکان جلب کند که 

 می توانسته چنین سخنی یا سخن متضادی با آن بگوید.

حال مســئله این نیست که ابزار باغی، همچون داللت 

مبتنی بر ســکوت وجــود ندارد. در حقیقت تمّســک به 

ســکوت، به احتمال زیاد از گفتن ســخنی خاف قاعده، 

مؤثرتر اســت، زیرا تفســیرش آســان تر می گردد. مســئله 

ایــن اســت که ظاهراً اســتفادٔه اشــتراوس از ایــن ابزارها، 

ابزارهایی که او در خصوص مؤلفانی به کار می گیرد که 

بــه تفســیر آن ها می پــردازد، به لحاظ انتقــادی حد یقفی 

نمی شناســد. مــا قدم بــه جهانی می گذاریم کــه در آن 

احدی مرتکب اشتباه و سخن لغوی نمی شود یا کلمه ای 

بــر کلک و لســان جــاری نمی کنــد که پیش تر نخواســته 

باشــد آن را بر زبان آورد، و جهانی که در آن هیچ احدی 

کامــی اظهار نمی دارد مگر اینکــه از قصد آن را ناگفته 

گذارده باشد. خواننده باید از سر باریک اندیشی و دّقت 

شیؤه استفادٔه اشتراوس از عباراتی نظیر »ماکیاولی نمی 

گوید« یا »ماکیاولی از گفتن این حرف ســر باز می زند« 

را بپایــد و ببینــد کــه چگونه اکثراً به این معنی هســتند 

کــه آنچه ماکیاولی بیان می کند همان چیزی اســت که 

نمی گویــد، یعنی نگفتن فان ســخن یکی از شــیوه های 

گفتنــش بــه حســاب می آیــد. موضــوع ایــن نیســت که 

ماکیاولی از این تکنیک ها بهره نمی برد یا اینکه اشتراوس 

اوقات مناســبی را کــه ماکیاولی واقعــاً از این تکنیک ها 

اســتفاده کرده را تشــخیص نداده اســت، بلکه این است 

کــه چــرا باید اشــتراوس مواقعــی را تشــخیص بدهد که 

ماکیاولی از این تکنیک ها استفاده نمی کند. اگر سخنان 

خاف قاعــده ای در آثار ماکیاولی وجود ندارد، بنابراین 

هــر چیــزی که اشــتراوس تحــت لــوای قصد و غــرض به 

ماکیاولی نسبت می   دهد، باید مراد و مقصود ماکیاولی 

بــه حســاب آیــد. ایــن روش ظاهــراً روش خطاناپذیــری 

اســت. اشتراوس به نحوی فراموش ناشدنی به این سخن 

نزدیــک می شــود کــه در کتاب هــای شــهریار و گفتارها، 

هیچ سخنی نیست که بدون قصد و منظور آمده باشد. 

او در توصیــف خویــش از ماکیاولــی، توصیفــی کــه او را 

در جســت ُوجوی رســیدن بــه کمــال ســخنوری و خطابه 

می دانــد، چنیــن می نگارد که: کتاب یــا گفتاری کامل، 

در جمیــع جوانب از قوانین ناب و ســنگدالنٔه چیزی که 

ضرورِت لوگوگرافیک۱۱ نامیده می شود، تبعّیت می کند. 

خطابٔه کامل، عاری از هرگونه ســهل انگاری و بی ظرافتی 

اســت. در خطابــٔه کامــل، هیچ تار سســتی وجــود ندارد 

و هیــچ واژه ای نیســت کــه به طور اّتفاقی انتخاب شــده 

باشد. اشتباهاتی که برخاسته از حافظٔه ضعیف باشند یا 

از هرگونه بی ظرافتی و سهل انگاری پدید آیند، جایی در 

منسفیلد نقلی از ویملور 
کندال۵ می آورد که 

»برای به تفاهم رسیدن 
و کنار آمدن با کتاب 

اشتراوس باید شش ماه از 
زندگی مان را صرف کنیم«. 

این توصیه یحتمل با 
تفسیری که از سخنان بلوم 
کردیم، سازگار می افتد، اّما 

چنان که منسفیلد به طرز 
معناداری بیان می کند، 

دورٔه شش ماهٔه پیشنهادِی 
کندال »حّتی برای تغییر 

دین و آیین نیز بیش از 
اندازه دراز و طوالنی 

است«. راز آشکار شد: تغییر 
دین و نه اقناع، هدف 

غایی کتاب اشتراوس است
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خطابٔه کامل ندارند. اّما اگر گفتار کاملی وجود نداشته 

باشد، چطور؟ گفتاری که موّرخان زبان چنین پرحرارت 

و محکم در وجود آن تشکیک می کنند. اگر ماهّیت خود 

زبان چنین باشــد که تمام عناصــر ضروری خطابٔه کامل 

را کنــار بزنــد چطور؟ مــا باید به جهانــی بازگردیم که در 

آن به طــور معمــول این امــکان وجود دارد کــه ماکیاولی 

ســخنانی بــر قلــم جاری کــرده باشــد که مقصــود و مراد 

وی نبوده انــد، بیانــات و تقریراتــی که اغــراض و مقاصد 

متناقضی را نمایان می سازند و یا اینکه به هیچ وجه دارای 

قصــد و غــرض خاّصــی نیســتند. یــا حّتی باید بــه جهان 

فرهنــگ باغی پــا بگذاریم، جهانی کــه در آن ماکیاولی 

به پیروی و تبعّیت از داللت های ضمنی گفتار مرســوم 

پیروی پرداخته و به آن ها اقتدا می کند، گفتاری که او را 

به ســمت راه هایی می برد که بیانات و سخنانش خاف 

قاعــده یا متناقض می گرداند. این امکان هســت که در 

چنیــن جهانــی، گاهی به مســیر خطــا رفته باشــد، و نیز 

ممکن اســت که ما بدانیم اشــتراوس چه زمانی درســت 

می گوید و چه زمانی به راه خطا می رود؛ حال آنکه فرض 

مربوط به کمال کتب شهریار و گفتارها، تفسیر کاملی را 

نیز می طلبد، تفســیری که مانع و رادعی مهم بر ســر راه 

هر نقدی است. اعتراف می کنم که تنها هنگامی کتاب 

اندیشه هایی دربارٔه ماکیاولی را تحسین برانگیز می یابم 

که فرض را بر ناکامل بودن آن بگذارم. نکته اینجاســت 

که هنگامی کتاب اشتراوس سزاوار و شایسته تحسین و 

تکریم است که در جهان گفتارهای ناکامل زندگی کند، 

و این همان نکته ای است که اشتراوس آشکارا از پذیرش 

آن ســر باز می زند. بگذارید اندکی از بحث در خصوص 

کتــاب او، دربــارٔه ماکیاولــی خــارج شــویم و نگاهــی به 

کتاب آتن و اورشلیم بیفکنیم تا نکته ای مهم را دریابیم.

نویسندٔه کتاب باید با زبردستی و تشدید تام، سخنان 

غیرضروری را از متن پاک کرده و برطرف نماید، سخنانی 

که در جهت رســیدن به غایتی کــه کتاب در پی تحّقق 

آن اســت، نقش ضــروری و مهّمی ندارنــد. گردآورندگان 

کتاب مقّدس و به ویژه تورات -در مقام یک کل- به ظاهر 

از قاعــده ای کامــاً متفــاوت تبعّیــت کرده انــد. آنــان با 

گفتارهای مقّدس مختلف و گوناگونی برخورد داشته اند 

که از پیش موجود بودند، گفتارهایی که باید آن ها را با 

نهایت دّقت و باریک بینی مورد توّجه قرار داد. به همین 

خاطر، آنان تنها به حذف سخنانی مبادرت ورزیده اند که 

نمی توان آن ها را با توّسل به قّؤه خیال با تعالیم بنیادی و 

اقتدارگونٔه ]الهّیات مسیحی و تورات[ سازگارشان کرد. 

گردآورندگان پارسا و عفیف کتاب مقّدس و تورات، که 

از گفتارهــای مقــّدِس از پیــش موجــود جــان می گیرند، 

تغییراتی را در گفتارهای مقّدس صورت دادند. آنان این 

مصفحــات را ُپر کردند از تناقضات و ســخنانی تکراری، 

سخنانی که هرگز مراد و مقصود گویندگان نبوده است. 

این در حالی است که یک کتاب، به تعبیر سخت گیرانٔه 

آن، نباید برخوردار از هیچ سخنی باشد که نویسنده آن 

را در نظر نداشته است.

در شــگفتم که آیا می توان گفت که تفاســیر فلســفی 

اشــتراوس در تخالف با آیین کاباال قرار دارد؟ اشــتراوس 

ظاهراً این دیدگاه کهنه را رد می کند که در متن کتاب 

تــورات هیــچ امــکان زبانــی -اعــم از نمادیــن، شــفاهی، 

الفبایی یا عددی- وجود ندارد که پیش تر به طور کامل، 

اندیشیده نشده باشد. با این همه، او پیشاپیش خصایص 

مربــوط به گفتــار کامل را برای »کتــاب« -با عطف نظر 

بــه مــواردی کــه از او می دانیــم بایســتی مقصــودش از 

»کتــاب«، کتــاب فلســفه باشــد- کنار گذاشــته اســت؛ 

به عبارت روشــن  تر، کتاب فلســفه، ناچاراً واجد گفتاری 

کامــل و تــام و تمام اســت، گفتاری کــه در آن هر چیزی 

از پیش اندیشــیده شــده اســت. نتیجٔه فرض اشــتراوس 

ایــن نیســت کــه هــر آن چیــزی کــه قصــدی بــرای آن در 

کار نبــوده در کتــاب وجــود نــدارد، بلکــه این اســت که 

هــر چیزی کــه در کتاب فلســفه اســت ضرورتــاً از پیش 

قصــد شــده اســت. آن هنــگام که اشــتراوس بــه واکاوی 

اندیشــه ای کــه لفظ »مــدرن« را بــر آن اطــاق می کند، 

مشــغول می شــود، اندیشــه ای که در دیدگاه ناپذیرفتی 

اشتراوس با هم زیستی فلسفه و استعا، سر جنگ دارد، 

و در نتیجــه بــا خود فلســفه هم ســازگار نیســت، به دام 

شیطان گرایی فرو می افتد: اشتراوس به ماکیاولی، نوعی 

کمال ضد گفتار را نسبت می   دهد، مکتوبی رازآمیز که 

در آن هر سخنی که می توان علیه »سّنت بزرگ« اظهار 

کرد، بر زبان جاری شده است. بدین سان، کتب شهریار 

و گفتارهــا بــه حــروف چهارگانــٔه۱۲ وارونــه ای در می آید. 

ایــن مطلــب، البتــه تنهــا یــک حدس و گمــان اســت، اّما 

ایــن امکان وجود دارد که آمادگی اشــتراوس برای یافتن 

نمادپردازی های عددی در معانی مطمح نظر ماکیاولی 

را توضیــح بدهــد، اســتعداد و آمادگــی ای که منســفیلد 

با شــور و شــوقی به گمان من نامبارک دنبالش می کند. 

در اینجا، منســفیلد که متوّجه شــده اســت من تفســیر 

اشتراوســی را بــه ابطال ناپذیــری مّتهم کرده ام -شــایدی 

مــرا بــه همــاوردی و رقابــت فــرا می خوانــد، رقابتــی که 

از آنجا که معانی آشکار 
ماکیاولی با »تعالیم 
شیطانِی« او -الاقل تا این 
اندازه که مطالب آشوبناک 
و خالف اخالِق فراوانی 
ح در آثار ماکیاولی  به وضو
وجود دارند- همخوان و 
سازگارند، فرضی به میان 
می آید که منسفیلد را در 
موضعی ناخوشایند قرار 
می   دهد: این فرض که 
حّتی فیلسوف نیز تالش 
دارد سخنی را که اظهار 
سرراست و بی کم و کاست 
آن بیش از حد، باعث 
بی آبرویی و رسوایی است، 
پنهان سازد
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چندین دفعه در مقاله اش از آن نام می برد، تا موردی را 

بیابم که در آن، نظرات اشــتراوس راجع به معانی پنهان 

ابطــال شــده اســت. حّتــی اگر من قــادر بــه یافتن چنین 

مــوردی نباشــم، نظر و دیدگاهم نســبت به اینکه شــمار 

زیــادی از مّدعیات اشــتراوس و مهم تر از همه، این اّدعا 

کــه ارتباط متقابل معانی پنهان به شــیوه ای ابطال ناپذیر 

ارائه می شــود به قّوت خود باقی می ماند. حّتی اگر من 

موارد بسیاری را مطرح کنم، مجّدداً منسفیلد این اّدعا 

را تکــرار می کنــد کــه اگر یک معنــای پنهان پیدا شــود، 

شاهد و قرینٔه محتملی است دال بر اینکه معانی پنهان 

بیشــتری وجود دارند. همین ســخن مورد درخشــانی از 

اّدعاهای ابطال ناپذیر به دست می دهد، و چون تردیدی 

نیســت که ماکیاولی با اّتهاِم گونــه ای خاص از توطئه و 

دسیسه روبرو است، سختی های آشنای اثبات یا رد این 

اّتهامــات از طریــق مطالعــه یــا در دادگاه به خاطر خطور 

می کند. وکیل اسقف اعظم، لود در محاکمٔه او به جرم 

خیانــت گفــت: »در تمــام طول عمــرم، بــرای اّولین بار 

است که می شنوم که صد خرگوش سیاه یک اسب سیاه 

زاییده اند«. با این همه، ســر مــوّکل وی را از 

تن جدا کردند.

مایلم موضعی کّلی را مطرح نمایم، با این 

تصّور که هر چه دربارٔه موافقت با اشتراوس 

بر زبان جاری می سازم اقرار و اعتراف است 

و هــر آنچــه در مخالفت با او می گویم، فاقد 

اهمّیت قلمداد می گردد؛ آن هم این موضع 

کــه معانی پنهانــی در مکتوبــات ماکیاولی 

وجود دارد و او به انتقال غیرمستقیم برخی 

معانــی کمر هّمت بســته اســت، اّمــا برخی 

از معانی که اشــتراوس یافته اســت، خیال و 

توّهمی بیش نیستند، و برخی دیگر نیز نه از 

روی آگاهی بلکه نا آگاهانه قصد شده بودند 

و برخــی تنهــا بر اندیشــه های پنهــان داللت 

نمی کنند. مایلم بیان کنم که خرگوش های 

سیاه نه کافی است و نه باید به اسب سیاه 

اضافه شــود تا باور کنیم که کتب شهریار و 

گفتارها، مکتوباتی رازآمیزی اند که معنایی 

پنهان را درون خود حمل می کنند،

معنــای باطنی که خــاف معنای ظاهری 

اســت بــا آن ناموافــق اســت و اینکه تفســیر 

نهایــی »تعالیــم ماکیاولــی« -فصــل چهــارم 

بخشــی که بســیار آن را تحسین می کنم- را 

می توان به نحوی شایســته و بســنده از ظاهر متن اثبات 

کــرد. بــدون تردیــد، بــرای شــرح و تفصیل این اســتدالل 

به نوشــتن کتاب نیاز اســت و مقالٔه پیش رو، تنها نظری 

دربــارٔه مقالٔه منســفیلد اســت و نــه اشــتراوس، اّما فقط 

هنگامی می توانم نظری دربارٔه منســفیلد ارائه کنم که 

مثال هایی شایســته و بســنده در انکار این باور او عرضه 

نمایم، مثال هایی که تاریک اندیشان نتوانسته اند و نباید 

اشتراوس را مورد بحث قرار دهند.

از مقالٔه منســفیلد شــروع کنیم؛ به نظر من منسفیلد 

و کروچــه، هر دو به یــک اندازه در فرض گرفتن این نکته 

کــه ارجــاع بــه داود و پیتــر در توصیــه بــه توبــه، مطایبه 

و شــوخ طبعی ای پنهانــی اســت، بــه مســیر خطــا گام 

نهاده انــد. ماکیاولــی به طــور مشــروح و مفّصــل توضیح 

می   دهد که آن دو مرتکب گناه بزرگ و معصیتی عظیم 

شــدند، خصوصاً بعد از آنکــه خداوند، تکالیف ثقیلی را 

بر عهده شــان گذاشــت. اّما نکتــه این بود کــه آنان توبه 

کردنــد، و به همیــن دلیــل نه تنهــا بخشــیده شــدند بلکه 

تکالیــف خود را نیز دگرباره بر دوش گرفتند. شــرح این 

روشن است که در نظر 
ماکیاولی، جمهوری بر 

دیِن نازل شده، رجحان 
و برتری دارد. به همین 

جهت، اصًال جای تعّجب 
ندارد که اشتراوس در 

کشف داللت های ضمنی 
ضد انجیلی و نه ضد 

جمهوری خواهانه، توفیق 
بیشتری کسب می کند
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نکتــه نه بــه این معنا که ماکیاولی به گنــاه و توبه »باور 

داشــت«؛ مــا از بیانــات غیــر رازآمیــز ماکیاولــی متوّجه 

می گردیم که او عمیقاً مخالف با گناه و توبه بود. با این 

وجود، این مطلب به این نکته اشــاره دارد که ماکیاولی 

می توانست سخنان خود را به دّقت و با زبانی ابراز بدارد 

که نتوان به جهت ماهّیت سّنتی و متعارفش به او بیغاره 

زد و وی را نکوهید. در این حال، همچنان جا برای تفسیر 

آیزایا برلین وجود دارد: ماکیاولی معتقد بود که زندگی 

بشر در بند اصول اخاقی ناسازگار با یکدیگر قرار دارد، 

ــ و  اصولــی که واقعی اند اّما به هیچ وجه مطلق نیســتندـ 

اصولی که منسفیلد تحت عنوان »لیبرالیسم« در صدد 

انکارشان بر می آید و از مواجهه با آن ها عاجز است.

در اینجــا بایســتی به مــواردی بپردازیم که مســتقیماً 

به خود اشــتراوس مربوط ند: این طور به نظر می رسد که 

وقتــی ماکیاولــی داوود را تحریض می دارد تا دســت به 

خنجــر ببرد و ســر گولیاث را از تن جــدا کند، آگاهانه یا 

ناآگاهانــه قصد دارد به رد گفته های داود بپردازد، آنجا 

کــه داود گفتــه بــود »خداونــد بــا شمشــیر و نیــزه فوز و 

نجات نمی بخشــد«. اّما نکته این اســت که اگر شخص 

باید از ساح خویش استفاده کند، سخت بتوان به درک 

ایــن نکته رســید که خنجر چــه چیزی را بر قاب ســنگ 

خــود داوود افزوده اســت. ممکن اســت اشــتراوس بیان 

کنــد که ایــن یکی دیگر از مواردی اســت کــه ماکیاولی 

متن مقّدس را ابتر می گذارد. لیکن اصرار بر این موضوع 

همان مشکل خرگوش سیاه را به میان می آورد. بر همین 

قیــاس، کتیبٔه مائوريســيو که پروکوپیــوس۱۳ در گفتارها 

)کتــاب دوم، فصــل هشــتم( از آن نقــل قــول می کنــد، 

تنهــا ضمیمه ای عرفی به کتاب جاشــوا نیســت و کمتر 

از ارجــاع خــود پروکوپیوس به موســی در مقــام »مردی 

دانا«۱۴ ناخوشــایند و آشــوبناک به نظر می رســد. یا اینکه 

اکنــون بــه ما گفته می شــود کــه این ارجــاع را در کتاب 

مقّدس پیدا کنیم؟ دســت کم، اشــتراوس از بیان چنین 

ســخنی اجتنــاب کــرده اســت -منظــورم این اســت که 

به احتمال زیاد به این مورد نیندیشیده است- که عبارت 

Iesu Iatronis filii navae بدین معناست که عیسای 

ناصری همچون پولیبوس روبریوس یک راهزن بود. آنگاه 

که به فصل پنجم کتاب گفتارها رجوع می کنیم، مسائل 

و موضوعات مهم تری پیش کشیده می شوند. در اینجا، 

ایــن اّدعــا طرح می گــردد کــه ماکیاولــی در مخالفت با 

آموزٔه ارســطویی ابدّیــت جهان، برهانی عرضــه می دارد 

و ایــن برهــان را بر بنیادی مســیحی اســتوار می کند که 

دیرینگــی آگاهــی مــا از تاریخ بیش تــر از پنج هزار ســال 

نیست، اّما در ادامه بیان می کند که بعید نیست ادیان 

جدید، خاطرٔه گذشــتگان را معدوم کرده باشــند و عدم 

آگاهی ما ریشه در همین موضوع داشته باشد. احتمال 

بــوده زیــرا از  دارد دیــودوروس ســيكولوس۱۵ دروغگــو 

وقایع نگاری بسیار کهن تر مصریان استفاده کرد، و عّلت 

دروغگو نامیدن او نه به این دلیل است که کار بر اساس 

اطّاعات مســیحی نادرست بود، بلکه از آن خاطر است 

که شواهد و مدارک او مستند نبوده و جعلی بودند.

در این قسمت، اشتراوس دفاع خوبی دارد، ماکیاولی 

از پشت پردٔه نازک سّنت، مدلّل می دارد که جهان ابدی 

است و البته بدون تردید با این نگرش سر توافق دارد که 

مسیحّیت نیز همچون ادیان دیگر امری عرفی می باشد. 

البته اشتراوس، با اصرار و تأکید بر این نکته که ماکیاولی 

بیان داشــته، ادیان بین ۱۶۶۶ تا ۳۰۰۰ سال حیات دنیوی 

خواهند، دفاع خوب خود را بهم ریخت. در این بخش هر 

آن کسی که نسبت به زبان های رمزآمیز سدٔه شانزدهم 

علــم دارد بایــد گوش های خود را تیز کنــد. این زبان ها، 

جملگی دل مشــغول و ســرگرم پیشــگویی انجیل بودند، 

و در محاســبات عددی خویش، عــدد ۱۶۶۶ جایگاه ویژه 

و مهّمی داشــت، و اگر ماکیاولی مســتقیماً از خود این 

عدد استفاده می کرد، یقیناً برایش مشکل آفرین می شد. 

بــا این وجــود، همــٔه آنچــه ماکیاولی بیــان مــی دارد این 

است که ادیان در پنج یا شش هزار سال دچار دگرگونی 

و تغییر می شــوند. محاســبٔه ۵۰۰۰ تقسیم بر سه مساوی 

است با ۱۶۶۶ و دو سوم، می توانست مورد استفاده قرار 

گیرد و معموالً هم چنین نیز می شــد، ولی در این میان، 

قرینه و گواه دیگری در دســت نیســت که نشــان بدهد 

ماکیاولی این محاســبه را جز برای نشــان دادن آگاهی و 

دغدغه اش دربارٔه میزان کتاب های مفقودی لی ویوس 

مورد استفاده قرار می   دهد. مخالفت با تفسیر اشتراوس 

البته این معنا را در بر ندارد که نکتٔه او غیرقابل پذیرش 

اســت، بلکه به معنای گسسته عنانی و لجام گسیختگی 

تفســیر اوســت. اشــتراوس در عددشناســی خویشــتن 

خویــش را افشــا می کنــد، به عبارتی، چیزی کــه از نظر، 

متنی ناموجه و از منظر تاریخی نامعقول است، و چیزی 

کــه برهــان وی مبنی بر اینکــه ماکیاولی، مســیحّیت را 

پدیــده ای عرفــی و تاریخی می داند، بهبود نمی بخشــد 

و البتــه تضعیــف هــم نمی کند -ســخنی کــه ماکیاولی 

آن را نــه به شــیوه ای پنهانــی یــا رازآمیــز بلکــه روشــن در 

کتــاب ســوم گفتارهــا، فصــل اّول ابــراز مــی دارد. مــا به  

مناقشه آمیز ترین مسئله، 
اصرار و ابرام اشتراوس بر 
این است که سخنان خالف 
قاعده، جملگی منسجم 
و عامدانه بوده اند و 
نیز معنایی اسرارآمیز در 
سرتاسر این سخنان وجود 
دارد، معنایی که ماکیاولی 
آن ها را مقصود نظر داشته 
گاه باید در  و خوانندٔه آ
پی کشف آن ها باشد یا 
شاید -چون اشتراوس این 
سخن را به صراحت تمام 
به زبان نمی آورد- ماکیاولی 
گاهی نهان  قصد داشته آ
گاه  و مکتوم خوانندٔه ناآ
را شرطی کرده و تنبیه و 
سیاست کند
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دفعــات بســیار، ماحظــه می کنیــم کــه اشــتراوس در 

پاره ای مواقع، به گسترده شدن و بسط فهم و درک ما از 

ماکیاولی یاری می رساند و مواقعی هم او را به چیزهایی 

منتســب می کند که برای آن ها شــاهد و قرینه ای وجود 

نــدارد. حــال خارخــار ایــن پرســش در ذهــن می خلد که 

چرا اشــتراوس تا این اندازه خود را درگیر و گرفتار بحث 

دربــارٔه نظــر ماکیاولــی راجــع بــه روایت کتــاب مقّدس 

می کند؟ اگر اشــتراوس مؤمنی مســیحی نیست، چرا تا 

این حد بی دینی ماکیاولی در نظرش حایزاهمّیت است؟ 

شاید پاسخ به این پرسش ها سرنخی به دست دهد تا از 

تاش اشتراوس برای کشف معنای پنهان اطّاع حاصل 

کنیم. ماکیاولی به تصریح اعام می کند )به عنوان نمونه 

در کتــاب ســوم فصــل اّول(، و ســخن او نیــاز به تفســیر 

رمزگشــایانه نــدارد، کــه اخــاق میهن پرســتی مدنــی یا 

جمهوری در تضاد و تشاجر با اخاق مسیحی مبتنی بر 

ــ می شود اخاق دیگری را  فروتنی و سخا و بخشش بودـ 

نیز به این اخاق عاوه کرد، و در آثار ماکیاولی می توان 

اخاقّیاتی را که او می آفزاید را مشاهده کرد، اخاقّیات 

گناه و فاح ـــ و آشکارا می گوید که اخاق میهن پرستی 

را افضــل دانســته و مرجــح می دانــد. این گونــه می توان 

گفت که ماکیاولی با فراست، اخاق میهن پرستی را به 

اخاق مســیحی ترجیــح می   دهد، این طور کــه او اخاق 

مســیحی را اخاقــی زیبنــده می داند اّما معتقد اســت 

که چنین اخاقی برای انســانی کــه در جهان تاریخی و 

سیاســی زندگی می کنــد ناممکن اســت، در جهانی که 

تنهــا اخاق رومی شــهرونداِن مبارز پاگان قادر اســت تا 

ویرتــو و کامیابــی را در پی داشــته باشــد. ایضــاً می توان 

گفــت که در یک جهــان نمی توانند دو نظــام اخاقی با 

یکدیگر زندگی کنند، مگر اینکه هر دو دنیوی )سکوالر( 

شــوند، زیــرا هــر دو در جهان ســکوالر خصلتــی تصادفی 

ــ که  و سســت خواهنــد یافــت. با وجــود این اشــتراوسـ 

چندان شکاک نیست این ارزش های مسّلط را به »سّنت 

بزرگ« نســبت می دهد، ســّنتی که در آن عدالت شهر 

پیوسته با ارزش های استعایی سروکار دارد، ارزش هایی 

که به نحو فزاینده ای، ارزش های مرتبط با کشف و الهام 

یهودی و مسیحی بودند. اشتراوس می گوید که فلسفٔه 

شهر و وعدٔه الهی را هم زمان تضعیف و دنیوی کرد و این 

بــه انهدام هر دو انجامید. اشــتراوس باور به این نگرش 

را ســهل و راحت می داند که ماکیاولی قصد انهدام هر 

دو را داشــته اســت. اگر الگوی مربــوط به معنای پنهان 

را پــی بگیریــم، آن معانــی کــه اشــتراوس بــه ماکیاولــی 

منتســب می کنــد، خواهیــم دید که ایــن الگــو دو نکتٔه 

اساســی دارد. اّول اینکه، اشــتراوس تشــخیص می   دهد 

کــه ماکیاولــی به طــور ضمنــی روایــت مربوط بــه کتاب 

مقّدس و واقعّیت خدای یهودی و مسیحی را در پشت 

این روایت انکار می کند؛ و دوم، -گرچه این دو علناً در 

نظر او یکسان هستند- نخست رد و انکار این اندیشه را 

تشخیص می   دهد که شهر، بر پایٔه عدالت تأسیس شده 

اســت، و دوم، رد و انکار رابطٔه پیچیدٔه اشــراف و مردم، 

رابطــه ای کــه ماکیاولــی بــا ظرافت تمــام، ذیــل ویرتوی 

جمهوری خواهی بررســی کــرده بــود. ماکیاولی مطمئناً 

همیــن را نیز مردود دانســته اســت، زیرا آن را سســت و 

بــی دوام می دانســت و بــاز بدین خاطر کــه رابطه اش با 

استعا را نفی کرده بود.

روشــن اســت که در نظر ماکیاولی، جمهوری بر دیِن 

نازل شــده، رجحان و برتــری دارد. به همین جهت، اصًا 

جای تعّجب ندارد که اشــتراوس در کشــف داللت های 

ضمنــی ضد انجیلی و نه ضــد جمهوری خواهانه، توفیق 

بیشــتری کســب می کند. پاره ای تفاســیر اشــتراوس در 

خصــوص داللت های ضمنی ضد انجیلی گویا، تفاســیر 

صــادق و معتبــری هســتند، اگرچــه من اطمینــان ندارم 

کــه از در توافــق بــا پاگانیســم یــا بی خدایــی در آینــد. 

هنــوز جــا دارد بــه وارســی این فرض مشــغول شــویم که 

ماکیاولــی حقیقــت دوگانٔه پادوان۱۶ را صحیح و درســت 

اشتراوس به صراحت 
حمله به وحی را تاکتیکی 
در حمله به »سّنت بزرگ« 

می داند، سّنتی که در آن 
فیلسوف نه تنها غرض و 
مقصود خویش را پنهان 

می کند، بلکه در خصوص 
مخفی کردن غرض و 

مقصود خود نیز سخنی به 
میان نمی آورد
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می دانســته اســت. در ایــن حقیقــت دوگانه، جهــاِن بنا 

شــدن بر فاح و رســتگاری و جهان بناشــده بر سیاســت 

حاضر هستند اّما هم زیستی ندارند، هر چند باید نکتٔه 

اشــتراوس را بســیار جّدی گرفت که پادوان آورویست۱۷ 

خداونــد را عّلــت غایــی و نه عّلت کافــی تلّقی می کند، 

حال آنکه ماکیاولی ســخن چندانی دربــارٔه خداوند، هر 

چــه باشــد، به میان نمــی آورد. اّما به نظر من، اشــتراوس 

بــا تمــام جهد و کوششــی کــه بــرای تشــریح و توضیح و 

رد ســخنان ماکیاولــی در خصوص ارتباط متقابل ســنا و 

مردم، به خرج می   دهد، توفیقی حاصل نمی کند و موّفق 

نیســت؛ در توضیح او ماکیاولی به شمایل آریستوکراتی 

در می آید که به تعلیم طبقٔه حاکم، طبقه ای متشّکل از 

شــهریاران دغل کار، مشــغولّیت دارد. ایــن مطلب صرفاً 

نیمــی از حقیقت اســت، چنان که اشــتراوس نیز به طور 

ضمنــی، در فصــل نهایی فصلی درخشــان که به نکویی، 

قلمی گشــته بدان اذعان می کند، یعنی آنجا که اخاق 

جمهــوری و میهن پرســتی در مقــام اخــاق شایســته و 

معتبــر، اگرچه محــدود )و به تعبیر اشــتراوس( ناکافی و 

در شــکل بدیلی اخاقی مجــّدداً ظهور می کند و چیزی 

از تفســیر ضــد جمهوری خواهــی باقــی نمی مانــد مگــر 

ایــن گفتــٔه اشــتراوس کــه مــردِم ماکیاولــی »حکومت« 

نمی کنند اّما »در قدرت شــریک« هســتند. این تعابیر، 

به نوبت و مستمر، از اّول تا به آخر تاریخ مربوط به سّنت 

جمهوری خواهــی تکــرار می شــوند. در اینجا، اشــتراوس 

بیش از آنکه نظریه پرداز سیاســی خوبی باشد، فیلسوف 

سیاســی بهتــری اســت. بــا این حــال، اگــر بتــوان دربارٔه 

ســّنت جمهوری خواهــی در مقــام نوعی اصــول اخاقی 

اصیــل بحــث و فحص کرد، اصولی که هــر چند مایم و 

موافق با دیِن نازل شده نیست، اّما از آن جهت است که 

برای آنانی که در نظر ایشــان »ســّنت بزرگ« چیزی دور 

و غریــب با وحدت طبیعی بوده، چنین بوده اســت. در 

تقابل با آگوســتین، می توان ماکیاولی را یک نوپاگان به 

حســاب آورد، آگوستینی که برای او شهرهای دوگانه با 

یکدیگر توافق و ســازگاری نداشــتند. شــاید بتوان چنین 

نتیجــه گرفت که ماکیاولِی اشــتراوس که مثل شــیطان 

میلتون به تنهایی و برای نخستین بار یگانگی و وحدتی 

را که »ســّنت بزرگ« تا به حال از آن بهره مند بوده است 

بــه چالــش می گیــرد، چهره ای نــه تاریخی بلکه فلســفی 

اســت. بدیــن ترتیــب، تــاش کــردم -تاشــی کــه مقالٔه 

منســفیلد در ظاهر قصد دارد آن را محکوم به شکســت 

بدانــد- تا نشــان دهم می تــوان ماکیاولِی اشــتراوس را با 

شــکاکّیتی دوســتانه و ستایشــی راســتین مورد سنجش 

قرار داد. اّما اگر تمامی برهان اشتراوس، و کلیٔه پاسخی 

کــه او در آســتین دارد -یعنــی ایــن قضــاوت اشــتراوس 

کــه بــا تمّســک بدان، نســل بعدی بــه قضــاوت و داوری 

مــا خواهــد نشســت- به این بــاور کهنه و منــدرس ناظر 

بر نوشــته های رازآمیز و تفســیری که از این راز، پرده بر 

می دارد فروکاســته شــود چه می توان گفت؟ به کشــف 

خیــل داللت هــای ضمنــی -قصدمند یــا غیــر قصدمندـ 

به تفسیر رمز گشایانٔه فلسفه بین دورٔه رنسانس و انقاب 

فرانسه، به تفسیری که متن را منتسب به معانی رازآمیز 

می کنــد و معناهــای صریح و روشــن را وارونه می ســازد 

و حــد و حدودی جز اســتادی و هنرمنــدی خویش نمی 

شناســد؟ شــاید زمــان آن رســیده باشــد که اعــام کنیم 

ترکیــب ایــن دو بــاور که احدی جــز هواداران اشــتراوس 

به حقیقت اخاقی اعتنایی نمی کند و نفری جز ایشان 
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متن خوانــی نمی دانــد، تا بدان جایی رســیده اســت که 

پیــروان او را بــه فرقــه ای نابردبــار و پرخاشــجو و مخالف 

رواداری از مؤمنــان حقیقــی تبدیل کرده اســت. پیروان 

و شیفتگان اشتراوس از دانشی محرمانه ای برخوردارند 

که با اشتیاق و شوق نوکیشان، زنخ زدن و حّرافی عالمان 

و خطاناپذیری روحانیان مطرحش می سازند و در عرصٔه 

عمومی سخنان شــان صواب و صحیح به نظر می رســد، 

اّمــا تنها برای آنان که پیش تــر ایمان آورده اند. همچنین 

ایــن عقیدٔه ایشــان که می پندارند دیگر فاســفه، تباه و 

گمراه تر از آن هســتند که به فهم گفته های ایشــان نائل 

شــوند، باعــث شــده اســت تا بــر دندیســم۱۸ و خشــونت 

فریبــا بیفزاینــد، دو ویژگــی ای کــه متعّلق بــه گروهی از 

روشــنفکران محافظه کار اســت. آنان سخن می گویند تا 

 ما را حیرت زده و شــوکه کنند، آن هم چه شوکه کردنی.

من تاش کردم تا به تفکیک و جداسازی عناصر مربوط 

بــه نظریــه توطئــه و ابطال ناپذیــری از تفســیر اشــتراوس 

بپردازم، عناصری که اگرچه ضربٔه اندکی به آثار اســتاد 

زده انــد اّما در شــکل گیری صورتی ایدئولوژِی فروبســته 

نقش داشــته اند. حال تمایل دارم تا به طرح این پرســش 

بپردازم که آیا متوّجه شدید چگونه غالب نظریه پردازان 

سیاســی در عصــر کنونــی، پیروان اشــتراوس را کســانی 

می داننــد کــه مثــل راست کیشــان توطئه پنــدار رفتــار 

می کنند؟ مدام این ســخن را می شنویم که آنان سخت 

کار می کنند تا تنها روشن اندیشــان، جاهای خالی را پر 

کنند، و اینکه دانشــجویان اســتادان هواخواه اشتراوس 

از شــرکت در کاس های اســتادان مخالف با اشــتراوس 

شــیطان  آمــوزگاران  را  آنــان  زیــرا  می ورزنــد  اجتنــاب 

می پندارنــد. هــرگاه ایــن حرف هــا را می شــنوم، صــدای 

آشــنایی در گوش هایم می پیچد. گویا در شــرایطی قرار 

داریــم کــه حکایــت از نوعی ســوء ظن و بدگمانــی دارد. 

در چنیــن اوضــاع و احوالی، تنها بایســتی یــک کار کرد: 

نباید آنان را مّتهم نمود یا اقوال شــان را مردود دانســت. 

نباید وقت خود را در این باره تلف کنیم که کدام دسته 

به ســوء ظن مبتاســت، بلکه باید ســخت تــاش نماییم 

دربارٔه آن چیزی بحث کنیم که عماً بحث ناپذیر شــده 

است. در این صورت یا دیگر شاهد اّتهاماتی نظیر آنچه 

دیدیم نخواهیم بود یا این اّتهامات، دیگر حقیقی به نظر 

نخواهند رسید. من به صراحت بیان می دارم که تفسیر 

اشتراوســی واجد عناصری بحث ناپذیر می باشــد که راه 

را بــرای ســوءظن تســهیل می کننــد، لیکن تمــام جهد و 

کوشــش خود را به کار می بندم تا خاطرنشــان ســازم که 

باید شیؤه مواجهٔه اشتراوس با ماکیاولی را جّدی گرفت 

و شــکل مواجهٔه اشتراوس، از عناصر و وجوه قابل بحث 

بسیاری برخوردار است، عناصری که اکثر آن ها بهره مند 

از حقیقت هستند. و در آخر مایلم مقاله ام را با دعوت 

از هاروی منســفیلد به پایان برم تا ســرنیزٔه خود را زمین 

بگذارد و تیغ اکام۱۹ به دست گیرد، ساحی که در جای 

خود هم مایم تر است و هم باریک اندیشانه تر. نباید بر 

آتش خصومت ها و عداوت ها -بلی همین کلمه را به کار 

می برم- بیش از آنچه الزم است دمید.

1. goodness
2. Maimonides
3. Cryptographic exegesis
4. Hidden language
5. Willmoore Kendall
6. Eleusis
7. Chiappelli
8. Hexter
9. Whitfeld
  )Argumentum ex silenitio( بــر ســکوت:  برهــان مبتنــی   .۱۰
عبــارت اســت از نتیجــه ای کــه از راه ســکوت یا فقدان نشــانه و 

شواهدی مخالف به دست آید.
11. Logographic neccessity
۱۲. حــروف چهارگانه یــا Tetragrammaton اشــاره به این دارد که 
این حروف مجموعاً همان یهوه است. از زمان خاخام اباشائول بر 
زبان آوردن نام خداوند حرام اعام شد و به جای ذکر نام خدا از 
تعابیر دیگری مثل تتراگرامتان استفاده می شود، در اینجا پاکاک 
قصــد دارد تــا بر ناگفته ماندن پاره ای اقــوال و لزوم کنار هم قرار 

دادن آن ها برای فهم و درک آن ها تأکید کند.

13. Procopius
14. Sophos aner
15. Diodorus Siculus
۱۶. حقیقــت دوگانٔه پــادوان: )Paduan twofold truth( این نکته 
کــه هم زمان می توان دو حقیقــت متناقض )یکی دینی و دیگری 

فلسفی( را پذیرفت.
17. Paduan Averroist
۱۸. دندیســم: )Dandysim(  نگرشــی دال بــر پالودگــی و کمــال 

خویشتن.
۱۹. تیغ اوکام: )Occam's razor(  اصلی که به منطق دان و فیلسوف 
انگلیســی، ویلیام اوکام، منسوب شده است. گفته می شود که 
اوکام اصلــی را پیــش نهــاد که به »تیــغ اوکام«، »اصل امســاک« 
یــا »اصل اختصار تبیین« شــهرت یافت. مطابــق این اصل، هرگاه 
دربارٔه عّلت بروز پدیده ای دو توضیح مختلف ارائه شــود، در آن 
توضیحی که پیچیده تر باشــد احتمال بروز اشــتباه بیشــتر است 
و بنابراین در شــرایط برابر، احتمال صحیح بودن توضیح ســاده تر 

بیشتر می باشد.

پینوشتها

اشتراوس استفادٔه بسیار 
عجیب و گسترده از برهان 
مبتنی بر سکوت می نماید. 

هر کجا که ماکیاولی مهر 
سکوت بر لب زد و سخن 

نگفت، سخنی که بر 
اساس مقّدمات خود او، یا 
مقّدمات اشتراوس باید بر 

زبان می آورد، و هر کجا که 
ماکیاولی گزاره ای از اصول 
اخالقی سّنتی و قراردادی 
را مغفول گذاشته باشد یا 
داللتی ضمنی در واژگونی 

اخالق در دست نباشد، 
اشتراوس، حی و حاضر 

است که بیان نماید چون 
ماکیاولی فالن سخن را 

نگفته، حکمًا قصد داشته 
توّجه ما را به جانب این 
امکان جلب کند که می 

توانسته چنین سخنی 
یا سخن متضادی با آن 

بگوید
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خوف از اشتراوس
ک کا پاسخی کوتاه به مقالٔه پا

وی منسفیلد هار
ؤیا افخمی مترجم: ر
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برهـــان  ایـــن  طـــرح  بـــه  خـــود  پاســـخ  در  پـــاکاک 

می پـــردازد و ایـــن اســـتدالل را مطـــرح می کنـــد کـــه 

ـــر اســـت  ـــاب اشـــتراوس متضمـــن روشـــی ابطال ناپذی کت

و یـــا از چنیـــن روشـــی بهـــره می جویـــد. در جوابیـــٔه 

پـــاکاک، وارســـی چهـــار مســـئله از کتـــاب اشـــتراوس و 

ســـتایش او بـــا تّرهاتـــی افترا گونـــه دربـــارٔه دانشـــجویان 

و  صلـــح  پیشـــنهاد  بـــا  و  گشـــته  همـــراه  اشـــتراوس 

ســـازش خاتمـــه یافتـــه اســـت. پـــاکاک پـــس از اذعـــان و 

پذیرفتـــن ایـــن مطلـــب کـــه ماکیاولـــی »پـــاره ای اوقـــات 

لفـــاف  و  غـــاف  در  را  رســـواگر  و  فضیـــح  معناهـــای 

بیـــان می کنـــد و معانـــی پنهانـــی را منتقـــل می کنـــد.« 

کـــه  مـــی ورزد  اســـتنکاف  مســـئله  ایـــن  پذیـــرش  از 

معانـــی پنهـــان می تواننـــد بـــا قصـــدی منســـجم و )تـــا 

ـــا در واقـــع هســـتند؛  حـــدودی( پنهانـــی مرتبـــط باشـــند ی

زیـــرا »نتیجـــٔه ایـــن فـــرض کـــه کتاب هـــای شـــهریار و 

گفتارهـــا واجـــد گفتـــاری کامـــل هســـتند، ایـــن اســـت کـــه 

ــور  ــد این طـ ــرا بایـ ــد.« چـ ــل بینجامنـ ــیری کامـ ــه تفسـ بـ

باشـــد؟ اشـــتراوس فـــرض را بـــر ایـــن قـــرار داده اســـت کـــه 

احتمـــال زیـــاد دارد ماکیاولـــی از گفتـــاری کامـــل متمّتـــع 

بـــوده اســـت. اشـــتراوس خواســـته اســـت بـــا توّســـل بـــه 

ایـــن فـــرض، ماکیاولـــی را پیـــش از مطالعـــٔه تقریراتـــش و 

خصوصـــاً پیـــش از تأّمـــل دربـــارٔه قصـــد و مـــراد پنهانـــی 

کـــه ســـخنان خـــاف قاعـــده را در ایـــن کتـــاب توضیـــح 

ــار ماکیاولـــی را ناقـــص و  دهـــد و موّجـــه گردانـــد، گفتـ

به هیچ وجـــه  اشـــتراوس  فـــرض  ننهـــد.  نـــام  ناکامـــل 

ــان  ــد ]به سـ ــم بایـ ــیر هـ ــه تفسـ ــت کـ ــن نیسـ ــن ایـ متضمـ

ــار[ کامـــل باشـــد، چراکـــه تفســـیر اشـــتراوس بایـــد  گفتـ

از  بیـــش  مثـــل تفاســـیر ســـایر متخّصصـــان -و حّتـــی 

آنـــان- منســـجم و موافـــق بـــا متـــن باشـــد. اشـــتراوس 

ــد،  ــتعمال می کنـ ــتار اسـ ــد نوشـ ــه در نقـ ــا ظرافتـــی کـ بـ

قواعـــد و معیارهـــای مرســـوم تفســـیر عالمانـــه را ترّقـــی 

داده اســـت، نـــه اینکـــه چنیـــن قواعـــد و معیارهایـــی 

را کنـــار گذاشـــته باشـــد. اشـــتراوس بـــا هنرمنـــدی بـــه 

ـــه پرداختـــه اســـت،  انکشـــاف مـــراد و مقاصـــد هنرمندان

اّمـــا بـــا ایـــن عمـــل نه تنهـــا از نقـــد فـــرار نکـــرده بلکـــه خـــود 

ــات  ــرض حمـ ــژه ای در معـ ــول و ویـ ــو غیرمعمـ را به نحـ

منتقـــدان قـــرار داده اســـت. اشـــتراوس زنـــخ نمی زنـــد 

َجویـــده  نمی گیـــرد،  کنـــاره  نمی کنـــد،  پرچانگـــی  و 

ســـخن نمی گویـــد، کســـب تکلیـــف نمی کنـــد، حـــدس 

ـــان ســـر  ـــدازد و فغ ـــا و حســـرتا راه نمی ان ـــد، دریغ نمی زن

ـــه  ـــردازد. نکت ـــه وعـــظ و نصیحـــت نمی پ ـــا ب نمی دهـــد، ی

ــام  ــه اّتهـ ــتراوس بـ ــردن اشـ ــوم کـ ــه محکـ ــت کـ ــن اسـ ایـ

ــه  ــت کـ ــفیهانه اسـ ــدازه ای سـ ــان انـ ــری همـ ابطال ناپذیـ

ـــاکاک به جهـــت ابطـــال  ـــه پ تقدیـــر و ارزش قائـــل شـــدن ب

ــتراوس. ــرات اشـ ــردن نظـ نکـ

فـــرض اشـــتراوس ابـــداً متضمـــن تفســـیری دلبخواهانـــه 

تشـــویق  و  تفســـیری دعـــوت  بـــه چنیـــن  یـــا  نیســـت 

نمـــودم،  مدلـــل  پیش تـــر  کـــه  همان طـــور  نمی کنـــد. 

ــکان را  ــن امـ ــه ایـ ــت کـ ــی اسـ ــک فرضـ ــا یـ ــرض او تنهـ فـ

بـــرای تفســـیرگر مهّیـــا می کنـــد تـــا از آن بپرهیـــزد. اّمـــا 

ـــرض  ـــم؛ ف ـــه ای را گوشـــزد کن ـــاره نکت ـــا دوب الزم اســـت ت

اشـــتراوس چیـــزی جـــز یـــک فرضیـــه نیســـت و بایـــد بـــه 

محـــک آزمـــون و ســـنجش گذاشـــته شـــود و ضمانتـــی 

ـــن فرضـــی در کار تفســـیر وجـــود  ـــق چنی ـــرای توفی هـــم ب

ـــف را در دســـتور  ـــا این همـــه، اگـــر فـــرض مخال ـــدارد. ب ن

کار قـــرار دهیـــم، یعنـــی بیـــان کنیـــم کـــه هـــر گفتـــاری 

مغلوبّیت مـــان  و  مقهورّیـــت  اســـت،  ناکامـــل  ناچـــاراً 

بـــا »فروتنـــِی پیش پـــا  پـــاکاک  اگـــر  قطعـــی می بـــود. 

افتـــادٔه« خـــود ایـــن فـــرض مخالـــف را برگزینـــد، بـــه 

این ســـان، اّدعـــای درک و فهمـــی کامـــل دارد و درون 

نوعـــی ایدئولـــوژی ســـخت و فروبســـته می زیـــد.

مضمون گـــذاری  در  پـــاکاک  برهـــان  حقیقـــت،  در 

از  گـــذار  دارد،  جـــای  تبیین نشـــده  اّمـــا  آگاهانـــه 

کـــه در »ماهّیـــت  آن چیـــزی  بـــه »زبـــان.  »گفتـــار« 

را  فاســـفه  کـــه  چیســـت  دارد«  وجـــود  زبـــان  خـــود 

فرهنگ هـــا  و  نســـل ها  مجـــرای  از  تـــا  مـــی دارد  بـــاز 

بـــا یکدیگـــر ســـخن بگوینـــد؟ چـــرا بایـــد تـــا آن انـــدازه 

ماکیاولـــی به طریـــق غیـــر مســـلوک گام نهـــد کـــه در 

مرقومـــٔه مشـــهور خـــود در دهـــم دســـامبر ۱۵۱۳ مّدعـــی 

گـــردد کـــه بـــا باســـتانیان ســـخن می گویـــد؟ اشـــتراوس 

و  واکاوی  از  )پیـــش  می گـــذارد  ایـــن  بـــر  را  فـــرض 

معاینـــه ایـــن فـــرض را مـــردود نمی دانـــد( کـــه فاســـفه 

اشـــتراوس  بگوینـــد.  ســـخن  یکدیگـــر  بـــا  می تواننـــد 

ــی،  ــفٔه سیاسـ ــی از فاسـ ــروه خاّصـ ــه گـ ــد کـ ــه شـ متوّجـ

آن گروهـــی کـــه ایشـــان را مـــدرن می نامـــد، آگاهانـــه 

شـــرکت  خطرناکـــی  جمعـــی  عمـــل  در  عامدانـــه  و 

جســـتند، عملـــی کـــه به میزانـــی توطئه آمیـــز بـــود. کل 

کار و تمرکـــز اشـــتراوس بـــر فلســـفٔه سیاســـی مـــدرن 

دانســـت:  پـــاکاک  پرســـش  بـــه  پاســـخی  می تـــوان  را 

ــور  ــد؟ به منظـ ــانی بودنـ ــه کسـ ــی چـ ــان ماکیاولـ مخاطبـ

آنکـــه بتوانیـــم مســـئولّیت ماکیاولـــی در قبـــال مدرنیتـــه 

ــن را  ــد ایـ ــم، بایـ ــرار دهیـ ــی قـ ــص و وارسـ ــورد تفّحـ را مـ

اشتراوس زنخ نمی زند 
و پرچانگی نمی کند، 

کناره نمی گیرد، َجویده 
سخن نمی گوید، کسب 

تکلیف نمی کند، حدس 
نمی زند، دریغا و حسرتا 

راه نمی اندازد و فغان 
سر نمی دهد، یا به وعظ 

و نصیحت نمی پردازد. 
نکته این است که محکوم 

کردن اشتراوس به اّتهام 
ابطال ناپذیری همان 

اندازه ای سفیهانه است که 
تقدیر و ارزش قائل شدن 
به پاکاک به جهت ابطال 

نکردن نظرات اشتراوس
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ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی
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بفهمیـــم کـــه نخســـتین مخاطبـــان )و نه تنهـــا مخاطبـــان( 

کـــه  هســـتند  دیگـــری  سیاســـی  فاســـفٔه  ماکیاولـــی 

ـــد.  ـــر عهـــده دارن ـــاک او را ب ـــات خطرن فرماندهـــی عملّی

ماکیاولـــی هنگامـــی کـــه مخاطـــب قرارشـــان می دهـــد، 

ــٔه او بپیوندنـــد،  ــه اندیشـ ــه بـ ــان مـــی خواهـــد کـ از ایشـ

به نحـــوی کـــه انـــگار ایـــن عمـــل، مرغـــوب طبـــع ایشـــان 

اســـت و یـــا برایشـــان ضـــرورت دارد. اندیشـــٔه ماکیاولـــی 

تـــا حـــدودی واجـــد ماهّیـــت و طبعـــی پنهانـــی اســـت، اّمـــا 

ـــوان اظهـــار کـــرد کـــه اندیشـــٔه پنهـــان و مســـتور او  نمی ت

به ٔواســـطٔه روش هـــای مکانیکـــی رمزگشـــایان منکشـــف 

خواهـــد شـــد، و اشـــتراوس نیـــز نـــه قصـــد چنیـــن کاری 

دارد و نـــه آن را پیشـــنهاد می کنـــد؛ بدیـــن رو، بیـــان 

داشـــتم کـــه وقـــت کافـــی بـــرای فهـــم و درک کتـــاب 

اشـــتراوس بـــه امتـــداد تغییـــر دیـــن خواهـــد بـــود. پـــاکاک 

ـــه کـــردن ابطـــال یکـــی  ـــه چالـــش مـــن ]در ارائ در پاســـخ ب

از گفته هـــای اشـــتراوس[ چهـــار نکتـــه را »مـــورد بحـــث 

قـــرار می دهـــد« اّمـــا نمی گویـــد کـــه اشـــتباه ســـخنان 

اشـــتراوس در کجاســـت. پـــاکاک ابتـــدا عنـــوان می کنـــد 

بـــه بیراهـــه  ایـــن نظـــر  بیـــان  کـــه مـــن و کروچـــه در 

ـــه« به طـــور  ـــه توب ـــه ب ـــی در »توصی ـــم کـــه ماکیاول رفته ای

پنهانـــی مزاحـــی را بـــاز گفتـــه اســـت. کروچـــه و مـــن 

ــدازه  ــک انـ ــه یـ ــود، »بـ ــی می شـ ــاکاک مّدعـ ــه پـ چنان کـ

ــوچ و  ــی پـ ــه آن را »جوکـ ــرا کروچـ ــتیم« زیـ ــا نیسـ به خطـ

فاقـــد معنـــا« خوانـــد و اّمـــا بـــه نظـــر مـــن هیچ کـــدام از 

مطایبـــات ماکیاولـــی پـــوچ و بی معنـــا نیســـتند. اّمـــا اگـــر 

ماکیاولـــی توبـــه را بـــر حســـب ویرتـــوی مســـیحی، نوعـــی 

امـــکان جـــّدی در نظـــر گرفتـــه بـــود، ایـــن مســـئله را در 

کتاب هـــای شـــهریار و گفتارهـــا، یعنـــی کتاب هایـــی 

کـــه در آن هـــا هـــر آنچـــه را کـــه می دانســـت بـــه لفـــظ 

می گذاشـــت.  بررســـی  و  بحـــث  بـــه  بـــود،  آورده 

ماکیاولـــی در »توصیـــه« و ســـفارش خویـــش خاطرنشـــان 

پشـــیمان  می توانـــد  چگونـــه  شـــخص  کـــه  می ســـازد 

ــم  ــاز هـ ــد و بـ ــر رسـ ــه نظـ ــه بـ ــا این گونـ ــد یـ ــل باشـ و خجـ

ماکیاولیایـــی رفتـــار کنـــد. چنـــدان کـــه ماکیاولـــی بیـــان 

ـــه مســـتلزم تـــرس و دلواپســـی در پیشـــگاه  می کنـــد، توب

»اصـــول اخاقـــی ناســـازگار« نیســـت.

دوم؛ پـــاکاک مـــراد و مقصـــود پنهـــان ماکیاولـــی در 

ــد  ــاث را می فهمـ ــتان داوود و گولیـ ــری از داسـ بهره گیـ

ــی  ــود ماکیاولـ ــراد و مقصـ ــه مـ ــد کـ ــرار نمی کنـ ــی اقـ ولـ

کتـــاب  بـــا  او  عـــداوت  بـــر  آشـــکاری  بیّنـــٔه  و  قرینـــه 

پـــاکاک داللـــت  بـــر همیـــن قیـــاس،  مقـــّدس اســـت. 

آشـــوب گر ماکیاولـــی در نقـــل قـــول از پروکوپیـــوس در 

گفتارهـــا )کتـــاب دوم فصـــل هشـــتم( را می پذیـــرد اّمـــا 

بـــا آن مخالفـــت می  کنـــد. همچنیـــن او قبـــول می کنـــد 

کـــه اشـــتراوس دربـــارٔه گفتارهـــا )کتـــاب دوم فصـــل 

آشـــوب گرانٔه  قصـــد  از  پذیرفتنـــی  نمونـــه ای  پنجـــم( 

بیـــان می کنـــد  مـــی دارد، ولیکـــن  ماکیاولـــی عرضـــه 

کـــه اشـــتراوس بـــا اصـــرار و ابـــرام بـــر ایـــن مطلـــب کـــه 

در  تغییـــر  ســـه  کـــه  اســـت  می دانســـته  ماکیاولـــی 

درازای ۵ هـــزار ســـال به معنـــی یـــک تغییـــر در هـــر ۱۶۶۶ 

ــد.  ــاه می کنـ ــراب و تبـ ــود را خـ ــخن خـ ــت، سـ ــال اسـ سـ

ـــداد کتاب هـــای  ـــه تع ـــه ک ـــن نکت ـــه ای ـــه ب ـــا عطـــف توّج ب

لی ویـــوس ۱۴۲ تـــا بـــوده اســـت، پـــاکاک به دلیـــل عـــدم 

آشـــنایی بـــا ادبّیـــات فرعـــی، قرینـــه و شـــاهدی را نادیـــده 

می گیـــرد کـــه نشـــان می دهـــد ماکیاولـــی همـــواره از 

تعـــداد فصـــول کتاب هایـــش آگاه بـــوده اســـت.

ما اکنون می دانیم که او 
سالیان مدیدی درصدد 
بوده است تا کتاب 
اشتراوس را به عنوان کتابی 
که از پاره ای جهات به نحو 
شگفت انگیزی تیزبینانه اند، 
بستاید. اّما خوف آن 
را داشته که به جهت 
ستایش ناقص و بی حال 
و بی جانش به او سرنیزه 
 ، بزنند و به همین خاطر
تمام تمجید و ستایش خود 
را به دل کشیده و َدم بر 
نیاورده است
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ظریـــف  »نکته هـــای  بـــه  توّجـــه  عـــدم  بـــا  پـــاکاک 

بدیـــن  نهـــاده ام،  او  پیـــش  در  مـــن  کـــه  باریکـــی«  و 

در  ماکیاولـــی«  کـــه  نمی کنـــد  پیـــدا  التفـــات  نکتـــه 

را  خویـــش  »پنهـــان کاری  ماکیاولـــی  کـــه  نمی یابـــد 

پنهـــان نمی کنـــد« و به طـــور عملـــی نشـــان می دهـــد 

کـــه مهـــره ای دیگـــر در آســـتین دارد. مـــن زمانـــی کـــه از 

معنـــای یکـــی و فقـــط یکـــی از مقاصـــد و اغـــراض قصدهـــا 

و منظورهـــای ماکیاولـــی حرفـــی بـــه میـــان آوردم، هدفـــم 

کشـــف یـــک و تنهـــا یـــک رّدپـــا بـــود، نـــه رّدپـــای فـــردی 

کـــه در جزیـــره ای اســـت و می پنـــدارد از ســـکنه خالـــی 

اســـت و باشـــندٔه دیگـــری نـــدارد. پـــاکاک تظاهـــر بـــه 

ایـــن می کنـــد کـــه از حضـــور هیـــچ آدم دیگـــری اطّـــاع 

ــتاده  ــرٔه دور و غریبـــی فرسـ ــه جزیـ ــه بـ ــگار کـ نـــدارد، انـ

شـــده اســـت. لحـــن انتقام جویانـــه و چواندازی هـــای 

ــدار  ــدٔه غیرجانبـ ــر بیننـ ــاکاک هـ ــات پـ ــٔه تّرهـ یـــک جانبـ

و بی طرفـــی را مطمئـــن می ســـازد کـــه گفته هـــای او 

تکلیـــف  احســـاس  او  اســـت.  نبـــوده  غیرجانبدارانـــه 

خـــود،  شـــایعات  و  نـــاروا  پندارهـــای  تـــا  می کنـــد 

ــاپ  ــد، را چـ ــود و می چرخـ ــش می شـ ــه پخـ ــایعاتی کـ شـ

توصیـــه  بزرگ منشـــی  و  مناعـــت  بـــا  پـــاکاک  کنـــد. 

ـــا  ـــم، اّم ـــم و گذشـــته را فرامـــوش کنی ـــد کـــه بیایی می کن

در عیـــن حـــال، بـــه بســـتن راه بـــر هـــر تاشـــی کـــه روایـــت 

او از گذشـــته را اصـــاح و ترمیـــم کنـــد، می بنـــدد و 

ســـخنان دوســـتانه و مشـــفقانٔه وی تنهـــا در راســـتای 

موّجـــه جلـــوه  دادن برداشـــت های غلـــط، توهین هـــا و 

تهمت زدن هایـــش اســـت. جـــای بســـی تأســـف دارد کـــه 

مـــن و امثـــال مـــن بـــدون اینکـــه خـــود بدانیـــم باعـــث و 

ــتی را  ــخنان ناشایسـ ــن سـ ــاکاک چنیـ ــه پـ ــم کـ ــی آنیـ بانـ

بـــر ضـــد اشـــتراوس تکـــرار کنـــد. مـــا اکنـــون می دانیـــم 

کـــه او ســـالیان مدیـــدی درصـــدد بـــوده اســـت تـــا کتـــاب 

ــات  ــاره ای جهـ ــه از پـ ــی کـ ــوان کتابـ ــتراوس را به عنـ اشـ

اّمـــا  بســـتاید.  تیزبینانه انـــد،  شـــگفت انگیزی  به نحـــو 

ناقـــص  ســـتایش  به جهـــت  کـــه  داشـــته  را  آن  خـــوف 

بـــه  و  بزننـــد  ســـرنیزه  او  بـــه  بی جانـــش  و  بی حـــال  و 

ـــه دل  همیـــن خاطـــر، تمـــام تمجیـــد و ســـتایش خـــود را ب

کشـــیده و َدم بـــر نیـــاورده اســـت. پـــاکاک حّتـــی در 

کتـــاب جدیـــد مفّصـــل و پردامنـــٔه خویـــش، شـــجاعت 

آن را نداشـــته اســـت کـــه حّتـــی یک بـــار و فقـــط یک بـــار 

بـــه کتـــاب اشـــتراوس ارجاعـــی بدهـــد و یـــا حّتـــی در 

کتابنامـــٔه خـــود نـــام ایـــن کتـــاب را بیـــاورد کـــه ایـــن 

ـــدازه او هـــراس  ـــا چـــه ان خـــود نمایانگـــر ایـــن اســـت کـــه ت

عمیقـــی ]از اشـــتراوس[ دارد. اّمـــا آنچـــه خوارداشـــِت 

اندوهنـــاک و آمیختـــه بـــا ســـهل انگاری متکّبرانـــه بـــه 

نظـــر مـــی رســـد، چیـــزی جـــز تمجیـــد شـــرمناک نیســـت. 

ــدم  ــه نقـ ــندم کـ ــنود و خرسـ ــوع خشـ ــن موضـ ــن از ایـ مـ

باعـــث تحریـــص و برانگیختـــن او شـــده و موجبـــات یـــأس 

او را فراهـــم نکـــرده و فرصـــت را از دســـت نـــداده اســـت 

تـــا آنچـــه را ســـال های متمـــادی در دل داشـــته و در 

ســـر می پنداشـــته بـــر زبـــان آورد. جـــای شـــّکی نیســـت 

ترویج کننـــدٔه  اشـــتراوس  دارد  گمـــان  پـــاکاک  کـــه 

اخاق گرایـــی اســـت و بـــا تمـــام قـــوا و از عمـــق وجـــود، 

ـــده شـــده را برگزیـــده اســـت کـــه  ایـــن پنـــدار کهنـــه و ِدُم

بـــا  پـــاکاک  ماکیاولـــی را آمـــوزگار ابلیـــس می دانـــد. 

اصـــرار بـــر بدفهمـــی عبـــث و بی حاصـــل خـــود و عـــداوت 

ـــر  ـــدگان خـــود را ب ـــد، دی ـــی آن می آی نامربوطـــی کـــه از پ

آنچـــه مـــن بـــرای عبـــور و درگذشـــتن از چنیـــن بـــاوری 

اظهـــار نمـــوده ام، فـــرو می بنـــدد.

اندیشٔه ماکیاولی تا 
حدودی واجد ماهّیت و 

طبعی پنهانی است، اّما 
نمی توان اظهار کرد که 

اندیشٔه پنهان و مستور 
او بهٔ واسطٔه روش های 

مکانیکی رمزگشایان 
منکشف خواهد شد، و 
اشتراوس نیز نه قصد 

چنین کاری دارد و نه آن را 
پیشنهاد می کند؛ بدین رو، 
بیان داشتم که وقت کافی 

برای فهم و درک کتاب 
اشتراوس به امتداد تغییر 

دین خواهد بود
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نقد نظام نامٔه حکومتی آلمان
دست نوشتٔه منتشرناشدٔه گئورگ ویلهلم فردریش هگل 
در حدود ۱۸۰۲-۱۸۰۰
ترجمٔه علی نجات غالمی

گئورگویلهلمفردریشهگل)۱77۰-۱۸3۱(همچونسلفخود
امانوئــلکانــت،میراثیغنیوپیچیــدهبرایتاریِخسیاســیوفکرِی
آلمانِیمدرنبهیادگارگذاشــت.فلسفٔهدوراِنبلوِغاورامیتوان
گفتکهعقِلروشنگرِیراتاریخیمیکندوفرهنگهارادرمعنایی
هردریبهمثابٔهموضوِعحیاتِیتاریخجایگزیِنفردعاقلمیســازد.
ایــندولــتبــودکهبــهفرهنگهــاوافــراددردلآنهــااخالقیاتی
»عینّیتیافته«وآزادیایمقتضِیتوسعٔهتاریخیشانعطامیکرد.
درفراینــِدتاریخــی،مردمــیکــهازخــاللفرهنگهــاودولتهــاکار
میکردند،پرگشتگِیآزادیشانرامحّققمیساختندکهاینبازنماِی
تحّقــِقایــدٔهخودخدانیزبود.دراینمتنکــهدرخالِلحیاِتهگل

نامنتشــرهباقیماند،نویســنده–کهاستادیجوانبودوشیفتٔه
منظــرٔهانقــالِبفرانســهوتأثیــرفاجعهبــاِرآندرآلمانشــدهبود-
امپراطــورِیمقــّدسرومرابیجــانوبــیروحاعــالمکــردوبــهیــک
»تســئوسآلمانی«متوّســلشــد.کســیکه)مانندناپلئــوندرآن
زمانه(،نخستبهشمشیرعملکند،یعنیآلمانراتحتیکدولت
مرکــزِیقدرتمنــدمّتحدســازد.بههرحال،درمنظرمعنــاِیآلمانیاز
آزادیاصللیبراِلنمایندگِیمردمینیزبایدرعایتشــود.اگرچهبا
پیشــرفتدرقرننوزدهمبیســمارکبودکهبهنظرمیرسدنقش
تسئوسرابازیمیکند.دراینرسالههگلشدیدًاشکستپروس

دردفاعازمنافعگستردهتِرآلمانرابهبادانتقادمیگیرد.
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آلمــان دیگــر یک دولت ]=کشــور[ نیســت. آمــوزگاران 

کهن سال حقوق اساسی، آن کسانی که در کار پرداختنی 

به حقوق اساسی آلمانی بودند ]...[ تا مفهومی برآمده از 

نظام نامٔه آلمانی را تثبیت کنند، عاجزند از اجماع بر این 

مفهوم تا آن دم که جدیدها از جهد در پی یافتنش دست 

بدارند، ]...[. دیگر هیچ نزاعی بر سر این نیست که ذیل 

کدام مفهوم، نظام نامٔه آلمانی گنجیدنی است، هرآنچه 

دیگر فهمیدنی نباشد دیگر نیست. اگر بناست که آلمان 

اصاً دولتی باشد، این دولِت اضحمال را چه می توان نام 

نهاد به از آنچه دانشوری خارجی در عرصٔه حقوق اساسی، 

آنارشــی می نامــدش؛ اگر این پاره ها خــود را دوباره در دل 

ایــاالت ]=دولت هــا[ قــوام نمی دادند، که برایشــان وجوِد 

همچنانــی، کــم از خاطرٔه پیوندی ســابق، هنوز هم شــبح 

اّتحادی باقی بگذارد؛ ]...[.

ســامت یــک دولــت، آنچنــان در آرامش صلــح نمایان 

نمی شــود کــه در هــول و والی جنــگ. اّولــی دولت لّذت 

اســت و فعالّیــت در انــزوا؛ ]اینجــا[ حاکــم، پــدر خردمند 

خانواده اســت که صرفاً چیزهای معمولی را از تابع هایش 

طلب می کند؛ اّما در جنگ، استحکاِم نسبِت همه با کل، 

نشــان می دهــد که او چه میزان امــوری را تدبیر کرده که 

بتواند از ایشان طلب کند و چقدر خوب می توانند آن ها 

را از ســر رضایــت و به دلخــواه انجام دهنــد. از این رو در 

جنگ با جمهوری فرانسه، آلمان این را به تجربه دریافت 

که دیگر یک دولت نیســت ]...[ و از نتایج ملموس آن از 

کــف دادن برخــی از زیباترین ســرزمین های آلمان و چند 

میلیون نفر از ساکنانش بود ]فرانسه کرانٔه چپ رود راین را 

در معاهدٔه لونویل در سال ۱۸۰۲ ضمیمه کرده بود[، باری 

از بدهی ]... بر جای ماند[ و نیز ]...[ ایاالت بسیار دیگری 

آنچه را از کف دادند که بزرگ ترین دارایی شان بود، یعنی 

ایالتی برای خود بودن را.

اّما آنکس که بخواهد بر طبق آنچه باید رخ دهد، یعنی 

بر طبق قوانین کشــور، بداند که در آلمان معموالً چه رخ 

می دهــد، به اعلی درجه برخطاســت؛ زیــرا اضمحال یک 

کشــور ]=دولت[ بدواً آنجایی تشخیص داده می شود که 

همه چیز متفاوت با قوانین، در جریان باشد؛ ]...[ چراکه 

آلمانی هــا دقیقــاً به خاطــرِ مفاهیم شــان اســت کــه چنین 

ناصادق به نظر می رســند در تصدیق  نکردِن چیزی آنگونه 

کــه هســت، ]...[ آن ها بــه مفاهیم  یعنی قوانیــن و قواعد 

خــود وفــادار می مانند اّمــا به هرحال رخدادهــا معموالً با 

آن ها هم خوانی ندارند، ]...[ لیک مفهومی دیگر مفاهیم 

را در بــر می گیــرد، ایــن مفهــوم اســت کــه آلمــان اصــًا 

دولت باشــد، چراکه پیش از این یک دولت بوده اســت و 

صورت هایی که جان بخشــی از آن ها گریخته است هنوز 

حاضرند. سازماندهِی این جسد که نظام نامٔه دولِت آلمان 

در مواجهٔه با مصیبت، 
بی نظمی و کوری، یک 

دولتمرد ایتالیایی با 
احتیاطی سرد، ایدٔه 

ضروری نجات ایتالیا را با 
اّتحاِد آن در یک دولت 

درک کرد. او انسجاِم 
مستحکِم مسیری را روشن 

ساخت که هر دوِی این 
نجات  یافتن و این جنون 

کوِر زمانه ضرورتش 
می بخشید و با کلماتی 

آتشین از شاهزادٔه خود 
خواست که نقِش واالی 

ناجِی ایتالیا و شکوِه 
پایان دادن به فالکتش را 

عهده دار شود
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نامیده می شــود، در حیاتی شــکل گرفته اســت که کامًا 

متفاوت اســت با آنی که زین پس و اکنون در آن ســکنی 

دارد؛ عدالــت و قدرت، خرد و دالوری روزگاران گذشــته، 

شــرف و خون، سعادت و فاکِت نسل هایی که دیرزمانی 

است که در زوال اند و آداب و رسوم و روابطی که با آن ها 

محــو گشــته اند، در فرم هــای این جســد بیان می شــوند؛ 

اّمــا مســیر زمــان و فرهنگی که در آن بســط یافته اســت، 

سرنوشِت آن زمانه و حیاِت این زمانه را از یکدیگر گسسته 

اســت. ســازه ای که در آن، آن تقدیر سکنی داشت، دیگر 

با تقدیرِ زمانٔه حاضر حمایت نمی شــود و عقل و شــرافت 

از روِح جهــان بــه انزوا رانده شــده اســت؛ اگر این قوانین، 

حیات کهن شان را از دست داده اند، پس سرزندگِی حاضر 

ندانســته اســت که چگونه خود را در قوانین مقّرر ســازد. 

]...[ و کل در اجزایش گسســته است، یعنی دولتی دیگر 

در کار نیست ]...[.

این فرم از نظام نامٔه حکومتی آلمان ...

این فرم از نظام نامٔه آلمان عمیقاً ریشه در آنچه داشت 

که آلمان را مشهورترین ساخت، یعنی ریشه در تکانه اش 

بــرای آزادی؛ همیــن رانه بــود که مانع از این شــد تا مردم 

آلمان بدل به مردمی شوند که تابع قدرِت دولت عمومی 

شوند، پس از اینکه همٔه دیگر مردمان اروپایی تابع قاعدٔه 

یک دولت عمومی شدند. بر سرسختِی شخصّیِت آلمانی 

نمی توان غلبه کرد، مگر اینکه اجزاء جزیی، جزئیِت خود 

را فــدای جامعه کنند، یعنی همه در یک امر کّلی مّتحد 

شــوند و آزادی را در آزادِی مشــترکی بیابنــد کــه تابع یک 

اقتداِر دولتِی عالی باشد.

]...[ قــدرِت عالی دولتی در میان مردماِن اروپایی یک 

قدرِت عمومی بود که در آن هر کســی مســتحق سنخی 

سهم آزاد و شخصی بود. آلمانی ها نمی خواستند که این 

سهِم آزاِد شخصی مّتکی بر خودسری را به یک سهم آزاِد 

مســتقل از خودسری بدل ســازند که مشتمل بر کلّیت و 

نیروی قوانین است، بلکه ایشان اخیرترین وضعّیت خویش 

را مبتنــی بــر آن وضعّیتــی از امــور کردنــد که نامشــروع  

نیســتند بلکــه با خودســرِی بی قانون ســاخته می شــوند. 

وضعّیت اخیر، مســتقیماً از وضعّیتی برمی آید که مّلت 

در آن یــک مــردم را بــدوِن اینکــه یــک دولت باشــند قوام 

می بخشــد. در ایــن زمانــه از آزادِی کهِن آلمانــی، فرد در 

زندگی و کردارش قائم به خویش است، او افتخار و تقدیر 

خویش را دارد نه بر اســاِس نســبتی با یک طبقه، بلکه بر 

اســاِس خویش؛ ]...[ او از طریق عرف، مذهب یا یک روح 

زیســتٔه نادیدنــی بــه ُکل مربــوط اســت، و بجــز در عایق 

ســترِگ اندکی، او در فعالّیت و کردارش به خودش اجازه 

نمی دهد که مقّید به کل شود ]...[.

]...[ در نتیجٔه این کار ارادی که به تنهایی آزادی نامیده 

می شود، حلقه های خشونت بر دیگری، بر طبِق شانس و 

منــش، بــدوِن توّجه بــه هیچ گونه کلّیتی و بــا محدودّیِت 

اندکــی از جانِب آنچه خشــونِت دولتی نامیده می شــود، 

شــکل گرفتند؛ چراکــه این تقریبــاً در تضاد با افــراد امری 

است ناموجود.

گذِر زمان این حلقه های خشونت را تثبیت کرد. اجزای 

قدرِت دولتِی عمومی بدل به کثرتی از مالکّیت انحصاری 

شدند، مبتنی بر خوِد دولت و بر طبق هیچ قاعده یا اصلی 

توزیع نشدند. این مالکّیِت چندوجهی یک نظام از حق ها 

را شــکل نمی دهد، بلکه مجموعه ای بــدوِن اصل را ایجاد 

می کند ]...[.

]...[ حق هــا و قدرت هــای سیاســی، مناصبــی دولتــی 

نیســتند کــه بر طبــق یــک ســازماندهی از کل، محاســبه 

شوند. دستاوردها و وظایِف فرد بر طبق نیازهای کل معّین 

نمی شوند؛ بلکه هر عضو یکتایی از سلسله مراتِب سیاسی، 

هر خانداِن ســلطنتی، هر طبقه ای، هر شهری، هر صنفی 

و امثالهم، هر حق یا وظیفه ای در نسبت با دولت داشته 

دولت نیازمند یک مرکز 
عام ]یک پادشاهی و 
جایگاه ها[ است که در آن 
ع، روابط  قدرت های متنّو
با قدرت های خارجی، 
قدرت نظامی و امور 
مالِی مربوط به آن و غیره 
مّتحد شوند. یک مرکز ]که[ 
عالوه بر مدیریت، قدرتی 
ضروری نیز دارد تا خود 
و تصمیماتش را تصدیق 
کرده و اجزای منفرد را 
مّتکی بر خویش کند
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باشــد را بــرای خــودش کســب کــرده و دولت بــا قدرتش 

بدین سان حذف می شود و کارکردی دیگر نخواهد داشت، 

غیر از اعاِن اینکه قدرتش از آن سلب شده است؛ طوری 

که هنگامیکه دولت همٔه قدرت اش را از دست می دهد و 

در عین حال مالکّیِت فردی مّتکی بر قدرت دولت است، 

مالکّیِت آن هایی که پشتیبانی غیر از قدرت دولت ندارند 

– که پوچ است – باید متزلزل باشد.

اصول حقوق عمومی آلمان، بنابراین مشتق از مفهومی 

از یک دولت، یا مشتق از مفهومی از یک نظام نامٔه خاص 

یا یک پادشاهی یا امثالهم نیست و نظام نامٔه آلمان علمی 

بر طبق اصول نیست، بلکه ثبتی از متنّوع ترین حق های 

قانونی شده بر طبق اسلوِب حقوق خصوصی است. قوای 

مقّننه، قضائی، کلیسایی و نظامی به نامنتظم ترین شکل و 

در نابرابرترین سهم ها درهم آمیخته، تقسیم شده و ترکیب 

می شوند، درست به همان میزانی که مالکّیِت خصوصِی 

افراد متنّوع است.

از خــال وداع های رایشــتاگ، موافقت نامه های صلح، 

تســلیمِ انتخاباتــی، قراردادهای خانه، تصمیمــاِت دادگاه 

رایــش و غیــره، دارایــی سیاســی هــر یــک از اعضــای بدنٔه 

سیاســِی آلمان بــا دّقت وافری تعیین می شــود. دّقت در 

این خصوص به همه بسط داده شده است و به هر چیزی 

و نیــز به چیزهــای ظاهراً پیش پاافتاده با موشــکافانه ترین 

دینــداری تســّری داده شــده اســت، مثــاً در پی ســال ها 

تاش به عناوین، نظم در راه رفتن و نشستن، رنگ برخی 

اثاثیــه و غیــره. ]...[ رایــش آلمانی در دِل حــق قرار گرفته 

اســت، به ســاِن پادشــاهِی طبیعــت و تولیداتــش کــه در 

بزرگی غیرقابل درک و در کوچکی اتمام ناپذیر اســت و 

در این ســویه اســت که در جزئیاتی بی نهایت از حق ها 

با آن شــگفتی از احترامِ بدنٔه سیاســِی آلمان آغاز شــده و 

با تحســینی برای این نظام با فراهم آمده ترین عدالت، ُپر 

گشته است.

ایــن عدالــت از حفِظ هر جــزء در تفکیکــش از دولت 

بــا دعــاوِی ضــروری دولت بــر اعضــای منفــرِد دولت در 

کامل ترین تعارض قرار گرفته اند. دولت نیازمند یک مرکز 

عام ]یک پادشاهی و جایگاه ها[ است که در آن قدرت های 

متنّوع، روابط با قدرت های خارجی، قدرت نظامی و امور 

مالِی مربوط به آن و غیره مّتحد شوند. یک مرکز ]که[ عاوه 

بر مدیریت، قدرتی ضروری نیز دارد تا خود و تصمیماتش 

را تصدیــق کــرده و اجزای منفرد را مّتکی بر خویش کند. 

]...[ عمارت دولِت آلمانی چیزی غیر از مجموِع حق هایی 

نیست که اجزای منفرد از کل واپس کشانیده اند. ]...[

بــه همین دلیل شــاید هیچ کتیبه ای مناســب تر از این 

برای ساختاِر حقوقِی دولت آلمان وجود نداشته باشد:

Fiat justitia, pereat Germania.
]عدالت را اجرا کن! بگذار آلمان نابود شود![

اگر معقول هم نباشد این دست کم تاحدودی خصلتی 

فاخر در شــخصّیِت آلمانی اســت که قانون به طور کّلی، 

اســاس آن و پیامدهای آن، حال به هر شــکل ممکنی قوام 

بیابد، چیزی است مقّدس برای او؛ اگر آلمان آن گونه که 

به نظر می رسد در مقام یک دولت مستقل و مّلت آلمان 

در مقــام یک مردم به طور کامل نابود شــود، هنوز منظرٔه 

خوشایندی برای دیدن در میان ارواح ویرانگر، در ترس از 

قانوِن پیش رو در کار است.

شــرایِط سیاسی و حقوِق اساسِی آلمان چنین منظره ای 

را روا می دارد اگر آلمان بنا می بود که به مثابٔه یک دولت 

تلّقی شود؛ شرایِط سیاسِی او را بایستی به مثابٔه یک آنارشِی 

قانونی توصیف کرد ]...[. اّما همه چیز در توافق است که 

آلمــان دیگر نبایــد به مثابٔه یک دولت مّتحد تلّقی شــود، 

بلکه به مثابٔه انبوهی از دولت های اساساً حاکمه و مستقل 

تلّقی گردد. اّما مردم می گویند که آلمان یک امپراطوری 

است، یعنی به مثابٔه یک بدنٔه سیاسی تحت یک حاکمّیت 

سالمت یک دولت، آنچنان 
در آرامش صلح نمایان 
نمی شود که در هول و 

والی جنگ. اّولی دولت 
لّذت است و فعالّیت در 

انزوا؛ ]اینجا[ حاکم، پدر 
خردمند خانواده است که 

صرفًا چیزهای معمولی 
را از تابع هایش طلب 
می کند؛ اّما در جنگ، 

استحکاِم نسبِت همه با 
کل، نشان می دهد که او 
چه میزان اموری را تدبیر 
کرده که بتواند از ایشان 

طلب کند و چقدر خوب 
می توانند آن ها را از سر 

رضایت و به دلخواه انجام 
دهند
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مشترک ایستاده است و در هم پیوندِی رایش برقرار است؛ 

ایــن بیان هــا در مقام عناوینی حقوقــی نمی توانند نقض 

شــوند؛ لیک ماحظه ای که به مفاهیم بپردازد ســروکاری 

بــا چنین عناوینی نــدارد، بلکه از تعّیــن مفاهیم می توان 

معنایی که این عناوین دارند را روشن ساخت. ]...[

]هــگل مثال هــای بیشــتری مــی آورد تا نشــان دهد که 

چگونــه فرمول هــای حقوقی در پی فرار از نتایج آشــکاری 

بــا بــه کار بســتِن ابزارهای زبانی و بازی بــا اصطاح رایش 

هستند، توگویی این راه حّلی برای مسئله است[.

بیان هــای  چنیــن  از  علمــی،  و  تاریخــی  ]عرصــٔه[  در 

بی معنایــی بایــد پرهیــز کــرد. ]...[ نظــر بــه سرســختی 

شــخصّیِت آلمانی برای پافشارِی مطلق بر ارادٔه خود ]...[ 

هیچ راهی بهتر از یافتِن یک عبارِت کّلی نیست که هر دو 

را ارضاء کرده و در عین حال بخش های مربوط به ارادٔه هر 

کدام را به ایشــان واگذار کند، ]...[ دســت کم از پذیرش 

تسلیم اجتناب شود.

اگــر آلمانی هــا قرن ها چنین بیان هــای کّلــی ای را تاب 

آورده انــد، پــس تأّمل بر این امر خاّصه اگر بناســت علمی 

باشد بایستی به مفاهیم چنگ زند و در داوری در این باب 

که آیا یک کشور ]=کانتری[ یک دولت را قوام می بخشد، 

میزان قدرت اســت که در نظر می گیرد که چه کســی با 

آنچه دولت نامیده می شــود راحت است. ]...[ لذا نشان 

داده خواهد شد که آلمان دیگر واقعاً نمی تواند یک دولت 

نامیده شود.

مفهوم دولت
یــک جمعّیت تنها زمانــی می تواند خــود را یک دولت 

بنامــد که در دفــاع مشــترک از کل دارایِی خویش مّتحد 

شوند. اینجا ولو از توضیح درگذریم اّما الزم به ذکری است 

که این مرتبط  شدن نه تنها به نّیت دفاع از خویش است، 

بلکه برای این است که حال هر میزان قدرت و موفقّیت 

کــه کســب کرده باشــد، از خــودش با دفاع بالفعــل دفاع 

کند. زیرا هیچ کس قادر نیست که به خود دروغ بگوید 

کــه آلمان بر طبق قوانین و کلماتی برای دفاع مشــترکش 

مّتحد است؛ ]...[ زیرا مالکّیت و دفاع از آن از طریق یک 

مرتبط شــدگی با دولت چیزهایی هستند که به تمامی به 

واقعّیت مربوط اند. ]...[

برای اینکه یک کثرت یک دولت را شکل بدهد، ضروری 

اســت که یک دفاع عمومی و یک قدرِت دولتی را شــکل 

بدهد؛ ]...[ نظام نامٔه حکومتی خاص برای ]...[ بی تفاوت 

اســت۱. ]...[ و مــا مجبوریــم کــه دو صــورت را از یکدیگر 

در ماحظات مــان منفک کنیــم. آنچه برای یک جمعّیت 

ضروری است تا یک دولت و یک قدرت عمومی باشد، و 

آنچه فقط تعدیلی خاص از این قدرت است. ]...[

ایــن تمایز جنبٔه بســیار مهّمی بــرای آرامــش دولت ها، 

امنّیــِت حاکمّیت هــا و آزادِی مــردم دارد؛ زیرا اگر اقتدار 

عمومِی دولت فقط از افراد آنچه را طلب کند که برای آن 

ضروری اســت و نهادها را به آنچه برای آن ضروری اســت 

محدود کند، بدان نیز محدود می شــود، پس در غیر این 

صــورت اســت که می توانــد آزادی زیســته و ارادِی فردِی 

شــهروندان را اعطــاء کــرده و بــرای خود دولت نیــز آزادِی 

عمل وافری برجای می ماند، همچنان که قدرِت دولتی که 

متمرکز در حاکمّیت به مثابٔه مرکزِ ضروری است، از سوی 

افرادی که در پیراموِن آن اند، ]...[ با انحراِف کمتری دیده 

هگل این ایده را در ادامه 
کید  بسط می دهد و تأ
دارد که َحَسِب سود، 
خودمختارِی محّلی برای 
قدرت مرکزی ضرر مالی 
ایجاد می کند، زیرا قدرِت 
مرکزی را از درآمدهایش 
محروم می کند و در 
انسجام اختالل ایجاد 
می کند، در حالیکه از سوی 
دیگر جامعه به خرسندی 
خواهد رسید و نشاط را 
تجربه خواهد کرد. او مورد 
اّول از دو استدالل را با 
این اظهار نظر رد می کند 
که قدرت مرکزی هم 
هزینه دارد و هم درآمد 
و دومی را با بیان اینکه 
گروهه سازی ]=ژریمنتشین[ 
نه تنها ابتکار عمل را دفن 
می کند بلکه روحیه را نیز 
تضعیف می نماید
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می شود. ]...[

درخصــوِص قوانین بالفعِل مدنــی و تصّدِی عدالت، نه 

برابرِی قوانین و مســیر عدالت اروپا را به یک دولت بدل 

می کند و نه برابرِی وزن ها، میزان ها و پول و نیز تفاوت شان 

وحــدت یــک دولــت را بــر هــم نمی زنــد؛ اگــر پیشــاپیش 

در مفهــوم یــک دولــت منــدرج نمی بود کــه تدراک های 

پرجزئیات تــرِ روابط حقوقِی مربوط به مالکّیت افراد علیه 

افــراد، بــر آن به مثابٔه یک اقتداِر دولتی که فقط بایســتی 

رابطــٔه مالکّیــت را با خــودش معّین کند اثر بگــذارد، پس 

نمونٔه تقریباً همٔه دولت های اروپایی، حرفی یکسان برای 

آموختــن به ما داشــتند کــه ذیل آن تواناتریــن دولت های 

راســتین قوانینــی از خال نابرابری دارند؛ فرانســه قبل از 

انقاب، قوانین بسیار متنّوعی داشت که در کناِر قوانین 

رومی در بسیاری از ایاالت به کار بسته می شدند و نیز در 

بسیاری از ایاالت بروگوندی و بریتانیایی و امثالهم حاکم 

بودند و تقریباً هر ایاالتی حال نگوییم تک تک شهرها، یک 

قانون متعارف خاص داشــت و یک نویسندٔه فرانسوی به 

حق می گوید که هر آنکس که در فرانسه سفر کند قوانین 

را چنان در تغییر می بیند که اسباِن نامه بری را.

کم از این نیز صادق نیست که جداِی از مفهوم دولت، 

قوانیــن بــا قدرِت خاص یا بر طبِق آنچه معیاِر مشــترکاِت 

پایگاه هــای متفاوت یا شــهروندان یک دولــت به طورکّلی 

ایجاد می شوند، خصیصٔه دادگاه های عدلیه نیز به همین 

سان است، ولو در مصادیق مختلِف اجرای عدالت باشد، 

]مثاً[ در رابطه با اعضا، یک وارث، یا نشأت گرفتن از یک 

قــدرِت عالی یا از شــهروندان بر حســِب اطمینــان آزادانٔه 

ایشان، یا اعطاء شده به آن ها یا به خود دادگاه.

شــکِل اجرا به طور کّلی به نحوی برابر مســتقل است از 

دولت و می تواند به همان میزان نامتجانس هم باشد؛ لذا 

نهادهای قضاوت، حقوق شهرها و پایگاه ها و غیره، یعنی 

همٔه چنین شرایطی فقط به نحوی نسبی برای دولت حائز 

اهمّیت اند و برای ماهّیِت راســتیِن آن، فرم ســازماندهِی 

آن ها بی اهمّیت است.

نابرابــرِی مالیات های طبقاِت مختلف، بــر طبق ارزِش 

مادِی آن ها همچنان نابرابرِی بیشــتری در ســمِت ایده آل 

دارد، یعنی حقوق و وظایفی در اینجا و در خاستگاه شان 

در همــٔه دولت هــای اروپایــی یافــت می شــود؛ همان طور 

کــه نابرابرِی کمک ها به مخارِج دولتی ناشــی از نابرابرِی 

ثروت ها، مانع از آن دولتی می شود که دولت های مدرن 

بر آن تکیٔه بیشتری داشته باشند ]...[.

در زمانٔه ما بســا پیوندی به همان میزان ُشــل در میان 

اعضا در کار باشــد و یا چه بســا پیوندی در کار نباشد در 

خصــوص آداب و آمــوزش و زبــان؛ و این همانِی امر همان، 

این ســنگ بنای ســابِق وحــدِت یک مردم، اکنــون در زمرٔه 

احتمالّیت ها محسوب می شود که ماهّیِت آن از اینکه یک 

کثرت یک قدرت دولتی را ایجاد کند ممانعتی نمی کند؛ 

رم یــا آتــن و نیز هــر دولت مدرِن کوچکی، نمی توانســت 

در کار باشــد اگر به زبان های بســیاری که در امپراطورِی 

روس بــه کار بســته می شــوند در مجاورت شــان صحبت 

می شد؛ نیز اگر رسوم به همان میزان در میان شهروندان، 

مادامی که در آن قلمرو امپراطوری اند یا ایشان و فرهنگ  

در هــر پایتختــی از یــک ســرزمین بــزرگ متنــّوع می بود، 

چنین می شــد. تنّوِع زبان ها و گویش هــا، ]...[ تفاوِت در 

رســوم و آموزش در ایاالت مختلــف، ]...[ چنین ناهمگن 

]...[ توانایــی عنصــری ]...[ تــا حفــظ روح دولتــی و هنــر 

ســازماندهِی دولتی در دولت های مدرن، را پوشش داده 
و حفظ کند ]...[۲

]حّتی[ اینکه دین در آن معنا که در آن باطنی ترین وجود 

آدمی بیان می شود و ]...[ سبب ایجاد اعتماد به یکدیگر 

در خال نابرابری، تغییرپذیری دیگر روابط و شرایط و ایجاد 

تضمین برای یکدیگر که دســت کم این همانی ای در این 

میان هست، نیز در دولت های مدرن بدون ضروری  بودن 

ابداع شده است.

همان طور که مّدتی پیش و بعد از اینکه برابرِی ادیان از 

جنگ هــا جلوگیری کرد و آن هــا را در یک دولت به هم در 

خال تفکیک شدن در میان مردمان گره زد، دیگر نابرابرِی 

ادیان نیز یک دولت را در زمانٔه ما چندان از هم نمی پاشد. 

قدرت دولتی، در مقام حق محض دولت خود را از قدرت 

دینی و حقوق آن تفکیک کرده است و آموخته است که 

چگونــه وجود کافی برای خویش ابقا کنــد و خودش را به 

چونان طریقی ســازمان دهد که نیازی به کلیســا نداشته 

باشــد و آن را بــه عقب بــه دل دولت منفک از خودش که 

ریشه اش را در دولت رم دارد بازگرداند.

مسلماً، بر طبق نظریه های دولت که برخی از آن ها در 

زمانٔه ما از ســوی فاســفه و آموزگاراِن حقوق آن ســان که 

خواستند ایجاد شده و برخی شان نیز در آزمون های سترِگ 

سیاسی محّقق شــده اند، مفهوِم قدرت دولتی را از بازی 

خارج کرده اند و آن ها موضوِع فعالّیِت مســتقیِم باالترین 

قدرِت دولتی هستند، و این امر ]به چنین شیوه ای[ متعّین 

می ســازد که همٔه این ســویه ها تا زیرترین سرنخ های شــان 

مشتق از آن اند.

اینکه اقتدار عالِی دولت، بر جنبه های فوق الذکرِ روابِط 

اصِل دولِت آلمانِی اصلی 
که از آلمان به سرتاسر 

اروپا گسترش یافت، اصِل 
مونارشی بود، یعنی یک 

قدرت دولتی ذیِل یک 
رأس برای هدایت امور 

عمومی و با مشارکِت مردم، 
از طریق معاونین خود که 

فرِم آن بنا به آنچه رایشتاگ 
نامیده می شود به خودی 

خود بدیهی است، اّما 
ع از میان رفته  این موضو
است؛ در نوساِن طوالنی 

اروپا بین بربریت و فرهنگ، 
، دولت  یعنی در این گذار

آلمانی چنین گذاری را 
طی نکرد، ]...[، دولت 

منحل شده است، آلمانی ها 
قادر به یافتن میانجی ای 

بین سرکوب و استبداد 
نبوده اند – آنچه ]ایشان[ 
مونارشی کّلی می نامیدند 

– و اضمحالل کامل نیز را 
درنیافتند
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درونِی یک مردم و سازمان های شان نظارت داشته باشد، 

بر طبق شانس و دلبخواهی  گری های کهن معّین می شود، 

یعنی اینکه آن ها نباید مانع فعالّیِت اصلی دولت شوند، 

بلکه قبل از هر چیز آن را تضمین کنند و بدین غرض نیازی 

به گفتن نیست که من از نظام های تابع حقوق و مزّیت ها 

چشــم نمی پوشــم؛ اّما ایــن مزّیت بــزرِگ دولت های کهِن 

اروپــا اســت کــه از زمانی که قدرِت دولتی بــرای نیازها و 

مسیر آن ها تضمین شد، آن ها می توانند خودشان را وقِف 

فعالّیت هــای فــردِی شــهروندان در اجرای عدالــت، امور 

اجرایــی و غیره کننــد و این آزادِی عملــی را تاحدودی در 

خصوص مشغلٔه مناصِب ضروری و تاحدودی در خصوص 

ادارٔه مشاغل جاری و اجرای قوانین و رسوم باز می گذارد؛ 

نظــر به انــدازٔه دولت های جاری، واقعّیــِت امر ایده آل که 

بر طبق آن هر انسان آزادی باید سهمی در تعّمق در امور 

عــام دولتــی و تعّیــن آن ها داشــته باشــد، مطلقــاً ناممکن 

است؛ قدرِت دولت باید متمرکز بر یک مرکز هم برای اجرا 

در مقــام حاکمّیــت باشــد و هم تصمیم گیری دربــارٔه آن؛ 

هنگامی کــه این مرکز در خودش با احتراِم مردم تضمین 

می شود و در تغییرناپذیرِی خود در شخِص پادشاهی که 

توسط قانوِن طبیعت و ]بنا بر[ تولّد معّین می شود، تقدیس 

می شــود، آنگاه یک قدرِت دولتی بدون ترس و حســادت 

می تواند برای نظام ها و بدنه های تابعه بخش عظیمی از 

روابطــی کــه از دل جامعــه برمی آیند را آزاد ســازد و حفظ 

آن ها را به قانون واگذارد؛ و هر دولتی، شهری، دهکده ای، 

اجتماعی و امثال آن، می تواند از آزادی در انجام و برآوردن 

هرآنچه در حوزٔه آن ها نهفته است برخوردار شود.

اّما در نظریه های جدید که برخی از آن ها از کار به در 

آمده اســت، پیشداورِی اساسی این است که یک دولت، 

ماشینی با یک فنر اّولّیه است که حرکت را به همٔه دیگر 

چرخ های بی پایان منتقل می کند؛ همٔه نهادهایی که ذاِت 

جامعه مشتمل بر آن هاست، بایستی توسط یک مقام عالِی 

دولتی ایجاد شده، تنظیم شده و تحت نظارت و فرمان و 

هدایت قرار گیرند.

ولــع متحّجرانــه برای تعییــن تمام جزییات، حســادِت 

بی پرده برای چینش و ادارٔه یک ایالت، تعاون و غیره، همه 

و همــه تزویرهایــی فرومایه از همٔه کنش های شــهروندان 

اســت که هیچ نســبتی با قدرت دولتی ندارد مگر برخی 

نســبت های عــام که جامٔه تلبیــِس اصول عقانی اســت 

کــه بــر طبــق آن هــا یک شــاهی از هزینــٔه عمومــی در یک 

کشور بیست سی میلیون نفری - برای اینکه فقیر شود- 

]نمی تواند[ بدون ]اینکه[ نخست از سوی حاکمّیِت عالی 

تأییــد شــود ]خرج شــود[، اّمــا فرمــان  داده شــده، کنترل 

شــده و بازرســی می شــود؛ ]مثاً[ در مراقبت از آموزش و 

پرورش، انتصاب مدیر مدرسٔه هر روستایی، َصرف پشیزی 

برای شیشــٔه پنجرٔه مدرســٔه روستا - همچون انتصاب هر 

منشی ای دم درب ورودی، هر ضابط دادگستری ای و هر 

قاضی دهکده ای – بایســتی مســتقیماً خروجی و معلوِل 

حاکمّیِت عالی باشد، در کل ایاالت هر لقمه ای از زمینی 

که آن را تولید می کند برآید تا به دهان برسد باید مسیری 

را که دولت و قانون و حاکمّیت آن را ارزیابی، محاســبه، 

تصحیح و فرمان داده است بپیماید.

اینجا جای آن نیســت که توضیح دهم که مرکز قدرِت 

دولتــی، یعنــی حاکمّیــت، کــه نه تنهــا بــرای غرضــش در 

ســازماندهی و حفــِظ قــدرت ضــروری اســت بلکــه بــرای 

تضمیــن خارجــی و بیرونــی نیــز ضــروری اســت، آزادِی 

شــهروندان اســت و اینکه چیزی نباید چنان مقّدس شود 

که فعل آزاد شهروندان را در چنین موضوعاتی بدوِن هیچ 

ماحظه ای از منفعت مجوز دهد و پشــتیبانی کند، زیرا 

این آزادی فی نفسه مقّدس است؛ ]...[.

]هــگل ایــن ایــده را در ادامــه بســط می دهــد و تأکیــد 

دارد که َحَســِب ســود، خودمختارِی محّلی بــرای قدرت 

مرکــزی ضرر مالی ایجاد می کند، زیرا قدرِت مرکزی را از 

درآمدهایش محروم می کند و در انســجام اختال ایجاد 

اینجا جای آن نیست که 
توضیح دهم که مرکز 
قدرِت دولتی، یعنی 
حاکمّیت، که نه تنها برای 
غرضش در سازماندهی و 
حفِظ قدرت ضروری است 
بلکه برای تضمین خارجی 
و بیرونی نیز ضروری است، 
آزادِی شهروندان است و 
اینکه چیزی نباید چنان 
مقّدس شود که فعل آزاد 
شهروندان را در چنین 
موضوعاتی بدوِن هیچ 
مالحظه ای از منفعت 
مجوز دهد و پشتیبانی کند، 
زیرا این آزادی فی نفسه 
مقّدس است
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می کنــد، در حالیکــه از ســوی دیگر جامعه به خرســندی 

خواهد رســید و نشــاط را تجربه خواهد کرد. او مورد اّول 

از دو اســتدالل را بــا این اظهــار نظر رد می کند که قدرت 

مرکــزی هــم هزینــه دارد و هــم درآمــد و دومــی را با بیان 

اینکه گروهه ســازی ]=ژریمنتشــین[ نه تنها ابتکار عمل را 

دفن می کند بلکه روحیه را نیز تضعیف می نماید. آنگاه او 

مطلب را تلخیص می کند:[

تفــاوت بی نهایــت اســت، در اینکــه آیا قــدرت دولتی 

خــودش را بــه چونــان شــیوه ای چینــش می کنــد کــه هر 

چیــزی کــه بتوانــد روی آن حســاب کنــد در ید اوســت و 

اینکــه دقیقاً به همیــن دلیل نمی توانــد روی چیز دیگری 

حســاب کند یا آیا جدای از آنچه در ید اوســت، در پیوند 

آزاد، خود-اعتمادی و تاش های خود مردم، یعنی روحی 

کاماً توانمند و شکست ناپذیر که از سلسله مراتب بیرون 

است و تنها زندگی می کند در جایی که اقتدار دولتی از 

خودش تا آنجا که ممکن اســت شــهروندان اجازه بدهند، 

مراقبــت می کند. همان طور که در یک چنین دولتی که 

در آن همه چیز از باال منتظم شده است، چیزی که دارای 

جنبه ای عمومی باشــد برای اداره و اجرا به بخش هایی 

مردمــی کــه بــدان عاقــه دارنــد واگــذار نمی شــود – 

همان طــور کــه در جمهــوری فرانســه به انجام رســیده 

اســت – یک زندگِی چرمی و بــی روح را ایجاد خواهیم 

کــرد، اگــر ایــن لحــن پدانتــرِی ]=توّجــه بیــش از حد به 

اجرای پرجزییات قوانیِن[ حاکمّیت بتواند باقی بماند، 

فقط می تواند در آینده تجربه شود، اّما آن زندگی و آن 

خشکی مرّجح در دولتی دیگر به همان اندازه منتظم، 

در پــروس، اســت کــه هــر کســی را مبهــوت می کنــد، 

یعنی هرکسی که وارد اّولین دهکده اش شود یا در پِی 

خواســتٔه صریحش از نبوغ علمی و هنری باشــد یا 

روی تــوان خــودش بعد از انــرژی زودگذری که یک 

نابغٔه تک و تنها برای مّدتی دارد تا بتواند او را برکشد 

حساب نکند.

لــذا مــا نه تنها آنچــه را متمایــز می کنیم کــه در یک 

دولــت ضروری اســت که در یــِد اقتــداِر دولتی نهفته 

است و باید مستقیماً از سوی آن تعیین شود و نیز آنچه 

مطلقــاً در ارتبــاِط اجتماعــی مــردم ضــرورت دارد ولی 

عارضی برای خوِد اقتدار دولتی است، بلکه هم مردمی 

را بخت یــار می دانیم کــه دولت در امــور عمومِی تابع 

دست شــان را باز گذاشته اســت و هم قدرتی دولتی را 

کــه برای قّوت نامحــدود می توانــد از روح آزاد و بدوِن 

پدانِت۳ مردمش پشتیبانی بگیرد ]...[.

با وجود این، هویداســت که از خال چالشــی ده ســاله 

]در نتیجــٔه انقــاِب فرانســه[ و فاکت بخــش عظیمی از 

اروپــا، چیزهایــی بســیاری، دســت کــم حســب مفاهیم، 

آموخته شده است تا دربرابر فریاد کوِر آزادی ]=فریدوم[ 

نفوذناپذیرتــر شــویم. در این بــازِی خونین ابرهــای آزادی 

کنار رفته اند، ]...[؛ فریاد آزادی ]=لیبریتی[ اثری نخواهد 

داشــت؛ آنارشــی از آزادی مشــتق شده اســت و آن دولت 

مســتحکمی که برای آزادی ضروری بود عمیقاً ریشه کن 

شــده اســت؛ با وجود این، مــردم باید به همان میــزان، از 

اعماق در قوانین و در مهم ترین امور یک دولت مشارکت 

کنند، تضمینی که حاکمّیت بر طبق قوانین پیش خواهد 

بــرد و مــردم مشــارکتی در ارادٔه عــام در مهم ترین اموری 

خواهند داشت که بر حوزٔه کّلِی عمومی در سازماندهِی 

یک بدنه که بازنمای آن است، اثرگذار است، ]...[.

عاقٔه این آزادِی آلمانی طبیعتاً در پِی محافظت در یک 

دولت اســت که خودش مّتکی بر این نظامِ آزادی است. 

]...[ هیــچ جنِگ پروســی ای دیگر نمی توانــد کاربردی از 

منظــرگاِه عقیــدٔه عمومی برای جنــِگ آلمانی برای 

این دانش که دولت های 
کوچک می توانند علیه 

دولت های بزرگ بایستند 
اکنون به تمامی فراموش 

شده است و حاکمّیِت 
دولت های آلمانی بیشتر 

در زمانه ای تأسیس شدند 
که این امکان دیگر وجود 

نداشت. دولت های آلمانی 
بدین سان از نسبت به 
یک تفکیک کامل گذر 

نکرده اند، بلکه بی درنگ 
ع متفاوت از  وارد یک نو

نسبت شده اند
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آزادی داشــته باشــد؛ آنچه عاقٔه راســتیِن آن اســت که تا 

اعلی درجه در این زمانه تند وتیز شــده اســت، نمی تواند 

هیچ پشتیبانی ای از جانِب آن بیابد.

اصِل دولِت آلمانِی اصلی که از آلمان به سرتاســر اروپا 

گســترش یافــت، اصِل مونارشــی بــود، یعنی یــک قدرت 

دولتــی ذیــِل یــک رأس بــرای هدایــت امــور عمومــی و با 

مشــارکِت مردم، از طریق معاونین خود که فرمِ آن بنا به 

آنچــه رایشــتاگ نامیده می شــود به خودی خــود بدیهی 

اســت، اّمــا ایــن موضــوع از میان رفته اســت؛ در نوســاِن 

طوالنــی اروپا بین بربریت و فرهنگ، یعنــی در این گذار، 

دولــت آلمانــی چنین گــذاری را طــی نکــرد، ]...[، دولت 

منحل شده است، آلمانی ها قادر به یافتن میانجی ای بین 

سرکوب و استبداد نبوده اند – آنچه ]ایشان[ مونارشی کّلی 

می نامیدند – و اضمحال کامل نیز را درنیافتند. ]...[

اگــر همــٔه طرف ها از تبدیل شــدن آلمان بــه یک دولت 

سود می برند، چنین رویدادی حّتی اگر مطابق با آموزِش 

عمومی بوده باشد و نیاز بدان عمیقاً و مشّخصاً احساس 

شــده باشــد، هرگز نه ثمرٔه تأّمل بلکه ثمرٔه خشــونت بوده 

است. خوشٔه مشترِک مردم آلمان، همراه با پایگاه های شان 

که چیزی نمی شناسند غیر از تفکیک مردِم آلمان و برای 

ایشــان مّتحدسازی امر همان، چیزی کاماً بیگانه است، 

بایســتی با قــدرِت یک فاتــح در یک توده گــرد آیند؛ آن ها 

بایستی مجبور شوند که مّتحد گردند تا به مثابٔه متعّلق به 

آلمان در نظر گرفته شوند.

این تســئوس باید ســخاوتی داشته باشد که به مردمی 

که از مردمانی پراکنده خلق کرده است سهمی در آنچه 

بر هرکس اثر می گذارد ببخشد ]...[.
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امپراطوری و سیاست در ایتالیا
ایتالیا، از آن سو، در همان مسیر سرنوشِت آلمان اشتراک دارد، فقط اینکه ایتالیا، به این 
سبب که از قبل دانش آموخته تر بود، تقدیرش را تا توسعٔه کاملی که آلمان در حرکت 

تام به سمت آن است پیموده است.
امپراطوری هــای رومی-آلمانــی مّدت هــا حاکمّیت را بر ایتالیا حفــظ کرده اند، ایتالیایی 
که مانند آلمان معموالً فقط قدرت بسیاری داشت و آنگاه که این امر با قدرت خود 
امپراطور حفظ می شد ]چنین حاکمّیتی حفظ می شد[. امپراطورهایی که میل داشتند 
هردو کشور را تحت قدرت خود نگاه بدارند، قدرت خود را در هردو تخریب کرده اند.
در ایتالیا هر نقطه دارای حاکمّیِت یکسانی بود. این یک دولت باقی نماند و به هیاهوی 
دولت هــای مســتقل، مونارشــی ها، اشــرافّیت ها و دموکراســی ها بدل شــد. زوال این 
نظام نامٔه حکومتی به استبداد، الیگارشی و غوغاساالری، در بازٔه زمانِی کوتاهی خود 
را نشان داد. شرایِط ایتالیا را نمی توان آنارشی دانست، زیرا کثرتی از طرف های متضاد 
دولت ها را سازمان داده اند. یک بخش اعظم بی ربِط به فقداِن پیونِد دولتِی بالفعل، 
در مقاومتی مشترک علیه رأس امپراطوری مّتحد شده است و بخش دیگر به منظور 
انجام امور عمومی با آن مّتحد شده است. احزاِب گیبلین و وولف که سابقاً هر دوی 
آلمــان و ایتالیــا را شــکل می دادنــد در قرن هجدهم، ضمن تعدیاتی منتج از شــرایِط 
تغییرکرده، خودشان را به مثابٔه احزاِب اتریشی و پروسی معرفی کردند. طولی نکشید 
که اجزاِب مجزای ایتالیا دولت قبلی را منحل کرده و مستقل شدند. این حّتی زمانی 
که عطش تسخیر قدرت های بزرگ تر را برانگیختند و به صحنٔه جنگ های قدرت های 
خارجــی بدل شــدند، تشــدید گردید. دولت هــای کوچک که در مقام یــک قدرت با 
قدرتی هزاربرابر بزرگ تر مواجه شدند، تقدیر اجتناب ناپذیرِ سقوط شان را تجربه کردند 
و در معّیت این امر، حســرتی ایســتاد از احســاس ضرورت و گناهی که پیگمی ها بر 
دوش خود احساس می کردند وقتی که می دیدند در کنار کولفه ایستاده اند و زیرپا له 
می شوند. همچنین وجود دولت های ایتالیایی بزرگ تر که از خاِل درهم تنیدِن کثرتی 
از دولت های کوچک تر شکل می گرفت، بدون قدرت و استقاِل واقعی، گوی نشانه ای 
در نقشــه های قدرت های خارجی بودند. آن ها با احتیاط، کمی بیشــتر زنده ماندند 
تا ماهرانه و در زمان مناسب خود را تحقیر کنند و از انقیاد کامل با نیمه تسلیم های 

مداوم خودداری کنند که در نهایت ناکام ماندند.
از انبوه دولت های مستقل پیزا، سیه نا، آریزو، فرارا، میان و از صدها دولت که در هر شهر 
یکی بود، چه از میان خانواده های بسیاری از دوک های مستقل، مارگروها و غیره و چه 
از خاندان های شاهزاده ای بنتیوگلیو، اسفورزا، گونزاگا، پیکو، اوربینو و غیره و نیز از 
میان اشراف شوالیه ای بی شمار، دولت های مستقل توسط دولت های بزرگ تر بلعیده 
شدند و این ها نیز توسط دولت های بزرگ تر و قس علی هذا. یکی از بزرگ ترین آن ها، 

یعنی ونیز، در زمانٔه ما، همان طور که قباً ذکر شد، با نامه ای از یک ژنرال فرانسوی که 
توسط یک آجودان آورده شده بود به پایان رسید. درخشان ترین خاندان های شاهزاده ای 
دیگر حاکمّیتی یا اهمّیتی سیاسی یا مربوط به نمایندگی ندارند. اصیل ترین خانواده ها 

به اشراف دربار تبدیل شده اند.
در دوران بداقبالــی، آنــگاه کــه ایتالیــا به ســوی فاکت اش در شــتاب بــود و عرصٔه نبرد 
جنگ هایی بود که شهریاران خارجی برای سرزمین های خودشان به راه انداخته بودند، 
همــان دورانــی هم بود که وســایل جنگ ها را نیز فراهم مــی آُورد و بهایش نیز دفاع از 
خودش در مقابل کشته شدن بود. نظر به قتل ها، سم خورکردن ها، خیانت ها یا ازدحام 
توده های بیگانه که همیشه برای مزدوران آن ها گران و ویرانگر بود و هنوز هم اغلب 
وحشتناک و خطرناک است، برخی از رهبران ایشان هنگامی که آلمانی ها، اسپانیایی ها، 
فرانسوی ها و سوئیسی ها آنجا را غارت کردند و کابینه های خارجی دربارٔه سرنوشت 
این مّلت تصمیم می گرفتند، در احساسی عمیق از این وضعّیت فاکت بار شهریار 
شدند. در مواجهٔه با مصیبت، بی نظمی و کوری، یک دولتمرد ایتالیایی با احتیاطی 
ســرد، ایــدٔه ضروری نجــات ایتالیا را با اّتحــاِد آن در یک دولت درک کرد. او انســجاِم 
مستحکمِ مسیری را روشن ساخت که هر دوِی این نجات  یافتن و این جنون کوِر زمانه 
ضرورتش می بخشید و با کلماتی آتشین از شاهزادٔه خود خواست که نقِش واالی ناجِی 

ایتالیا و شکوِه پایان دادن به فاکتش را عهده دار شود.
می تــوان دریافــت کــه مردی که چنین به جد و با حقیقت ســخن می گویــد نه در دلش 
پستی ای است و نه در فکرش تفّننی. در این ابواب، نام ماکیاولی پیشاپیش مهر رد 
را در افکار عمومی به همراه دارد و کلمات ماکیاولی و نفرت انگیزی را مترادف کرده 
است. ایدٔه یک دولت که یک دهکده قرار است آن را بسازد و از سوی فریاد کوِر آنچه 
موســوم به آزادی اســت کر شده است که بسا مّدت هاست که همٔه بدبختی ای که 
آلمان در خال جنگ های هفت ساله و در این جنگ اخیر فرانسه متحّملش شده است 
از آن است و همٔه آموزش های بیشتر عقل و تجربٔه دیوانگِی فرانسوی ها برای آزادی، 
کفایت نمی کنند برای این حقیقت که آزادی تنها در التزام یک دولف به یک دولت 
ممکن است، تا آن را به سطح یک اعتقاد از سوی مردم و تا سطح بیاِن بنیادیِن یک علم 

سیاسی ارتقا دهد.
خوِد غرضی که ماکیاولی برای ارتقای ایتالیا به یک دولت در نظر دارد، توسط این کوری 
کــه چیزی جز بنیاد اســتبداد، یعنــی آینه ای طایی برای یک ســرکوبگر جاه طلب در 
اثر ماکیاولی نمی بیند، به اشــتباه ارزیابی شــده اســت. اّما حّتی اگر این نیز تصدیق 
شود، گفته می شود که وسیله ناپسند است و آنگاه اخاق فضای زیادی برای کشف 
چیزهای بی اهمّیِت آن دارد. اینکه هدف وسیله را توجیه نمی کند و غیره. با وجود 
این، در اینجا هیچ پرسشی از هیچ گونه انتخابی از وسیله نیست. اندام های سوخته 
بــا آب اســطوخودوس بهبــود نمی یابند. در مقابل شــرایطی کــه در آن زهــر و ترور به 
ساح های رایج تبدیل شده  است، با تاش های مایم نمی توان ایستاد. زندگِی مشرف 

به زوال فقط می تواند با خشن ترین روش بازسازماندهی شود.
بسیار نامعقول است که اجرای یک ایده را که مستقیماً از منظرگاِه دولِت ایتالیا نشئت 

این فرم از نظام نامٔه 
آلمان عمیقًا ریشه در 
آنچه داشت که آلمان را 
مشهورترین ساخت، یعنی 
ریشه در تکانه اش برای 
آزادی؛ همین رانه بود که 
مانع از این شد تا مردم 
آلمان بدل به مردمی 
شوند که تابع قدرِت دولت 
عمومی شوند، پس از 
اینکه همٔه دیگر مردمان 
اروپایی تابع قاعدٔه یک 
دولت عمومی شدند
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می گیرد نسبت به همٔه دولت ها بی تفاوت تلّقی کنیم؛ یعنی فرض کنیم که خاصه ای 
از اصول اخاقی-سیاســی اســت که برای هیچ دولت دیگری مناســب نیســت. این 
قانونی است مستقیماً از تاریخ کشورهای قبل از ماکیاولی و امثالهم. فرد در تاریِخ 
معاصر ایتالیا باید به سمت خواندن »شهریار« با برداشتی که این امر ایجاد می کند 
برود و این نه تنها موّجه خواهد بود، بلکه در مقام یک تصّور فوق العاده عالی و واقعی 

از یک رأس سیاسی واقعی در بزرگ ترین و شکوهمندترین معنا آشکار خواهد شد.
پربیراه نیست سخن از چیزی درباب آنچه معموالً نادیده گرفته شده است، یعنی دربارٔه 
دیگر خواست های واقعاً ایده آلی که ماکیاولی از یک شهریار برجسته دارد و احیاناً نه 
از هر شــهریاری، حّتی از کســی که پس از گذشــت آن زمانه او را رد کرده است. لیک 
آنچه وسیله های نفرت انگیز نامیده می شوند که ماکیاولی توصیه می کند بایستی از 
منظری دیگر نگریســته شوند. ایتالیا باید یک دولت شــود. این در آن زمان هنوز یک 
اصل اســت، آنگاه که امپراطور هنوز واالترین رهبر بود و این اصل مفروِض ماکیاولی 
اســت. او این را می خواهد. این اصل او علیه فاکِت کشــورش اســت. اینجاست که 
َرویٔه »شــهریار« از جنبه ای کاماً متفاوت آشــکار می شود. آنچه نفرت انگیز خواهد 
بود و از یک امر خصوصی بر امر خصوصی دیگر یا توســط یک دولت بر دیگری یا بر 
امر خصوصی اعمال می شــود، اکنون فقط مجازات اســت. ایجاد آنارشــی علیه یک 
دولت باالترین جرم یا به عبارت بهتر تنها جرم اســت، زیرا همٔه جرایمی که دولت 
باید بدان ها رسیدگی کند بدان باز می گردند و کسانی که به طور غیرمستقیم مانند 
سایر جنایتکاران، به خود دولت حمله نمی کنند، بلکه مستقیماً بدان حمله می کنند 
بزرگ ترین جنایتکاران اند. دولت وظیفٔه باالتری از حفظ خویش و تخریب قدرت این 

جنایتکاران به مطمئن ترین شیوه ندارد.
اعمال این وظیفٔه واال توسط دولت دیگر وسیله نیست، بلکه مجازات است؛ پس اگر خود 
مجازات وسیله بود، هر مجازاتی برای هر جنایتکاری باید نفرت انگیز خوانده می شد 
و هــر دولتــی باید به خاطر اســتفاده از قانون جــزا و حبس طوالنی برای حفظ خویش، 

محکوم به استفاده از وسیله های نفرت انگیز می شد.
کاتوی جوان رومی، اولوّیتی برای اجرای از سوی هر منادِی آزادی ای دارد و او بزرگ ترین 
مرّوج این امر بود که حکومت انحصاری به پومپه داده شــود، نه به خاطر دوســتی با 
پومپه بلکه به این دلیل که آنارشی شر بزرگ تر بود و او خودش را کشت نه به خاطر 
آنچه رومیان آزادی، با از میان رفتن آنارشی می نامیدند و به این دلیل که حزب پومپه 
که وی با آن همراه بود، فقط حزبی متفاوت با حزب کافار بود، بلکه به دلیل سماجِت 
شخصّیتی که نمی خواست تسلیم دشمن اصلی و منفورش شود: مرگ او یک موضوع 

حزبی بود.
کســی کــه ماکیاولــی به او برای نجــاِت ایتالیا امیدوار بــود، طبق همــٔه گزارش ها، دوک 
والنتینوا بود، شــاهزاده ای که با کمک عمویش و با شــجاعت  و حّقه های مختلف از 
دســت قلمروهای حکومتــی دوک های اورفینــو، کولونا، اوربینو و غیــره و قلمروهای 
بارون های رومی که یک دولت شــکل داده بودند، گریخته بود. یاد او و یاد عمویش 
در مقام مرد، حّتی اگر فرد بخواهد تمام اعمالی را که فقط بر دوش شایعات و نفرِت 
دشمنان شان سنگینی می کند کم کند، اگر جرئت قضاوت اخاقِی مردان و دوک و 
عمویش را داشته باشند، برای آیندگان شناخته خواهد شد؛ چراکه او و عمویش از میان 
رفته اند اّما کارشان خیر. آنان کسانی بودند که پیش روی منظرگاه رومی، دولتی را 
آوردند که ژولیوس دوم دانست چگونه از وجودش استفاده کرده آن را پرهیبت کند 

و تا به امروز نیز وجود دارد.
اگر ماکیاولی نمونٔه ســزار بورگیاس را عاوه بر اشــتباهات سیاســی به شــانس نســبت 
می دهد که او را در سرنوشت سازترین لحظٔه مرگ اسکندر بر بالین بیماری انداخت، 
مــا باید از دیگر ســو، در نمونٔه او ]یعنــی دوک[ یک ضرورت باالتر را ببینیم که باعث 
شد او از ثمره های اعمالش بهره مند نشود یا آن ها را برای قدرت بیشتر تربیت نکند، 
زیرا طبیعت، همان طور که توســط شــرقیاِن او نشان داده می شود، به نظر می رسد او 

را بیشتر برای یک شکوه زودگذر و ابزاری صرف برای تأسیس یک دولت مقّدر کرده 
است و لذا بنا بر قدرتی که آرزویش را داشت، یک بخت بزرگ نه بر حق طبیعی بیرونی 
استوار شد و نه بر حق طبیعی درونی، بلکه به شاخٔه خارجِی کرامِت معنوِی عمویش 

پیوند زده شد.
کار ماکیاولــی گواهــی بزرگ برای زمانه ٔ او و اعتقاد خود او اســت که سرنوشــت مردمی 
که به ویرانی سیاسی نزدیک می شوند را می توان با نبوغ نجات داد. همچنین نظر 
به سوءتفاهم و کینه توزی نسبت به »شهریار« ماکیاولی ناظر به سرنوشت ویژٔه اثر 
وی، قابل توّجه است که آلمان با نوعی غریزه برای یک مونارشِی آینده که کل زندگی 
و اعمالش به وضوح بیانی از اضمحال دولت آلمانی در دولت های مســتقل اســت، 
کار مکتبی خود را بر ماکیاولی بنا کند و با وی با اخاق مسیحی مقابله کند که خود 
وی با اعمالش و همچنین به صراحت در آثار مکتوب  و ادبی اش، تهی  بودنش را نشان 
داده است. مثاً در مقّدمٔه تاریخ اّولین جنگ سیلسیا، معاهداِت بین دولت ها نیروی 
الزام آورشان را نفی می کنند، اگر آن ها دیگر بر طبق آنچه برای یک دولت بهترین است 

نباشند.
اّمــا در غیر این صورت، عموم بلندپایه تری که نمی توانســتند نابغٔه آثــار ماکیاولی را روا 
بدارند، غافل ماندند و در عین حال بیش از حد اخاقی فکر می کردند که اصول او را 
تأیید کنند، اّما با حسن نّیت می خواستند او را نجات دهند، و با صداقت و بردباری 
این تضاد را حل کنند. اینکه ماکیاولی در مورد آن جّدی نبود، بلکه نکته این بود که کل 
ماجرای یک پرفیِفاژ خوب، یعنی یک طنز بود و نمی توان از تعریف و تمجید از این اثِر 

عاّمٔه کنایی به خاطر بامزگی اش چشم پوشید.
صدای ماکیاولی بدون اثرگذاشتنی خفه شد. آلمان با ایتالیای سابق سرنوشِت چند کشور 
شدن چونان صحنٔه نمایش جنگ های داخلی را شریک است؛ اّما همچنین نمونه ا ی از 
جنگ های قدرت های خارجی، غارت و چپاول، تجاوز، تحقیر است که معموالً در صلح 

بین بیگانگان کاهش می یابد.

*( در این سرنوشت، آلمان بسیار متأّخر از ایتالیا است. سوئد اّولین قدرت خارجی است 
کــه عمیقــاً در روده های آن نقب زده اســت و به درهم شکســتن نظام قبلِی اّتحادش 
کمک کرده است. پس از آن دیگر قدرت های خارجی، در مورد سرنوشت آلمان تصمیم 

گرفته اند.
**( زان پس دیگر تصمیم گیرِی مستقل دربارٔه مسائل داخلی خود را متوّقف کرده و از 

کف داده است.
با این حال سرنوشت آلمان اساساً با سرنوشت ایتالیا متفاوت است، زیرا دولت هایی که 
از گسست ایتالیا برآمدند هنوز قادر بودند که خود را علیه قدرت های بزرگ تر برای 
مّدت هــای طوالنــی نظر به وضعّیت جهــان تصدیق کنند و یا اینکه انــدازٔه قدرت ها 
بــه همــان میزان نامتناســب نبود، بلکــه مانند یونانیان بــود. اگــر در زمانه های کهن 
کشــوری نه تنهــا قــادر بود که در مقابل ایرانیان بایســتد بلکه بــر آنان غلبه کند، پس 
در این ایام نیز شــهری مانند میان ممکن اســت که قدرت فردریک را بفریبد و در 
مقابلش مقاومت کند و همچنان ونیزِ اخیر علیه لیِگ کابریا بایستد. این دانش که 
دولت های کوچک می توانند علیه دولت های بزرگ بایستند اکنون به تمامی فراموش 
شــده اســت و حاکمّیِت دولت های آلمانی بیشــتر در زمانه ای تأسیس شدند که این 
امکان دیگر وجود نداشــت. دولت های آلمانی بدین ســان از نســبت به یک تفکیک 
کامل گذر نکرده اند، بلکه بی درنگ وارد یک نوع متفاوت از نسبت شده اند. توده به 
قطعات بسیار، شکسته نشده است و مّدتی قطعه قطعه باقی مانده است، اّما اکنون 
هســته های تازه ای در توده شــکل گرفته اند که اطراف آن قطعه هایی که از کل جدا 

شده اند در توده های جدید مجتمع گردیده اند.
*( مّدت هاست که هیچ جنِگ رایشی با اثرات کّلی وجود ندارد!

**( وحشتش در خارج از مرزها مّدت هاست که تمام شده است.

۱. جمله ناقص است. ]م.ف[
۲. جمله ناقص است.

۳. مراد رفتاری مانقطی و خشــک و بی روح اســت که در جزییات و قواعد و قوانین 
خاّصــه در مقولــٔه آمــوزش در تأکیــد بــر گرامــر مورد انتقــاد اهل ادب بوده اســت. 

چنان که آولوس ژلوس در شب های آتیک، ۱۳.۲۱، نوشته است:
 non finitiones illas praerancidas neque fetutinas grammaticas 

spectaveris, sed aurem tuam interroga
 »بدان پایان های پیش جماتی یا دستورزبان های فریبنده ننگرید، بلکه از گوش خود 

بپرسید«.
ایــن وضعّیت چیزی اســت شــبیه »هیچ از نحو دانی؟ گفــت ال!« یا »فاعاتن فاعاتن 

کشت مرا«.
هگل چنان که در متن می بینید معنایی سیاسی به این وضعّیت پدانتری می بخشد و 
به نقد آن می پردازد. از این رو نه صرفاً مونارشی مد نظر بلکه انگار خود قانونی که 
مونارشــی بدان مشــروط بشــود را به روح خّاق اجتماعی با ســنخی آزادی مشروط 
می کند. عیسی صدیق جایی در رسالٔه دکتری اش می نویسد تنها تقی زاده بود که 

در ورزاتخانه اش، کارمندان آزادی عمل و خاقّیت داشتند. )غامی(.

پینوشتها
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کیاولی  علم سیاست ما

 آنتونی گرامشی
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ویژگی بنیادین شهریار این است که نه رساله ای منظّم 

و منســجم، بلکه کتابی »زنده و ســّیال« اســت که در آن 

ایدئولــوژی سیاســی و علــم سیاســی، در چارچــوب یــک 

»اســطوره« در آمیخته اند. برخاف آرمان شهر نویسی ها 

و رساالت مدرسی، که اشکال بیان دانش سیاسی یعنی 

شــکل های بیان علم سیاســت قبل از ماکیاولی بود۱، در 

این رســاله، ماکیاولی درک خویش از مسئله را در قالبی 

تخّیلــی و هنری ابراز مــی دارد، و به یاری آن قالب عنصر 

آئینــی و عقانــی را به شــكل یــک راهبر مجّســم می کند 

کــه به طــرزی انعطاف پذیر و »انســان وار«، مظهــر »ارادٔه 

جمعی« است. پیدایش و حرکت و پیگیری ارادٔه جمعی 

قاطــع و مصّمم برای وصول به هدف سیاســی معّین، در 

اینجا نه از رهگذرپژوهش های عالمانه و مقوله بندی های 

فاضانه اصول و قواعد شیؤه عمل، بلکه از طریق معرفی 

کیفّیــات، منش هــای بــارز، وظایــف و تکالیف شــخصی 

معّین نمایش داده می شود، و این کار موجب برانگیخته 

شــدن هنرمندانٔه تخّیل آن دســته کســانی می گردد که 

ماکیاولــی قصــد دارد بر آن ها تأثیر گذاشــته و قانع شــان 

ســازد و به شــور و اشــتیاق سیاسی شــان شکل عینی تری 

نمونــٔه  به ســان  می تــوان  را  ماکیاولــی  شــهریار  دهــد. 

تاریخی »اسطورٔه سورلی«۲ مطالعه کرد، یعنی مثال یک 

ايدئولوژی سیاسی که نه همچون آرمان شهری بی روح یا 

نظریه بافی های عالمانه، بلکه به صورت آفریدٔه يک تخّيل 

عینی عرضه می شــود که بر روی مردم پراکنده و از هم 

بریــده اثــر می گــذارد و ارادٔه جمعی آن ها را می شــوراند 

و ســازمان می بخشــد. روش تخّیلی رسالٔه شهریار چنین 

است که شهریاری در واقعّیت تاریخی حضور نداشت، 

و به شــکلی مســتقيم و عینی خــود را معــرض دید مردم 

ایتالیا نگذاشته بود، بلکه انتزاعی نظری بود یعنی مظهر 

و تجّســم رهبــر و پیشــوای آرمانی؛ اّما عناصــر عاطفی و 

اســطوره ای کــه در سراســر ایــن کتــاب كوچــک پراکنده 

است، در پایان آن، در یک حركت دراماتیک بسیار مؤثر، 

کنار هم گذاشته می شوند و جان می گیرند و شهریاری 

را که »به راســتی موجود اســت« به عمل فرا می خوانند. 

در سراســر کتاب، ماکیاولی به ایــن بحث می پردازد که 

شــهریار چگونــه باید باشــد تا مــردم را به جانب تأســیس 

یک نظام جدید رهبری کند. او به شــرح و بســط 

برهــان خــود با منطقی اســتوار و بی طرفی علمی 

می پــردازد. در پایــان کتــاب۳ خــوِد ماکیاولــی با 

مــردم در می آمیزد و به هیئت مردم در می آید. 

البتــه نــه با مــردم به مفهــوم »عام کلمــه«، بلکه 

مردمی که توانسته با استدالل پیشین متقاعدشان سازد، 

و خود به صورت سخنگوی آگاه آنان در می  آید و احساس 

می کنــد کــه چنیــن اســت. او خــود را بــا آن ها هــم ذات 

می داند: به نظر می رسد که کل این اثر »منطقی«، تنها 

بازتاب مردم است، احتجاجی درونی ا ست که در درون 

ذهن مردم رخ می دهد و پایان آن احتجاج، ندایی است 

درمانده و شــورمند. »شــور« و عاطفه در پی احتجاج با 

خود، به شــکل »عاطفه« و شــور و شــوِق نســبت به عمل 

درمی آید. به این خاطر اســت که در واپسین سخن های 

ماکیاولی در شهریار، چیزی بیگانه، »الحاقی« و خطابی 

نیســت، بلکــه باید آن را جــزء ضروری اثر دانســت، و در 

واقع بخشــی از کتاب اســت که نوری واقعی بر تمام اثر 

می افکند و آن را شبیه به »مانیفست سیاسی« می کند. 

ما می توانیم به مطالعٔه این موضوع مشغول شویم چه شد 

که ســورل هرگز پای را از حد مفهوم ایدئولوژی اســطوره 

فراتــر نگذاشــت و بــه شــناخت حزب سیاســی نرســید و 

در حد مفهوم ســندیکای اّتحادیٔه صنفی متوّقف شــد. 

درست است که سورل، عظیم ترین تجّلی این »اسطوره« 

را نــه در ســندیکا به عنــوان ســازمان ارادٔه جمعــی، بلکــه 

جمعی که از در اقــدام عملــی آن –نشــانٔه یــک ارادٔه 

قبل عمــل می کرده- 

بنابراین در اندیشٔه سورل 
دو ضرورت در جدال 

هستند: ضرورت اسطوره و 
ضرورت انتقاد از اسطوره، 

تا آنجا که به زعم او »هر 
ح، از پیش افکنده،  طر

خیال پردازانه و ارتجاعی« 
است. چارٔه کار بر دوِش 

انگیزٔه غیر عقالنی، 
برعهدٔه »تصادف« 

)به معنای برگسونی انگیزٔه 
حیاتی(، یا بر عهدٔه 
»خودجوشی« است
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می یافت. مطابق نظر وی، بزرگترین دســتاورد این اقدام 

عملی، اعتصاب عمومی است، یعنی فعالّیت انفعالی ای 

که خصلتی به اصطاح ســلبی و مقّدماتــی دارد )تنها با 

عقد پیمان مشــترک میان اراده هــای گوناگون درگیر در 

اقــدام، می تــوان به آن خصلتــی ایجابی بخشــید(، و این 

فعالّیتی است که مرحلٔه »فّعال و سازنده« خود را مد نظر 

ندارد. بنابراین در اندیشــٔه ســورل دو ضرورت در جدال 

هستند: ضرورت اسطوره و ضرورت انتقاد از اسطوره، تا 

آنجا که به زعم او »هر طرح، از پیش افکنده، خیال پردازانه 

و ارتجاعی« است. چارٔه کار بر دوِش انگیزٔه غیر عقانی، 

برعهدٔه »تصادف« )به معنای برگســونی انگیزٔه حیاتی(۴، 

یــا بــر عهــدٔه »خودجوشــی«۵ اســت. اّما آيا یک اســطوره 

می تواند »غیرسازنده« باشد؟ چطور می شود تصّور کرد 

كه یک وســيله، در حالتی که بنا به تصویر ســورل، ارادٔه 

جمعی را در مرحلٔه ابتدایی و مقّدماتی تکوین خود باقی 

می گذارد، از طریق تمایزگذاری )»شکاف«( -هرچند که 

این شکاف قهرآمیز باشد، یعنی روابط اخاقی و حقوقی 

موجــود را نابــود کند- مؤثر و کارآمد باشــد؟ آیا این ارادٔه 

جمعی که به این شــکل ابتدایی تشــکیل شده، بافاصله 

از میــان نمــی رود و در مرحلــٔه مثبت ســازنده به صورت 

انبوهی از اراده های جدا از هم كه هر یک راه جداگانه و 

متعارض خود را می پیمایند، از هم نمی پاشــند و متفّرق 

نمی شوند؟

همچنین، این مســئله مطرح اســت که معدوم کردن 

و نفی بدون سازندگی ضمنی و ایجاب نمی  تواند باشد؛ 

نمی تواند - اشــاره به عمل اســت، یعنی از نظر سیاســی 

نمی تواند فاقد برنامٔه سیاســی باشد. و این »نمی تواند« 

در معنای »متافیزیکی« کلمه نیست.

در خصوص ســورل این نکته آشــکار اســت که در پس 

پــردٔه خودجوشــی، یــک فرض تمامــاً مکانیکــی و در پس 

آزادی )ارادٔه آزاد نیــروی حیاتــی(، نهایــت جبر، و در پس 

ایده آلیســم، ماترياليســم مطلقــی وجــود دارد. شــهریار 

جدید، شهریار اسطوره، نمی تواند انسانی واقعی و فردی 

مشــّخص باشــد، او تنهــا می تواند یک ارگانیســم باشــد؛ 

شــهریار جدیــد عنصــر پیچیــدٔه اجتماعی اســت که در 

آن اراده ای جمعی، که به رســمّیت شــناخته شــده و در 

عمــل تا حدودی خود را نمایانده اســت، به تدریج شــکل 

مشــّخص به خــود می گیرد. تکامــل تاریخ، پدیــد آورندٔه 

چنیــن ارگانیســمی بــوده و آن چیــزی نیســت مگر حزب 

سیاســی؛ اّولین هســتٔه حاوی نطفه های ارادٔه جمعی که 

تــاش دارد عــام و تــام باشــد. در جهــان امــروز تنها یک 

اقــدام تاریخی سیاســی باواســطه و قريب الوقوع که با 

حرکتی ســریع مشــّخص می شــود، قادر اســت به طریقی 

اسطوره ای در فردی مشّخص متجّسم شود؛ این سرعت 

شهریار جدید، شهریار 
اسطوره، نمی تواند انسانی 
واقعی و فردی مشّخص 
باشد، او تنها می تواند یک 
ارگانیسم باشد؛ شهریار 
جدید عنصر پیچیدٔه 
اجتماعی است که در آن 
اراده ای جمعی، که به 
رسمّیت شناخته شده و در 
عمل تا حدودی خود را 
نمایانده است، به تدریج 
شکل مشّخص به خود 
می گیرد
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می تواند صرفاً به جهت خطر قریب الوقوع بزرگ ضرورت 

پیدا کند، خطری بزرگ که ناگهان مانند باروت موجب 

شــعله ور شدن شورها و تعّصب ها می شــود و روح انتقاد 

و طنز فرســاینده ای را که می تواند خصلت »فّره مندی و 

آسمانی« رهبر را از میان بردارد، نابود می کند )این همان 

چیــزی اســت که در ماجــرای بوالنــژه ۶ اّتفاق افتــاد(. اّما 

ایــن نوع عمــل ناگهانی و فی البداهــه، از جهت ماهّیت 

خــود نمی تواند تداوم داشــته یا خصلتی فراگیر داشــته 

باشــد. این نوع عمل، کمابیش همیشــه، به کار بازگشت 

و تجدیــد ســازمان می آیــد و در جهــت بنیان گــذاری و 

تأســیس دولت هــای جدیــد و ایجــاد ســاخت های مّلی و 

اجتماعی )در اندیشــٔه ماکیاولی نیز هدف همین است( 

و مضمون باز گشت تنها برای رعایت آداب سخن مطرح 

می شود، یعنی با مفهوم ادبی »ایتالیا« که دختر »روم« 

است و باید نظم و شکوه روم را بازگرداند، در می آمیزد. 

ایــن اقــدام ناگهانــی و فی البداهــه بیــش از همــه، واجد 

خصلتی »دفاعی« اســت تا خصلت آفرینشی اصیل. 

در اقدام ناگهانی، زمینه و فرض قبلی این اســت که 

ارادهٔ  جمعــی ای کــه پیش تــر وجود داشــته، ناتــوان و 

پراکنده و متفّرق شده، دستخوش سقوطی خطرناک 

و تهدیدکننده شــده که قطعی و فاجعه آمیز نیســت، 

ــ و  و ضرورت دارد که مجّدداً متمرکز و تقویت شــودـ 

نــه ارادٔه جمعــی جدیدی که بایــد آن را دوباره آفرید و 

معطــوف به اهدافی نمود که مشــّخص و عقانی اند، 

اّمــا مشــّخص بودن و عقانــی بودن خوِد ایــن اهداف 

را نیــز بایــد از طریــق تجربــه ای تاریخی کــه در حیطٔه 

شــناخت عموم در آمده، مورد ســنجش و ارزیابی قرار 

داد. خصلــت انتزاعی مفهوم ســورل از »اســطوره«، را 

می توان در اعراض و روی گردانی او نسبت به ژاکوبن ها 

فهمیــد. )ایــن روی گردانــی به شــکل عاطفــی نفــرت 

اخاقی در می آید( حال آنکه ژاکوبن ها به یقین »تجّلی 

قطعی« شــهریار ماکیاولی بودند. شــهریار جدید۷ باید 

حــاوی بخشــی باشــد کــه بــه ژاکوبنیســم )بــا توّجه به 

اهمّیت جامعی که این مفهوم از نظر تاریخی داشته و 

باید از نظر مفهومی دربرداشــته باشد( اختصاص یابد: 

ژاکوبنیســم به عنــوان مثالی از چگونگی شــکل گیری و 

عمل مشــّخص یک ارادٔه جمعی اســت که تقریباً برخی 

وجــوه و جنبه های آن، آفرینشــی اصیــل و خلقی دوباره 

بود. حال ضروری اســت که در شــهریار جدید، از ارادٔه 

جمعــی و به طور کّلی، ارادٔه سیاســی به معنــای امروزی 

کلمــه تعریفــی ارائه کرد: اراده به معنــای آگاهی کارآمد 

نســبت بــه ضــرورت تاریخی، به معنــای بازیگــر اّول یک 

درام واقعــی و مؤثــر تاریخی، یکی از نخســتین بخش ها 

لزوماً بایســتی به موضوع »ارادٔه جمعی« اختصاص یابد 

و مســئله را بــه این نحو مطرح کند: چــه زمانی می توان 

اظهــار داشــت که شــرایط برای بیــدار کردن و انکشــاف 

ارادٔه جمعــی مّلی-مردمــی۸ وجــود دارد؟ و از ایــن لحاظ 

بایــد بــه تحلیل تاریخــی )اقتصــادی( ســاخت اجتماعی 

جامعــٔه مــورد نظــر، تــوأم بــا شناســاندن »دراماتیــک« 

تاش هایی پرداخت که در طول سده ها برای بیدار کردن 

ایــن اراده صورت گرفته و نیز دالیل شکســت های پیاپی 

آن را شــناخت. چرا در ایتالیای عصر ماکیاولی خبری از 

سلطنت مطلقه نیست؟ باید به گذشته برگشت، به پایان 

امپراتوری روم )مسئلٔه زبان، مسئلٔه روشنفکران و...( تا 

کارکرد کمون های قرون وسطایی و اهمّیت کاتولیسیسم 

را بفهمیم: خاصه اینکه باید طرحی از تمام تاریخ ایتالیا، 

در ایتالیا هرگز یک نیروی 
کارآمد ژاکوبن از همان 

قبیل که در سایر مّلت ها، 
ارادٔه جمعی مّلی-مردمی 

را بیدار کرده و سازمان 
داده و دولت های امروزی 

را پدید آورده، وجود 
نداشته است
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طرحی فشــرده اّما دقیق، فراهم کرد. عّلت شکست های 

پیاپــی در ایجــاد ارادٔه جمعــی مّلی-مردمــی را بایــد در 

وجود بعضی گروه های اجتماعی یافت؛ گروه هایی که بر 

اثر تجزیٔه بورژوازی کمون ها۹ پدید آمدند، و نیز باید در 

خصلت ویژٔه ســایر گروه ها که بازتاب کارکرد بین المللی 

ایتالیــا، به عنــوان مقر کلیســا و پایتخت امپراتــوری روم 

مقّدس اســت، جســتجو کرد. این کار کرد و شرایط ناشی 

از آن، بــه وضعّیتــی داخلــی انجامیــد کــه می تــوان آن را 

»اقتصادی-اّتحادیه ای«۱۰ نامید که از نظر سیاسی بدترین 

شکل های جامعٔه فئودالی است.

شــکلی که از همه کمتر مترّقی اســت و بیش از همه 

ایستاســت. در ایتالیــا هرگــز یک نیــروی کارآمــد ژاکوبن 

از همــان قبیــل که در ســایر مّلت هــا، ارادٔه جمعی مّلی-

مردمــی را بیــدار کــرده و ســازمان داده و دولت هــای 

آیــا  اســت.  نداشــته  وجــود  آورده،  پدیــد  را  امــروزی 

ســرانجام ایــن موقعّیت بــرای تکویــن چنیــن اراده ای به 

وجــود خواهــد آمد؟ و یا روابط کنونی میان این شــرایط و 

نیروهــای مخالــف بــا آن کدام  اند؟ از گذشــته های دور، 

اشــرافّیت زمیــن دار و به طــور عام تر، مالکّیــت ارضی در 

تمام اَشــکال آن، با این اراده مخالف بوده اســت. ویژگی 

خاص ایتالیا یک »بورژوازی روستایی«۱۱ ویژه است و این 

میراث انگلی  اســت که در اثر تجزیٔه بورژوازی کمون ها 

)صدهــا شــهر، شــهرهای ســکوت(، به عنوان یــک طبقه، 

به عصر جدید انتقال یافته اســت. شــرایط مثبت را باید 

در وجــود گروه هــای اجتماعی شــهری -کــه به حد کافی 

از توســعه در عرصٔه تولید صنعتی رســیده اند و به سطح 

معّینــی از فرهنــگ تاریخی-سیاســی دســت یافته انــد- 

جستجو کرد. هیچ نوع تشّكل ارادٔه جمعی مّلی-مردمی 

میّســر نیســت مگر آنکه تــودٔه عظیم دهقانــان و زارعین 

روســتایی به صورت »هم زمان« به عرصٔه زندگی سیاسی 

قــدم بگذارنــد. مراد ماکیاولــی از اصاح در میلیشــیا یا 

چریک هــای نیمه وقت، همیــن امر بود و این همان کاری 

اســت کــه ژاکوبن هــا در انقــاب فرانســه کردنــد. اینکه 

ماکیاولی نســبت به این موضوع التفات داشــت، از یک 

ژاکوبیســم نــارس و قبــل ازموعد حکایــت دارد که نطفٔه 

 )کمابیــش بــارور( مفهــوم او از انقاب اجتماعی اســت.

همٔه تاریخ از ۱۸۱۵ به این  ســو نشــان از جهد و جهادهای 

طبقات سّنتی برای جلوگیری از شکل گیری این نوع ارادٔه 

جمعــی و حفــظ قــدرت »اقتصادی-اّتحادیــه ای« در یک 

نظام بین المللی حاوی تعادل انفعالی است. بخش مهّمی 

از رســالت شــهریار جدید باید به مســئلٔه اصاح فکری و 

اخاقی، یعنی مسئلٔه دین یا جهان بینی اختصاص یابد. 

در ایــن زمینــه نیــز با فقدان ســّنتی ژاکوبنیســم و نوعی 

هــراس از ژاکوینیســم مواجهیــم )آخریــن تجّلی فلســفی 

این ترس، دیدگاه مالنوسی بندتو کروچه نسبت به دین 

اســت(.۱۲ شــهریار جدید باید خواستار و ســازمان دهندٔه 

تغییر فکری و اخاقی باشد و چاره  ای هم جز این ندارد، 

یعنی باید زمینه ای برای آشــکارگی و حجاب برگرفتن از 

ارادٔه جمعــی مّلی-مردمــی در جهت تحّقق شــکل واال و 

تمام عیار تمّدن امروزی فراهم آورد.

ارادٔه  یــک  تشــكیل  -یعنــی  اساســی  نکتــٔه  دو  ایــن 

جمعــی مّلی-مردمــی کــه شــهریار جدیــد در عیــن حال 

سازمان دهنده و تجّلی فّعال و کارآمد آن است، و اصاح 

ریشه ای اخاقی و فکری- باید ساخت تمام اثر را تشکیل 

دهد. نکات مشّخص برنامه باید در بخش اّول گنجانده 

شــود، یعنی باید به نحوی »دراماتیک« منبعث از شــیؤه 

اســتدالل باشــد و نبایــد شــرحی خشــک و عالم مآبانــه و 

سرشــار از اســتدالل باشــد. آیا این امکان وجــود دارد که 

پیش از آنکه یک تغییر و اصاح اقتصادی در زمان و مکان 

اجتماعــی اقشــار جامعه حادث شــده باشــد، بــه اصاح 

فرهنگــی و رفعــت »تمّدن« اقشــار آن جامعــه پرداخت؟ 

اصاح فکری و اخاقی می بایست همراه و توأم با برنامٔه 

اقتصادی باشــد. عاوه بر این، برنامــٔه تغییرات و اصاح 

اقتصادی دقیقاً شکل مشّخصی است که در آن هر نوع 

اصاح معنوی و اخاقی مطرح می  گردد. شهریار جدید 

در هنگام توســعٔه خود، نظــام روابط معنوی و اخاقی را 

متبّدل و متحّول می سازد، زیرا توسعٔه آن دقیقاً در حکم 

این است که هر عمل تنها تا آنجایی مفید یا مضر دانسته 

شــده و خوب یا بد قلمداد می شــود که شهریار جدید را 

مرجــع قضاوت بدانــد و بتواند باعث افزایــش قدرت آن 

شــود یــا بــه مقابلــه بــا آن برخیــزد. شــهریار، در وجــدان 

آدمیان، عوض الوهّیت یا فرمان جبر می نشــیند و بنیاد 

الئیسیم نوین به معنای دنیوی گردانی تمام عیار ساحات 

زندگی و جایگزین تمام روابط متعارف می شود.

۱. باید به کنکاش و کاوش در آثار نویســندگان سیاســی پیش از ماکیاولی پرداخت و 
دریافت که آیا آثاری وجود دارند که ســاختی مشــابه با ســاخت »شــهریار« داشته 
باشند. خصلت »افسانه ای« کتابی که بدان اشاره کردم همچنین به پایان آن مربوط 

است؛ در اینجا ماکیاولی پس از آن که به وصف و توصیف رهبر آرمانی می پردازد، 
بــا عباراتــی که از نظر هنری بســیار مؤثر هســتند رهبر واقعــی را که مظهر و تجّلی 
عینی و تاریخی »رهبری« است به عمل فرا می خواند؛ این فراخوان پرشور در سراسر 

پینوشتها

ویژگی خاص ایتالیا یک 
»بورژوازی روستایی«۱۱ویژه 
است و این میراث انگلی  
است که در اثر تجزیٔه 
بورژوازی کمون ها )صدها 
، شهرهای سکوت(،  شهر
به عنوان یک طبقه، به 
عصر جدید انتقال یافته 
است. شرایط مثبت را 
باید در وجود گروه های 
اجتماعی شهری -که 
به حد کافی از توسعه 
در عرصٔه تولید صنعتی 
رسیده اند و به سطح 
معّینی از فرهنگ تاریخی-
سیاسی دست یافته اند- 
جستجو کرد
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کتــاب بازتــاب یافتــه و به آن خصلتی نمایشــی می دهد. لوئیجی روســو در کتاب 
خویش ماکیاولی را هنرمند سیاســت خطاب می کند و حّتى یک مرتبه نیز از واژٔه 

»افسانه« استفاده می کند، اّما در معنای کاماً متفاوتی از آنچه ما مطرح کردیم.
۲. موردی منســوب به ژرژ ســورل )Georges Sorel(  نظریه پرداز اصلی سندیکالیســم 
انقابی. او آثاری دارد که از همه حایز اهمّیت تر، رسالٔه »تأّماتی پیرامون خشونت« 
است. سورل که خود از مارکس و برگسون تأثیر پذیرفته بود، تأثیرات گران سنگی از 
خود در فرانسه و ايتاليا بر جای نهاد. به عنوان مثال بر موسولینی. اثر او ملغمه ای از 
عناصر تماماً پراکنده است و نشان از مراحل استحاله هایی دارد که از آن ها گذشته 
استـ ــ از قبیل ضدّیت با فکر ژاکوبنی، سلطنت طلب، سوسیالیست، سندیکالیست 
انقابــی، راســت افراطی، مبلغ رنســانس اخاقی مبتنی بر اقتدار ضــد بورژوایی و 
هم دل با انقاب بلشویکی. سورل در »تأّماتی پیرامون خشونت« به شرح و بسط 
فكــر اعتصــاب عمومی به عنوان یک اســطوره می پــردازد. درواقع، »اســطوره ای که 
در آن تمام سوسیالیســم متشــّکل می شود، یعنی مجموعه  ای از تصاویر خیالی که 
می توانند به طور غریزی تمام احساساتی که به تجلّیات متفاوت جنگ سوسياليسم 
عليــه جامعــٔه امــروزی مربــوط می شــود را برانگیزانند«. اســطوره هایی کــه تمامی 
گرایشــات قدرتمنــد یــک خلــق، یــک حزب يا یــک طبقــه را در خود گــرد می آورند. 
»ســورل، اســطوره بــه ایــن معنــی را در برابــر تمــام اتوپیاهایــی می نهد که ســراب 

فریبنده ای از آینده به مردم عرضه می کنند«.
فکــر اعتصــاب عمومی »تمام عواقب نظری هر نوع سیاســت اجتماعی اصاح طلبانه 
را نابود می کند؛ طرفداران اعتصاب عمومی حّتی مردمی ترین اصاحات را دارای 
خصلتــی خرده بورژوایــی می یابند؛ و تا آنجا که به ایشــان مربوط اســت هیچ چیزی 
قادر نیســت تقابل بنیانی جنگ طبقاتی را تضعیف کند«. بدین ترتیب، اعتصاب 
عمومی روی »شکاف« در میان طبقات متخاصم تأکید دارد و هر طغيان قهرآمیز 
انفــرادی را، به عنــوان عملی ناشــی از جنگ طبقاتی مطرح می کند. از نظر ســورل 
»شــکاف« معادل آگاهی طبقاتی و برابر »طبقه برای خود« اســت. به عنوان مثال 
در »تأّماتی پیرامون خشونت« می نویسد: »وقتی طبقات حاکم که دیگر توانایی 
حکومت ندارند، از موقعّیت ممتاز خود شرمگین می شوند و تمایل پیدا می کنند 
کــه امتیازانــی بــه دشــمنان خــود بدهند و وحشــت خــود را از هر گونه شــکاف در 
جامعــه ابــراز می دارند، آن وقت حفظ فکر شــکاف در اذهان پرولتاریا، که بدون آن 
سوسیالیسم نمی تواند نقش تاریخی خود را بازی کند، به مراتب دشوارتر می شود«.
۳. ماکیاولــی در فصــل بیســت و ششــم کتاب، تمام عواطف و احساســات خــود را به 
خدمت می گیرد تا لورنتزو مدیچی را ترغیب و تحریک کند که ناجی ایتالیا شود. 
او در واپسین عبارات کتاب می نویسد: »در این صورت نباید گذاشت این فرصت 
مناسب فوت شود. من می دانم که در تمام ایاالت ایتالیا که از ظلم اجانب ویران 
شــده، با چه عشــق و شــور و شــوقی از چنین شــهریاری که اســباب نجات ایتالیا را 
فراهم می آورد، استقبال می کنند و با چه حس انتقام، با چه ایمان استواری، با چه 

فداکاری و با چه آه و اشک هایی به پیشواز شهریار خواهند آمد«.
۴. مفهوم »انگیزٔه حیاتی )slan vital(« درآرای هانری برگسون اهمّیت اساسی دارد. 
برخاف نظریه های »مکانیستی« که »از ساخته شدن تدریجی ماشین، تحت تأثير 
شرايط خارجی سخن می گویند«  و برخاف نظریه های غایت گرایان که می گویند 
اجزای ماشین بنا بر طرحی از پیش اندیشیده، به قصد رسیدن به هدفی معّین، روی 
هم سوار شده اند«، برگسون معتقد است که یک انگیزٔه اصيل حيات وجود دارد، و 

معنى حیات نیز عبارت است از »گرایش به عمل روی مادٔه بی جان«.
محتوای این نظریه، صورتی از اراده گرایی افراطی می باشد: »دروازه های آینده در برابر 
تكامل حيات باز خواهند ماند. این آفریده ای اســت که به برکت حرکتی نخســتین 
تا شــام ابد به پیش م  رود«. این نظریه همچنین بر عنصر تصادف تأکید می ورزد: 
»سمت و سوی این عمل ]یعنی عمل روی مادٔه بی جان[ امری از پیش تعیین شده 
نیســت؛ و به این جهت اســت که حیات در طول مســیر خویش، در طی تکامل، در 

انواع گوناگون اشکال ظاهر می شود«.
۵. در اینجا باید خاطرنشان ساخت که میان روش طرح مسئلٔه تاريخ وضدتاریخ توسط 
کروچه از یک سو و دیگر روش  های اندیشٔه او، تناقضی آشکار وجود دارد: نفرت او 
از »احزاب سياسی، و شیؤه طرح مسئلٔه »قابلّیت پیش بینی« حقایق اجتماعی. اگر 
نمی توان حقایق اجتماعی را پیش بینی کرد و حّتی مفهوم پیش بینی نیز گفته ای 
 )Irrational( لغــو و مهمــل اســت، بنابراین گریــزی از چیرگی نیروهــای عقل گریــز
نیست و هرگونه تشّکل انسان ها ضدتاریخی استـ ــ یک »پیش قضاوت« است. تنها 
راه چــاره ای کــه باقی می ماند این اســت که هر مســئلٔه عملی که در مســیر تحّول 
تاریخ پیش کشیده می شود را جداگانه و با معیارهایی ناگهانی و بالبداهه حل کرد؛ 
ابن الوقتی اپورتونیسم تنها مشی سیاسی ممکن است. )رجوع کنید به مقالٔه کروجه 

 Culturaee vita تحت عنوان حزب به عنوان »قضاوت و پیش قضاوت« در کتاب
morale فرهنگ و زندگی اخاقی(.

۶. ژنرال بوالنژه )Boulanger(: وزیرجنگ فرانســه در ۱۸۸۶. در افکار عمومی فرانســه 
و اروپا او مظهر انتقام )عليه آلمان، پس از جنگ فرانســه و پروس در ۷۱-۱۸۷۰ بود. 
حکومت از محبوبّیت و مراوده هایش با نیروهای سلطنت طلب به هراس افتاد. به 
همین خاطر، او را عزل کردند و به کارمون-فران فرستادند. او یک حزب بوالنژیست 
را تأســیس کرد و خواســتار تشکیل مجمع مؤسســان جدید، بازسازی نظامی مّلت، 
و تجديد نظر در »افراط کاری های پارلمانتاریســم« بود. او که با اکثرّیتی عظیم به 
نمایندگی در مجلس مّلی انتخاب شد، به نظر می رسید که قصد کودتا دارد؛ کاری 
که به سادگی می توانست در آن موّفق گردد. اّما در عمل دچار تردید شد و از ترس 

توقیف از کشور فرار کرد( )۱۸۸۹(.
۷. اشــاره ای اســت به کتابی که باید به شــیؤه رسالٔه شــهریار ماکیاولی اّما با مضمون 
»شــهریار جمعی«  )کلکتیو( نوشته شــود، به عبارت دیگر، باید دربارٔه حزب طبقه 

کارگر باشد.
۸. اصطاح »مّلی-مردمی« یکی از جالب توّجه ترین عناصر اندیشٔه گرامشی است که 
بیش از دیگر مفاهیم او مورد انتقاد قرار گرفته است. این مفهوم که از زمان جنگ، 
سرچشمه و منبع سیاست فرهنگی حزب کمونیست ایتالیا لحاظ می شد، به معنای 
نوعــی »بلــوک تاریخی« میان خواســت های مّلی و مردمی اســت که روشــنفکران، 
به مفهــوم وســیع مــورد نظر گرامشــی، در شــکل گیری آن نقش میانجــی مهّمی بر 
عهده دارند. اّما باید تأکید کرد که اين مفهوم، مفهومی فرهنگی است و با موضع 
توده ها نسبت به فرهنگ مّلت مربوط است و به طور کّلی، با هر گونه پوپولیسم یا 

»سوسیالیسم مّلی« بیگانه می باشد.
۹. تقدیر کمون ها یعنی همان دولت-شهرهای خودمختار و شکست بورژوازی های آنان 
در ایجاد یگانگی مّلی، یکی از مسائل اساسی تاریخ ایتالیاست و در یادداشت های 

زندان گرامشی به کّرات بدان اشاره می شود.
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۱۱. بــورژوازی روســتایی مفهومــی اســت کــه گرامشــی زیاد بــه کار برده اســت. او در 
»یادداشــت هایی دربــارٔه تاریــخ ایتالیا«، »صدها شــهر« را چنیــن تعریف می کند: 
»مجموعــٔه گردهــم آمــده از بــورژوازی روســتایی در بورگ ها )شــهرها(، و مجموعٔه 
گردهم آمده توده های بزرگ کارگران کشاورزی در دهات borgate و دهقانان بدون 

زمین در بخش هایی که دارای ملک های وسیع هستند. مثل بوگلی و سیسیلی«.
۱۲. مــراد و منظــور گرامشــی از اشــاره بــه مالتــوس صرفاً نشــان دادن ترس یــا نفرت از 
توده هاست، گرامشی در »ماتریالیسم تاریخی« خود به بحث دربارٔه دیدگاه بندتو 
کروچه نسبت به دین و نوع »رفرماسیون« مورد نظر وی می پردازد. گرامشی نظر 
کروچــه را مــورد انتقــاد قرار می دهــد و اظهار می دارد که او نمی فهمد که فلســفٔه 
پراکســیس ]مارکسیســم[، با جنبش توده ای وســیع خود، بیانگر یک جريان تاریخی 
به ســان رفرماســیون بوده و هســت و در مقابل لیبرالیســم که به بازتولید رنســانس 
می پــردازد و بــه گروه هــای كوچــک اندیشــگی محــدود اســت. کروچه اساســاً ضد 
کلیســا اســت )بــا توّجه به تعریفی کــه او از دین دارد، نمی توانیــم او را ضد دین به 
حســاب آوریم( و از نظر بســیاری از روشــنفکران ایتالیایی و اروپایی فلســفٔه او یک 
رفرم اصیل اندیشــگی و اخاقی مشــابه رنســانس اســت. اّما کروچه به سراغ مردم 
نرفــت، نمی خواســت عنصر »مّلی« بشــود )همچنان کــه مردان رنســانس برخاف 
پیــروان لوتــر و کالون عناصر مّلی نبودند(، نمی خواســت دســته ای از مریدان پدید 
بیاورد که فلسفٔه او را به زبان عامیانه بیان کنند و آن را به عنصری آموزشی تبدیل 
نمایند که آموزشــش از مدرســٔه ابتدایی آغاز می شود )و بنابراین بتواند برای کارگر 
یا برزگر ســاده، یعنی آدم معمولی، نقش آموزگار و معّلم داشــته باشــد(. شــاید این 
کار غیرممکن می نمود، اّما ارزش امتحان کردن را داشت. اّما اینکه مورد امتحان 
قرار نگرفت، قطعاً دارای معنای خاّصی است. گرامشی در ادامٔه بحث به نقد این 
بــاور کروچــه می پردازد که مذهب برای توده ها مناســب اســت، در حالی که فقط 
تعدادی انسان نخبه و برخوردار از هوش  زیاد قادرند درک و فهمی عقانی از جهان 
داشــته باشــند. کروچه در کابینه جیولیتی )۲۱-۱۹۲۰( وزیر آموزش بود و الیحه ای 
برای بازسازی نظام آموزش مّلی ارائه کرد؛ در این الیحه، رواج مجّدد تعلیمات دینی 
در مــدارس ابتدایــی مقــّرر شــده بــود و این موضوعی بود کــه از ســال ۱۸۵۹ وجود 
نداشت. در آن سال با قانون کاساتی )Kasati(  پایٔه نظام آموزشی ایتالیای بعد از 
Risorgimento ریخته شد. البته الیحٔه کروچه عماً از جانب جیولیتی رد شد، اّما 
خطوط عمدٔه آن مورد قبول جنتيله قرار گرفت و وی به عنوان وزیر آموزِش نخستین 
حکومــت فاشیســت در ۱۹۲۲ الیحــٔه قانونی جنتیلــه را تدوین کرد کــه در ۱۹۲۳ به 

تصویب رسید.
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نظریه و عمل سیاسی
لویی آلتوسر

مترجم: مهسا طالقانی
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در کتاب سوم از فن جنگ و در یک بحث، فابریتسیو، 

کــه بیانگــر نظــر ماکیاولی اســت، راجع به ســاح جدید 

توپخانــه بــا لوئیجــی بــه مناظــره و مباحثــه می پــردازد. 

گفت و گوی آن ها راجع به این نکته است که آیا می توان 

از تــوپ در صفــوف نیروهــای در حــال پیشــروی نظامی 

اســتفاده کرد. فابریتسیو این گونه پاسخ می دهد: »باید 

بدانــی کــه توپ را، خصوصاً آن ها که بــر روی ارابه حمل 

می شــوند، نمی تــوان در صفوف نیروها قــرار داد، چراکه 

وقتــی توپ هــا را حرکــت می  دهنــد، لولٔه آن هــا برخاف 

مسیری است که رو به آن آتش می گشایند.«

قصــد نــدارم تا بهای بیــش از اندازه ای بــه این دقیقه 

داده باشم اّما این سخن - تا اندازه ای و به روش تمثیلی - 

بــه کار آن خواننــدٔه فلســفی ای می آیــد که بــا ماکیاولی 

مواجه می شــود: علی الخصوص، آن خوانندٔه فلسفی ای 

که قصد دارد ماکیاولی را در شمار فیلسوفان بگنجاند. 

ولیکن او به طرفة العینی ملتفت می شــود که ماکیاولی 

درســت »در جهت خاِف مســیری حرکــت می کند که 

قــرار اســت رو بــه آن آتــش بگشــاید«، یا خاف ســمت و 

ســویی آتش می گشــاید که انتظــار مــی رود به جانب آن 

حرکت کند، یا، حّتی بدتر، چنانچه وی در مســیر و خط 

پیشروی دسته، آتش نگشاید، باز درنخواهیم یافت که او 

به کدامین ســو شــلیک می کند: ماکیاولی همواره جای 

دیگری را هدف شلیک قرار می دهد.

ایــن نکتــه شــرح و بیان ســختی فراوانی اســت که در 

تدقیــق فلســفی دربــارٔه ماکیاولــی وجــود دارد. پاســخ 

بسیار سهل و آسان و ساده دالنه ای خواهد بود که گفته 

شــود، ماکیاولی تنها به سیاســت و تاریخ پرداخته است 

و فیلســوف نیســت، زیرا ســخن وی از موضوع معلوم و 

معنای منحصربه فرد فراتر رفته و باعث تهییج و تحریِک 

تفّحص و کنجکاوی در فیلسوفان می گردد.

بســی عجوالنه و ناُســخته خواهد بود که ماکیاولی را 

فیلسوف ستیز و دیگرِی فلسفه، بخوانیم. اّما دقیقاً برای 

کــدام دیگری؟ اگــر مضطر و ناگزیر به گفتن این ســخن 

باشیم، فلسفه به میزان فراوانی به دشواری و سرافکندگی 

خواهد افتاد. از میان تعداد زیادی از قرائن و شــواهدی 

که بر سر »معّما« بودن ماکیاولی وجود دارد، تنها متذّکر 

ســخن مرلوپونتی خواهم شــد، کســی که این دشواری و 

ســرافکندگی را در بدایــت ســخنان خویــش خاطرنشــان 

می کند، »چگونه می توان او را فهمید؟«، سپس این گونه 

پیــش مــی رود: »به ایــن خاطر که نمی تــوان ماکیاولی را 

فهمیــد...« من با پاســخ مرلوپونتی کاری نــدارم )اینکه 

می گویــد ماکیاولــی دســت به آمیــزِش ممکن بــودن در 

جهان و آگاهی نزد انسان می زند(، اّما پرسش مرلوپونتی 

را جــّدی می دانــم و می پذیــرم. این واقعّیت که پرســش 

مذکــور ایــن توانایــی را دارد تــا همچنــان در ســال ۱۹۴۹ 

در فلورانــس، در همایشــی مربــوط به اومانیســم و علوم 

سیاســی، پیش کشــیده شــود، مبّین این است که چنین 

پرسشــی کمــاکان پاســخی نســتانده؛ کــه پرســش مزبور 

گریزناپذیــر بــوده و گریز ناپذیــر نیز باقی مانده اســت؛ و 

بدیــن ترتیب،  ماکیاولی فلســفه را با پرسشــی اساســی، 

و بســیار صعب و ســخت روبرو می ســازد: مسئلٔه فهم و 

دریافتن آن. 

بنابرایــن بیاییــم و بکوشــیم تا این دشــواری را تشــریح 

کنیــم. بــه اعتقاد مــن، آنچه باعــث جلب توّجــه و تأّمل 

خوانندگان متون ماکیاولی می گردد، کیفّیت و طبیعت 

ســه گانٔه آن هاســت: آن هــا فریبــا و گیــرا، بــه همان  ســان 

گریزپا و الجرم غریبه و شگفت انگیزند. 

گیرایــی: جملگــی نویســندگان بــزرگ کاســیک -از 

اســپینوزا گرفتــه، کــه در قالــب واژگان مجمــل و ســر به 

مهر در پاراگراف دوم ]ابتدای[ رســالٔه سیاســی از او یاد 

کرده، تا گرامشی، و در آن بین مونتسکیو، هگل، مارکس 

و دیگرانــی بســیارـ خصلــت حیــرت آور و تکان دهنــدٔه 

ماکیاولــی را ســتوده اند.  ســبک نوشــتاری شــهریار، آن 

کوتاه نوشــتٔه ارزشــمند که ُبّرندگی شمشــیر را در خاطر 

نقش می کند، هماره محل ارجاع بوده است، ولیکن این 

اندیشــه در میان خطوط آن وجــود دارد که خود را عیان 

ساخته و ما را مفتون و شیدای خویش می سازد.

]بندتو[ کروچه در اواخر حیات خویش بیان کرده بود 

که پرســش غامض ماکیاولی »هرگز حل نخواهد شــد«. 

ایــن قابلّیــت حیرت انگیــز را بــه چــه چیزی باید نســبت 

دهیــم؟ خــود ماکیاولــی پاســخی در آســتین دارد. او در 

قسمت های مختلفی از شهریار و گفتارها چنین نگاشته 

کــه آنچه بیش از همه موجب حیرت و شــگفتی آدمیان 

می گــردد، مقولــه ای جدید و تازه اســت؛ مقوله ای که تا 

پیش از آن هرگز دیده نشده باشد.

تبیینــی  کــه  تفاســیری  ورای  گامــی  بگذاریــد 

»روان شناسانه« هستند بگذاریم؛ تفاسیری که آشکارا به 

قصد بزک جدید فلســفه ورزی کاسیک، دربارٔه سرشت 

و چیســتی شگفتی و حیرت، تألیف و فراهم می گردند. 

ماکیاولــی نظریه پــرداز چیزی نو و تازه اســت، تنها بدین 

جهت که او نظریه پرداز آغازگاه ها است )باید دید که چرا 

و چگونه( ــ  نظریه پرداز سرآغازی ویژه .

دولتی که ماکیاولی، 
به منظور مّتحد کردن 
ایتالیا تحت قیمومّیت 

پادشاهی واحد، تحّققش 
را از شهریار انتظار داشت، 
دولت به  معنای عام و کّلی 

نیست )دولتی متناظر با 
»مفهوم دولت«(، بلکه 

ع خاّصی از دولت  نو
است به لحاظ تاریخی، 
نوعی دولت خاص که 

مقتضّیات و ضرورت های 
یک سرمایه داری در شرف 

تکوین، ایجاب می کند: 
دولت مّلی
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تازگی و نو بودن اّما تنها توانایی جای  گرفتن بر سطح 

چیزهــا را دارد و صرفــاً قادر اســت یک جنبــه از چیزها را 

متأثر کند، و با همان لحظه ای که باعث چنین تازگی ای 

است، ناپدید می شود. در مقابل، می توان گفت، سرآغاز، 

ریشه در ذات یک چیز دارد، چراکه آغاز و بدایت همان 

چیز است. آغازگاه یا سرآغاز، جملگِی تعّینات آن چیز را 

تحــت تأثیر قرار می دهد و با گذشــت لحظــٔه موجدش، 

معــدوم نخواهد شــد بلکه همراه با خــود چیز می ماند و 

می پاید. اگر شخص چیزی را که آغاز می شود، و به سبب 

اینکه آغاز می شود، آن را بدیع و تازه بینگارد، چیز دیگری 

وجود داشــته، اّما هیچ چیزی از این امر تازه و نو در کار 

نبــوده اســت. بدین ترتیب، تازگی ســرآغازها به دو دلیل 

بــر ما اثری ویژه و جّذاب می گذارند: به جهت تعارض و 

تنافر میان پیش و پس، جدید و کهنه و همچنین به عّلت 

تصادم و تقابل و گسست شان. 

حال، بیایید حکم ماکیاولی را در مورد خود وی به کار 

بگیریم، و این گونه اســت که خواهیم فهمید جّذابیت و 

گیرایی او تنها بدین جهت نیســت که تازه اســت، بلکه 

بیشــتر به این دلیل اســت که او ســرآغازی را نشان داده 

و بــه قســمی از آن اشــاره می کنــد. او خــود در صفحــٔه 

آغازیــن گفتارهــا می نویســد: »آدمیان بنا بــه طبیعت و 

فطــرت خویش ذاتاً حســود و بــد ســگال اند، از همین رو، 

استوار گردانیدن قواعد نوین و نظام های سیاسی جدید 

بــه اندازٔه کشــف دریاها و ســرزمین های تــازه خطرآفرین 

اســت... بــا این همــه عــزم آن دارم تــا در راهــی بکــر و 

ناشــناخته گام بگذارم، راهی که تا به امروز کسی بدان 

خطر نکرده اســت: راهی بس دشــوار و مایــٔه گرفتاری.« 

»اهمّیــت«  و  کار  بکــری«  و  »اصالــت  او  شــهریار  در 

موضوعــی کــه انتخاب کــرده را فاش می دارد. کشــف، 

راهــی کــه تــا کنــون احــدی در آن قــدم نگذارده اســت، 

در حکم دریاها و ســرزمین های ناشناخته می باشد: تازه 

به حســاب می آیند چراکه بی ســابقه و ناشناخته اند. در 

اینجــا شــاهد تــرادف تازگی و نــو بودن با ناشــناختگی و 

نکره گــی هســتیم. ماکیاولی بدین روش خــود را معرفی 

می نماید. چه چیز با او آغاز می شود؟ »فهم راستین« از 

ـ مخلص کام  تاریــخ، حکمرانــان، فن حکمرانی و جنــگـ 

اینکه، هر آنچه به طور سّنتی در حکم علمی اثباتی، علم 

سیاســت در نظر گرفته شــده  است. من پرسش از صدق 

چنیــن ترکیبی )سیاســت به مثابٔه علم اثباتــی( را به بعد 

موکــول می کنم. معهذا، کار ماکیاولی آغازگاهی  اســت 

ـ آغازگاه یک چیز )این  که هم قسمی پی و بنیاد می باشدـ 

علم( تا به امروز پاییده و تداوم داشــته ــ و توأمان نوعی 

گسست و تناقض دارد. ماکیاولی خود عبارتی دارد که 

مهر تأییدی بر این آغاز و گسســت اســت. تعبیری دارد 

شهریار مدرن گرامشی 
نیز شکل سیاسی خاّصی 
است، وسایلی خاص که 
تاریخ مدرن را توانای به 
انجام رساندن »مسئولّیت 
و تکلیف« بزرگ و عمدٔه 
خویش می سازد: انقالب 
و گذار به جامعه ای 
بی طبقه. شهریار مدرن 
گرامشی همان حزب 
پرولتری مارکسیست-
لنینیست است
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که بر این آغاز و این گسســت صّحه می گذارد. ســخنی 

 mi è parso più conveniente :معــروف و مشــهور

 andare dietro alla verità effettuale della cosa,

che alla immaginazione di essa »آهنــگ آن دارم 

که به بازنمودن واقعّیت مؤثر بپردازم و در پی آن باشــم 

تــا اینکه به خیالبافی مشــغول شــوم.« تعبیــر »واقعّیت 

مؤثر«، علم عینی چیزها را در تقابل با بازنمایش خیالی و 

مجّرد چیزها می گذارد.

این همان دانش عینی »چیزها« است که ماکیاولی با 

آن به سروقت سیاست )مشی و عمل سیاسی( می رود و 

این اســت ابتکار و ابداع و نوآوری او؛ و این عمل تفاوت 

قابل توّجهی با آنچه پیش از او رایج بود، یعنی بازنمایی 

خیالین سیاســت، یا همــان ایدئولوژی دربارٔه سیاســت، 

دارد. به نحــوی مشــابه،  آنــگاه کــه او از »فهم راســتین« 

تاریخ سخن به میان می آورد، صراحتاً در مقابل بازنمایی 

خیالی تاریخ قد علم کرده و قیام نمود. ما حّتی قادریم 

بیشــتر از کلمــات وی و از خــال ســکوت هایش بدیــن 

نکتــه آگاه شــویم کــه او به طرزی قاطع کدامین ســخنان 

را پس زده و رد می کند: نه تنها ســکوت در برابر مواعظ 

تعلیمــی و تهذیبــی دینــی، اخاقــی، یا زیبایی شناســانٔه 

اومانیست های درباری یا حّتی اومانیست های افراطی؛ 

یا ســکوت در برابر نصایح انقابی ســاووناروال۱؛ بلکه هم 

چنین، چشم پوشیدن از کلّیت سّنت الهّیات مسیحی و 

تمامی نظریه های سیاسی دوران باستان. چگونه می شود 

با بی اعتنایی از کنار این واقعّیت گذشت که ماکیاولی، 

جــز نقــل قولــی کوتــاه و حاشــیه ای از ارســطو، هرگــز بــه 

مکتوبــات گران ســنگ سیاســی، همچــون آثــار افاطون، 

ارســطو، اپیکوریان، رواقیون و سیسرون چنگ نمی زند و 

ارجاعی به آن ها نمی دهد.

کسی که تا بدان پایه دلباخته و فریفتٔه دوران باستان 

بــود و افکار و اندیشــه های خــود را به اّتــکای نمونه های 

تاریــخ آتن، اســپارت، و روم پرورانده بود، هرگز به شــرح 

آن ها نمی پردازد و جز سکوت کاری دگر نمی کند. لیکن 

در آن روزگار کــه کســی جــز بــا تضمین ســخن ارســطو و 

سیســرون و تأسی به مسیحّیت دربارٔه سیاست بحث و 

فحصی نداشت، این ســکوت به خودی خود، به نحوی از 

انحاء ابراز و فاش  کردن یک گسست بود. برای تقبیح و 

مذّمت خصلت خیالی ایدئولوژی حاکم بر امور سیاسی، 

تنها کافی بود که ماکیاولی شیؤه جداگانه ای برای سخن 

گفتن انتخاب کند. 

آنچه بدیهی می نماید، این است که ماکیاولی بر این 

اعتقاد راســخ اســت که بنیان گــذار و مؤســس نظریه ای  

بــوده کــه تا پیش از او مســبوق به ســابقه نبوده اســت و 

بین نگرش مرســوم بازنمایی خیالی تاریخ و سیاســت، و 

دانــش او از »واقعّیت مؤثر« حفرٔه ژرف و عمیقی وجود 

دارد، ُمَجّوفــی که کاری نمی کند مگر ایجاد وحشــت و 

شوریدگی خاطر. در واقع، از نظرگاه ماکیاولی -نظرگاهی 

ناظــر بــه واقعّیت مؤثر چیزهــا- او، هم بــه واقعّیت مؤثر 

آن چیــز آگاهــی یافــت و هــم به کشــف ماهّیــت خیالی 

صورتــی از سرشــت خیالــی نوعی بازنمایی کــه از دوران 

باســتان و مســیحّیت باقی مانده بود، دســت پیدا کرد. 

)چنان کــه اســپینوزا بعدهــا گفــت واقعّیت معیــار خود 

 verum index sui et :و همچنیــن کــذب نیــز هســت

falsi(. او می نویسد: »مصیبت بزرگی است که شرارت 

را شرارت نمی نامند.« آن شرارتی که به حاکمان و مردم 

زخم و صدمه می زند همان بازنمایی های خیالی اســت. 

ماکیاولی بر آن نامی -تخّيل- می گذارد و رد می شود. او 

از واقعّیتی ســخن می گوید که به کذب و دروغ اشــاره 

دارد، از آن رو که دروغ را رســوا و مسیر درست را هموار 

کنــد. اینکه ماکیاولی آغازگر و پی افکن و نوآوری اســت 

که توانســته بــر کل آن ایدئولوژی مســّلط غالــب آمده و 

ـ همان هایی اســت که فی الحال ماکیاولی را  چیره شــودـ 

برای ما جّذاب و گیرا می سازد. با تمام این ها، ماکیاولی 

شگفتی و شعبده های بزرگتری نیز در چنته دارد. چطور 

خواهیم توانست به فهم این نکته برسیم چگونه آن نقطه 

آغازینی که او بنیان نهاد تا به امروز بقا داشته و باالتصال 

نزد ما باقی مانده است؟ آنچه ماکیاولی انجام داده در 

وضعّیــت اّولّیٔه خود برقرار نمانــده و تاریخ آن را دگرگون 

کــرده اســت. اســپینوزا، مونتســکیو، و مارکــس )اگــر به 

همین نام ها اکتفا کنیم(، که به ستایش وی پرداخته اند، 

دنبالــٔه کار او را گرفتــه، ادامــه داده و یــا بالکل دیگرگون 

کرده انــد. نوشــته های ماکیاولی دیگر بــرای ما آن تازگی 

و بداعــت  را ندارنــد و حّتی کهنه و متروک شــده اند. ما 

در سیاســت، به آغازه ها و ابتکاراتی ســوای از شــهریار و 

گفتارها معرفت پیدا کرده ایم. با این وجود، این نوشته ها 

همچنان دل انگیز هستند و همچنان جّذاب و گیرا باقی 

مانده انــد. بنابرایــن باید دلیلی به جــز غافلگیری۲ از یک 

کشــف نظری در میان باشد: چیزی هم چون درآویختن 

به سیاست، یا به کاربستن سیاسی )عمل سیاسی(.

بــرای درک بهتــر چنیــن تأثیــری، از دو مثــال مشــهور 

استفاده می کنم: هگل و گرامشی.

هگل در ســال ۱۸۰۲، در جســتاری با نام »دربارٔه نظام 

گرامشی این پیشتازان را 
شهریار مدرن می خواند. 

این گونه است که در 
تاریکی و ظلمانی شب 

فاشیسم، ماکیاولی با 
گرامشی »سخن می گوید«: 

در زمان آینده. و شهریار 
مدرن ]گرامشی[ نوِر 

تازه ای به شهریار نوبنیاد 
]ماکیاولی[ می تاباند: 

گرامشی با تأنی و طمأنینه 
می نویسد که شهریار 

»مانیفست« و »اتوپیای 
انقالبی« است. به ایجاز 

: »مانیفست  و اختصار
اتوپیایی انقالبی«
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حکومتــی آلمــان«، شــورمندانه بــه تحســین و ســتایش 

ماکیاولی می پردازد، و در تقابل با منتقدان اخاق گرا که 

بــه او بیغــاره زده و وی را مــورد نکوهش قــرار می دادند، 

نــه  نبــوغ ماکیاولــی می پــردازد. هــگل  از  بــه تمجیــد 

به جهــت آ نکه ماکیاولی واقعّیت مؤثــر را ارجح بر تخّیل 

چیزها دانســته، بلکه تکریم و ســتایش وی جنبٔه دیگری 

دارد. در اینجا الزم و ضروری اســت که به فلســفٔه هگل 

توّجه داشــته باشــیم زیرا او نمی توانست به تفّکر دربارٔه 

ماکیاولی بپــردازد بدون آنکه او را در چارچوب منظومٔه 

فلسفی خود که مبتنی بر تطّور و تکامل مفهوم در جهت 

خود تحّقق بخشی روح عینی بود، قرار دهد.

بدیــن قرار، به نزد هگل، ماکیاولی در قالب مردی که 

ماهّیــت خصایص دولــت را نمایان می ســازد، در جایگاه 

مــرد دولــت، مــرد مفهــوم دولــتـ  یا بــه بیان روشــن تر، 

به مثابــٔه مــردی معرفــی می گــردد کــه از »شــّم غریــزی 

دولت« برخوردار اســت و عوض اینکه مرد دولت باشد، 

سیاســت مدار و یــک دولت مرد۳ اســت. و چه دولت مرد 

شــگفت  انگیزی کــه هرگز نــه بر چیزی فرمــان رانده و نه 

حکومت جایی را در دست داشته است!

بــا این همــه، فلســفٔه هگلــی به همین ســبک و ســیاق 

ماکیاولــی را بــه تاریــخ و سیاســت مرتبط می کنــد. و بر 

همین اســاس اســت که ماکیاولی توّجه هــگل را به خود 

جلــب می کنــد، چراکه به طریق تاریخی و سیاســی با او 

»سخن می گوید«. ماکیاولی با هگل دربارٔه زمان گذشته 

و در جایگاه مؤســس نظریه ای در سیاســت قدیم، سخن 

نمی گویــد. بلکــه او در زمــان حــال و به طــور اخــص، در 

خصوص شرایط سیاسی آلمان با هگل »سخن می گوید«. 

هــگل در ابتــدای متــن مقالٔه خــود که می گویــد »آلمان 

 Deutschland ist kein( »دیگــر یــک دولــت نیســت

Staat )meh، لحــن و شــیؤه بیــان ماکیاولــی در هنــگام 

ســخن گفتــن از ایتالیــا را اختیــار می کنــد. آلمــان هگل 

نیــز همچون ایتالیای ماکیاولــی، همان تّکه پارگی، همان 

پراکندگی، همان ناحیه گرایی خودمختار، همان رخوت 

و نابســامانی، و همــان فاکت و نگون اختری سیاســی را 

دارد، و تنها یک راه حل موجود است: ایجاد یک دولت، 

در کشــوری کــه از فقدان آن متحّمل رنج فراوان اســت. 

در نظــر هــگل، امروزیــن بودن و فعلّیــت ماکیاولی بدین 

خاطــر اســت کــه او از این جســارت برخــوردار بود که به 

طرح و پرداخت مسئلٔه سیاسی )و از نظر هگل، فلسفی( 

بپردازد؛ مســئلٔه تأســیس یک دولت در کشوری تّکه تّکه 

و از هــم گســیخته که محکوم به تعــّرض و تاراج و تعدی 

دول خارجــی اســت. البته هــگل ایده ای از دولــت را در 

ذهــن دارد کــه کلّیت فلســفٔه ایــدٔه وی از آن پشــتیبانی 

می کنــد. در حالــی کــه ماکیاولــی تنها از »شــّم و غریزه 

دولت« برخوردار است. هرچند که ویژگی خاص فلسفٔه 

هگل این اســت که خود را در خانه، bei sich، بیابد، در 

مواجهــه با نظریه پــرداز خاّصــی چون ماکیاولــی، اگرچه 

تنها در گسترٔه فلسفٔه نظری سیاسی است، با وجود این، 

چیــزی در ایــن مواجهه روی می دهد که تنها به فلســفٔه 

هگلی تعّلق ندارد،  بلکه به شــیوهٔ  خاّصی از اندیشــیدن، 

احتجاج و ســخنوری دربــارٔه سیاســت در کار ماکیاولی 

ارتباط مربوط است که هگل را تحت تأثیر قرار می دهد.

بگذارید بگوییم: آنچه »در جریان« است، فرمول بندی 

مسئله ای سیاسی است که آلمان در نخستین سال های 

قــرن نوزدهــم بــا آن رویــارو شــده، آن هــم بــا واژگانی که 

به صراحــت شــبیه به همان واژگانی  اســت که ماکیاولی 

برای ایتالیای قرن شانزدهم به کار برده است.

آیا قادریم دقیق تر ســخن بگوییــم؟ این طریقٔه ویژه ای 

بــه صــرف  نــه  از اندیشــیدن اســت دربــارٔه سیاســت، 

سیاســت، بلکــه به منظــور تنظیم یــک مســئله و تعریف 

ـ این چیزی اســت که هگل را به حیرت  تکلیفی تاریخیـ 

وا می دارد و امپراتوری آگاهی فلسفی خاص او را پیروز 

می گردانــد. چنیــن امــری دربــارٔه گرامشــی نیــز صــدق 

می کنــد، با این همه، تفاوتی در میان اســت. تفاوتی در 

کار هســت، زیــرا گرامشــی ایــدٔه دولــت و نیــز ضرورت 

عقلــی تعالی بخشــی مردمانــی بی دولــت بــه آنجــا کــه 

شایســته شــأن و منزلت تاریخی و فلسفی دولت شوند، 

را بــه ســخره گرفتــه و به اســتهزاء می گیــرد. او به دنبال 

 dietro alla verita effettuale( واقعّیــت مؤثــر چیزهــا

della cosa( مــی رود، و چیزهــا را با نام شــان می خواند. 

داستان از این قرار است 
که اگر ماکیاولی غایت 
و گفتمان عام و فراگیری 
پدید آورده، آن نه در 
»قوانین تاریخ« بلکه در 
»قوانین سیاست« و نظایر 
آن می باشد
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دولتی که ماکیاولی، به منظور مّتحد کردن ایتالیا تحت 

قیمومّیت پادشــاهی واحد، تحّققش را از شهریار انتظار 

داشــت، دولــت به  معنــای عــام و کّلــی نیســت )دولتی 

متناظــر با »مفهوم دولت«(، بلکــه نوع خاّصی از دولت 

است به لحاظ تاریخی، نوعی دولت خاص که مقتضّیات 

و ضرورت های یک سرمایه داری در شرف تکوین، ایجاب 

می کند: دولت مّلی. آنگاه که گرامشی در سلول زندان 

برای نشــان  دادن اشتیاق خویش به ماکیاولی اوراقی به 

کلمه می آراست، شصت سالی بود که ایتالیا اّتحاد خود 

را بازیافتــه بود. گرامشــی ابزار فهم پروژه ای سیاســی را 

کشف می کند که ماکیاولی تمام جهد و کوشش خود را 

در طول آن سال ها مصروف آن کرده بود یعنی تولد دیر و 

دراز و سوزناِک دولت-مّلت ایتالیایی.

اّمــا بــه هر حــال، از آنجا کــه در زمان گرامشــی اّتحاد 

ایتالیا هنوز به طور کاملـ  یعنی به لحاظ اجتماعی محّقق 

نشــده اســت حّتی اگــر به دلیل مســئلٔه جنــوب ایتالیا۴ 

باشــد، ممکن اســت چنین تصــّور کنیم کــه ماکیاولی با 

گرامشــی نیــز به دالیلی مشــابه با هگل »ســخن گفته«، 

ســخنی عمدتــاً تاریخی و معطــوف به گذشــته: از آن رو 

 verità( که گرامشــی جرئت بیــان واقعّیت مؤثر چیزهــا

effettuale della cosa( و طــرح مســئلٔه سیاســی پــی  

افکنــدن )همچنــان در دســت انجــام( وحــدت ایتالیا را 

دارد. بــا ایــن حــال، رویــداد دیگــری نیز میــان ماکیاولی 

و گرامشــی در جریان اســت. اگر ماکیاولی با گرامشــی 

سخنی می گوید، این امر نه در قالب زمان گذشته، بلکه 

معطــوف بــه زمان حــال و در حال حاضــر رخ می دهد: و 

از آن نیز خطیرتر، در زمان آینده. به جهت سهولت کار، 

چنین می توان گفت که حیرت »نظری« گونه ای حیرت 

راجع به گذشته است.

حیــرت »سیاســی« هگل، حیرت از زمــان حال؛ و برای 

گرامشی، حیرت از آینده است.

 مضمون اصلی کار گرامشی ـ که احتماالً لفور به خوبی 

به آن نپرداخته باشد- به شرح ذیل است:

ماکیاولی به گونه ای استادانه، پرسش سیاسی وحدت 

ـــ بــه عبارتــی دیگر، مســئلٔه  ایتالیــا فرمول بنــدی نمــودـ 

سیاســی پدید آمــدن مّلت ایتالیا از رهگذر تأســیس یک 

دولــت مّلــی. اگــر بخواهیــم دقیق النظــری کنیــم، بایــد 

بگوییــم کــه ماکیاولــی بدین نکتــه وقوف یافتــه بود که 

بــا توّجــه بــه رونــد رشــد اّولّیــٔه بــورژوازی ســرمایه داری 

و تجــاری، مســئلٔه احــداث و تعریــف مّلت هــا در یــک 

محــدودٔه جغرافیایــی، زبانــی، و فرهنگی ویــژه را مطرح 

کند، و برای این مسئله، راه حّلی را نیز تحمیل می سازد: 

مّلت تنها به واسطٔه یک دولت امکان ساخته شدن دارد 

و آن دولت مّلی است. وجود، لهذا ایجاد مّلت ها به چه 

نیازهــا و ضرورت هایی پاســخ می دهد؟ بیش از هر چیز، 

پاســخی اســت به ضرورت بــه وجــود آوردن مناطق بازار 

مــادی و خواهی نخواهی اجتماعــی که در آن ها فعالّیت 

صنعتی و تجاری بورژوازی نوپا توانایی آن را بیابد تا در 

یک فرآیند بازتولید گسترده و در حال انبساط به جریان 

افتاده و توســعه داده شود و هدایت گردد. به طور قطع، 

تأسیس و احداث این مّلت ها در طی و در ضمن اشکال 

معّین مبارزٔه طبقاتی )ماکیاولی بدان آگاهی داشت( رخ 

می دهد، و اجزای مختلف شــیؤه جدید و در حال رشــد 

از تولید را در تقابل با اشکال غالب و مسّلط شیؤه تولید 

فئودالــی قــرار می دهــد. مبــارزٔه طبقاتی نقطــٔه کانونی 

تأسیس مّلت هاست: یک مّلت، شکلی از هستی ضروری 

در جهت تثبیت و نشاندن شیؤه تولید سرمایه داری در 

مسیر پیکار علیه اشکال شیؤه تولید فئودالی را بازنمایی 

می کنــد که مســکون نمودن شــیؤه تولید ســرمایه داری 

وجه الینفک آن به شــمار می آید. اّما احتیاج و افتقار به 

وجود و احداث مّلت یک چیز اســت، و شــرایط عینی و 

کمابیش تصادفی تحّقق آن یک چیز دیگر. در عین حال 

کــه احتیاج به تأســیس مّلــت در فرجام به ایجــاد بازاری 

به قــدر کفایت بــزرگ بــرای بــورژوازی نوپا ارتبــاط دارد، 

ولیکن باید در نظر داشــت که نمی توان از طریق حکم و 

فرمان مّلت ایجاد کرد. احداث و ابداع مّلت جنبه ای از 

مبارزٔه طبقاتی است. با این همه، در آخراالمر، غایت این 

پیکار چیرگی شکلی از پیش موجود و کهنه نیست بلکه 

واقعّیت  یافتن و تحّقق شــکلی اســت که تا کنون وجود 

نداشــته که این خود وابســته به نحــؤه آرایش مؤلفه ها و 

عناصــر موجود می باشــد. بــه عبارتی دیگــر، امکانات و 

محدودّیت های واقعّیت  یافتن مّلتی وابسته به مجموعٔه 

ـــ که این عوامل نه تنها  کاملــی از عناصر و عوامل اســتـ 

عوامل اقتصادی بلکه عوامل از قبل موجوِد جغرافیایی، 

تاریخــی، زبانی، و فرهنگی هســتند که عرصــٔه اّتفاقی و 

تصادفــی ای که مّلــت در آن امکان تحّقــق دارد را فراهم 

می آورد.

بــه همیــن خاطــر، ماکیاولــی خاطرنشــان می کند که 

امــکان پیونــد و برقــراری ذیــل یــک مرجعّیــت و اقتــدار 

سیاسی واحد میان مردمانی که از آداب و رسوم و زبان 

مشــترکی برخوردارنــد، بســی آســان تر از دیگرانی اســت 

کــه فاقد چنین عناصری هســتند. قدر مســّلم، در طول 

مگر مونتسکیو نمی گوید 
که: »من اصول خود را 
از ُکنه و طبیعت چیزها 

اخذ کرده ام و نه از 
پیش داوری هایم؟« اگر 

چنین باشد، گفتار ماکیاولی 
نیز به سان گفتار مونتسکیو 

خواهد بود: عینی است 
زیرا عمومّیت پذیر است، 

بیانگر قوانین مربوط 
ع مورد  به ابژه و موضو

بررسی اش است، و هر 
مثال و نمونه انضمامی و 
ملموس در رابطه با این 

ابژه، تنها مورد و مصداقی 
از این امر عام و فراگیر را 

در اختیارمان قرار می دهد
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پروسٔه احداث مّلت، روابط و مناسبات قدرت مّلت های 

گوناگــون نیــز نقش ایفا می کنند و تأســیس یک مّلت به 

آن نیز بســتگی دارد )و در پاره ای اوقات این مورد جنبٔه 

تعیین کننــده ای می یابــد(. در ایــن خصــوص، ایتالیــای 

عصــر ماکیاولی، که در معرض تعــرض و هجوم بی وقفٔه 

ســپاهیان فرانســه و اسپانیا قرار داشت، شــاهدی وارونه 

اســت. واقعّیتی اســت که مّلت به خودی خود به وجود 

نمی آیــد. عناصــر و اجــزای از پیــش موجود به خواســت 

و دلخــواه خود بــه هیئت مّلت درنمی آیند. به وســایلی 

احتیاج دارد تا به وحدت شکل و صورت بدهند، عناصر 

عینــی و بالقــّوه آن را گــرد آورد و بــه دفــاع و حراســت از 

وحدتــی که حاصل آمده بپردازد و ســرانجام مرزهای آن 

را گسترش دهد.

این ابزار چیزی نیست مگر دولت یگانه و واحد مّلی. 

ولیکن باید آگاه و به هوش بود که: این دولت کارکردهای 

نظامی خود در راســتای وحدت بخشــی، امــور دفاعی و 

انضمــام ســرزمین های جدیــد را تنها هنگامی بــه انجام 

می رساند که توأمان متولّی کارکردهای دیگری همچون 

کارکردهای سیاســی، حقوقی، اقتصــادی، و ایدئولوژیک 

نیز بشود. همگی این کارکردها برای وحدت و یکپارچگی 

مّلت و عملکرد آن به منزلٔه یک بازار، امری اجتناب ناپذیر 

و غیر قابل تفکیک است. آنچه وجه تمییز دولتی مدرن 

ــ یــا به عبارتــی، دولــت مّلــی، و به تعبیر گرامشــی دولت 

بورژوایی ــــ از دولتی همچون امپراتــوری مقّدس رومی-

ژرمنــی، و دولت هــای کوچــک پرشــمار ایتالیــا در زمــان 

ماکیاولی اســت، مسئولیت و تکلیف تاریخی آن است: 

مبارزه علیه ناحیه گرایی ها و خودمختاری ایاالت، حّتی 

در دولت شــهرهایی کــه بــه لحاظ اقتصادی، سیاســی، و 

ایدئولوژیک رشد بسیاری یافته اند، اّما به سبب بازارهای 

ضعیف و خصومت های میان شهرها محکوم به انحطاط 

و فروپاشــی اند. ایــن مســئولّیت  تاریخــی دولــت مدرن 

همانا بنیان  نهادن اَشکال اّولّیٔه اّتحاد اقتصادی، سیاسی، 

ـــ اّتحادی که  حقوقــی، و ایدئولوژیــک برای مّلت اســتـ 

به طــور طبیعــی منتــج از تضادهــای شــدید و تناقضــات 

عمــدٔه طبقاتــی حاصل می آیــد. این مســئلٔه تاریخی در 

قالب شــکل خاصــی از دولــت در شــماری از ممالک در 

حد فاصل میان ســدٔه چهاردهم تا هجدهم ظهور و تقّرر 

یافت: دولت پادشاهی مطلقه. قدرت مطلقه )که تقریباً 

بــا »نظام نامه هــای«، پارلمان هــا و... محــدود می شــود( 

در تجربــه ای تاریخــی، بــه اثبات این نکتــه پرداخت که 

این ]دولت پادشــاهی[ شــکل بسیار مناسبی برای تأمین 

وحدت مّلی و دست یابی به یکپارچگی ملی است. قابل 

ذکــر اســت کــه در اینجا صفــت مطلقه دال بــر یگانگی 

]حاکمیت[ و متمرکز بودن است و نه در معنی استبداد 

و اعمــال خودســرانه قــدرت. اگــر وحــدت و یکپارچگــی 

مّلــی نتواند به نحوی طبیعــی و بنا به انگیزه های درونی 

و به خودی خــود بــه وقــوع پیوســته و پدیــدار گــردد، بــه 

ضــرب و زور و به صــورت جعلی و ســاختگی نیز ســاخته 

نمی شود: وِااّل به چنگ قدرتی خودکامه و جّبار می افتد 

کــه در پــی تعقیــب هواجس شــخصی اســت و نه پیگیر 

یکپارچگــی و وحــدت مّلــی. حال در همین نقطه اســت 

کــه گرامشــی جنبــٔه دوگانٔه قــدرت در دولــت مطلقه را 

شناسایی می کند: این قدرت متضمن زور و اجبار است 

اّما در عین حال دربردارندٔه رضایت۵ و ایضاً »هژمونی« 

چه چیزی ما را از بیان این 
نکته باز می دارد که اذعان 
کنیم، همان طور که بعضی 
مارکسیست ها وسوسه 
می شوند بیان کنند، 
ماکیاولی قسمی نظریٔه 
علمی کالن از تاریخ را 
در اختیار داشته است، 
نظریه ای که البته خود 
وی نتوانسته آن را بنیان 
نهد و تنها توانایی آن را 
داشته که در حد بضاعت، 
اجزای نظری آن را به 
بهترین وجه ممکن اّما در 
خالء مرتب کند و به نفع 
یک نظریٔه عمومی، به هم 
مرتبط سازد، نظریه ای چه 
در رابطه با دولت و چه 
دربارٔه سیاست؟
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می باشــد. از ایــن نــکات، چنین چیزی معلــوم می گردد 

کــه اگــر مّلت را بتوان تنها به وســیلٔه دولــت ایجاد کرد، 

دولت مدرن )دولتی که وظیفٔه توســعٔه سرمایه داری را 

عهده دار است( تنها می تواند دولتی مّلی باشد. و تالی 

منطقی این سخن آن خواهد بود که یک دولت غیر مّلی 

و خارجــی نمی تواند وحــدت و  یکپارچگی مّلی را برقرار 

سازد. )تا سدٔه نوزدهم، تاریخ مملو از چنین کوشش هایی 

اســت، و بــه احتمال زیاد هنــوز هم به پایان راه نرســیده 

است(.

 ایــن همان چیزی اســت که گرامشــی از ماکیاولی به 

خاطر می ســپارد و بر اســاس آن به گذشــته و حّتی زمان 

حــال نــگاه می کنــد. )یکپارچگــی مّلــی ایتالیــا در زمــان 

گرامشی هنوز به درستی حاصل نشده است(. 

اّما اگر من قصد آن را داشته باشم که نکتٔه مهمی را از 

دل این مباحث بیرون بکشــم، عیان  کردن تفاوت ]میان 

گرامشــی و ماکیاولی[ اســت. زیرا گرامشی این گذشتٔه 

آشــنا را طــی می کند تا نه تنها به زمــان حال )به صحنه(، 

بلکــه بــه آینده نیــز ناظر اســت. ســرانجام، در ماکیاولی 

چیزی هســت که گرامشــی را مجذوب خود کرده است 

و آن آینده ای الینفک از گذشــته و حال است. ماکیاولی 

از شــهریاری نوبنیاد ســخن به میان آورد و گرامشــی به 

شــهریار مــدرن اشــاره کــرده اســت. شــهریار ماکیاولــی 

حاکم مطلقه ای است که تاریخ »تکلیفی« سرنوشت ساز 

و حیاتــی بــر ُگــردٔه او نهــاده اســت: »شکل بخشــی« بــه 

»مــاده« ای از پیــش موجود، ماده ای که ســودای حصوِل 

شــکل و صــورت خویــش را دارد: مّلــت. بدین ترتیــب، 

شــهریار جدیــد ماکیاولــی شــکل سیاســی خاّصی اســت 

مســئول بــه موقــع اجرا نهــادن تمنّیــات و خواســته های 

تاریخی »مطابق با دســتور کار« اســت: تأســیس مّلت. 

شهریار مدرن گرامشی نیز شکل سیاسی خاّصی است، 

وسایلی خاص که تاریخ مدرن را توانای به انجام رساندن 

»مســئولّیت و تکلیف« بزرگ و عمدٔه خویش می ســازد: 

انقــاب و گــذار بــه جامعــه ای بی طبقه. شــهریار مدرن 

گرامشــی همان حزب پرولتری مارکسیست-لنینیســت 

است. چنین شهریاری دیگر فردی تنها نبوده و این مهم 

نیز کار یک نفر نیست. تاریخ هم دیگر در دست اختیار 

ویرتوی فردی نیست. در زمانٔه ماکیاولی، فردّیت شخص 

حاکم، شــکل تاریخی شایســته و ضروری ای بود که قادر 

بود از رهگذر تأسیس یک دولت به وحدت مّلی رهنمون 

شود.

از آن هنــگام، شــکل و غایات دیگر تغییــر کرده اند. به 

گفتٔه لنین، آن چیزی که از این به  بعد »مطابق با دستور 

کار« اســت دیگــر وحــدت و یکپارچگــی مّلــی نیســت، 

بلکه انقاب پرولتری و بنیان نهادن سوسیالیسم است. 

وســایل این هدف نیز دیگر فردی مهتر و یگانه نیســت، 

بلکه توده های خلق هستند که مجّهز به حزبی پیشتازند 

که طبقات کارگر و استثمارشــده را مّتحد و ســاماندهی 

مــدرن  را شــهریار  پیشــتازان  ایــن  می کنــد. گرامشــی 

می خواند. این گونه است که در تاریکی و ظلمانی شب 

فاشیســم، ماکیاولی با گرامشــی »ســخن می گوید«: در 

زمــان آینده. و شــهریار مدرن ]گرامشــی[ نوِر تــازه ای به 

شهریار نوبنیاد ]ماکیاولی[ می تاباند: گرامشی با تأنی و 

طمأنینه می نویسد که شهریار »مانیفست« و »اتوپیای 

انقابی« است. به ایجاز و اختصار: »مانیفست اتوپیایی 

انقابــی«. الزم اســت کــه در ایــن اصطاحــات تدّبــر و 

توّغلی داشته باشیم. اینکه مانیفست مزبور »اتوپیایی« 

است مطلبی است که به آن باز خواهیم گشت. اّما اینکه 

ـ اصطاحی که  ]رسالٔه[ شهریار مانیفستی انقابی استـ 

گرامشی نمی تواند آن را بدون لحاظ  کردن مانیفست به 

کار برد؛ همان مانیفستی که سراسر زندگی وی را مسّخر 

و مقهور خود ســاخته، درست به همان صورتی که برای 

بیش از یک سده حیات مبارزان انقابی را تسخیر کرده و 

تحت فرمان داشته )مانیفست حزب کمونیست(ـ  همان 

چیزی است که نمی توان از آن چشم پوشید. زیرا همین 

قیاس و سنجش سادٔه این دو متن، در جایی که بار دیگر، 

ســرآغازی تجدید می گردد، قادر اســت ما را در مســیر۶ 

درک اندکــی بهتــر از ایــن ماجرا قرار دهد کــه چرا، حّتی 

امــروز، ماکیاولــی ما را با نیرویــی مدهوش کننده تحت 

تأثیــر قــرار داده و گرفتار می کند. این بار توّســل به متن 

-مانیفســت- می رود که ما را مســتغرق در نوشــته های 

خود ماکیاولی بگرداند.

ســخن  یگانــه  ویژگــی  و  منحصربه فــرد  شــاخصٔه  آن 

ماکیاولی چه است که گرامشی وقتی بیان می دارد که 

شــهریار مانیفســت اتوپیایی انقابی اســت، بدان اشاره 

می کند؟

با انبساط خاطر خواهم گفت: آن ویژگی منحصربه فرد، 

در منظومٔه تأّمات ماکیاولی، دستگاه۷ بسیار بخصوصی 

اســت که روابطی خاص را میان گفتمان و »ابژه«اش، و 

میــان گفتمــان و »ســوژه« اش برقرار مــی دارد. برای فهم 

این تفاوت خاص، باید آنچه از سخن ماکیاولی متفاوت 

اســت را معیــن نماییم. و بــرای این مقصود، ســه مرحله 

تأّمات پیشین خودمان را از سر بگیریم.

من بر این نظرم که الف 
و گزاف نخواهد بود که 

بگوییم ماکیاولی نخستین 
نظریه پرداز »در آستانه 
بودن« و لحظٔه تاریخی 
است، و اگرچه به خوِد 
مفهوم آستانه و لحظٔه 
تاریخی نیندیشیده و با 
ع  اینکه آن را به موضو

یک بازاندیشی مجّرد 
و منسجم و نظام مند 

مبّدل نکرده، اّما نخستین 
متفّکری است که دست کم 

به طور منسجم یعنی 
به نحوی مصّرانه و عمیق 

گاهانه، در چارچوب  و آ
آستانه اندیشیده است: که 

این خود بدین معناست 
که در چارچوبی مفهومی 

تفّکر ورزیده که متوّجه 
و نگرندٔه موردی تکین و 

اّتفاقی است
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آن هنگام که ماکیاولی بی پرده و به نحوی علی الیقین 

بیان می دارد که قدم در مســیری بکر نهاده که تاکنون 

احــدی بــدان گام نگذاشــته، کــه علمــی را پی افکنــده، 

دانــش اصیــل تاریــخ، حکمرانــان، و مردمان -با اســتفاده 

از اصطاحــی رایــج، بگوییــم علم »سیاســت«- وسوســه 

می شویم تا مّدعای وی را جّدی فرض کنیم و گفته های 

او را در قالــب مقوالتــی عــام و فراگیــر در نظــر بیاوریم: 

مقوالتــی مختــص بــه علم که نســبت بــه آن ها آشــنایی 

داریم، یا مقوالت »فلســفه« که به ســان ســایه از پی شان  

روان اســت. داســتان از این قرار اســت که اگر ماکیاولی 

غایــت و گفتمــان عام و فراگیــری پدیــد آورده، آن نه در 

»قوانیــن تاریــخ« بلکه در »قوانین سیاســت« و نظایر آن 

می باشد.

و قدر مسّلم از جهاتی، این در واقع همان چیزی است 

کــه او برایمــان آشــکار می گردانــد، آن هنگام کــه چرخٔه 

اشکال حکومتی، پیدایش و زوال مداوم شان، دیالکتیک 

میــان رســوم و قوانیــن، قوانین و نهادهــا، ثبات طبیعت 

آدمی و اثرات امیال وی، و چیزهایی از این قبیل را طرح 

می کنــد و عرضــه مــی دارد. در این وضع، ما دلمشــغول 

شرح و تفسیری منظّم از مقوالت انتزاعی و کّلی هستیم 

کــه اّتصال و همبستگی شــان اموری الیتغیری )می شــود 

بگوییم قوانینی؟( را افشا می کند که تغییرات خاص یک 

موضوع یا ابژٔه انضمامی که سیاست نام دارد ذیل آن ها 

گنجانــده می شــود. ]در ایــن موقعّیت[ آدمــی ناخودگاه 

بــه یــاد ســخن منتســکیو و طــرح فکــری اش می افتد که 

می گفــت: »من اصولی را وضع کــرده و موارد ویژه ای را 

مشاهده کرده ام که گویی خودشان را بر طبق آن اصول 

ساخته اند، تواریخ تمامی ملل چیزی جز مصادیق و نتایج 

آن اصــول نیســتند، و هــر قانــون خاّصــی بــا قانــون دیگر 

مرتبط است.« چه بسا این گونه به نظر برسد که هم برای 

مونتســکیو و هم برای ماکیاولی، عینّیــت و فراگیربودن 

گفتمان علمی بر شــالودٔه واقعّیت مؤثر و نه امر خیالی، 

اســتوار شده اســت. مگر مونتسکیو نمی گوید که: »من 

اصــول خــود را از ُکنه و طبیعت چیزها اخذ کرده ام و نه 

از پیش داوری هایــم؟« اگر چنین باشــد، گفتار ماکیاولی 

نیز به ســان گفتــار مونتســکیو خواهد بود: عینی اســت 

زیــرا عمومّیت پذیر اســت، بیانگر قوانین مربــوط به ابژه 

و موضــوع مــورد بررســی اش اســت، و هر مثــال و نمونه 

انضمامــی و ملمــوس در رابطــه بــا این ابژه، تنهــا مورد و 

مصداقــی از ایــن امر عام و فراگیــر را در اختیارمان قرار 

می دهد. بگذاریــد اینطور بگوییم: گفتمان ماکیاولی و 

مونتسکیو گفتمانی است »بدون سوژه«، به مانند تمامی 

گفتمان های علمی دیگر ــ بدون ســوژه، و فاقد مقصد و 

مخاطب.

اگر چنین باشــد، کروچهـ  مثل دیگرانـ  به خطا نرفته : 

ماکیاولی همان اندازه ای قوانین عینی سیاســت را بیان 

داشته، که دیگران قوانین شمشیربازی را وضع کرده اند؛ 

هر کسی می تواند از این قوانین بهره مند شود!

بــا این همــه، نگرش یادشــده با چالشــی جــّدی مواجه 

قــرار  نظــری ماکیاولــی را هــدف  می گــردد و وحــدت 

می دهــد. زیــرا اگــر واقعــاً نظریــٔه منســجم و معّینی در 

کار ماکیاولــی وجود داشــته باشــد، بــه بیــان درآوردن و 

تشریح آن نظریه به روشی نظام مند، کاری بسیار صعب 

و چه بســا ناممکن خواهد بود. به این معنا که به صورت 

اندیشــه ای عمومّیت پذیــر و کّلــی بیــان گردد کــه مورد 

اّدعــا اســت. تناقض آنجایی رخ می نمایــد که اگر واضح 

باشــد کــه در کار ماکیاولــی ما با اندیشــٔه نظری دقیق و 

باریک بینی مواجه ایم، آن نقطٔه کانونی، که در نظریه ای 

منســجم همه چیــز حول آن ســامان می یابــد، بی وقفه از 

چنگال اکتشــاف و آشکارگی می گریزد. بدین سان، بسی 

دشــوار و خارج از امکان است که بتوان شرحی منسجم 

و نظام منــد و نامتناقــض و کّلی از نظریه ای ارائه داد که 
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به نحــوی عجیــب و به صورت قطعاتــی از یک کل عرضه 

شده که به گفتٔه کروچه می توان آن را »ناتمام« پنداشت. 

اّمــا در واقع، غایب به نظر می رســد قطعــات در فضایی 

غریب تنظیم شده اند، و بر پایٔه اسلوبی ساخته شده اند 

که محال اســت بتوان اجــزا را در وحدتی تمام عیار گرد 

هم آورد و یا در کنار یکدیگر حفظ شان کرد.

گویی، در منظومٔه فکری ماکیاولی چیزی وجود دارد 

که تن به قواعد مرســوم نمی سپارد و از آن ها می گریزد. 

ایــن تجربــه، که با رجوع به خود آن متون که به روی هر 

فردی گشوده است، ما را به تردید و تشکیک در ایده های 

اّولّیه مــان وامــی دارد و باعث طرح این پرســش می گردد 

کــه آیا این متون برخــوردار از درون مایه  و نوع خاّصی از 

بودن اند که بالکل متفاوت از گزارٔه »قوانین تاریخ« اند؟

از بــاب مثال بیاییــم و مجّدداً نگاهی به واکنش هگل 

بیندازیــم، کســی کــه در جایــگاه اّولیــن شــاهد قــرارش 

دادیــم. گفتیم کــه آنچه هگل را مفتون خــود کرده، این 

اســت که ماکیاولی به طرح مســئله ای سیاسی پرداخته 

کــه بــا او ســخن گفته اســت: مســئلٔه تأســیس دولت، یا 

-برای اجتناب از اصطاحات نظری هگلی- مسئله ایجاد 

اّتحاد مّلی با دولتی مّلی. چنانچه میان هگل و ماکیاولی 

مواجــه ای اّتفــاق افتد، با همیــن »ابژه/موضــوع« خاص 

قادریم حدس بزنیم که نکتٔه مهم برای ماکیاولی -همان 

چیــزی کــه بــرای هــگل جــّذاب می نمــود- تاریخ عــام یا 

حّتی سیاست به طور کّلی نیست. بلکه به عکس، ابژه ای 

مشــّخص و انضمامــی اســت، و البتــه »ابــژه« ای بســیار 

خــاص )لیکن با این خاص بودن آیا کماکان می تواند ابژه 

باشد؟( می باشدـ ـ قاعده بندی مسئله ای سیاسی: مسئلٔه 

سیاسی کشف و کاربست انضمامی دربارٔه شکل دادن 

اّتحاد مّلی از و با دولتی مّلی. نزدیکی و قرابت آن بزنگاه 

تاریخــی، کــه بیــن ایتالیــای قــرن شــانزدهم و آغازه های 

ســدٔه نوزدهم آلمان چون روحی ســرگردان است، احیای 

هگلی ماکیاولی را آســان و تسهیل کرده است. این گونه 

درخواهیم یافت که میان ماکیاولی و مونتســکیو فرق و 

تفاوتی در میان اســت. آنچه باعث جلب نظر ماکیاولی 

شــده، »طبیعــت و ماهّیت چیزها« به طور کّلی نیســت 

)چنان کــه در مونتســکیو چنین بــود(، بلکه )بــرای اینکه 

 la verità( واقعّیت مؤثــر چیزهــا )حــق مطلــب ادا شــود

effettuale della cosa( اســت. به عبارتــی، طبیعت آن 

چیز در بی مثالی و یکتایی آن مقصود مورد نظر استـ ـ در 

یگانگی »موضوع« ش. و آن چیز خود هدف هم هست، 

وظیفه و همان مسئلٔه یگانگی است که عّلت نیز هست، 

همــان وظیفــه، همــان مســئلٔه خــاص و منحصربه فردی 

اســت که باید به بحث گذاشــته شــود و به نحوی پاســخ 

گرفته و حل و فصل شود.

در همیــن تفــاوت جزئــی می توانیــم بازبشناســیم که 

چــه چیزی کل گفتمــان ماکیاولــی را از دیگر گفتمان ها 

و ســخن ها متمایــز و مجــزا می کنــد. آری! موضــوع کار 

ماکیاولی شناخت قوانین تاریخ یا سیاست است؛ اّما در 

عیــن حــال این کل ماجرا نیســت. زیرا موضــوع وی، که 

بــا ایــن ویژه  و خاص بودن دیگر ابژه به حســاب نمی آید، 

قاعده مندی مســئله ای انضمامی و سیاســی اســت و نه 

پرداختــن بــه امری فراگیــر و جهان شــمول. قاعده مندی 

مســئلٔه عمــل سیاســی در کانون و مرکز هــر چیزی جای 

کــه  »قانــون«  )همچــون  نظــری  اجــزای  تمامــی  دارد: 

می پســندید( به منزلٔه کارکرد و ماحصل این پروبلماتیک 

سیاســی مرکزی ســامان یافته اند. در این حالت، به فهم 

این نکته می رسیم که چرا ماکیاولی تمامی »قوانین« را 

در نظریــٔه خویــش وارد نکرده، اینکه چرا تفســیری عام و 

نظام منــد از ابژه اش به دســت نــداده، بلکه تنها قطعات 

نظری  روشن کننده ای را از پی هم می آورد که به ایضاح 

قاعده منــدی و مقوله بنــدی و فهــم این مــورد انضمامی 

یگانه مدد رســاند. بنابراین، بحث از قطعات روشــن شد 

)و از این رو، به  همان سیاق، تکلیف تناقضات نیز روشن 

اســت(. بیــش از همــه، در اینجا قســمی دســتگاه نظری 

عیان می گردد که از خاف آمِد عادِت باغت و فصاحت 

کاســیک اســت؛ عادتی که امر کّلی و عام بر امر خاص 

فرمان می راند و استیا دارد.

بــا این همــه اّمــا، کمــاکان ایــن طراحــی مجــّدد امــری 

»نظری« باقی می ماند. بی تردید، نظم چیزها »جابه جا« 

شــده، و قاعده بندی و تعّمق در مســئلٔه خاص سیاســی 

به جــای شــناخت عمومــی یــک ابژه نشســته اســت. اّما 

چه چیــز مانــع از آن می گــردد کــه ایــن مســئلٔه خــاص و 

انضمامی به نوبٔه خود قانونی کّلی قلمداد شود؟ چه چیز 

مانع از آن می شــود کــه آرایش قطعه های نظری را که بر 

این مســئلٔه خاص متمرکز شده، به مثابٔه پیامد  ضرورت 

نظــری کّلی تــر لحــاظ کنیم؟ چه چیــزی مــا را از بیان این 

نکتــه باز می دارد که اذعان کنیــم، همان طور که بعضی 

مارکسیســت ها وسوسه می شــوند بیان کنند، ماکیاولی 

قســمی نظریٔه علمی کان از تاریخ را در اختیار داشــته 

اســت، نظریه ای که البته خود وی نتوانســته آن را بنیان 

نهد و تنها توانایی آن را داشته که در حد بضاعت، اجزای 

نظری آن را به بهترین وجه ممکن اّما در خاء مرتب کند 

در مقایسه های فراوانی 
که ماکیاولی میان وضعّیت 

فرانسه و ایتالیا انجام 
می دهد، ما با چیزی کامًال 

متفاوت از توصیفاتی 
سهل و سرراست سروکار 

داریم: یعنی، با مسئلٔه 
توسعٔه نامتوازن که تفاوتی 
جّدی است و مسئلٔه ایتالیا 

ح کرده و مسئولّیت  را طر
تاریخی اش را پیش  روی 

آن قرار می دهد. از این رو، 
آستانه تنها خالصٔه عناصر 

و اجزا، یا شمارش و تهیٔه 
فهرستی از جمیع شرایط 

مختلف نیست بلکه عطف 
توّجه به نظام متناقض 

آن ها هم هست، نظامی 
ح  که مسئلٔه سیاسی را مطر
و راه حل تاریخی آن را نیز 

نشان می دهد، و به واسطٔه 
ماهّیت خود، بدان غایتی 

تاریخی و تکلیفی عملی 
می بخشد
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و به نفع یک نظریٔه عمومی، به هم مرتبط سازد، نظریه ای 

چه در رابطه با دولت و چه دربارٔه سیاست؟

اّمــا اگــر چنیــن نتایجی بگیریــم، یا حّتی اجــازه دهیم 

تــا ایدئولــوژی از جانب ما چنین نتایجــی بگیرد، خطر از 

دست دادن آن چیزی وجود دارد که در ماکیاولی بسیار 

گران بهــا و نفیــس اســت. بــرای بــه چنــگ آوردن ویژگــی 

حقیقی این دستگاه )دستگاهی شکل یافته از قطعه های 

نظــری که بر کار فرمول بندی و قاعده مندی مســئله ای 

سیاسی معطوف شده اند( و نتایج و آثار آن، باید از روی 

یک مرحله جســت زنیم: از فهمی که تنها نظریه را وارد 

ماجــرا می کنــد صرف نظــر کنیم، بــه ســود آن فهمی که 

مشــی و عمل را و چون ســرگرم سر و کله زدن با سیاست 

هســتیم، مشــی و عمل سیاســی را بــه ارمغان مــی آورد. 

اینجاســت که آن ســخن گرامشــی که می گوید شــهریار 

خصلتــی مانیفســتی دارد، بــر مــا روشــن می گــردد. در 

واقع، ماکیاولی از رهگذر غوررســی مســئله  ای سیاسی، 

چیزی کاماً متفاوت از ســنجش مســئله ای نظری را به 

مــا ارائــه مــی دارد. مقصــود من این اســت که ارتبــاط او 

)با مســئلٔه سیاســِی مورد بحث، نه ارتباطی نظری، بلکه 

ارتباطی سیاســی اســت. و مقصودم از ارتباط سیاســی، 

رابطــه بــا نظریــٔه سیاســی نیســت، بلکه با مشــی و عمل 

سیاســی می باشــد. مطابق نظــر ماکیاولی، ایــن ضرورت 

و اهمّیــت عمــل سیاســی اســت که ایــن رابطــه را درگیر 

شــاخصه هایی از نظریــٔه سیاســی نیــز می کنــد. و اینک، 

این تنها چشــم انداز عمل سیاسی است که شیؤه ارتباط 

با اجزای نظریه سیاســی، و شــیوه و دســتگاه اجزای خود 

نظریه سیاسی را در جای خود تثبیت می کند.( به همین 

جهت، ما باید بر عامل تعیین کنندٔه جدیدی ــ یعنی عمل 

سیاسی ــ نوری بیفکنیم، عامل تعّین بخشی که تا به امروز 

در سکوت نادیده گرفته شده است. و باید بیان بداریم 

که شــاخصه های نظری در مســئلٔه سیاســی و انضمامی 

ماکیاولــی تنها بدین خاطر مورد توّجه قرار می گیرند که 

این مســئلٔه سیاســی، خود ناظر به عمل و مشی سیاسی 

اســت. در نتیجه، عمل سیاســی ناگهان در جهان نظری 

پدیدار می گردد؛ یعنی در جایی که در آغاز علم سیاست 

در کل و سپس مسئلٔه سیاسی ای خاص مورد بحث قرار 
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می گیرد.

به وضوح قابل مشــاهده اســت که مســئله، پیدایش و 

تجّلی غیرمترقبٔه چیزی که همانا عمل و مشی سیاسی  

است، در متن می باشد. به عبارت دیگر و از سر تدقیق 

بایــد گفــت یــک متن نظری در شــیوه و دســتگاه خویش 

تحت تأثیر مشــی و عمل سیاســی قرار گرفته است. این 

سخن چه معنایی دارد؟ 

نخســت، بــه ایــن معنــا اســت کــه ماکیاولــی مســئلٔه 

سیاســی وحــدت مّلــی را بــه شــکل عــام و کّلــی و حّتــی 

به مثابٔه یک مسئله خاص نظری )در میان دیگر مباحث 

کّلی( مطرح نمی سازد؛ بلکه وی این مسئله را بر حسب 

مــورد و در قالــب یــک نمونٔه مــوردی، و لهذا، بر حســب 

نوعــی »در آســتانه ایســتادن« و لحظــٔه تاریخی۸ تکین و 

منحصربه فرد مطرح می کند. 

مــن بــر این نظــرم کــه الف و گــزاف نخواهد بــود که 

بگوییــم ماکیاولــی نخســتین نظریه پــرداز »در آســتانه 

بــودن« و لحظــٔه تاریخی اســت، و اگرچه به خوِد مفهوم 

آســتانه و لحظــٔه تاریخی نیندیشــیده و با اینکــه آن را به 

موضــوع یــک بازاندیشــی مجــّرد و منســجم و نظام مند 

مبّدل نکرده، اّما نخســتین متفّکری اســت که دست کم 

به طور منسجم یعنی به نحوی مصّرانه و عمیق و آگاهانه، 

در چارچوب آستانه اندیشیده است: که این خود بدین 

معناســت کــه در چارچوبی مفهومــی تفّکــر ورزیده که 

متوّجه و نگرندٔه موردی تکین و اّتفاقی است. اندیشیدن 

در چارچوب آستانه و لحظٔه تاریخی به چه معنا است؟ 

تفّکرورزی دربارٔه مســئله ای سیاســی ذیل مقولٔه آستانه 

چــه معنایــی دارد؟ بیــش از هر چیــز، به معنــای در نظر 

داشــتن و لحــاظ کــردن تمامــی تعّینات و جمیع شــرایط 

انضمامــی موجود و فهرســت بندی با جزئیــات مفّصل و 

تجزیــه و تحلیل مقایســه ای آن هاســت. به عنــوان مثال،  

چنان که می توانیم در شــهریار و گفتارها ماحظه کنیم، 

مکّرر بر شقاق و نفاق و مخاصمت در ایتالیا ارجاع داده 

ـ به نکبتی و فاکت وسیعی که ایتالیا به جهت  می شودـ 

جنگ میان فرمانروایان و جمهوری ها، مداخات زیان بار 

پاپ و توّسل به حاکمان بیگانه دچار شده است.

اّمــا در عیــن حــال، این امــر به خاطر مقایســه و رویارو 

قــرار دادن جمیــع شــرایط بــا توســعه و رشــد بی محابای 

یعنــی  ایتالیــا،  هم عصــر  مّلــی  بــزرگ  پادشــاهی های 

پادشاهی های فرانسه و اسپانیا نیز هست.

هرچند چنین فهرستی از اجزا و شرایط چه بسا ناکافی 

باشــد. اندیشــیدن و تفّکــر درچارچــوب مقولــٔه آســتانه، 

اندیشــیدن دربــارٔه آســتانه و لحظــٔه تاریخــی نیســت، 

چنان کــه به طــور مثــال کســی دربــارٔه مجموعــه ای از 

داده های انضمامی تأّمل می کند.

تفّکرورزی ذیل مقولٔه آستانه و لحظٔه تاریخی به معنی 

دقیق کلمه، تن  دادن و پذیرفتن مســئله ای اســت که از 

طریق قضیه اش اســتنتاج شــده اســت: مســئلٔه سیاسی 

وحدت مّلی و استقرار ایتالیا به صورت دولتی مّلی. در 

اینجا بایستی ترتیبات مزبور را وارونه کرد: ماکیاولی به 

مسئلٔه وحدت و یکپارچگی مّلی در قالب مفهوم آستانه 

نیندیشــیده؛ این خود آستانه است که به شکل سلبی، و 

در عین حال به صورت عینی، مسئلٔه وحدت مّلی ایتالیا 

را پیش کشــیده اســت. ماکیاولی صرفاً مســئله ای را که 

به شــکل عینــی و به لحاظ تاریخی توســط نمونــٔه موردی 

آســتانه، مطرح شــده را وارد در دیدگاه نظری خود کرده 

اســت: این کار را نه صرفاً به واســطٔه مقایســه های ســاده 

فکری بلکه از طریق مواجهه با نیروهای طبقاتی موجود و 

ـ در واقع  ارتباط شان با توسعٔه ناموزون ایتالیا انجام دادهـ 

از طریق آیندٔه تصادفی شان.

 حــال بایــد پرســید، چــرا ایتالیــا بــا ایــن مســئله روبرو 

گردیــد؟ نــه فقط به ســبب از هم گســیختگی و تجزیه و 

ـ که ایتالیا هیچ راه حّلی برای این مسئله  تیره روزی مفرطـ 

ـ بل بدین سبب که این مسئله پیش تر در  پیدا نکرده بودـ 

جایی دیگر، فرانسه و اسپانیا، مطرح شده و رفع و رجوع 

گردیده است.

در مقایســه های فراوانــی که ماکیاولی میان وضعّیت 

فرانســه و ایتالیــا انجــام می دهــد، مــا بــا چیــزی کامــًا 

متفاوت از توصیفاتی ســهل و سرراست ســروکار داریم: 

یعنی، با مسئلٔه توسعٔه نامتوازن که تفاوتی جّدی است 

و مســئلٔه ایتالیا را طرح کرده و مسئولّیت تاریخی اش را 

پیش  روی آن قرار می دهد. از این رو، آستانه تنها خاصٔه 

عناصر و اجزا، یا شمارش و تهیٔه فهرستی از جمیع شرایط 

مختلف نیست بلکه عطف توّجه به نظام متناقض آن ها 

هم هست، نظامی که مسئلٔه سیاسی را مطرح و راه حل 

تاریخــی آن را نیــز نشــان می دهــد، و به واســطٔه ماهّیت 

خود، بدان غایتی تاریخی و تکلیفی عملی می بخشد.

بدین وسیله و به طرفةالعینی، معنای همگی مؤلفه ها 

و عناصر آســتانه و لحظٔه تاریخی تغییر و تبّدل می یابد: 

آن ها به نیروهایی واقعی یا باالســتعداد در پیکاری برای 

غایتی سیاسی تبدیل شده و مناسبات آن ها به مناسبات 

مبتنــی بــر زور متحّول می گردد. شــاخصه های آســتانه، 

بــا نــگاه به هدف سیاســی خاّصی که باید بــه چنگ آید، 

نخستین وسوسه دقیقًا این 
است که به متن به مثابٔه 
ع  چیزی بیرون از هر نو

فضا بنگریم. این تز 
[ روشنگری است:  ]عصر

، به  حقیقت، همچون نور
هیچ جایی تعّلق ندارد و 
بی مکان است؛ حقیقت 

از مجرای اثربخشی و 
کارایی امر درست رخ 

می دهد و عمل می کند، 
امر درستی که ماهّیت و 

ذاتش اثرگذاری از طریق 
روشنگری است. این امر 

می تواند ماکیاولی را هم 
وسوسه کرده باشد. خاّصه 
آنگاه که اعالم می دارد در 

مسیر بکری گام گذاشته که 
تا پیش از او احدی در آن 

قدم نگذاشته است
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به منزلٔه مناسبات نیروها، به مثابٔه تابعی از درگیری میان 

نیروهــا، ارزیابــی می شــوند. لذا کل پرســش بــه این بدل 

می شــود: نیروهــای ایجابی موجودی کــه باید در جهت 

وصول غایت سیاسی وحدت مّلی، به خط شوند، دارای 

چــه شــکل و قالبی هســتند؟ ماکیاولی به این شــکل نام 

و عنوانــی عطــا می کند: شــهریار. فردی اســتثنایی، که 

صاحب ویرتو است، کسی که کارش را از هیچ یا چیزی 

آغــاز کــرده اســت و توانایی بســیج نیروها بــرای وحدت 

ایتالیا تحت رهبری خود را دارد. هیچ چیز شگفت آوری 

در این واقعّیت وجود ندارد که این شکِل شخصّیتی دلیر 

و شجاع است. بار دیگر، همان تاریخی که مسئله را پیش 

کشــیده، راه حّلش را هم از در شکل پادشاهان مطلقه ای 

عرضه می دارد که در فرانســه و اســپانیا به توفیق دست 

یافته اند یا به طور مثال در قالب پسر پاپ، چزاره بورجا، 

که سرنوشت خود و ایتالیا را بر سر هیچ و پوچ به باد داد، 

زیرا پس از آنکه به لجن زار قدم نهاد، برای یک ماه میان 

مرگ و زندگی در رفت و آمد بود.

همیــن که مســئله مطرح شــد و شــکل راه حــل آن نیز 

شناخته شد، به عبارتی، همین که هدف و شکل سیاسی 

ـــ تنها تعریف  تحّقــق آن )در قالب شــهریار( تثبیت شــدـ 

مشــی و عمل سیاســی ویژه ای که باعث توفیق و نصرت 

شــهریار می شــود، باقــی می مانــد: اَشــکال، وســایل، و 

رویه های عمل شــهریار. این اســت موضــوع کتاب های 

شهریار و گفتارها.

بگذاریــد لحظــه ای درنگ کنیــم. می توانیم به وضوح 

شــیوه ای را مشــاهده کنیم کــه در آن حالت ابــژٔه مزبور 

تبــّدل یافتــه اســت. در اینجــا مــا دیگــر بــا عمومّیــت و 

عینّیت ناِب اسطوره ای قوانیِن تاریخ یا سیاست سروکار 

نداریــم. نــه بدیــن عّلت که آن هــا از گفتمــان ماکیاولی 

ناپدید شده اند، بلکه برعکس: ماکیاولی از استناد به این 

قوانین دســت نمی کشــد، و رّد و نشــان آن ها را در انواع 

و اقســام تطّورات بی  پایانشــان دنبال می کند، تا آن ها را 

وادار به ابراز و اظهار نماید؛ و این »شکار« شگفتی هایی 

چنــد در انبان دارد. اّمــا، حقایق نظری ای که بدین گونه 

تولید شده اند، تنها تحت تأثیر آستانه پدید آمده اند؛ این 

حقایــق تنها زمانی قادر به پدیدار شــدن هســتند که، از 

طریق دخولشــان در لحظٔه تاریخی، کیفّیتشان دگرگون 

شــود؛ این حقایق پا به آســتانه ای می گذارنــد که به طور 

کامل تحت تسلط مسئلٔه سیاسی خاّصی قرار گرفته که 

خوِد لحظٔه تاریخی پیش کشــیده اســت. آســتانه اینک 

زیرِ چیرٔه مشــی و عمل سیاســی الزم برای دســتیابی به 

غایاتــی می باشــد کــه خــوْد آن هــا را پیــش آورده اســت. 

نتیجه چیزی اســت که شــاید بتــوان آن را نوعی نوســان 

و تذبــذب حیــرت آور در وضعّیت ســّنتی و فلســفی این 

قضایــای نظری نامیــد: گویی این گزاره هــا را محرّکی به 

غیر از آن چیزی که تولیدشان کرده، متزلزل کرده است 

ــ محرّک مشی و عمل سیاسی.

از آنجایــی کــه ایــن نتایج محســوس هســتند مــا قادر 

بــه مشــاهدٔه عواقــب و نتایج حاصــل از این اثر نوســانی 

در همــٔه ســطوح نظریــٔه ماکیاولی می باشــیم. بــه بیانی 

ـ اّما چه چیز در زبانی که باید چیزی جانشین  استعاریـ 

شده را ترجمه کند، استعاری نیست؟

بگذاریــد بگوییــم کــه آن هــا وادار بــه »تغییر مســیر« 

می شــوند، زیرا مجبور به تغییر عرصه و میدان هستند. 

فضای نظریٔه ناب، به فرض وجود، از فضای عمل سیاسی 

متفاوت اســت. برای جمع بندی و ســنجش این مشــکل 

می تــوان به صــورت اجمالــی و در قالب تعابیری که باید 

دگرگون شــوند، بیان داشــت که نخستین عرصٔه ــ فضای 

نظری ــ فضایی اســت که سوژه ندارد )حقیقتی است که 

برای یکایک و تمامی سوژه ها معتبر است(؛ در حالی که 
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دومین فضا ــ فضای عمل سیاســی ــ تنها به واســطٔه ســوژٔه 

مناســب یــا ضــروری آن واجــد معنا می گردد، حــال آنکه 

دومــی صرفــاً از طریــق ســوژٔه ممکــن یا ضــروری خودش 

حاوی معنا اســت، سوژه ای که می تواند شهریار نوبنیاد 

ماکیاولی یا شــهریار مدرن گرامشــی باشــد. بگذارید با 

کنــار نهــادن اصطاح مبهم ســوژه، که بهتر اســت جای 

خــود را بــه اصطــاح کارگــزار دهــد، بگوییــم کــه فضای 

موجــوِد برآمــده از تحلیــل یک لحظٔه مناســب یا آســتانٔه 

سیاســی، درون بافــت متکّثــرش، کــه تشــکیل شــده از 

نیروهای متعارض و در هم آمیخته است، تنها به شرطی 

معنــادار می  شــود کــه یک جایگاه معّین را ســر و ســامان 

داده و در َبــر بگیــرد، یــک جایــگاه خالی معّیــن: خالی از 

آن رو کــه بایــد پر شــود، خالــی از آن رو که بایــد عمل فرد 

یــا گروهــی کــه خواهد آمــد و آنجا خواهد ایســتاد در آن 

گنجانده شود، تا این ها گرد هم جمع شوند، تا نیروهایی 

را ایجاد کنند که مســتعد انجام تکلیفی سیاسی اند که 

ـ جایگاهــی خالی برای آینده.  تاریخ بر دوش شــان نهادهـ 

می گویــم خالــی، اّمــا این جایگاه همیشــه اشــغال شــده 

است. می گویم خالی، تا نوسان و تزلزل نظریه را در این 

نقطــه نشــان دهم: زیرا ضــرورت دارد که ایــن جایگاه پر 

ـ به بیانی دیگر، برای فرد یا حزب ضروری است که  شودـ 

از ایــن قابلّیت برخوردار بوده که به میزان الزم نیرومند 

باشــند تا در میان ســایر نیروها به حساب آیند و باز هم، 

چنــان نیرومند و قدرتمند باشــند کــه نیروهای مّتحد را 

گرد آورند تا به نیروی اصلی تبدیل شوند و بر دیگر نیروها 

چیــره گردنــد و غالب آیند. در این نقطــه می توان یادآور 

سخن دکارت شد که به تبعّیت از ارشمیدس اظهار نمود 

که تنها به نقطه ای ثابت نیاز دارد تا کرٔه زمین را جا به جا 

کند، قادریم تمام آن فاصله ای را اندازه بگیریم که میان 

درک فضای سیاســی و درک فضای نظری، یا حّتی درک 

تکنیکی از سیاست، وجود دارد و آن ها را از یکدیگر مجزا 

می کند. این نقطه باید ثابت باشد.

اّمــا نقطــٔه مورد نظر شــهریار نوبنیاد و شــهریار مدرن 

اصــاً نمی تواند یک نقطٔه ثابت باشــد. بیش از هر چیز، 

ایــن نقطــه ای نیســت که بتــوان آن را در فضــا مکان یابی 

کــرد، زیــرا فضــای سیاســت هیچ نقطــه ای نــدارد و تنها 

به صــورت اســتعاری فضا دانســته می شــود؛ دســت باال 

و در نهایــت ایــن اســت کــه در سیاســت جایگاه هایــی 

وجــود دارنــد که آدمیان در آن ها بر پایٔه روابط با یکدیگر 

گروه بندی می شــوند. فرض را بر این می گذاریم که این 

جایگاه  یک نقطه باشــد، به هر حــال ثابت نخواهد بود و 

ـ به بیانی روشن تر، این جایگاه ها بالّذات  حرکت می کندـ 

و به لحاظ ماهوی بی دوام و ناپایدارند. زیرا همٔه کوشش 

آن ها باید مصروف موجودّیت داشــتن به خود شــود: نه 

موجودّیتی ناپایدار و گذرا و متعّلق به فردی یا دسته ای، 

بلکه موجودّیتی تاریخی که متعّلق به پادشاهی مطلق یا 

حزبی انقابی است. از این امر چنین نتیجه می گیرم: 

آنچــه فضای عمل سیاســی را تا این حــد از فضای نظری 

متفاوت می گرداند این اســت که به محض اینکه نظریٔه 

سیاسی تن به تحلیل آن لحظه تاریخی ای داد که قسمی 

از مسئلٔه سیاسی را )چنان که لنین می گوید( »در دستور 

کار« قرار می دهد، کیفّیت و شیؤه استقرار فضای مزبور 

از رهگذر وجود این جایگاه خالی مجّدداً قالب ریزی و ُپر 

می شود، زیرا این جایگاه باید از طریق سوژٔه )کنش گر یا 

کارگزاِر( عمل سیاســی پر شــود و به اشغال درآید: یعنی 

توسط شاه یا حزب.

این را قابل درک می دانم که این مورد دستگاه گفتمان 

ماکیاولــی را به نحــو غیرقابــل انــکاری تحــت تأثیــر قــرار 

می دهد و احتماالً ما را به ابزاری برای رو یارویی با وضع 

غریــب نظریــه در آثــار او، و تمامی آن موارد شــگفت آور 

مرتبــط با آن، مجّهز می کنــد. با این وجود، همچنان کار 

ما با این فضای نامعمول به پایان نرسیده است. در واقع، 

در ایــن فضــا نه یک، بلکــه دو جایگاه خالی وجــود دارد. 

اینجا اســت که به اشــارات گرامشــی دربارٔه مانیفســت 

می رسیم. در واقع، هر آنچه تاکنون گفته شد برخوردار 

از نوعی ابهام بود. ما از آســتانه و لحظٔه تاریخی ســخن 

گفتیم، از روابط نیروهایی که آن لحظه تاریخی را تعیین 

می کنند، از مسئله ای سیاسی که آستانه پیش می کشد، 

از شهریار یا حزب که باید همچون نیرویی باشند که این 

مسئله را حل و رفع می کنند )و پیوسته وضعّیت ایتالیای 

عصر ماکیاولی را در نظر داشته ایم(. اّما به سادگی از این 

واقعّیــت غفلــت ورزیدیــم که تزهایــی که بــرون آوردیم 

در متنــی مکتــوب ثبــت شــده اند، متنــی کــه در ۱۵۱۳ 

از خامــٔه ماکیاولــی تراویــده اســت. ما به ســادگی از این 

واقعّیت چشــم پوشــیده ایم که عمل سیاسی ویژه ای که 

ماکیاولــی بــه آن ارجــاع می دهــد، ابتــکار و عملــی از آن 

ـ این شهریار و  خودش نیســت، بلکه از آِن دیگری اســتـ 

شاهی فراخوانده شده  از برای تحّقق بخشیدن به آمال و 

آرزوهایی اســت که هماره ناامید و محروم شده اند، و تا 

پیش از آنکه فردی چون کاوور۹ در اواســط ســدٔه نوزدهم 

بر سر کار بیاید، بر صحنٔه تاریخ ظاهر نمی شود. بیایید 

از چنیــن تأخیــر تاریخــی ای چشم پوشــی کنیــم؛ چنیــن 

جایگاه متن در ادبّیات 
ح  )ایدئولوژی( به وضو

معّرف جایگزینی و انتقال 
است: انتقال جایگاه 

عمل سیاسی به عرصٔه 
: ساحت ایدئولوژی.  دیگر

اگر بخواهم سر راست تر 
بگویم، به نظر می رسد که 
ماکیاولی بایستی در ساحت 

ایدئولوژی متن خویش 
را از نقطه نظر شخصی 
بنویسد که به دنبال آن 

است تا در لحظٔه تاریخی 
مزبور انقالبی به پا کند: 
یعنی از نقطه نظر شهریار
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امــری کوچک ترین تفاوتی ایجاد نمی کند. این حقیقت 

همچنان در جای خود باقی  است که هر آنچه تاکنون از 

آن سخن گفتیم در یک متن به وقوع پیوسته و پرسشی 

کــه مطرح می گــردد، پرسشــی در خصــوص رابطه میان 

این متن و فضای عملی سیاسی ای است که متن مزبور 

ارائــه می کنــد. به بیانــی دیگر، می توان این طور پرســید 

کــه متــن ماکیاولــی -یا اگــر ترجیــح می دهیــد، مداخلٔه 

نوشــتاری او- چــه جایگاهی را در فضای عملی سیاســی 

خاّصی که به میدان آورده اشغال می کند؟ از این است 

کــه در آغــاز به این نکته پی می بریم کــه در آنجا نه تنها 

یــک جایگاه -جایگاه »ســوژٔه عمل سیاســی- بلکه جایگاه 

دومی نیز وجود دارد: جایگاه متنی که به لحاظ سیاسی 

این عمل سیاســی را به روی صحنه می آورد. همان گونه 

کــه می توانیم ببینیم، این پرســش معطــوف به جایگاه یا 

فضایی دوگانه، یا نوعی دربرگیری مضاعف است. برای 

اینکه متن ماکیاولی به لحاظ سیاسی مؤثر باشد -به این 

معنــا کــه بتوانــد بــه روش ویژٔه خویــش عامــل و کارگزار 

آن نوعی از عمل سیاســی باشــد که به صحنــه می آورد- 

باید در جایی درون فضای این عمل سیاســی حک شــده 

باشــد. مــن تاش خواهم کرد که از ســر دّقــت به ایضاح 

این مســئله بپردازم: اینجا متنی وجود دارد که مســئلٔه 

آستانه و لحظٔه تاریخی ایتالیا را در بدایت سدٔه شانزدهم 

تحلیــل کرده اســت. این لحظٔه تاریخی مســئلٔه وحدت 

مّلی ایتالیا را به مثابٔه تکلیفی اساسی و مشهود تاریخی 

مطرح می کند؛ و شــهریار و عمل سیاســی اش را به منزلٔه 

ابــزار حصول این هــدف عمده شناســایی می نماید. من 

نشان داده ام که نتیجٔه اساسی این روش از طرح مسئله، 

یا این پروبلماتیک سیاسی، چیزی نیست مگر طرح ریزی 

دوباره و ژرف تردســتانه به ســاختمان و شــیؤه کاسیک 

نظریه ای که این مسئله را وارد بازی کرده است.

سلمنا! اّما اکنون قصد دارم پرسشی تکمیلی را بدان 

بیفزایم: این نوشتٔه پیش رو، که این پروبلماتیک سیاسی 

و دستگاه جدید را ساخته و آمادٔه کار کرده، چگونه خود 

را درون فضــای پروبلماتیــک آن عمل سیاســی، که پیش 

کشیده، مستقر می سازد؟

 نخستین وسوسه دقیقاً این است که به متن به مثابٔه 

چیــزی بیــرون از هــر نــوع فضــا بنگریــم. ایــن تــز ]عصر[ 

روشــنگری اســت: حقیقت، همچون نــور، به هیچ جایی 

تعّلق ندارد و بی مکان است؛ حقیقت از مجرای اثربخشی 

و کارایــی امر درســت رخ می دهد و عمــل می کند، امر 

درستی که ماهّیت و ذاتش اثرگذاری از طریق روشنگری 

اســت. این امــر می تواند ماکیاولی را هم وسوســه کرده 

باشــد. خاّصــه آنــگاه که اعــام می دارد در مســیر بکری 

گام گذاشته که تا پیش از او احدی در آن قدم نگذاشته 

است. با این همه، این موضوع هرگز به معنای فروغلتیدن 

»حقیقــت«  فایده منــدی  نظریــٔه  دام  بــه  ماکیاولــی 

نمی باشد. ماکیاولی بدین نکته التفات داشت که هیچ 

حقیقتی در کار نیست مگر آنچه که بالفعل و به صورت 

موجود و واقعی اســت، به بیانی دیگر، چیزی که دارای 

اثراتی از خود بوده و خارج از آن اثرات موجودّیتی ندارد؛ 

و اینکــه، تأثیرگذاری حقیقت پیوســته بــا فعالّیت آدمی 

گــره خــورده؛ و اینکه، از نظر سیاســی، حقیقــت تنها در 

برخورد و تقابل میان نیروها و در پیکار بین احزاب است 

که وجود دارد. این اســت دلیل اینکه چرا ما باید قاعدٔه 

»واقعّیت مؤثر آن چیز« را به مانیفست نیز اطاق کرده 

و تصدیق کنیم که آن هم چیزی بیش از یک متن نیست. 

اّما نه متنی شبیه سایر متون: این متنی است متعّلق به 

جهان آثار ایدئولوژیک و سیاســی، که به هواداری از یک 

جنــاح یــا موضع در جهــان برمی خیــزد و در میانٔه چنین 

جهانــی می ایســتد. به عبارتــی، متنی اســت پرکشــش و 

شــورمند به جانب راه حّلی سیاســی که هاتف و پیام آور 

آن است. این امر نه تنها برای طرح ریزی مجّدد دستگاه 

متعــارف گفتمان ها بلکه برای ترکیب بندی مجّدد آن ها 

نیز کافی است. »مانیفست«ی است که میل دارد تا در 

قالب اشکال نوین ادبی، نگاشته شود. این قضیه، تحسین 

گرامشــی از شــکل و ســبک نوشــتار شــهریار را توضیــح 

می دهــد. دلیــل او برای جذب شــدن به جانب شــهریار 

نوبنیــاد ماکیاولی همین اســت، شــکلی تازه -به ســختی 

در هشــتاد صفحه - و با ســبک و شــیوه نوشــتاری نوین: 

شفاف، موجز، قاطع و پرشور. چرا پرشور؟ زیرا ماکیاولی 

که در راه سازماندهی به دستگاه سیاسی نظری مسئلٔه 

خویش، که مسئله ای سیاسی است و او برای آن راه حّلی 

پیشــنهاد کــرده، هرگــز دســت از جانب داری نکشــیده، 

همــان که همواره به لحظٔه تاریخی در قالب تضاد میان 

نیروها اندیشیده باید آشکارا خودش را در آثارش به مثابٔه 

یک پارتیزان و هوادار بشناساند، و چنین کاری را با تمام 

منابع فن خطابه و اشــتیاقی که برای جذب هواخواهان 

مسلک و اندیشه اش نیاز است، به انجام رساند. در این 

معنای نخست است که متن او یک مانیفست به شمار 

می آیــد. او همــٔه تــوان خــود را وقــف خدمت بــه غایتی 

می کند که اعام داشــته اســت. او به صراحت و به طور 

علنی درگیر پیکاری ایدئولوژیک به سود جناحی سیاسی 

اّما باید پا را از این نیز 
فراتر بگذاریم: ماکیاولی 
نمی گوید که شخص لزومًا 
باید یکی از مردمان باشد 
تا به دریافت ماهّیت 
شهریار نائل شود بلکه از 
ماهّیت شناخت شهریاران 
ـ  سخن به میان می آوردـ 
امری که به تلویح دال بر 
آن است که انواع مختلفی 
از شهریاری وجود دارد، و 
از این رو، باید میان آن ها 
از نقطه نظر مردم انتخاب 
و گزینش صورت پذیرد. 
ماکیاولی که نمی تواند 
جانبداری خود را اعالم 
کند، قاطعانه موضع 
طبقاتی خود را بیان 
می دارد
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می شــود که از آن پشــتیبانی می کند. بگذارید به شیؤه 

دیگری بگوییم: ماکیاولی که در متن خود، به طور مفّصل 

نظریٔه وســایِل در دســترس شــهریار برای نجات ایتالیا را 

شــرح و بســط می دهــد، به نوبٔه خــود و در همان هنگام، 

با متن خودش نیز به ســان یکی از این ابزارها و امکانات 

برخورد می کند و آن را همانند ابزاری در خدمت نبردی 

می گیرد که خود وی آن را اعام داشته و درگیر آن است. 

ماکیاولی برای آنکه در متن خود توّجه شهریار نوبنیاد را 

جلب کند، به روشــی می نویســد که مناســب خبرهایی 

اســت که به آن ها توّجه می دهد. البته به شیوه ای بدیع 

و تازه. نوشــتٔه او جدید اســت و این خود کنشی سیاسی 

است. اّما مطلب اصلی هنوز باقی مانده است. مطلب 

مهم این نیســت که جایگاه ادبّیات یا ایدئولوژی ضرورتاً 

متفاوت از جایگاه سیاســت است، بلکه انکشاف چیزی 

اســت که مقایســٔه آن ها برما می ســازد. اینجاســت که 

اهمّیت اشارٔه گرامشی، به اینکه شهریار یک مانیفست 

اتوپیایــی انقابــی اســت، به تمامی مشــّخص می شــود. 

حال اگر ما منطق چیزی که تاکنون گفته شد را در نظر 

بگیریم، باید بدین نتیجه رهنمون شویم که جایگاه متن 

در ادبّیــات )یا ایدئولــوژی( به وضوح معّرف جایگزینی و 

انتقال است: انتقال جایگاه عمل سیاسی به عرصٔه دیگر: 

ســاحت ایدئولوژی. اگر بخواهم ســر راست تر بگویم، به 

نظر می رسد که ماکیاولی بایستی در ساحت ایدئولوژی 

متن خویش را از نقطه نظر شخصی بنویسد که به دنبال 

آن اســت تــا در لحظٔه تاریخی مزبــور انقابی به پا کند: 

یعنی از نقطه نظر شــهریار. با این حال، با شــگفتی تمام 

شاهد آنیم که ماکیاولی این نتیجه گیری را رد می کند. 

بگذاریــد بــه خــود او در »تقدیم نامٔه شــهریار« گوش فرا 

دهیم: 

»امیــد دارم گســتاخی قلمــداد نشــود کــه فــردی از 

موقعّیتی بسیار ناچیز و فروپایه جسارت ورزیده و دربارٔه 

حکومت شــهریاری ســخن می گوید و قواعــدی برای آن 

وضع می کند. زیرا نقشه کش ها برای درک ویژگی کوه ها 

و نقــاط بلنــد در جلگه هــا و زمین های کم ارتفاع و پســت 

جای می گیرند، و برای درک ویژگی دشــت ها و جلگه ها 

بــه نقاط بلنــد می روند. درســت به همین ترتیــب، برای 

داشتن فهمی موثّق از ماهّیت مردم باید حکمران بود، و 

برای داشتن فهم درست و صادقی از سرشت حکمرانان، 

یکی از مردم.«

جداً ماکیاولی نمی توانســت بهتــر از این فضای عمل 

سیاســی ترســیم شده در متن خویش را بازنمایی کند، یا 

فراتــر رفتــه و نیــاز به تثبیت جایی را تشــخیص دهد که 

متــن خــود وی در آن قــرار گرفته اســت. متــن ماکیاولی 

بــه ترســیم فضایــی توپولوژیــک می پــردازد و جایگاهــی 

اقدام و نوشته های 
ماکیاولی توضیح ناپذیرند: 

برای اظهار نظر دربارٔه 
، آن چنان که او  شهریار

سخن گفته، فرد باید یکی 
از مردم و هم راستای با 

مواضع طبقاتی مردم 
باشد. این همان چیزی 

است که گرامشی بیان 
می دارد: ماکیاولی در 

مانیفست خود، »مردمی 
می گردد.«
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-توپــوس- ) )τό�πόςرا تعییــن می کنــد کــه متن مزبور 

باید در این فضا اشغال کند، تا بتواند در آنجا فّعال شده 

و عمل سیاســی را به وجود آورد ــ عملی که شــاخصه ای 

است در دگرگونی و تحّول این فضا. اّما آنچه در این میان 

جالب توّجه می آید جایگاهی اســت کــه ماکیاولی برای 

متن خویش تعیین می کند، یعنی جایگاه نقطه نظری که 

از آنجا به مشــاهده می پردازد، جایگاه شــهریار نیســت، 

کــه بــه هــر حــال به منزلــٔه »ســوژٔه« ایــن عمــل سیاســی 

سرنوشت ســاز در نظر گرفته شده، بلکه در جایگاه مردم 

است. تناقض اینجا است که ماکیاولی در تقدیم نامه  به 

یک فرمانروا، یعنی لورنتسو مدیچی، که بنا است مدخل 

کتابی باشد و قصد آن را دارد تا از شهریار سخن بگوید، 

در نوشــتن ایــن نکتــه تردیدی به خــود راه نمی دهد که: 

»شخص باید یکی از مردم باشد تا درک درستی از ویژگی 

فرمانروایان بیابد«ـ ـ بدین جهت نباید فرمانروا باشد. این 

بدان معناســت کــه نه تنها فرمانروایان از شــناخت خود 

ناتوان هســتند، بلکه حامل این معنا نیز هســت که هیچ 

شــناختی از فرمانروایان و حکمرانان در کار نیست مگر 

از نقطه نظــر مــردم. )اگرچــه نمی توان اطمینان داشــت، 

اّمــا مّدعــای متقابــل و مرتبــط او را، مبنی بــر اینکه هیچ 

شــناختی از مردمــان نیــز وجود نــدارد مگــر از نقطه نظر 

فرمانروایان، می توان به منزلٔه شیوه ای هوشمندانه برای 

تعدیل گزارٔه نخست قلمداد کرد. زیرا ماکیاولی مّدعی 

نیســت که دربارٔه مردم ســخن می گوید و مانیفستی با 

عنوان مردم هم ننوشــته اســت(. اّما باید پا را از این نیز 

فراتر بگذاریم: ماکیاولی نمی گوید که شخص لزوماً باید 

یکی از مردمان باشد تا به دریافت ماهّیت شهریار نائل 

شــود بلکه از ماهّیت شــناخت شــهریاران سخن به میان 

ـــ امری کــه به تلویح دال بر آن اســت کــه انواع  مــی آوردـ 

مختلفی از شــهریاری وجود دارد، و از این رو، باید میان 

آن ها از نقطه نظر مردم انتخاب و گزینش صورت پذیرد. 

ماکیاولــی کــه نمی توانــد جانبداری خــود را اعام کند، 

قاطعانــه موضــع طبقاتی خود را بیــان مــی دارد. اّتفاقی 

نیست که او با یادآوری اینکه مردی است در »جایگاهی 

نازل و فروپایه«، متن خود را می آغازد. یعنی همان چیزی 

که او را متعّلق به مردم می سازد. تعّلق طبقاتی )به تعبیر 

مائو: »هستی طبقاتی«( کافی نیست. ماکیاولی به این 

قضیه، اعام موضع طبقاتی و نقطه نظر طبقاتی خویش 

را عــاوه می کند. خارج از ایــن موضع طبقاتی، اقدام و 

نوشــته های ماکیاولی توضیح ناپذیرند: بــرای اظهار نظر 

دربارٔه شهریار، آن چنان که او سخن گفته، فرد باید یکی 

از مردم و هم راستای با مواضع طبقاتی مردم باشد. این 

همان چیزی است که گرامشی بیان می دارد: ماکیاولی 

در مانیفست خود، »مردمی می گردد.«

ایــن امــر دو نتیجــه را در پــی دارد: نخســت، مــا را 

توانــا بــه درک معنــای کّلــی گفتمــان او دربارٔه شــهریار 

و دولــت می گردانــد. ]الزم بــه ذکر اســت[ کــه این  گونه 

نیســت که ماکیاولی بــه هر نوع فرمانروایی تــن داده و 

رضایت بدهد: این نظریه پرداِز قدرِت حاکِم یک شخص، 

رادیکال تریــن دشــمن هــر نــوع جّباریــت و خودکامگــی 

می باشــد. ایــن نظریه پــرداز دولت –چنان کــه هگل باور 

داشــت- نظریه پرداز دولت هم نیست، بلکه نظریه پرداز 

دولــت مّلــی اســت، یا -آن طــور که گرامشــی می گفت- 

نظریه پرداِز وحدت مّلی از رهگذر ایجاد دولت مردمی. 

دومیــن نتیجه این اســت کــه ماکیاولی، کــه با نومیدی 

شــهریار را مخاطب قرار می دهد، این کار را از نقطه نظر  

مــردم انجــام می دهــد. زیر لــوای شــهریار، در واقع وی 

مردم را خطاب قرار می دهد.

ایــن مانیفســت، کــه گویــی یگانــه مخاطبــش فــردی 

اســت از آینــده، فردی که وجــود ندارد، در واقــع دارد با 

توده های عاّدی مردم تکّلم می کند. مانیفست برای فرد 

خاّصی نوشــته نشــده اســت، خصوصاً اگر چنیــن فردی 

وجود نداشــته باشــد: این مانیفســت همــواره توده ها را 

بــه قصــد ســازماندهی در قالــب نیرویــی انقابــی مورد 

خطــاب واقع می ســازد. با ایــن حال، واقعّیتــی غیر قابل 

انکار وجود دارد و آن اینکه ماکیاولی دســت به تکتیب 

متنــی نــزده کــه بــا مانیفست کمونیســت قابــل قیــاس 

باشد. مانیفست کمونیست نیز متنی مکتوب است که 

طبقــات اجتماعی را در فضای پیکار طبقاتی اقتصادی، 

سیاســی، و ایدئولوژیــک ســامان می دهد؛ متنــی که در 

قالبــی نظــری مســئله ای را که لحظــٔه تاریخــی -انقاب 

اجتماعی- به لحاظ اجتماعی و سیاسی پیش می کشد و 

جایگاه آن نیرویی را تعیین و تثبیت می کند که برای حل 

این مســئله باید ایجاد شــود و این یعنی بــه راه انداختن 

انقــاب. ایــن جایگاه متعّلق به پرولتاریاســت و این نیرو 

حزب پرولتاریاست.

صد البته که مانیفست کمونیست نیز متنی مکتوب 

اســت. بدین قــرار، این متن جایگاهــی را در مکتوبات و 

ادبّیات ایدئولوژیک زمانٔه خویش به اشغال در می آورد، 

و ایــن را می توانیــم در آن بخشــی ببینیــم کــه مارکس و 

انگلــس فهرســتی از نوشــته ها و ادبیــاّت سوسیالیســتی 

موجــود تهیــه می کنند تا بتوانند قاطعانه خــود را از این 

این  گونه نیست که 
ع  ماکیاولی به هر نو
فرمانروایی تن داده 
و رضایت بدهد: این 
نظریه پرداِز قدرِت حاکِم 
یک شخص، رادیکال ترین 
ع جّباریت  دشمن هر نو
و خودکامگی می باشد. 
این نظریه پرداز دولت –
چنان که هگل باور داشت- 
نظریه پرداز دولت هم 
نیست، بلکه نظریه پرداز 
دولت مّلی است، یا 
-آن طور که گرامشی 
می گفت- نظریه پرداِز 
وحدت مّلی از رهگذر 
ایجاد دولت مردمی
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ادبّیــات جدا ســازند. از این رو، این متن مکتوب با همٔه 

عواقبی که ممکن اســت این قضیه برای دستگاه نظری، 

شــکل و ســبک ادبی خود مانیفست داشــته باشد، خود 

را درون ایدئولــوژی سیاســی جــای می دهــد، که جایگاه 

خاّصی را درون فضای توپولوژیک سیاسی که مانیفست 

شــرح داده شده را اشــغال کرده است. بدین ترتیب، در 

ایــن میــان تمایزی وجــود دارد: از یک ســو، میان جایگاه 

ایدئولــوژی سیاســی ای کــه مانیفســت آگاهانــه در آن 

قــرار داده می شــود و نــوع تأثیــر مداخلــٔه متــن مکتوبی 

که می تواند در آن جایگاه تولید شــود، و از ســوی دیگر، 

جایگاه پیکار طبقاتی پرولتاریایی اقتصادی و سیاســی و 

اثرات این پیکار.

 یــک مانیفســت صرفاً اعامیه نیســت؛ یــک اعامیٔه 

]نیــز[ اعتصــاب، تظاهــرات یا شــورش نمی باشــد. با این 

حــال، اگرچه این جایگاه ها متمایز از یکدیگرند، در مورد 

»مانیفست کمونیســت« ایــن تمایز وجود نــدارد و آن ها 

یگانه انــد. در واقــع، مانیفســت خــودش را در مواضــع 

پرولتاریــا قرار می دهد، اّما خواســتار آن اســت که همان 

پرولتاریا و دیگر طبقات استثمار شده خود را در چارچوب 

حزب پرولتاریا سازماندهی کنند. نقطه نظر طبقاتی که 

مانیفست از آن نقطه به فهم می سد و تألیف می گردد، 

در ایدئولوژی، نقطه نظر پرولتاریاست. نقطه نظر طبقاتی 

و حــزب طبقاتــی هــر دو بــه طبقه ای یکســان کــه همانا 

پرولتاریاست تعّلق دارد.

چنین مســئله ای دربارٔه شهریار صدق نمی کند. قدر 

مسّلم، ماکیاولی از نقطه نظر مردم به موضوع می پردازد 

اّمــا در عین حال شــهریاری که مأموریــت وحدت مّلت 

ایتالیا به وی سپرده شده است باید به شهریاری مردمی 

تبدیــل شــود ولیکن او خــود مردم نیســت. همچنین، از 

مــردم خواســته نمی شــود کــه بــه شــهریار بــدل گردند. 

بنابرایــن، قســمی دوگانگــی تقلیل ناپذیــر میــان جایــگاه 

نقطه نظــر سیاســی و جایــگاه نیرو و عمل سیاســی وجود 

دارد؛ میان »ســوژٔه« نقطه نظر سیاســی و »ســوژٔه« عمل 

سیاســی: شــهریار. ایــن دوگانگــی و ایــن تقلیل ناپذیری، 

هم زمــان هــم شــهریار و هــم مــردم را تحــت تأثیــر قــرار 

می دهد. شــهریار که به صورتی بی مثال و منحصربه فرد 

از طریــق کارکــردی کــه بایــد بــه اجــرا درآورد، تعریــف 

می شــود. به عبارت دیگر، به واسطٔه خألیی تاریخی که 

باید پر شــود، قســمی امکان و عدم امکان ناب تصادفی 

ایجاد می گردد.

هیــچ تعّلــق طبقاتــی وی را بــه تمایــل بــه تقّبــل و بــه 

گردن گرفتن رســالت تاریخــی اش نمی کند؛ هیچ پیوند 

اجتماعــی ای او را بــه مردمــی کــه بایــد درون یک مّلت 

مّتحدشــان ســازد، گــره نمی زنــد. همــه چیز بــه ویرتوی 

شــخصی او معطوف اســت. یا به ســخنی دیگر، شــرایط 

ســوبژکتیو توفیــق و کامیابــی وی. و اّمــا دربــارٔه مردمی 

کــه توّقــع مــی رود این شــهریاِر ناممکــن آن هــا را بدل به 

مّلــت ســازد، دربارٔه کســانی کــه ماکیاولــی از نقطه نظر 

هیــچ  می کنــد،  تعریــف  را  شــهریار  سیاســِت  ایشــان 

چیــزی نمی توانــد آن هــا را در جهــت شــکل دادن خــود 

در مقــام مــردم، تبــدل و متحّول ســاختن خــود به قالب 

قســمی مردم، یا، -به طریق اولی- بدل شــدن به نیرویی 

سیاســی، ملــزم کند یا حّتی بدان برانگیــزد. قطع یقین، 

ما می توانیم مشــاهده کنیم که ماکیاولی به دّقت میان 

طبقٔه فئودال، که بدون کار کردن دارای مالکّیت است 

و ستم روا می دارد، و مردمان عاّدی قائل به تمایز است، 

مردمــی کــه روی زمیــن زراعــی بــه کار مشــغولند  یا به 

تولیــد پشــم و آهن می پردازند، همچنین آن کســانی که 

در کار تجــارت و ســرمایه گذاری انــد. اّمــا این جمعّیِت 

مشغوِل کار و تجارت دچار شکاف و خصومت هستند؛ 

و هیچ نشانه ای هم در دست نیست که ماکیاولی برای 

چیرگــی بــر این امــر به اقدامی مبــادرت ورزیده باشــد. 

تاریــخ بایــد توســط شــهریار و از نقطه نظر مردم ســاخته 

شــود؛ اّما هنوز مردم »سوژٔه« تاریخ نیستند. این تمایز، 

بــه توجیــه نکتــٔه گرامشــی مــدد رســانده و آن را توجیــه 

می کنــد. شــهریار نوعی مانیفســت انقابی اســت، اّما 

مانیفســتی اوتوپیایی. و البته انقابی اســت اّما تا آنجا 

که ماکیاولی به صراحت مسئولّیت انقابی »در دستور 

کار« را -تأســيس دولت مّلی- می فهمد و این مســئله را 

از نقطه نظر مردم پیش می کشد. اّما شهریار به دو معنا 

اوتوپیایی اســت. نخســت، تا آنجایی که ماکیاولی باور 

داشــت که در ایتالیــای آن هنــگام »وضعّیتی انقابی« 

وجود دارد و ایتالیا آمادٔه تبدیل شــدن به دولتی مّلی و 

مردمی است. )من تمایز مزبور را در قالب فرمول بندی 

لنیــن خاصه می کنــم: انقاب، یا مســئولّیتی تاریخی، 

می تواند در دســتور کار قرار بگیرد بدون آنکه موقعّیت 

انضمامی در حالتی انقابی قرار داشته باشد(. در معنای 

دوم، تا آنجا که ماکیاولی، به دالیل بســیاری که نیاز به 

بررســی مشــروح دارد، رســالت رســیدن به وحدت مّلی 

به نفع مردم، را به فردی دیگر یعنی شــهریار می ســپارد 

ــ به فردی ناشــناس که می پنداشــت در شــخصّیت های 

متعــّددی آن را بازشــناخته، در هیئت فردی که از پیش 

بدین سان، دوگانگی 
جایگاه ها و »سوژه ها« 
منجر به تفاوت اوتوپیا 

و واگذار کردن تحّقق 
وحدت مّلی به فردی 

اسطوره ای می شود: 
گرامشی می گوید شهریار 

ماکیاولی وقتی مردمی 
می شود، که وی با مردم 

صحبت می کند. با 
»آن هایی که نمی دانند«؛ 

هنگامی که گرامشی 
می نویسد »تمامی 

استدالل منطقی« شهریار 
»چیزی نیست مگر قسمی 
خودتأّملی از سوی مردم 
ــ یک استدالل درونی که 
گاهی مردمی  به قالب آ

در می آید«، این تأّمل 
همچنان اوتوپیایی باقی 

می ماند

7۴۵

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



توصیف ناشدنی است. بدین سان، دوگانگی جایگاه ها و 

»سوژه ها« منجر به تفاوت اوتوپیا و واگذار کردن تحّقق 

وحــدت مّلــی به فردی اســطوره ای می شــود: گرامشــی 

می گویــد شــهریار ماکیاولــی وقتــی مردمــی می شــود، 

کــه وی بــا مــردم صحبــت می کنــد. بــا »آن هایــی کــه 

نمی دانند«؛ هنگامی که گرامشــی می نویســد »تمامی 

اســتدالل منطقی« شــهریار »چیزی نیست مگر قسمی 

ـ یک اســتدالل درونی که به  خودتأّملــی از ســوی مــردمـ 

قالــب آگاهــی مردمــی در می آیــد«، این تأّمــل همچنان 

اوتوپیایــی باقــی می مانــد. زیــرا اگــر ایــن امــر می تواند 

کمکی به جرح و تعدیل آگاهی سیاسی مردم کند، تنها 

برای آن است که این آگاهی ساده را به منزلٔه آگاهی در 

پیوند با رخدادی ممکن و مطلوب قرار دهد: پدید آمدن 

شــهریار. این امر به منظور تبدیل این آگاهی به قســمی 

نیروی سیاســی قادر به ایجاد این واقعه، یا مشــارکت در 

به وجود آوردن آن نخواهد بود.

دارنــد،  التفــات  نکتــه  بدیــن  بســیاری  چنان کــه 

مانیفست کمونیســت و بین الملل اّول به وضوح با زبانی 

کاماً متفاوت سخن می گویند. رهایی کارگران به وسیلٔه 

خــوِد کارگران حاصل خواهد شــد. کارگران جهان مّتحد 
شوید. نه خدایان و نه اربابان...۱۰

 بــرای جمع بنــدی چنین نتیجه می گیرم که دو دلیل 

برای توضیح این نکته در کار است که چرا متن ماکیاولی 

توأمان گیرا و گریزپا است، چرا این متن با چنان قدرت و 

هیمنه ای با ما سخن می گوید، و چرا فهمیدن آن به لحاظ 

فلســفی و توضیح آن به لحاظ نظــری تا این اندازه صعب 

و دشوار است.

ویژگی غیرمعمول متن مزبور نخست بر این واقعّیت 

استوار است که گرچه متنی  انباشته از نظریه می باشد، 

اّمــا ابــداً نمی توان آن را متنی نظری به ســان دیگر متون 

دانســت، بلکــه متنــی اســت کــه در آن فضــای نظــری 

ســّنتی )ســّنت بازنمایــی ایدئولوژیــک معّیــن از این امر 

را مشــّخص می ســازد که یک متن از چه جنســی است( 

توسط چیدمان و دستگاهی از شکل افتاده، خمیده شده 

و غیرقابل شناســایی شــده اســت که نه تنها با سیاست و 

لحظــٔه تاریخــی و آســتانه و تکالیف آن در پیوند اســت، 

بلکــه همچنین با عمل سیاســی و نقطه نظــر طبقاتی که 

متضّمن آن است نیز پیوند دارد.

ایــن ارجاع و پیوند به طرز شــگرفی کیفّیت کاســیک 

نظریه را متأثر می ســازد، دســتگاه آن را درهم شکسته و 

قطعه قطعــه می کند و آن را در چارچوبی ویژه بازســازی 

می نمایــد؛ در چارچوبــی کــه آن را برای مقوالت ســّنتی 

فلسفه ناممکن می گرداند.

دومیــن ویژگــی نامتعــارف این متــن بر ایــن واقعّیت 

تکیــه دارد کــه به نــزد ماکیاولی، جایگاه هــای نقطه نظر 

طبقاتــی و عمــل سیاســی از یکدیگــر تفکیــک شــده اند: 

این تفکیک و جداســازی خألیــی اوتوپیایی را باز کرده و 

توضیــح می دهــد که اثرات پیشــین آن را تعّینی بیش از 

انــدازه می بخشــد. باید به بازبینی قرایــن عملی میدان 

بیشــتری دهیــم. اّما قبل از پرداختن بــه جزئیات، مایلم 

مصــداق مهّمــی را از اثرات مبهوت کننــده ای ذکر کنم 

کــه ویژگــی نامتعــارف متــن ماکیاولــی باعث ایجــاد آن 

می شــود. مصــداق مــورد نظر من روســو اســت. روســو، 

به ســبک خود، قادر اســت به جمع بندی کل مســئله ای 

بپــردازد که متن ماکیاولــی برای خوانندگان خود مطرح 

می کند. چنان که مشهور است، به محض اینکه شهریار 

منتشــر گردید، موجب برانگیختــن تندترین حمات از 

جانب کسانی شد که مارکس آن ها را به »ایدئولوگ های 
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حرفه ای« -کشیشان و اخاق گرایان- ملّقب می کند، به 

دالیلــی که بــرای ماکیاولی باعث به وجود آمدن و وضع 

یک صفت شد: ماکیاولین. این صفتی است که نشانی 

از موافقــت نــدارد )خواه با آثــار ماکیاولی یا با تفّکر وی: 

یعنی ماکیاولین )machiavélien( به همان ســیاقی که 

مثاً کسی می گوید »کانتی«(؛ اتفاقاً برعکس، اشاره ای 

 )machiavélique( اســت به یک ویژگــی )ماکیاولیایــی

همان گونه که ممکن اســت شخصی بگوید »افاطونی« 

یــا »دانتــه ای«( افــزون بــر ایــن، ایــن ویژگــی ای اســت 

»توهین آمیز«. دلیل آن نیز این است که ماکیاولی دین 

را به ابزاری برای سیاســت مبّدل می سازد، اخاقّیات را 

مطیع عمل سیاسی ساخته و -با شّدتی زیاد- به دفاع از 

حق شهریار در شرایطی مشّخص برای توّسل به سنگدلی 

و بی رحمــی، خدعــه و بدعهــدی و نظایــر آن می پردازد. 

يســوعیان بــا اعــام ایــن نظــر کــه شــهریار »بــه دســت 

شــیطان« نگاشته شده و نگارندٔه آن »بزرگ ترین آموزگار 

تفّکــرات شــیطان« اســت، خــود را مشــهور و بی حرمت 

کردنــد. چنیــن عکس العمل هایــی فاقــد اهمّیت انــد اّما 

مهم تریــن واکنش ها آن هایی هســتند که بــه ابژٔه عملی 

ماکیاولی -سیاســت- و جانبداری وی در پیکار سیاسی 

ارتبــاط دارنــد. شــهریار گاهــی باعــث برانگیخته شــدن 

تعریف و تمجید دولت مردانی مثل کاردینال ريشــيليو 

و ناپلئون شده است، )هرچند که زمانی بیان داشته بود 

ماکیاولــی دربــارٔه جنگ همانند کســی ســخن گفته که 

بــه کوررنگی مبتا اســت(؛ و گاهی نیــز مورد نکوهش و 

تقبیح بوده است ــ به طور مثال از سوی هوگنوت هایی۱۱ 

کــه هم کیشــان ایشــان در ماجرای کشــتار ســن بارتلمی 

و  پــروس  پادشــاه  دوم  فردریــک  و  شــدند؛  عــام  قتــل 

 .)Anti-Machiavel( کتــاب ضدماکیاولــی  نویســندٔه 

البتــه فردریــک دوم به ســرعت مورد ســوء ظن واقع شــد 

کــه وی نگارش این اثر را تنها برای دور کردن ظن انجام 

اعمــال ضد اخاق و مخفی  نگاه داشــتن اعمالی که وی 

به انکارشــان مبادرت می ورزد، انجام داده است. حّتی 

اگر چنین باشــد، کل این مناقشــه بر سر ماکیاولی -اعم 

از تأیید و تقبیح سیاســی وی- باعث برانگیختن پرســش 

از معنای سیاسی مجموعه آثار وی، در چارچوبی کامًا 

متناقض، می شــود. و این، امری اّتفاقی نیســت. پرسش 

مزبــور را نمی تــوان مگــر به صورتــی کــه در پــی می آیــد 

فرمول بندی کرد: با در نظر گرفتن این متن نوشتاری که 

همان شهریار باشد؛ و در نظر داشتن اینکه شهریار نه به 

همٔه فرمانروایان، بلکه به یک فرمانروا تقدیم شده است 

)در حالتی منفرد(؛ و با لحاظ کردن اینکه متن مزبور به 

تشریح آن چیزی می پردازد که شهریار )هر فرمانروایی( 

باید انجام دهد، و اینکه چگونه به منظور بنیان نهادن و 

گسترش دولت خویش رفتار و اقدام کند و بدون توّجه 

به اخاقّیات فردی و دینی رایج، از ابزارهای در دسترس 

ـ پس آنگاه، این اثر به چه کســی خدمت می  بهره جویدـ 

کند؟ نخستین چیزی که به ذهن می رسد این است که 

رســالٔه شــهریار در خدمت شــهریار مزبور یا هر شــهریار 

دیگری است.

اّمــا اگــر اّدعــا کنیــم که ایــن اثــر در خدمت شــهریار 

مزبور، یا هر شــهریار دیگری است، آنگاه بدون لحظه ای 

تأخیر در برابر این واقعّیت قرار می گیریم که این متنی 

اســت انتشــار یافتــه -و از ایــن  رو، عمومــی و علنــی- که 

به افشــای شــغل و حرفٔه شــهریار برای همگان پرداخته؛ 

و بدیــن ســبب درســت در همــان لحظــه ای که شــهریار 

را مســّلح و تجهیــز بــه روش های خود می کنــد، با علنی 

ســاختن همین روش ها باعث خلع ســاح وی می گردد. 

اگــر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم، ماکیاولی در شــهریار 

و گفتارهــا قواعــدی را فراهــم مــی آورد کــه به منظــور 

ایجــاد اثراتــی کــه، بیش از همــه، مّتکی به هنــر تزویر و 

فریبکاری هســتند، بایستی از آن ها پیروی کرد. اگر کل 

هنــر فرمانروایــی عبارت اســت از تولید تأثيــرات فکری 

کنترل شده، بر اساس ظاهرسازی خوب و وانمود کردن 

حســاب شــده، آنــگاه بیان عمومــی قواعد بــازی، قواعد 

تزویر و دغل کاری، روال و فرآیند شیادی، به طرزی آشکار 

حاوی تناقضی عجیب و شــگرف اســت. از اینجا تا فکر 

کردن به این نکته که خود متن ماکیاولی قسمی تظاهر 

است، فاصلٔه چندانی نیست. در واقع، ماکیاولی  تظاهر 

می کند که در حال آموزش فرمانروایان اســت. اّما، اگر 

ماکیاولی اّدعای آن را دارد که صرفاً در حال بیان وقایع 

از جهت گرد آوردن شرح و تفسیری از طرز عمل و کردار 

بالفعل و عینی فرمانروایان است، آنگاه وی چه چیزی را 

می تواند به آن ها آموزش دهد که خودشــان نمی دانند؟ 

فرمانروایان همواره به اّتکای تدابیر خویش به تمشــیت 

امور پرداخته اند هیچ احتیاجی به رهنمودهای ماکیاولی 

ندارنــد. بلکه در حقیقت، آن ها به دلیل اینکه شــخصی 

مزاحم، شــیؤه مدیریت مزّورانه و شرمگین آن ها را فاش 

می ســازد و اعمــال خفی آن ها را علنــی می گرداند، تنها 

دچار رنج و محنت و زحمت می شــوند. هنگامی که به 

توّغــل در این متن نامتعارف می پردازیم، آن گاه شــک و 

ســوءظنی ایجاد می گردد که این فــرد خاص، که به طور 

بنابراین حقیقت شهریار 
عیان می گردد و مشّخص 

می شود که چگونه 
چیزی است: ترفندی 

، ترفنِد عدم- شگفت انگیز
 ، ترفند؛ تزویری حیرت آور

تزویر عدِم-تزویر و 
دامگه بزرگ »واقعّیت 

مؤثری« که در فضایی 
علنی کار گذاشته می شود 

تا فرمانروایان با پای 
خود به درون آن آمده و 

به تمامی خویشتن را در آن 
گرفتار سازند. »واقعّیت« 
در سیاست قسمی نیرنگ 

سیاسی است
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علنــی به آموزش هنــر تزویر و نیرنگ بــه فرمانروایان در 

امــر حکمرانی می پــردازد، عماً در حــال اداره و هدایت 

فرمانروایان به وســیلٔه انحراف مّکارانٔه دیگری است که، 

همانند کید پاسکال در مورد دیوانگی، کیفّیت سالم تر و 

بهتری به امر حکمرانی در جهان ببخشد.

بنابرایــن حقیقت شــهریار عیان می گردد و مشــّخص 

می شــود که چگونه چیزی است: ترفندی شگفت انگیز، 

ترفنــِد عدم-ترفند؛ تزویری حیرت آور، تزوير عدِم-تزوير 

و دامگــه بــزرگ »واقعّیت مؤثری« کــه در فضایی علنی 

کار گذاشته می شود تا فرمانروایان با پای خود به درون 

آن آمــده و به تمامــی خویشــتن را در آن گرفتــار ســازند. 

»واقعّیت« در سیاســت قســمی نیرنگ سیاســی است. 

اّمــا، اگــر ماکیاولــی در ایــن شــاهکار اعجــاب آور گمراه 

ســاختن و فریفتــن حاکمــان، بــا گفتــن واقعّیتــی که در 

خدمت ایشــان است موّفق گردد، آنگاه این حیلٔه حیله، 

این نیرنِگ نیرنگ در خدمت چه کسی می باشد؟ 

آیا او با آگاهی به تعمیق آگاهی دقیق انسانی فروپایه 

خدمت می کند که با نوشتن دربارٔه کسانی که مجبور 

به خدمت به آن ها بوده، خواستار گرفتن انتقام از ایشان 

بوده اســت؟ اینجاســت که روســو پاســخ می دهد: »وی 

مّدعــی آموزش به شــاهان اســت؛ اّما در حقیقــت او در 

حال آموزش دادن به مردم بود، شهریار ماکیاولی کتاب 

جمهوری خواهــان اســت.« وی طی نوشــتاری می افزاید 

کــه »در جریــان ســرکوب و مــورد ظلــم و تهاجــم قــرار 

گرفتن کشــورش«، ماکیاولی مجبور به »پنهان ســاختن 

... عشــق  و دلباختگــی خود بــه آزادی« بود؛ و اینکه وی 

»هدفــی پنهانــی« را دنبــال می کند که زمانی آشــکار و 

هویــدا می گــردد که شــهریار )علنــاً پادشــاهی خواهانه( 

را بــا گفتارهای )حقیقتــاً جمهوری خواهانه( به مقایســه 

بگذاریــم. در ادامــه روســو چنیــن نتیجه می گیــرد که: 

»این اندیشمند سیاسی ژرف نگر تا به حال تنها از سوی 

خوانندگان سطحی یا تبهکار مطالعه شده است«.

شــهریار چگونــه بــه مــردم خدمــت می کنــد؟ مدخل 

»ماکیاولیســم« در دایرة المعــارف به قلــم دنیس دیدرو 

پاسخی این چنینی بدین پرسش می دهد: »هنگامی که 

ماکیاولی رســالٔه خود را در باب شــهریار نگاشت، همانا 

بــه شــهروندان هم جنس خود گفــت: این اثــر را به دّقت 

بخوانیــد. هــرگاه تســلیم یــک اربــاب شــدید، وی چنان 

خواهد بود که من برایتان به تصویر می کشم. درنده ای 

وحشی نهاْد که خود را به وی سپرده اید. لذا این خطای 

معاصــران وی بــود که مقصــود وی را بد فهمیده و مورد 

داوری اشــتباه قــرار دادنــد: آن ها یک هجویــه  را مدیحه 

پنداشتند.«

ایــن خــود یــک ســوتفاهم بزرگــی اســت کــه دلیــل آن 

تفاوت و جدایی زمان ها و خلط میان دوران ها،  آستانه و 

لحظــٔه تاریخی و اثرات جابه جایی و بازتوزیع نقش هایی 

اســت کــه از تفســیر و ســنجش متــن مزبــور اســتنباط 

می گردد. اّما وجود چنین تفاوت زمانی و خلط دورانی، 

توضیح دهندٔه همه چیز نیست. چرا نسبت به ماکیاولی 

چنین احساساتی وجود دارد؟ چرا، جدای از افراد فاسد 

و »تبهکار«، چنین سیاســت مدار »عمیق« و ژرف نگری 

باید تنها خوانندگانی چنین ســطحی داشــته باشد؟ چرا 

باید چنین ســوء تفاهمی در وجود آید که یک هجونامه، 

متنــی مدیحه ســرایانه تعبیــر گــردد؟ اگر خواننــدگان او 

ســطحی بوده انــد، باید چنــان مجذوب ماکیاولی شــده 

باشند که وی کماکان دارای هیبتی عظیم باشد، هیبتی 

یکسره غریب. اّما چرا به همان اندازه ای که خوانندگانی 

ســطحی داشــته، متن وی دارای این ویژگــی قابل توّجه 

اســت که خوانندگان خویش را بر ســر تفسیر خود دچار 

دوگانگــی تفســیری پــر بحث و جدالی ســازد؟ پاســخ به 

ایــن پرســش ناممکــن اســت مگــر آنکــه فضــای نظــری و 

سیاسی ماکیاولی فهمیده شود. در واقع، متن ماکیاولی 

به شــیوه ای تنظیــم شــده کــه محال اســت، به نحــوی از 

انحاء، آگاهانه یا ناآگاهانه، با این پرسش مواجه نگردیم: 

این متن برای چه کسی به تصنیف درآمده و از کدامین 

نقطه نظــر اندیشــیده شــده بــود؟ دســتگاه و منظومــٔه 

مانیفســت انقابی اوتوپیایی ماکیاولی در سکوت، این 

پرســش را از رهگــذر وجــود دو »جایــگاه« بدیــل تحمیل 

ماکیاولی گیراست زیرا متن 
او -به همان میزانی که هر 
متنی می تواند- به لحاظ 
عملی و سیاسی ما را درگیر 
می سازد. او ما را از جایی 
ندا می دهد و ما را به منزلٔه 
کارگزاران »سوژه ها«ی 
بالقّوه، برای عمل سیاسی 
فرا می خواند
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می کنــد، دو جایگاهــی کــه بر اَشــکال ارائه، اســتدالل و 

تأّمل نظری مانیفســت مزبور فرمان می رانند: شهریار و 

مردم. به ذهن ســپردن صرف شــهریار، بدون فهم اینکه 

ماکیاولــی از نقطه نظر مردم اندیشــیده، فروغلطیدن به 

دام »ماکیاولیســم« اســت: برنامٔه کار و نســق جّباریت 

و شــرارت. اّمــا ایــن امــر بــه همــان روش، فروافتــادن بــه 

درون تناقــض نیرنِگ نیرنگ نیز هســت: رســالٔه در باب 

شــهریار در مــورد شــهریار نتیجــٔه عکــس داده و طــرِف 

خطــاب همــراه بــا خطاب  کردن ناپدید شــده اســت. در 

خاطــر نگه  داشــتن صرف مــردم، چنان که در تفســیر به 

اصطاح »دموکراتیک«، نقاب از رخ شــهریار می افکند، 

اّما به درون تناقض تقبیح شــهریاری سقوط می کند که 

هم زمــان بــرای به ســرانجام رســاندن عمل گران ســنگ و 

سترگ وحدت ایتالیا احضار شده است؛ و این اثر هیبت 

شهریار است. بنابراین، می توانیم نتیجه بگیریم که این 

اثرات بديل، تنها نتیجٔه تفاســير مبســوط از نقطه نظری 

بیرونی نسبت به متن نیستند، بلکه برآمده از نقطه نظر 

دوگانٔه درونی متن هســتند کــه نه به منزلٔه مجموعه ای 

از گزاره هــای نظــری، یــا شــرح و بســط یک راه حــل، بلکه 

همچــون فرمول بندی مســئله ای سیاســی، کنــدوکاو، و 

به منزلــٔه قالــِب مســئله ای سیاســی عمــل می کننــد که 

باعث انشقاق دنبال کنندگان خود دربارٔه معنای شرایط 

عمل سیاسی شده است.

اگر تا بدین جا ســخنی گزاف نگفته باشــیم،  خواهیم 

توانســت بــه فهــم ایــن نکتــه رهنمــون شــویم کــه چــرا 

ماکیاولــی توأمان گیرا و گریزپا اســت. وی دقیقاً به این 

عّلــت گیراســت کــه تفّکر فلســفی ســّنتی قادر نیســت 

معنای سخن او را به چنگ آورد. ماکیاولی گیراست زیرا 

متن او -به همان میزانی که هر متنی می تواند- به لحاظ 

عملی و سیاسی ما را درگیر می سازد. او ما را از جایی ندا 

می دهــد و مــا را به منزلٔه کارگزاران »ســوژه ها«ی بالقّوه، 

بــرای عمــل سیاســی فرا می خوانــد. ماکیاولی بــا در هم 

کوبیدن ســاختار متعارف متن نظری ســّنتی، و با ظهور 

ناگهانی مسئلۀ سیاسی به منزلٔه یک مسئله و تقّرر عمل 

سیاســی در حکم یک مشــی؛ و ]نیز[ به واســطٔه انعکاس 

مضاعف عمل سیاسی در متن خویش و انعکاس متنش 

در عمل سیاســی این تأثیر افســون گر را ایجاد می کند. 

گرامشــی اّولین فردی بود که متوّجٔه این نکته شــد. این 

تصادفی نیست که گرامشی، با به چنگ آوردن گریزپایی 

ماکیاولــی مــی توانــد وی را بفهمــد، و در نوشــتاری بــه 

بحــث از وی بپــردازد کــه مرلوپونتی احتماالً دربــارٔه آن 

نیز می پرســید: »چگونه می توان او را فهمید؟« به واقع، 

گرامشی، نیز، گریزپا است، درست به همان دالیلی که 

ماکیاولی را برای ما گریزپا می کند.

۱. مصلــح و مبلغی مذهبــی از فرقٔه دومنیکن بود که َعَلم مخالفت 
با فســاد و بی بند و بــاری خاندان مدیچی در فلورانس برافراشــت 
و جّبار آن شــهر شــد و علیه پاپ تبلیغ می کرد. ابتدا تکفیر شــد 
و ســپس بــه جرم ارتــداد و نبّوت دروغین، شــکنجه و محاکمه و 

اعدام شد.
 .2surprise
 .3Staatsman
۴. فرآیند اّتحاد ایتالیا ســال ها پس از ماکیاولی، در ســدٔه نوزدهم، و 
طی جنبش یکپارچه ســازی ایتالیا )Italian unification( اّتفاق 
افتاد بخش عمدٔه آن، در دورٔه زمانی تقریباً شصت ساله، تا ۱۸۷۰ 
به ســرانجام رســید. پس از آن، جنبش های سیاســی و اجتماعی 
متنّوعــی که تحــت عنوان بازپس گیــری ســرزمین های ایتالیایی 
زبــان )Italian irredentism( شــناخته شــده اند، تا اوایل ســدٔه 
بیســتم ادامــه یافتند. یکــی از چالش هــای مهــم و درازدامن این 
وحــدت ایــن بود کــه جنوب و شــمال ایتالیــا، به شــکل تاریخی، 
در ســطوح متفاوتی از توســعٔه صنعتی و انســجام اجتماعی قرار 
داشــتند. بخش های شــمالی صنعتی تــر و توســعه یافته تر بودند 
و بخش هــای جنوبــی بافت دهقانی و ســّنتی خــود را حفظ کرده 
بودنــد. ایــن شــکاف اجتماعــی عماً پای »توســعٔه نامتــوازن« را 
پیش می کشید و پس از ۱۸۷۰، به یکی از عوامل تعیین کننده در 
شکل گیری رخدادهای ایتالیا تبدیل شد. از این مشکل با عنوان 
»مسئلٔه جنوب« )Southern Question( یاد می گردد. مسئلٔه 
جنــوب از موضوعات مورد توّجه گرامشــی بــوده و به روش های 

حل و فصل آن نیز اندیشیده است.
 .5consent
 .6en route
 .7dispositif
۸. مــا در اینجــا واژٔه conjuncture را به »لحظٔه تاریخی« و آســتانه 
ترجمه کرده ایم. مرادم منظور ما از این ترجمه، اشاره به حدوث 
»ســاختاری تصادفــی« چنــد عامــل گوناگــون در یــک موقعّیــت 

تاریخی خاص است.
 Camillo Benso ,Count of( كاوور  كنــت  بنســو،  كاميلــو   .۹
Cavour( متولّــد ۱۸۱۰ و متوفــی ۱۸۶۱، کــه بــه کاوور معــروف 
است، چهرٔه شاخص جنبش یکپارچه سازی ایتالیا است. با اعام 
موجودّیت پادشــاهی ایتالیا در ۱۸۶۱، او به مقام نخســت وزیری 
پادشــاه وقت رســید و تنها سه ماه عهده دار این مسئولّیت بود و 

دار فانی را وداع گفت.
۱۰. شعار مشهور کارگری که برای نخستین بار اگوست بانکی آن را 
 Ni dieu( عنوان نمود و در اواخر عمر نیز نشریه ای به همین نام

ni maître( را منتشر کرد.
۱۱. هوگونوت ها )Huguenots(: پروتســتان های فرانسوی بودند که 
هماره از جانب پیروان فرقٔه کاتولیک مورد تعقیب و اّذیت و آزار 
قرار داشتند و در یکی از تراژیک ترین ماجراهای تاریخ جنگ های 
مذهبی، در دسیســه ای تحت سرپرســتی ملکه مــادر، کاترین ُد 
مدیچــی، بــه فرمان شــارل نهــم در ســال ۱۵۷۲ در ایام عید ســن 

بارتلمی به شکلی گسترده و بی رحمانه ای ساخی شدند.

پینوشتها

این تصادفی نیست که 
گرامشی، با به چنگ آوردن 

گریزپایی ماکیاولی می 
تواند وی را بفهمد، و در 
نوشتاری به بحث از وی 

بپردازد که مرلوپونتی 
احتماًال دربارٔه آن نیز 

می پرسید: »چگونه 
می توان او را فهمید؟« 
 ، به واقع، گرامشی، نیز
گریزپا است، درست به 

همان دالیلی که ماکیاولی 
را برای ما گریزپا می کند
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آلتوسر و ما
کیاولی و ما از آلتوسر۱ مروریه ای بر کتاب ما

ن فرانسیس مولهر
ترجمه: علی نجات غالمی

7۵۰

فصل پنجم

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



آغازگری – یعنی فلسفه و سیاسِت عزیمتی بدوِن سابقه 

یــا تضمیــن – موتیــِف اصلِی کتاب اســت و خوب اســت 

که خوانندگان دقیقاً از همینجا بیاغازند. عنواِن آلتوســر 

یکــی از آن عناوینی اســت کــه در آن همان گونه که آدرنو 

دربارٔه رومئو و ژولیت گفته است اقتران، همه چیز است. 

خواندِن این کتاب به ما »بازگشــتی« دیگر را اطّاع داده 

است و »ما« را درگیر آن می کند – این بار به ماکیاولی.

دانشــجویان اندیشــٔه سیاســِی مــدرِن اّولّیــه، مباحــث 

تفصیلــی را در محور این مبحث تشــخیص خواهند داد. 

چگونه، اگر اصاً بشــود، می توان شهریاِر سلطنت گرا را با 

گفتارهایی دربارٔه لیوِی جهموری خواه، آشتی داد. رابطٔه 

بین virtù ]=فضِل[ سیاسی و virtue ]=فضلیِت[ اخاقی 

چیست؟ این ها عناوینی هستند پایا. خوانندگان کوئنتین 

اســکینر و هم فکرانش، ســریعاً نقد بر »زمان گسیختگِی« 

رمانتیزه ســاز را وارد می دانند. »و« به یقین در این عنوان 

فقــط می توانــد افتراقــی باشــد. نیکــوالی ماکیاولــی، یک 

قهرماِن تنهاِی تصویرســازِی آلتوسر نبود. رحجاِن او برای 

شــکلی »آمیختــه« از حاکمّیِت جمهــوری، ضمن ترکیب 

عناصر پادشاهی، آلیگارشی و دموکراسی، در آن زمان قابل 

توّجه نبود، ولو در سوگیری اش علیه علقٔه آریستوکراتیک 

متمایــز باشــد. او در دغدغه اش در خصوص مــزدوران در 

مقام دشــمناِن ســازماِن نظامِی قابِل اّتکاء، امــری رایج در 

تفّکــر جمهوری خواه فلورانســی را بازگو کرد. شــهریار که 

در بســتری دیده می شــد که مشتمل بر آثار بی شماری از 

یــک نوع بــود و برخی نیز همین عنوان را داشــتند، کامًا 

بنیانگــذاِر »مــدرِن« افســانٔه مــدرن نیســت. اّما آلتوســر 

دلسرد نمی شود. سّنِت تفسیرِی خود وی – یعنی سّنت 

هگل، دی سانکتیس و گرامشی – ماکیاولی را در یک روِح 

زمان گسیختٔه مثبت به خاطر »بالفعلّیت« او ارج می نهد. 

آلتوسر اعان می دارد که او به ما »چنگ می زند«؛ چیزی 

غیرعاّدی و جّدی در اندیشٔه اوست، برای خوانندگانی که 

در آن »ماهّیــت راســتیِن نبردی که بــه راه انداخته اند« را 

تشخیص خواهند داد. او در اینجا از ما می خواهد که در 

آینٔه ماکیاولی بخوانیم.

ماکیاولــِی آلتوســر، استراتژیســت یــک پــروژٔه تاریخــِی 

خاســتگاهی اســت و نظریه پــرداِز خاســتگاهی ]=اصلــی[ 

پراکتیِس سیاسی است. این پروژه همان طور که گرامشی 

و پیشگامان او یادآور شده اند، پروژٔه وحدت مّلی ایتالیایی 

اســت. آلتوســر با این هم رأی است، حال آنکه بر عام ترین 

معنــای تاریخــِی ایــن غــرض و به نوبــٔه خــود، عام تریــن 

وصف های معرِف آن تأکید می ورزد. 

»کافی است که تاریخ قوامِ دولت مّلت ها را در رئوسی 

کّلی دانسته باشیم تا قدر این را بدانیم که ماکیاولی کاری 

نداشت بجز اندیشیدن به شرایط وجود ... برای آن شکل 

از گذاِر بین فئودالیسم و کاپیتالیسم که عبارت است از 

سلطنِت مطلقه«.

و کیفّیــِت اّولّیــٔه آن گــذار دولتــی اســت قابــِل خــود-

حفظ  ســازی. یعنــی دولتی کــه می توانــد »دوام آورده« و 

نیز یکی از شرایط چنین کاری، »وسعت یابی« است. این 

گزاره های عام، بســترِ آشــتِی تفسیرِی شــهریار و گفتارها 

است. وی در عین اینکه با روسو موافق است که شهریار از 

منظرگاه »مردم« نوشته شده است، این نتیجه گیری را رد 

می کند که پس این اثر یک افشای قاعدٔه سلطنت گرایی، 

یعنی »جمهوری گرایِی رمزپایه« است. بنابراین او آشکارا 

ماکیاولــی را از جمهوری گرایِی »بســیط« جــدا می کند و 

با ترســیمی پرجزئیات، مؤکد می ســازد کــه دروس رومِی 

گفتارها به یکســان دغدغــٔه دولت هــای جمهوری خواهی 

و شــهریارانه را دارند. واقعّیت آن گونه که آلتوســر درکش 

می کند این است که این متون نه این همان اند و نه غریب 

بــا یکدیگــر. لذا آن ها بــه گام های متمایــزی در یک توالِی 

تاریخِی شرطی می پردازند که براِی آن، استراتژِی سیاسی 

ضروری را استدالل می کنند. »شهریار جدید« یک پادشاه 

اســت که یک جمهوری را بنا می نهد؛ نیرویی که شــرایِط 

امکاِن قانون در لیبرتا ]=دولت آزاد[ را تضمین می کند.

جســارت ماکیاولیایــِی جّذابــی در ایــن پیشــنهاده در 

کار اســت و فصاحتی منطبــق در نیمــٔه دوم کتاب، آنجا 

که آلتوســر قواعِد پراکتیِس شــهریارانه را شــرح می دهد. 

رئالیسمِ تاریخی، کمتر به چشم می خورد. برساخِت عام 

آلتوســر از پروژٔه ماکیاولی به نحو دوگانه ای پرسش برانگیز 

اســت. نخســت، از آنجا کــه دولت مطلقه »گــذاری« در 

آن معنایی نبود که این تفسیر به وضوح ایجاب می کند: 

همان طور که پری آندرســون نشــان داده اســت، این شکل 

متأّخری از تسّلط فئودالی بود. دوم، این امر واضح نیست 

کــه شــهریار در حــاِل تئوریــزه کــردِن آن نوع دولــت یا هر 

نــوِع دیگری در معنایی مربوط بوده اســت، نه ضروریاِت 

حکومــِت شــخصِی موّفق –  یعنی آن اســتبداد بــارزی که 

جمهورِی فلورانسِی خود وی با بازگشت مدیچی ها بدان، 

تسلیم شد. با وجود این، ما نباید خوِد اشتباهات را اشتباه 

بگیریم. گرامشی با نگریستن در آینٔه ماکیاولی، »شهریار 

جدید« را دید. یعنی امکاِن یک حزب با قابلّیِت سیاســی 

انقابی را. آلتوسر چه دید؟

بــه لطــِف کارهای دقیِق دانشــورانٔه فرانســوا ماتــرون و 

گریگوری الیوت، ما تاریِخ متنِی این اثر را در دست داریم. 

اشتیاق آلتوسر نسبت به گرامشی و ماکیاولی در تابستان 

اقتران برای گرامشی در 
شهریار جدید فقط یک 

جنبه از موقعّیت تاریخِی 
انضمامی را مشّخص 

می کند، یعنی سهم 
ت« و »تصادفی« آن؛ 

ّ
»موق

، »ارگانیک« یا  جنبٔه دیگر
ساختاری است، یعنی همٔه 

آنچه نسبتًا در آن »دائم« 
است. تصّور آلتوسر از 

اقتران، ساختاری متفاوت 
می گیرد که شِق موازی و 

متضادی ندارد
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۱۹۶۱ شــلعه ور شــد. شش ماه بعد او نخســتین دوره اش را 

دربــارٔه دومــی عرضه کرد. دورٔه دوم یک دهه بعد بود در 

۱۹۷۲ که دست نوشته ای را حاصل آورد که وی کار بر روی 

آن را در چهــارده ســال بعــدی ادامــه داد. تا اینکــه اواخر، 

یعنی در مــی ۱۹۸۶ همان طور که الیوت گزارش می دهد 

او در فکر انتشار نیز بود. به عبارت دیگر، درگیری آلتوسر 

با ماکیاولی در خال کل حیات کومونیسم تاریخی متأّخر 

بســط یافت، یعنی از خورشچویســم و انشــعاب شوروی-

چینی )آن گونه که وی اصرار دارد، »اقتران« برای مارکس( 

تــا ســال های برژنف تا انقاب فرهنگی چیــن و بهار پراگ 

تــا وقتــی که گذارهــا در شــیلی متوّقف شــد و در پرتقال 

امیــد از دســت رفــت تــا روزهــای همبســتگِی لهســتان و 

ابتکار نظامی که آن را کنترل کرد و ســپس پایان فریبندٔه 

کومونیسم اصاحِی گورباچف. به بیانی محاوره ای در این 

چیدمــان، ماکیاولی و ما از جنبٔه تاریخی-لفظی به جنبٔه 

تمثیلــی تعدیل می شــود. تکانه های عزیمِت ضــروری اّما 

تجویزناشده، یعنی انتقالی بدون تضمین، دولتی که قادر 

به دوام و وســعت یافتن باشد، پادشــاهی ای که بر اساس 

یــک جمهــوری بنا شــود – همه و همــه یــادآور آن معّمای 

یکساِن قرن بیستمی هستند: انقاب سوسیالیستی. اگر 

گرامشی به دنبال روشن ساختِن اصول مبارزٔه سیاسی بود، 

دغدغٔه آلتوسر هدایِت دیکتاتورِی انقابی بود، آن گونه که 

در سّنت غالِب شوروی تصّور می شود و در تصویر شهریار 

جدید و شــهریارِی جدید، تأیید می شــد )برای یک نظریٔه 

حاکمّیــِت عاّمــٔه بیگانگی ناپذیر، شــامِل حکمِ دســتوراِت 

قابل فسخ، او بایستی به یک آینٔه دیگر نگاه می کرد – آینٔه 

مدرســیون(. گزارش وی از سیاســِت سازماندهِی نظامی، 

یادآور ارتش سرخ و همتای چینِی آن بود. دفاع ماکیاولی 

از »غوغا« چونان یک مکانیســمِ تصحیح سیاســی، یادآوِر 

انقــاب فرهنگی بود. شــهریار ماکیاولی فقــط یک امکان 

بود؛ تمثیل آلتوسر نیز به همین سان، غوطه ور در احتمال، 

گذشــته و نیز آینده اســت. شــهریار او، یعنی شــخصّیتی 

منفرد که می فهمد که او باید قدرتش را در قوانین »ریشه 

بزند«، یعنی کسی که »دوستی« و »ارادٔه خیِر« »مردم« 

را برنــده می شــود، در جهــاِن چــه می شــد اگــر؟ زندگــی 

می کند: شاید لنینی که بیست سال بیشتر زندگی می کرد 

یا مائویی با بهترین امیدهایش. از این حیث، ماکیاولی و 

ما در نسخٔه خاِف واقع بودگِی استالین و میراث تاریخِی 

اوست.

 آلتوسر برای همٔه آن کسانی که در این ها نشانی از آرزو 

یــا اراده بــاورِی بی تحرّک می بینند، پاســخ آمــاده ای دارد: 

ماکیاولــی دقیقاً فیلســوِف چیزها »به شــکل دیگر چگونه 

خواهند بود« اســت؛ او مبتکر ماتریالیسمِ »الله بختکِی« 

»مواجهه« است. بدین سان، او می ایستد:

»کاماً متضاِد با ... ماتریالیسم های داراِی سجِل متنّوع 

شــامل ماتریالیسمی که عموماً به مارکس، انگلس و لنین 

اسناد داده می شود که مانند هر ماتریالیسمی در سّنِت 

عقانی انگاری یک ماتریالیســم ضرورت و غایت شناســی 

اســت، یعنی به عبارتی، شــکلی دگردیس شــده و در جامٔه 

مبّدل از ایده آلیسم«.

مواجهــٔه مورد بحــث، مواجهٔه دو هســتومنِد عظیم از 

هستی  شناسی رنسانس اســت: یعنی fortuna ]=بخت[ 

و virtù ]=فضل[. اومانیست های ایتالیایی دربارٔه قدرت 

شانس در امور دنیوی، یعنی بی ثباتِی اساسِی بخت، توافق 

داشــتند. از ایــن نظــر آن ها پیشــاپیش ضدغایت شناســی 

بودند و انتقاد کسانی که همچنان از درک مشّیت گرایانٔه 

را  می کردنــد  حمایــت  انســان  سرنوشــت  از  اگوســتین 

برانگیختنــد. با وجــود این، فرض اســتاندارد آن ها این بود 

که خیر بر اساِس شرایط پاداش داده می شود، یعنی اینکه 

اعماِل ثابت قدمِ virtù ]=فضِل[ عمومی به ســمِت تعدیل 

بخت می گراید و بدین ســان اندیشــٔه ایشــان خود سنخی 
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مشــّیت گرایی بود، برای او نعمات شانس همان قدر گذرا 

بــود کــه باهایــش ماندگار. نتایــج سیاســی در مواجهات 

مختلِف fortuna ]=بخت[ و virtù ]= فضل[ حل می شد، 

نتایج مطلوب، از اِعماِل بســندٔه دومی در شــرایط موجود 

ظهور می کرد. واقعّیِت این شرایط شامل افق امکان ها خود 

را فقط در جستار »تجربه ای« مشتمل بر مقایسٔه تاریخِی 

دقیق منکشف می ســاخت )مثاً با جمهوری رومی یا در 

دوران نزدیک تر در سیرٔه چزاره بورجیا(. و virtù ]= فضل[، 

 virtue یعنی ارزش اصلی در امور عمومی، قابل تقلیل به

]=فضیلت[  نبود. همینجا برای آلتوسر لحظٔه وقفه است.

این ماکیاولی نظریه پرداِز پیشگامِ »اقتران« است. در دو 

معنا: او عملکرِد »قوانین« عمومی را تصدیق می کند، اّما 

خود را به نحو محوری مشغول آن ها نمی سازد، زیرا می داند 

که آن ها موقعّیت های خاص تاریخی و نتایج ممکن آن ها 

را توضیح نمی دهند و خود عمل نوشتِن وی، مشاهده گِر 

انتظــامِ یکــی از چنیــن موقعّیت هــا و وظایــف سیاســِی 

آن اســت. بنابرایــن، هیئــت یــک »مانیفســت« را به خود 

می گیرد. شهریار در این گزارش قابل تشخیص است، ولو 

صفحات اختصاص یافته استدالل فلسفی ماکیاولی به نظر 

به نحو تعّمدی بیش از حد پیچیده سازی شده و حّتی گاه 

خطا به نظر برســند. وسوســه انگیز اســت کــه بگوییم که 

پرداختِن طوالنی مّدتش بــه »جابه جاگرفتِن« ]=اگرجایش 

 theoretical ٶdispositiveٶ=[ نظــری  نبــوِد[  ایــن 

dispositif(([، خــودش یک ابزار ادبی )از معانِی اصطاح 

فرانسوی( است که آلتوسر با آن از ماکیاولی خواسته است 

که در رویٔه نوشتار خاص خودش فرمِ توصیه های سیاسِی 

اساســی خود را ترســیم کند. با وجود این، قلب نظرِی این 

بحث مفهوم آشنای »اقتران« است که برای هر خوانندٔه 

آلتوسری آشناست، اّما اکنون مبهم نیز هست، چراکه یکی 

از پرسش هایی که در اینجا برانگیخته می شود مربوط به 

رابطٔه آلتوسر گرامشــی باور که نویسندٔه معاصر اوست و 

نویسندٔه آلتوسرِی برای مارکس است. اقتران برای گرامشی 

در شــهریار جدیــد فقــط یــک جنبــه از موقعّیــت تاریخِی 

انضمامــی را مشــّخص می کنــد، یعنی ســهم »موّقت« و 

»تصادفی« آن؛ جنبٔه دیگر، »ارگانیک« یا ساختاری است، 

یعنی همٔه آنچه نسبتاً در آن »دائم« است. تصّور آلتوسر 

از اقتــران، ســاختاری متفــاوت می گیــرد کــه شــِق موازی 

و متضــادی نــدارد. ایــن امر به مثابــٔه اســتلزامی از تزهای 

پایه اش دربارٔه پیچیدگِی ســاختاری ظهور می کند، یعنی 

ماهّیِت بیش ازحدتعیین شــدٔه کِل اجتماعی که خصیصٔه 

دائــم یــا قانون آن این اســت که هیچ وجود انضمامی مگر 

در هیئت اقتران ندارد. یعنی وضعّیت احتمالِی کم و بیش 

خاستگاهی و کم و بیش پایداِر کل. 

اینجــا مســلماً نســخٔه قوی تــری از موقفــی بــود کــه 

گرامشی در پی این بود تا با متمایزسازی و ترکیِب دقایق 

موّقــت و طوالنی مــّدِت وضعّیــِت انضمامــی تضمینــش 

کنــد، وعــدٔه آن این بود که ممکن اســت زنجیرِ خطاهای 

دوگانٔه جنس انگاری و اســتثنا باوری در تحلیل سیاســی و 

تقدیرگرایی و اراده باوری در عمل سیاسی را در فهمی مهار 

کند که فراســوی تذکارهای ســادٔه میانگیِن طائی است. 

اینکه آیا این وعده در مواجهه با ماکیاولی غنی شده است 

 fortuna یــا نه جــای تردید اســت. تمایز بیــن طبیعــت و

]=بخــت[، دارای ایــن مزّیِت پایه اســت که تغییر تاریخی 

 fortuna را قابل درک می ســازد، همان طور که تمایز بیــن

]=بخــت[ و virtù ]= فضــل[ دارای ایــن مزّیــت اســت که 

سیاست را معنادار می سازد. اّما چنین شماهای دوگانه ای 

یــادآور کهن الگوهــای دوئالیســم های آشــناتری اســت که 

آلتوســر در آثــار منتشــره اش در دهٔه ۱۹۶۰ علیــه آن ها کار 

کــرده بــود. تکانــٔه »الله بختکی« چه بســا عائم شــناختی 

باشــد. همان طور که ماترون بیان می کند این یک افزودٔه 

دیرهنــگام بــه فرهنــِگ لغــِت مطالعــه بــود کــه در ادامــٔه 

الحاقــاِت دست نوشــته ای ورود می کند. الیــوت زیرکانه 

این بسط را ازکوره درفته توصیف می کند. از نظر ماهوی 

دســت کم اغراق آمیــز اســت. و تا آنجا که چیــزی بیش از 

بیانگر یا برانگیزاننده است، از حیث نظری واپس گرا است.

 به نظر می رسد که شهریار، به عبارتی مفهوم آلتوسرِی 

قدرتمنــد اقتــران را فیلتــر می کنــد و فقــط شــراِب نــاِب 

»موقعّیت ها« را باقی می گذارد - یعنی »امر اقترانی« در 

معنای صریحاً محدود شده ای از معنای مد نظر گرامشی 

اســت، زیرا کنتراســتی شــده اســت. بنابراین، ســاختارها 

را می تــوان بدین ســان به مثابــٔه بســتر بی اثــر عاملّیت که 

عنصــر حیاتی آن آلئا اســت، تخفیف داد. ایــن در آخرین 

خواهــد  اراده بــاوری  متافیزیــِک  مشــهور،  عصاره گیــرِی 

بــود. یقیِن تاریخی و گشــودگی، کار متعارف فرایندهای 

ســاختاریافته و ساختارســاز هســتند، نــه یــک برابرنیروی 

اّولّیٔه موسوم به »شانس«: این درِس آشکار »تضاد و تعین 

بیش از حد« بود )که درواقع، آلتوسر اندکی پس از اّولین 

ســخنرانی های خود دربارٔه ماکیاولی دیگر ننوشــت(. اّما 

در همــان متــن نیز باید گفت که نشــانه هایی از بی ثباتی 

نظری دیده می شود – خاّصه در اعاِن کژرِو اینکه »آخرین 

مصداق هرگز نخواهد آمد«. این عینِک نگریستِن رنسانی 

فقط آن ها را بزرگ می کند.

 تســلط بــر اقتران هــا، مّتکــی بــر virtù ]=فضل[ اســت، 

یعنی مفهومی حیاتی در اینجا و نیز در هر ارزیابی ای از 

به نظر می رسد که 
، به عبارتی مفهوم  شهریار
آلتوسرِی قدرتمند اقتران 

را فیلتر می کند و فقط 
شراِب ناِب »موقعّیت ها« 
را باقی می گذارد - یعنی 
»امر اقترانی« در معنای 

صریحًا محدود شده ای از 
معنای مد نظر گرامشی 

است، زیرا کنتراستی شده 
است. بنابراین، ساختارها را 
می توان بدین سان به مثابٔه 

بستر بی اثر عاملّیت که 
عنصر حیاتی آن آلئا است، 

تخفیف داد
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ماکیــاول. این اصطاح همان طور کــه او به کار می برد در 

مقابــل ترجمان اقتصــادی مقاومت مــی ورزد. قبــل از هر 

چیز به این خاطر که فضیلت ]=virtue[ چونان ترجمه ای 

اکنــون  مــا  نیســت.  دســترس پذیر  تحت الفظــی کامــاً 

می توانیــم وارد ســایٔه نیــک پیر شــویم – یــا همان طور که 

آلتوســر خواهد گفت صــف طوالنی طرفدارانــش را ادامه 

دهیم، یعنی نور »علم سیاست ماکیاولی«. virtù ]=فضل[ 

که »شرایط سوبژکتیو« توانش سیاسی را در بر می گیرد، یک 

ارزِش مثبِت صرف نظرنکردنی است که نمی تواند به مثابٔه 

ترکیبی از فضیلت های شخصی و یا حّتی مدنی بازنویسی 

شــود. این گزارٔه بنیادین ماکیاولی اســت. این اســتداللی 

برای نااخاق باوری نیست: او به واقعّیِت اخاقِی درست 

و غلط اذعان دارد و موافق است که درست مرّجح است. 

این اســتداللی برای پراگماتیســم نیســت که در سازگارِی 

کامــل او، آن را به مثابــٔه ابــزاری تاکتیکــی می بیند نه یک 

اصل. آلتوســر می نویســد که »شــهریار را فقط می توان بر 

اســاس یک معیــار داوری کرد: توفیق یافتــن«. اّما معنای 

توفیــق را »ماهّیــت وظیفٔه تاریخــی« حاصل مــی آورد. او 

ادامه می دهد که »نتیجه به تنهایی مهم است، اّما هدف 

تنها قاضِی نتیجه ای است که مهم است«. آلتوسر در این 

ســخِن نغز، معنایی که اهمّیت ماکیاولی برایش در مقام 

مبتکرِ گفتمانــی دربارٔه ارزش هایی که همان نظم فضائل 

]=virtues[ را ندارنــد در هیئتــی از عقــل عملی ای که نه 

اخاقّیاتــی اســت و نه محاســباتی، مختصــر و مفید بیان 

می کند – یعنی گفتمانی دربارٔه خاص بودِن سیاست.

 این جای بحث است آیا ما عماً به نمونٔه ماکیاولی »نیاز 

داریم« یا خیر. سنخی از حشو و اطناب در جست وجوی 

عناصرِ مؤلفه ای در کار اســت که به خودِی خود دقیقاً تا 

آن حّدی قابل تشخیص می شوند که ما از قبل بدین شیوه 

یــا بدان شــیوه دانســته ایم، یعنی آنچــه ما اکنــون از آن ها 

خواســته ایم که به ما بیاموزند. نه آلتوســر و نه گرامشــی 

شهریار را آن گونه می خوانند که بدوِن حضور کانتکستی 

لنیــن چیزی بخواننــد. اّما هیچ کس نمی تواند به ســادگی 

چنیــن مشــق های دارای خصیصــٔه مدرنــی در ســّنت را 

وانویسی کند – و نیز هیچ کس در سمت چپ نبایستی در 

آزمودن این امر عجله کند. ماکیاولی، به مثابٔه یک معاصر 

و نیز نه بدوِن یک دلیِل خوب به یادآورده می شود. هر یک 

از خوانندگاِن فعلِی این مجّله دربارٔه فاسفٔه سوسیالیست 

و فمنیست، در خاِل کل یا جزئی از یک واژگونی سیاسی 

زیســت کرده است؛ کســی از تأثیر در امان نمانده است؛ 

بســیاری نیز کار کرده اند تا به سمت تغییر پیش تر بروند. 

در خال ســی ســاِل غریِب گذشته، تغییر گســترده ای از 

حساســّیت، در چپ رادیکال صورت گرفته اســت که در 

حــال حاضــر می توانــد عنــواِن واضِح »ظهــوِر اصــِل آنتی-

ماکیاولیایی« به خود بگیرد. ماهّیت این اصل این اســت 

که صور ســازماندهی و عمِل چپ بایســتی تجّســماتی از 

ارزش های سوسیاِل جانبخِش آن، یعنی مصداق یابی هایی 

از اهدافش باشد – به عبارت دیگر، آن فضِل رهایی بخش 

فضلیــِت  از  اســت  عبــارت   ]emancipatory virtù=[

ســتیز گر ]=virtue militant[. ایــن مقابلــه بــا ماکیاولی 

بدین معنا نیســت کــه این نامطلوب یا صرفاً احساســاتی 

اســت، بلکه مربوط به این اســت که خودمتناقض است. 

سیاست، شکلی خاص و بنابراین )به نحو مشروط( خودآئین 

از عمــل اجتماعی، در نســبت بــا یک ابژٔه خاص اســت – 

ابقــاء یــا تحّول مجموعــه روابــِط اجتماعــی در یک فضای 

معّین - و هنجارهای خاص داوری که قابل تقلیل به نظم 

امــر اخاقّیاتــی نیســتند. در اصطاحــی آلتوســری که او 

ممکن اســت به نحو مفیدی برای تفسیر خود به حرکتش 

درآورده باشــد، عمــل سیاســی در ســاختارش غیربیانگــر 

است: virtù ]= فضل[ نمی تواند صرفاً و به نحو بسنده ای 

هیــچ »فضیلتــی« ]=virtue[ را متجّســم کنــد، از جملــه 

آن هایی که برای آن ها مبارزه می کند. در اینجا ماکیاولِی 

آلتوســر با همٔه دورافتادگِی تاریخی اش، با ناپسندبودگِی 

همیشگی اش با ما سخن می گوید. 

1. Louis Althusser, Machiavelli and Us, edited by François Mathéron, translated and introduced by Gregory Elliott, Verso, London and 
New York, 1999. xxii + 136 pp., 0 711 85984 1 ,20.00£.

پینوشتها

وی ]ماکیاولی[ در عین 
اینکه با روسو موافق است 
که شهریار از منظرگاه 
»مردم« نوشته شده 
است، این نتیجه گیری را 
رد می کند که پس این 
اثر یک افشای قاعدٔه 
سلطنت گرایی، یعنی 
»جمهوری گرایِی رمزپایه« 
است
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پیش درآمد
از  مارکسیســتی  تفســیر  دو  قیــاس  بــه  مقالــه  ایــن 

ماکیاولی می پردازد تا به فهم بهتری دست یابد که چرا 

مارکسیست ها دوباره به ماکیاولی بازگشته اند. استدالل 

من بر این گونه است که آنتونیو گرامشی و لوئیس آلتوسر، 

مؤلف های تفاســیر مورد بحث در اینجا، هر دو منابعی 

در اثــر ماکیاولی به منظور بســط مارکسیســم غیرجبرگرا 

یافته اند که نقش کنشــگری سیاسی را در فعلّیت یافتن 

گــذار میــان اشــکال اجتماعــی تأکیــد می کننــد. بینش 

نخستین ماکیاولی در باب روایت های آن ها شامل امتناع 

از روش نظری است که مستلزم نگرشی منفعانه نسبت 

به ابژٔه خود در راستای فلسفٔه سیاسی است و عامانه بر 

اقتران ها با مجموعه ای از مقتضیات تأثیر می گذارد که 

در آن بســط یافته اســت. این تفسیر را باید تا حد زیادی 

به مثابٔه تکمیل کنندٔه یکدیگر ارزیابی کرد که آلتوسر بر 

آثار پیشــین گرامشــی بنیان نهــاد. چنین امری مــا را در 

موقعّیتــی قرار می دهد تا مّدعی شــویم اندیشــٔه مربوط 

به آن ها ممکن اســت نســبت به آنچه گاهی به رسمّیت 

شناخته می شود، وجه اشتراک بیشتری داشته باشد.  

هــدف در اینجــا اثبات درســتی یا نادرســتی تفاســیر 

مارکسیســتی با توّجــه به ماکیاولی تاریخی نیســت. در 

عوض تحلیلی اســت بر بســط تازه اندیشی که متأثر از او 

بر اندیشٔه مارکسیســتی حادث شده است. دیدگاه های 

نوآیندی که با گرامشی و آلتوسر به واسطٔه بهره مندی از 

ماکیاولــی بالیدن گرفتــه و برای ما حائز اهمّیت اســت. 

به ویــژه، در جســتجوی مضامیــن مشــترکی هســتم کــه 

در آثــار گرامشــی و آلتوســر بــا رهیافتــی تطبیقی تکوین 

یافته اســت. چنین امــری ادراک این موضــوع را تحکیم 

می بخشــد کــه چگونه پرداختــن به ماکیاولــی به تکوین 

فلسفٔه سیاسی مارکسیستی به مثابٔه یک کل تأثیر داشته 

و می تواند داشته باشد. 

اســتدالل به شــکل پیــِش رو ترتیب داده شــده اســت: 

بخش اّول به بررســی چگونگی فهم گرامشــی و آلتوســر 

از نقــش عمل سیاســی در دیدگاه ماکیاولــی می پردازد. 

هــر دو تفســیر، ماکیاولــی را به لحــاظ توفیــق در ادغــام 

اصــول نظــری و عملی با توّجه به اقتران ایــن دو در آنچه 

او نگاشت ارزیابی می نماید. شهریار به مثابٔه یک بیانیٔه 

انقابی عمل می کند، فراخوانی برای کنش مطابق با این 

اقتــران. چنیــن امری به منظور ایجاد تحّولی سیاســی در 

قالب یک دولت جدید صورت پذیرفته است. ماکیاولی 

مؤّکــد می ســازد کــه چگونــه عمل سیاســی می توانــد از 

امکانــات ایجادشــده به وســیلٔه اقتران ها منتفــع گردد و 

بدین طریــق هرگونــه مســیر غیرقابــل احتراز یــا خطّی در 

توالــی تاریخــی را انــکار نمایــد. در بخــش دوم پیــش از 

واکاوی پیامدهای ناشی از نظریٔه مارکسیستی سیاست، 

تالی های مواجهه با عمل سیاســی به همین ســیاق شرح 

داده می شود. تنها آلتوسر است که با اسلوبی مشّخص 

استنتاج های فلسفی را از ماکیاولی اقتباس می کند اّما 

آن ها اســتنتاج هایی هســتند کــه پیش از این، گرامشــی 

تــا حدودی پیش بینی شــان کــرده بود. فلســفٔه حاصل از 

»ماتریالیســم مواجهــه« بــه نقش پیشــامدهای تصادفی 

در تاریخ که ورای قوانین پیشــروی هســتند تأکید دارد. 

به منظــور اینکه سیاســت فضایی باشــد که عمــل بتواند 

ســیر تاریــخ را تغییــر دهــد، بایــد آن را مســتقل از ســایر 

ســاختارهای اجتماعی فهم کرد. این موضوع چالشــی را 

برای نظریٔه مارکسیستی تاریخ یعنی ماتریالیسم تاریخی 

ایجاد می کند زیرا با اصلی ترین بخش فرض خود دربارٔه 

برهم کنش محدوده های اجتماعی، آن را نقض می کند. 

بخــش پایانی در تاش اســت تشــریح نمایــد که با چنین 

مفهومی از سیاست شاید کمتر از آنچه در ابتدا صحیح 

به نظر می رســد اثبات ماتریالیســم تاریخی مسئله ســاز 

باشد. این امر با تصریح برتری پایای مقولٔه »روش تولید« 

حاصل می شــود. به منظور تحّقق آن، ما باید تغییراتی را 

که بر این مقوله عارض می شــود واکاوی کنیم تا مفهوم 

بازنگری شــدٔه سیاست و تأثیرات عمل نامتعّین را که در 

این بخش به آن پرداخته ایم لحاظ کنیم. 

۲. عمل سیاسی شهریار و حاکمان
از هــر چیــز گرامشــی ماکیاولــی را به عنــوان  پیــش 

نخستین و بااهمّیت ترین نظریه پرداز وحدت مّلی ایتالیا 

معرفی نمود که در پِی بنیادافکنی »دولتی جدید«۱ بود. 

شبه جزیرٔه آپه نین به مجموعه ای از شهر-دولِت ها تقسیم 

شــده بود که بر ســر تفّوق و ســلطه با یکدیگر در تعارض 

بودند. آیندٔه شــهر-دولت ها بــا توّجه به مواجهٔه بیرونی 

آن ها با پادشاهی های مطلقه و پرقدرت فرانسه و اسپانیا 

متزلــزل به نظــر می رســید. ماکیاولــی امید داشــت این 

بحران با غلبه بر اختافات داخلی ایتالیا از طریق تأسیس 

دولت-مّلت واحد ایتالیایی مرتفع  شود. به منظور تحّقق 

یک دولت-مّلِت حقیقتاً مّلی می بایست دولتی مردمی 

تشــکیل گــردد. بنابراین گرامشــی اســتدالل می کند که 

مخاطب موردنظر رسالٔه »شهریار« به جای حاکمان باید 

فردی از ایتالیا باشــد. اگر رسالٔه »شهریار« واقعاً متوّجٔه 

شهریار به مثابٔه یک بیانیٔه 
انقالبی عمل می کند، 
فراخوانی برای کنش 
مطابق با این اقتران. 
چنین امری به منظور ایجاد 
تحّولی سیاسی در قالب 
یک دولت جدید صورت 
پذیرفته است. ماکیاولی 
مؤّکد می سازد که چگونه 
عمل سیاسی می تواند 
از امکانات ایجادشده 
به وسیلٔه اقتران ها منتفع 
گردد و بدین طریق 
هرگونه مسیر غیرقابل 
احتراز یا خّطی در توالی 
تاریخی را انکار نماید
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حاکمــان می بــود، ماکیاولی یک ماکیاولیســت بــد بود. 

رســالٔه  شهریار تنها »بازی با شیوه های پنهان« را محّقق 

می سازد تا شناخت روش های سلطه را تعمیم ببخشد۲. 

عاوه بــر این، همان گونه که آلتوســر می افزاید، آن هایی 

کــه فرمانروایــی می کننــد مّدت های مدیدی اســت که 

بــی کمــک ماکیاولــی از عهــدٔه حکمرانــی برآمده انــد۳. 

بنابراین مواجه شــدن با شــهریار به مثابٔه کتاب راهنمای 

حاکمان به طور حتم حاوی نگرشــی اشتباه است. هدف 

واقعــی باید آموزش »آن هایی باشــد کــه نمی دانند«۴. با 

توّجه به اینکه رسالٔه شهریار در پی برقراری ارتباط با یک 

نهاد مردمی به منظور اعمال تغییرات بر گسترٔه سیاسی 

است، بهتر است به مثابٔه نمونه ای از یک بیانیٔه انقابی 

فهم شود. 

بدین ترتیب، گرامشی استدالل می کند که ماکیاولی 

»مردی است به تمامی متعّلق به روزگار خود«۵. آلتوسر 

هم داســتان اســت کــه: »آثــار ماکیاولــی نه تنها بــرای ما 

بدیــع نیســتند که مهجــور و حّتی منســوخ شــده اند«۶. 

بنیــان یک دولت مّلی ایتالیایی رســالتی اســت تاریخی 

کــه ســنخّیتی با روزگار مــا ندارد. فهــم ماکیاولی به این 

شــیوه دارای اهمّیت تاریخی اســت نه چیزی بیشتر. از 

قرار، به ظاهر متناقض به نظر می رسد که آلتوسر مواجهٔه 

خــود را وارونــه می نمایــد: »ایــن متــون خالــی از هرگونه 

گیرایی و کشش  اند اّما کماکان پابرجا مانده  اند«۷. آنچه 

واقعاً وجود دارد »یک کشــف نظری است: کتاب اصول 

سیاست و عمل به آن«۸. چیزی که ما امروزه از ماکیاولی 

در می یابیــم چندان ربط وثیقی با ارادٔه او در رابطه با به 

ســرانجام رساندن رســالتش ندارد اّما به نحؤه مساعی او 

برای دست یافتن به اهدافش مربوط می شود. 

بــا دنبــال کرن خط ســیر اســتدالل گرامشــی، آلتوســر 

ماکیاولــی را به عنــوان نخســتین نظریه پــرداز »اقتــران« 

توصیف می کند۹. ماکیاولی در باب اقتران، گویی خارج 

از آن تعّمــق نمی کنــد بلکه درون شــرایطی کــه در آن به 

جد و جهد مشــغول است به تأّمل می پردازد. این ارتباط 

دوگانه است، نخست، تمکین در برابر تعّینات وضعّیتی 

است ویژه، یا حالتی مجّرد. موقعّیت ایتالیای قرن ۱۶ در 

خاص بودگــی خود منحصربه فرد اســت و ورود الگوهای 

فرانســوی و اســپانیایی به سادگی مّیسر نیست. این امر 

ویژگی های خاّصی را از اقتران در بر می گیرد و ماکیاولی 

زمانــی به توصیفش می پرازد که می گویــد: »از نگاه من 

بهتر اســت بیشــتر نســبت بــه آنچــه رخ می دهــد توّجه 

داشته باشیم تا به نظریه پردازی و گمانه زنی«۱۰. ماکیاولی 

آگاهانه خود را در دل ساختاری قرار می دهد که آرزوی 

تغییرش را دارد. دوم، به این معناست که اقتران، مسئلٔه 

وحــدت مّلــی ایتالیا را بیش از ماکیاولی پیش می کشــد 

کــه او نقشــی جــز به رســمّیت شــناختن آن نــدارد۱۱. آثار 

ماکیاولی نه تشریحی است و نه اندیشگانی. آنچه »باید 

باشــد« -دولت/مّلت ایتالیایی- در افق فکری ماکیاولی 

به مثابٔه یک هدف امکان پذیر قرار گرفته است۱۲. عناصر 

گوناگونی به منظور تأسیس چنین دولتی مورد نیاز است 

اّمــا کمــاکان باید در هیئت جدید منســجم باقی بماند. 

این ابزار با ماکیاولی بدون توّســل به گمانه زنی محض و 

از طریق تاش برای ادغام ُبعد عملی سیاســی از »آنچه 

هســت« به »آنچه باید باشــد« در آثارش موجود اســت. 

طبق دیدگاه آلتوســر، ماکیاولی هیــچ دانش عینی را در 

اختیــار نمی گــذارد پــس نمی تــوان او را در کســوت یک 

دانشــمند علــوم سیاســی تلّقــی نمــود زیــرا او ایــن عمل 

سیاسی را مد نظر قرار می دهد۱۳. 

بدین ســان، ماحظه می شــود کــه ماکیاولــی به تعبیر 

گرامشی مبّدل می گردد به »مرد عمل«، »سیاست ورزی 
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کنشــگر« و »ابداع کننده« و »پیشــرو«۱۴. مردمان جزیرٔه 

آپه نین تنها می توانســتند با مبارزه برای دولت ایتالیایی 

به مّلت ایتالیایی همگن شــده تبدیل شــوند و یک دولت 

ایتالیایی تنها می توانست با چنین نهاد مردمی مّتحدی 

تأسیس گردد. شخصّیت فرمانروا امکان انجام این کار را 

با وساطت میان دعوت لفظی به مبارزه، کتاب شهریار و 

نهادی بایسته – طبقات مردمی مطرح می کند. گرامشی 

معتقد است حکمران »هیچ موجودّیت تاریخی نداشت 

اّما انتزاع نظری محض بود«۱۵. ماکیاولی به ما نمی گوید 

که حکمران چه کسی خواهد بود یا از کجا خواهد آمد. 

حکمــران رهبری ناشــناخته اســت که می بایســت مردم 

را بــرای تأســیس دولتــی جدیــد رهبــری کند. سیاســت 

ماکیاولی نه به مثابٔه »نظریه پردازی اکتسابی« که با عمل 

بــه فرمانروایی »مردمی پراکنده« به منظور »برانگیختن 

می گــردد۱۶.  تصریــح  همگانــی«  ارادٔه  ســازماندهی  و 

فرمانــروای ناشــناخته، فلســفٔه سیاســی شــهریار را با به 

جنبــش در آوردن عاملّیــت انقابــی مــردم جامــٔه عمــل 

می پوشــاند. آلتوســر در برابر این اســتدالل گرامشی که 

ماکیاولی در جستجوی وحدت نظریه و عمل در مفهوم 

انتزاعی فرمانروا اســت مّدعی می شود که نمی تواند از 

ایــن بینش جانبداری کند. اگر فرمانروا هیچ گونه وجود 

حقیقی تجّســم یافته ای در طرحی معّین ندارد پس آنچه 

ماکیاولــی انجــام می دهد هدف قــرار دادن »ورای آنچه 

هست« و اندیشیدن به محدودّیت های به غایت واقعی 

به منظور »دستیابی به هدفی است که وجود ندارد«۱۷. 

او ما را به فراســوتر از مرزهای مستقر در امیرنشین هایی 

می کشاند که بر ایتالیا حکمرانی می کردند. دولت جدید 

می تواند تنها در آنچه وجود ندارد ظهور کند، جایی در 

خأل. ساخت آن را نمی توان با قلب اَشکال خارجی موجود 

در ســایر نقاط اروپای غربی به انجام رســاند و نمی توان 

آن را با توسعٔه هیچ یک از ساختارهای موجود در ایتالیا و 

نه هیچ شــهردولتی یا هیچ فرمانروای حاضری بنا نمود. 

از نــگاه آلتوســر »ماجراجویــی بــزرگ جــدای از هــر آنچه 

واقعاً وجود دارد از این پس در مکانی ناشناخته با فردی 

ناشناس آغاز می شود.۱۸«

فرمانروایی که گرامشــی در آن نظریه و عمل را مازم 

می کنــد می تواند به مثابٔه »غیبت قطعی«۱۹ نیز قلمداد 

گردد. غیبتی که با اقتران همراه اســت اّما کماکان تهی 

اســت و در انتظار پر شــدن. شــهریار فضایی اســت تهی 

و در انتظــار »انضمــام عملکــرد فــرد یا گروهی کــه از راه 

برســد و اعام موضع نماید«۲۰. تغییری که ماکیاولی در 

پی آن است، به عملکرد فرمانروا در سلطه و کامیابی در 

راستای اقدام سیاسی اش بستگی دارد. عمل سیاسی ای 

که با تفّوق بر علّیت ساختاری ارتقا یافته است. امکاناتی 

که تنها با اقتران همراه شده است.

آلتوســر اینــک چیــزی را بــه ما رســانده کــه بــاور دارد 

راهنمــای کل متن اســت. نظریه و عمــل با فرمانروا یکی 

نمی شــود کــه به عکس بــا شــهریار یکی می گــردد. عدم 

وجــود فرمانــروا حاکــی از یــک جایــگاه تهی اســت برای 

پر شــدن. شــهریار به نوبٔه خود »متن مرســوم نظــری« را 

تــا بدان جایــی در هــم می کوبــد که بــه مــوازات آن ما را 

بــه تصــّرف جایــگاه فرمانــروا ترغیــب می نمایــد۲۱. او در 

کسوت نمایندگان انقابی بازخواستمان می کند. چنین 

امری با دیدگاه دوگانٔه شــهریار آشــکار می گردد. تفاسیر 

دموکراتیک، شهریار را به مثابٔه خطابی مستقیم به مردم 

ارزیابــی می کننــد. کــه همانند ابهامی دیریــاب به نظر 

می رســند. تنها با فهم ماکیاولی در ترغیب مخاطب به 

منظــور مشــارکت در عمل سیاســی بایســته و الزم برای 

فرمانروا شدن و همچنین تصّرف یکبارٔه هر دو موقعّیت 

اســت که این ابهام مرتفع می شــود. »مســئلٔه سیاسی« 

شــهریار، تحدید فضای عمل سیاسی و نیز جد و جهدی 

در محدودٔه آن است و همین فضا را با تاشش به منظور 

مهــار آن متحــّول می ســازد۲۲. تــاش در راســتای تصّرف 

فضــای تهــی عمل سیاســی در اندیشــه، گســترٔه آن را به 

مجّرد اینکه آن اندیشه در باب موضوعی ثبت گردد مورد 

بازنگــری قرار می دهد. فرمانروا جایگاه تهی مســتقر در 

ایتالیاست که در انتظار تحّقق است. شهریار به آن هایی 

که ممکن اســت این خأل را پر نمایند تهنیت می گوید و 

آن ها را به فرمانروا شدن فرا می خواند. ماکیاولی شهریار 

را »به مثابٔه ابزاری در راستای مبارزه« به کار می گیرد۲۳. 

ســه مفهوم در تفسیر گرامشی-آلتوســری وجود دارد 

کــه اینــک می توانیــم آن هــا را ارزیابــی نماییم. نخســت 

تلفیقی است از عمل سیاسی که در قالب متن با گردن 

نهادن به تعّینات اقتران مهّیا می گردد. ماکیاولی نسبت 

به الزامات نظریٔه مرسوم سّنتی مخالفت می ورزد که در 

آن فرد را ملزم می کنند تا گامی به بیرون گذاشته و نقش 

یک ناظر منفعل را ایفا نماید. با امتناع از چنین رویه ای، 

ماکیاولی به فیلسوف پراکسیس مبّدل می گردد. نظریه 

و عمل که در قالب متن یکی شــده اســت پویا می شود. 

شــهریار فرمانــروا را پنــد یــا شــرح نمی دهــد؛ در تکاپوی 

آفرینش آن است. بر این اساس، عدم کامیابی در وظیفٔه 

محولــه، همــواره بــا اقتــران امکان پذیر اســت. چیزی که 

با دنبال کرن خط سیر 
استدالل گرامشی، آلتوسر 
ماکیاولی را به عنوان 
نخستین نظریه پرداز 
»اقتران« توصیف می کند۹. 
ماکیاولی در باب اقتران، 
گویی خارج از آن تعّمق 
نمی کند بلکه درون 
شرایطی که در آن به جد 
و جهد مشغول است به 
تأّمل می پردازد. این ارتباط 
دوگانه است، نخست، 
تمکین در برابر تعّینات 
وضعّیتی است ویژه، یا 
حالتی مجّرد
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ضــرورت پیدا می کند لزوماً هنوز حادث نشــده اســت. 

این مفهوم مّتکی است بر نمایاندن سیاستی که نسبت 

بــه ســایر ســاختارهای اجتماعــی از اســتقال برخــوردار 

اســت. اگر سیاســت قرار است فضایی را به منظور گذار 

فراهــم آورد نمی توان با آنچه از پیش موجود بوده اســت 

به تباهی اش کشاند. به همین دلیل است که ماکیاولی 

در مبحــث مربوطــش به هــر آنچه حاکم می بایــد انجام 

دهد، نگرش  های غالب اخاقی را زیر پا می گذارد. عمل 

سیاسی در لحظٔه گذار نمی تواند تابع اخاقّیات موجود 

باشد زیرا در تمّنای این است که از آن فراتر رود. همین 

جاســت که قــدرت ماکیاولی تکان دهنده شــده اســت: 

کناره گیری او از حوزٔه سیاسی مرتبط با تمام ساختارهایی 

که از پیش موجود بوده اســت. آنچه گرامشــی و آلتوسر 

هر دو در ماکیاولی یافتند تنها دربارٔه فردی نیســت که 

نظریه ای را برای عمل سیاسی عرضه می کند بلکه دربارٔه 

فردی است که به نظریه پردازی قلمرو و جایگاه سیاست 

در رده شناسی اجتماعی یاری می رساند. 

ســومین اثر بر نظم فلســفی مترّتب می شــود. آلتوسر 

اســتدالل می کند که شــهریار طرف خطابش ما هســتیم 

زیــرا مــا را فــرا می خوانــد تا عوامــل بالقّؤه عمل سیاســی 

امکان پذیــر باشــیم۲۴. در هــر حــال، ایــن رونــد نمی تواند 

مســتلزم »اندیشــٔه فلســفی مرســوم«۲۵ باشــد. بنابراین 

تأّمــل در بــاب اقتران، موجبات ارتقــا را در رابطه با عدم 

تعّین پذیری عمل سیاســی نســبت به شــیوه های آغازین 

گــذار تاریخــی فراهــم مــی آورد، ماکیاولــی قــادر به فهم 

سیاست با شیوه ای جدید بود که با رویٔه اصلی در فلسفٔه 

غرب تفاوت داشت. از این رو، تنها آلتوسر پیامد فلسفی 

را به طــور شــفاف ثبت نمود. گرامشــی توّجه مــا را به آن 

جلب می کند اّما از بسط آن مغفول می ماند. در هر حال 

نیاز به انجام این کار، نه تنها رویارویی با ماکیاولی که با 

گرامشــی نیز هست. آلتوســر مّدعی است که گرامشی 

بــه همــان دلیلی بــرای خوانندگانــش دیریاب اســت که 

ماکیاولــی۲۶. جریــان فلســفی را که ماکیاولــی مّدعی آن 

است، آلتوسر »ماتریالیسم مواجهه« می نامد. 

۳. ماکیاولی، سیاست و ماتریالیسم مواجهه
فلســفی  جریــان  دریچــٔه  از  را  ماکیاولــی  آلتوســر، 

»ساختارشــکن« می فهمیــد کــه در تضاد بــا روند غالب 

فلسفٔه غرب اســت. ماکیاولی، هم ثبات دیرپای اَشکال 

اجتماعــی را و هــم اجتناب ناپذیــر بــودن الغــای آن هــا را 

در راســتای تعّین ناپذیــری عمــل سیاســی رد می کنــد. 

آنچه گرامشــی در درجٔه اّول دریافت »بازتاب مضاعف 

سیاســت عملــی« در متــن و برآمده از متن شــهریار »در 

درازدامــن  غایت شناســی  اّمــا  بــود.  سیاســی«۲۷  عمــل 

گرامشــی او را عاجــز می ســازد. او برآیندهــای مواجهه را 

چنان که آلتوسر استنباط می کند دریافت نمی نماید که 

در آن بــه هنــگام تاش برای مســتقر ســاختن یک دولت 

جدیــد بــا فقــدان تضمین ها مواجــه اســت. در حالی که 

آلتوســر می اندیشــد گرامشــی محق اســت تــا ماکیاولی 

را چــون فیلســوفی پراکســیس فهــم کند، او را به دســت 

کم گرفتن مفاهیم مرتبط با فلســفٔه مارکسیســتی مّتهم 

می سازد. 

در قرائــت آلتوســر، ایــن بــاور کــه اصــل یــا قانونــی 

وحدت بخــش، نظــم جهانــی را زیــر ســیطرٔه خــود دارد، 

فرضیــٔه اصلــی جریــان غالــب در تفّکر فلســفی غــرب را 

تشــکیل می داد. به عنوان یک سّنت فلسفی، مّدت های 

مدیــدی ایــن پرســش بــه اشــتغال ذهنــی او بــدل شــد و 

پاســخ هایی را در قالــب طبیعــت یــا عقل در نــزد دیگران 

پیش کشــید. از دیگر ســو، متفّکران شــرعی )کانانیکال( 

همگی در پی فهم این قانون بودند. غایت شناسی هگلی 

صرفاً بازگویی مدرن تر آن محســوب می شد۲۸. از نگرش 

مارکسیستی، این مسئله بر فهم تاریخ به مثابٔه پیشروی 

ضــروری مراحــل مبتنی اســت. این طــرح واره را می توان 

تنهــا با نقطه نظر پایانگاه )نگرش نقطٔه نهایی( نســبت به 

توالی تاریخی به دست داد. از این رو، عمل سیاسی قادر 

نیســت تأثیرگــذاری نافذی بر پیشــروی تاریخی داشــته 

باشــد زیــرا موفقّیــت آن بایــد از پیش با قانونــی خارج از 

عرصٔه آن تضمین شود. عدم توفیق در عمل هرگز به طور 

مســتمر نمی توانــد پیشــروی تاریخــی را عقیم بگــذارد. 

گرامشی معتقد است 
حکمران »هیچ موجودّیت 
تاریخی نداشت اّما انتزاع 

نظری محض بود«۱۵. 
ماکیاولی به ما نمی گوید 

که حکمران چه کسی 
خواهد بود یا از کجا 

خواهد آمد. حکمران 
رهبری ناشناخته است که 

می بایست مردم را برای 
تأسیس دولتی جدید 

رهبری کند
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قانــون حاکم همواره بازمی گردد و ســیر حرکت به ســوی 

غایت تاریخی را سامان می بخشد. گرامشی تحت فشار 

ماکیاولی در تاش است تا نسبت به این دیدگاه بازنگری 

داشــته باشــد. اّمــا آلتوســر او را به کوششــی مــداوم در 

مسئلٔه هگلی مّتهم می کند بدین معنی که قادر به فهم 

پیامدهای اندیشٔه خویش نیست. 

آلتوســر استدالل می کند ســّنت فلسفی ناشناخته ای 

تا آن هنگام وجود داشــت که مبانی عمدٔه ســّنت اصلی 

غرب را دنبال می کرد و با آن تاقی داشــت اّما به شّدت 

نیــز با آن مخالفت می وزید. ماکیاولی چنان که آلتوســر 

می پنــدارد نخســتین متفّکــر ایــن جریــان نیســت۲۹. اّمــا 

ماکیاولی را از جمله پراهمّیت ترین آن ها تلّقی می کنند، 

دومیــن نفــر پــس از مارکــس۳۰. روشــی کــه ماکیاولــی 

به واســطٔه آن عمل سیاســی را مرکز ثقل اندیشــه اش قرار 

می دهــد پیامــدی عمیــق به همــراه دارد. از قــرار معلوم 

شــکل »بایســتٔه« دولــت جدید تمام و کمــال به پیدایش 

حکمران و قابلّیتش به منظور ادای واقعی رسالتی که بر 

عهده دارد وابســته است. چنان که حکمران ناکام بماند 

هیچ قانون برآمده از تاریخ برای مهار وضعّیت گامی به 

پیش نخواهد گذاشت. اگر شکل اجتماعی جدید محّقق 

گردد خاستگاهش در عمل سیاسی خواهد بود نه قانون 

تاریــخ. ما پیش از این مشــاهده کردیم که جایگاه چنین 

عملی تهی است. این همان چیزی است که آلتوسر آن را 

»خأل مواجهه« می نامد. 

بنا به اّدعای آلتوســر، این خــأل، فقدان هرگونه قوانین 

هستی شناختی حاکم و یا مفهوم فراتاریخی و نیز جایگاه 

تهی عمل سیاســی اســت که در انتظار ُپر شــدن اســت. 

جایگاهــی کــه در آن خطر پایای بی ثباتی، عقیم اســت و 

در حال حاضر هر چیزی را در هستی تسخیر می کند۳۱. 

در مــورد ایتالیــا، عناصــر گوناگــوِن مــورد نیــاز به منظور 

تشــکیل دولــت موجود اســت، از ایــن رو، ماکیاولی قادر 

اســت تــا آن را به مثابــٔه یــک احتمــال مطــرح ســازد اّمــا 

نامنســجم باقی می ماند. اگر قرار اســت چنین امری به 

وقوع بپیوندد می بایســت انحرافی رخ دهد و موجبات 

تصــادم میان عناصر گوناگــون را فراهم آورد که آلتوســر 

آن هــا را به مثابــٔه ذّراتــی کــه درون خأل ســقوط می کنند 

شبیه سازی می نماید. از این رو، انحراف ها خاستگاه تمام 

اَشکال اجتماعی است۳۲. و موجبات تصادم میان عناصر 

اتمیــزه را فراهــم مــی آورد کــه ترکیب می شــوند تا شــکل 

جدیدی حادث شــود. انحــراف به مثابٔه مهم ترین مقوله 

رخ می دهــد تا موجودّیت پیدا کند. شــکلی که عناصر 

در نهایــت حاصــل می کنند بــه روش معموالً آلتوســری، 

با پیوســتگی میان آن ها  به جای کیفّیات ذاتی خودشان 

ایجاد می شوند. بنابراین، تنّوع بی شماری از ترکیب های 

محتمل وجــود دارد و نتیجٔه نهایی به نحــؤه تأثیرگذاری 

این عناصر بر یکدیگر به عنوان پیامد انحراف، گره خورده 

اســت. جریــان ماتریالیســت مواجهــه، فراتــر از هــر چیز 

دیگری خود را با »واقعّیت پیشــامد، واقعّیت تبعّیت از 

اجتناب ناپذیری پیشامد«۳۳ وفق می دهد. 

جایــگاه تهی فرمانــروا حاکی از خأل ماکیاولی اســت، 

شهریار انحراف است. آلتوسر پاسخ به پرسشی بسیار در 

خور توّجه در فلسفه را به ماکیاولی منتسب می کند: »با 

چه باید آغازید؟«۳۴. پاســخ بدیع ماکیاولی این است که 

تمامــی آغازهــا از خأل پدیدار می شــوند، از فضای متعّلق 

به عمل سیاســی۳۵. تنها موقعّیت آغازین محتمل همان 

تجّلی ناشناخته در نقش فرمانروا است. مّلت ایتالیایی 

کــه هنوز موجود نشــده اســت تنهــا با اندیشــیدن درون 

همین فضا محتمل و ممکن گشته است. در واژه شناسی 

آثار ماکیاولی نه تشریحی 
است و نه اندیشگانی. 
آنچه »باید باشد« -دولت/
مّلت ایتالیایی- در افق 
فکری ماکیاولی به مثابٔه 
یک هدف امکان پذیر قرار 
گرفته است۱۲. عناصر 
گوناگونی به منظور تأسیس 
چنین دولتی مورد نیاز است 
اّما کماکان باید در هیئت 
جدید منسجم باقی بماند
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ماتریالیســم مواجهه، به منظور اندیشیدن به ممکن باید 

درون خأل بین ذّرات اندیشید. 

از میــان هر دو مفّســر ما، ماتریالیســم مواجهه تنها با 

آلتوســر مطــرح شــده اســت. هرچنــد می توانیــم متوّجه 

باشیم که خط تفّکر گرامشی به همین سمت و سو گرایش 

دارد. طبــق اظهارات گرامشــی، ماکیاولی نگرش خود را 

بــر مبنای »واقعّیت مؤثر«۳۶ قرار داده اســت. ماکیاولی 

خود را در آنچه وجود دارد مســتقر می ســازد »به منظور 

تســّلط بــر آن و فراتر رفتــن از آن...« از ایــن رو آنچه »باید 

موجود باشد« عینی است... این صرفاً سیاست است۳۷. 

پــس گرامشــی سیاســت را به مثابــٔه جایــگاه آغازیــن بــه 

همان اسلوبی درک کرد که آلتوسر فهمید. ممکن است 

اعتراض شــود گرامشــی به طور مســتقیم با این موضوع 

مخالفت می ورزید هنگامی که می گوید »سیاست مدار 

کنشگر ]ماکیاولی[ نه از هیچ به آفرینش دست می زند و 

نه در خأل مغشوش امیال خویش راه می سپارد«۳۸. با این 

وجود، واژگان به کار رفته در اینجا می تواند گمراه کننده 

باشــد. خــأل آلتوســر فضــای گمانه پــردازی و پنداربافــی 

نیســت. فضایی اســت که در آن مرزها با اقتران، فضای 

تهی میان عناصر گوناگون در ایتالیای قرن ۱۶م، محدود 

و مشــّخص شده است. بنابراین، اگر ماکیاولِی گرامشی 

در پی فراروی از واقعّیت مؤثر اســت بی شــک درون خأل 

است که باید به آن بپردازد. 

چنین تفسیری از سیاست را به عنوان فضایی تهی که 

در بخش اّول مطرح شد اینک می توان با بنیان بندی هایی 

در اختیار گذاشت. ماکیاولی به فراتر از هر آنچه تا کنون 

وجود داشــته اســت دست می یابد و در پی پر کردن این 

فضــای تهــی با هدف دولتــی جدید اســت. آنچه ممکن 

اســت در سیاســت رخ دهــد، بــا هیــچ عنصر دیگــری از 

ســاختار موجــود کــه از آن مجــزا و منفــک شــده از پیش 

تعییــن نگردیده اســت. پــس چنین داللتی که سیاســت 

باید به مثابٔه حوزه ای مستقل از زندگی سیاسی فهم شود 

وجود دارد. 

گرامشــی اســتدالل می کند در آثــار ماکیاولی به طور 

تلویحــی اشــاره شــده اســت »کــه سیاســت، عملکــردی 

مســتقل بــا اصــول و قوانیــن مختــص بــه خــود متمایز از 

اخاق و مذهب محسوب می گردد«۳۹. گرامشی بر این 

اّدعا می افزاید که سیاســت می توانــد از الزامات مبنای 

اقتصای فراتر رود. او می نویسد »سیاست به عملی ثابت 

مبّدل می گردد... تا بدان جا که خود را با اقتصاد همسان 

می پنــدارد. اّمــا از آن نیــز مجزا اســت«۴۰. سیاســت »در 

زمین زندگی اقتصادی متولّد شده« اّما قادر است فراتر 

از هرگونه محاسبات رایج اقتصادی پیش برود۴۱. به واقع، 

به دشــواری واژه ای در ارتبــاط با اقتصاد یافت می شــود. 

سیاست به مثابٔه امری متمایز فهم می گردد که برآمده از 

هر قلمرو دیگر، متعّلق به زندگی اجتماعی است اّما در 

حال رهایی از آن اســت. نوآوری ماکیاولی در این اســت 

کــه سیاســت را به عنوان عملکــردی در راســتای اهداف 

درونی خود عقانی نمود. 

هنجارهــای حاکــم بــر اخــاق و مذهــب راه را بــرای 

فرمانروا می گشــاید که بنا به گفتٔه گرامشــی »جایگزین 

الوهّیــت یــا امــر مطلــق می شــوند«۴۲. بــه همیــن منوال، 

همان گونه که آلتوسر در پی امتناع از کارکرد طبیعت یا 

عقل بود که در فلسفٔه غرب نقش ایفا می کرد، گرامشی 

نیــز چنیــن ذات بــاوری ای را با توّجه به کارکرد سیاســت 

جایگزین نمود. این اســتدالل اظهارات پیشین آلتوسر را 

در کتــاب »بــرای مارکــس« به خاطر مــی آورد که مّدعی 

بود اصلی ترین مبنای تبیین گرایانه ای که فاسفٔه غرب 

پی درپی اقامه می کنند در واقع، تنها بازتابی بوده است 

از ایدئولــوژی غالــب مربوط به ادوار آن هــا۴۳. به واقع، او 

به گرامشی اعتبار می بخشید چنان که محتماً و اجماالً 

ناسازگاری ماهّیت گرایی را با عمل سیاسی مارکسیستی 

مؤثر تصدیق می نمود۴۴.

هیچ یــک از ایــن موارد موقعّیت ماکیاولــی را به عنوان 

متفّکــری کــه در بطــن آنچــه هســت می اندیشــد، نفــی 

نمی کنــد. سیاســت کمــاکان می توانــد تنهــا بــه منابــع 

بااهمّیــت بپــردازد. عمــل سیاســی فرمانروا بایــد دنیا را 

متأثــر کنــد. آنچــه را کــه فرمانروا بــدان دســت می یازد 

محدود شــده اســت اّما با عناصری که در اختیار دارند 

معّیــن نمی گــردد. ایــن اقتــران شــرایط عمــل را تعییــن 

می نمایــد و راهــکار دولــت جدید را به مثابٔه دســتاوردی 

مطلــوب خاطرنشــان می ســازد. از ایــن رو، اقتــران نه تنها 

عــدم  دارد.  به دنبــال  نیــز  را  خطراتــی  کــه  امکانــات، 

توفیــق در بنــا نهــادن دولت جدیــد، بدان معناســت که 

جایگزین هایــی با مطلوبّیت پایین تر ممکن اســت حاصل 

شود. به منظور مهار چنین مخاطراتی است که ماکیاولی 

در وهلٔه نخســت به کنش ترغیب می گردد. بدین ســان، 

کنــِش عملــی، در قلمــرو مســتقل سیاســت، مبــّدل بــه 

ابــزاری می گــردد که گذار از طریق آن میّســر می شــود. 

پیشــروِی  بــه  مربــوط  غایت گرایانــه ای  هــر چشــم انداز 

تاریخِی خطّی به کناری نهاده می شود. ما با گرامشی به 

ماتریالیسم مواجهه بازگشته ایم، جایی که تنها واقعّیت 

آلتوسر اینک چیزی را به 
ما رسانده که باور دارد 
راهنمای کل متن است. 

نظریه و عمل با فرمانروا 
یکی نمی شود که به عکس 

با شهریار یکی می گردد. 
عدم وجود فرمانروا حاکی 

از یک جایگاه تهی است 
برای پر شدن. شهریار 

به نوبٔه خود »متن مرسوم 
نظری« را تا بدان جایی در 
هم می کوبد که به موازات 
آن ما را به تصّرف جایگاه 
فرمانروا ترغیب می نماید
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مرتبط این اســت کــه آیا فرمانروایان به موفقّیت دســت 

خواهنــد یافــت یــا کــه این امــر از پیــش شــناخت ناپذیر 

می نماید۴۵. 

با کاربرد نظریه پردازی ماکیاولی است که در می یابیم 

سیاســت بایــد خود را از قیود رها ســازد تــا تعّین ناپذیری 

عمل سیاسی و احتمال مواردی که حقیقتاً جدید هستند 

را توجیــه نمایــد. اقتــران یک انقطاع و یک فرصت اســت 

که در طی آن ممکن اســت عمل سیاســی اثرگذار باشــد 

تا چیز دیگری حادث شود. از دیگر سو، مواجهه فرصتی 

اســت بــرای بنیــان نهــادن دولت جدیــد. هــدف دولت 

جدیــد به نوبٔه خــود مهار مواجهه اســت. اقدام مقّید به 

مقتضیات متــداوم ناپایداری به معنای انگیزاندن تحت 

عنوان تهدید مستمر عدم ثبات و جایگزینی است. اینک 

شاهد روی دیگر سّکه خواهیم بود: تعیین آتی سیاست. 

۴. ماکیاولی و شیوه های تولید
عنصــری  به مثابــٔه  سیاســی  عمــل  اینکــه  به منظــور 

بنیادین در تعیین خط ســیر گسترش تاریخی درک شود 

الزم اســت عرصــٔه سیاســی به عنــوان عرصه ای مســتقل 

از ســایر ســاختارهای اجتماعــی مجــزا گــردد. از ایــن رو، 

مخاطــرٔه صــورت دادن چنیــن امــری این اســت که روند 

تاریخــی به مجموعه ای از مواجهات یا اقبال محض فرو 

می کاهــد و ما ناگزیر می شــویم از اینکه اّدعای اساســی 

ماتریالیســم تاریخی را یعنی فهم پذیری روند تاریخی را 

بــه کناری نهیــم۴۶. به نظر می آید کــه احتمال گنجاندن 

اَشکال اجتماعی در زمرهٔ  هرگونه روش شناسی متعّلق به 

شیوه های تولید از میان می رود. هدف در اینجا داللت و 

ارزیابی دوبارٔه شخصّیت مارکسیستی در اثر مورد بحث 

اســت. نخســت، حفظ ارتباط با مقولٔه »شــیؤه تولید« با 

تکیه بر تفاسیر ماکیاولی است که در اینجا مطرح شده 

اســت. اگر بناســت ماکیاولی به مثابٔه نظریه پــرداز گذار 

فهم شود، آن گونه که گرامشی و آلتوسر امیدوارند، باید 

قادر باشیم بگوییم گذار از چه و به چه. دوم، با کندوکاو 

لحظــهٔ  بازســازی کــه در تــاش ماکیاولــی برای تأســیس 

دولتی پایدار مصّور اســت، ممکن اســت امر سیاســی را 

عیان نمود که استقال خود را حفظ نمی کند. 

چنان کــه ماکیاولــی به عنــوان نظریه پــرداز اقتران فهم 

شــود به زعــم هــم گرامشــی و هــم آلتوســر، تنهــا بــا بــه 

کارگیری مفهوم شــیؤه تولید می توان بدان نائل شد. بنا 

به باور گرامشــی، اقتران ماکیاولی با سه مسئله محدود 

می گــردد: ۱- ســاختار سیاســی فئودالــی در جمهــوری 

فلورانس ۲- وضعّیت داخلی ایتالیا به مثابٔه یک کِل تحت 

سیطرٔه پاپ و سایر اشکال سیاسی فئودالی و ۳- وضعّیت 

بین المللی کشــمکش بر سر هژمونی توســط دولت های 

مطلقٔه موجود در اروپا۴۷.  

آلتوســر بــا گرامشــی بــر ســر ایــن خاســتگاه فئودالــی 

هم داســتان است. ماکیاولی اشــکال موجود فرمانروایی 

در شــهریار را دقیقــاً به این دلیل کم اهمّیــت می پندارد 

کــه آن هــا »اشــکالی از موجودّیت سیاســی و تشــکیات 

برگرفتــه از فئودالیســم«۴۸ هســتند. عدم قدرت اشــکال 

فئودالــی موجــود در مهــار مشــکل ناشــی از موقعّیــت 

بین المللی است که دولت جدید را به مثابٔه یک راه چاره 

مطرح می کند. آنچه شــهریار ماکیاولی باید انجام دهد 

»پایان بخشیدن به هرج و مرج فئودالی است«۴۹. اشکال 

سیاســی فئودالــی موجــود متــروک شــده اند زیــرا دیگــر 

نمی توانند شــامل ماهّیت مواجهٔه اقتران باشند. اقتران 

فرصتی را هم برای جایگزینی این اشــکال فراهم می آورد 

و هــم مخاطــرات غلبــه بــر ایتالیــا را از بیرون بــه نمایش 

می گذارد. 

جایگزینــی  پــی  در  ماکیاولــی  کــه  تولیــدی  شــیؤه 

فئودالیســم با آن اســت پیچیده بودن موضــوع را اثبات 

می کند. دیدگاه گرامشــی بر این است که دولت جدید 

ماکیاولــی »شــکل سیاســی اســت کــه مجــال و امــکان 

گســترش افزون تــر نیروهای تولیــدی بورژوایــی را فراهم 

می آورد«۵۰. بنابراین، گرامشــی بر آن داللت می کند اّما 

اگر سیاست قرار است 
فضایی را به منظور گذار 
فراهم آورد نمی توان با 
آنچه از پیش موجود 
بوده است به تباهی اش 
کشاند. به همین دلیل است 
که ماکیاولی در مبحث 
مربوطش به هر آنچه 
حاکم می باید انجام دهد، 
نگرش  های غالب اخالقی 
را زیر پا می گذارد. عمل 
سیاسی در لحظٔه گذار 
نمی تواند تابع اخالقّیات 
موجود باشد زیرا در تمّنای 
این است که از آن فراتر 
رود
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آن را با غلبه بر روند استگیستی مرتبط با شیوه های تولید 

بــه اتمام نمی رســاند. او بــه حد کافی میان هــدف و اثر 

تمایز قائل نمی شود. گرامشی رشته ای را می کشد که از 

هم گشودنش به آلتوسر سپرده شده است. 

آنچــه در »ماکیاولــی و ما« در خور توّجه اســت، عدم 

توفیق در پیش کشیدن این مسئلٔه پراهمّیت است. این 

نکتــه تنها هنگامی مورد توّجه قرار می گیرد که آلتوســر 

به تبیین تفســیر گرامشی می پردازد. او این دیدگاه را به 

گرامشــی منتســب می کند اینکه ماکیاولی به این درک 

رســیده بــود که »توســعٔه نخســتین بــورژوازی، تجاری و 

مبتنی بر سرمایه داری بود و مسئلٔه مورد بحث را مطرح 

می ســاخت۵۱«. آشــکار اســت از نقطه نظــر میکــو التینن 

نســبت بــه ماکیاولــی در قامــت یک اندیشــور اصیل که 

متعّلــق به بورژوازی ایتالیا اســت نــوآوری مقبولی وجود 

دارد۵۲. بــاری، آلتوســر مــا را بــه مســیر دیگــری داللــت 

می کنــد. او ماکیاولــی را بــه آن انــدازه ای که میان تفّکر 

فئودالی و به معنای دقیق کلمه ســّنت بورژوازی متعّلق 

بــه نظریه پردازان قرارداد اجتماعی گرفتار آمده به عنوان 

اندیشــور بورژوازی نمی شناســد۵۳. مســیری کــه ما باید 

به مثابــٔه راه چــاره بپیمایم هنگامــی رخ می نماید که بنا 

بر اســتدالل آلتوسر ماکیاولی را تصدیق کنندٔه »انباشت 

سیاســی اّولّیــه«۵۴ می دانــد. آلتوســر آشــکارا از مفهــوم 

انباشت اّولّیه به مثابٔه مرحلٔه شکل گیری در ظهور شیؤه 

تولید ســرمایه داری بهره می گیرد. پیش از »ماکیاولی و 

ما« آلتوســر همان هنگام تبیین مبتکرانه ای از چگونگی 

انباشــت آغازیــن درارتبــاط بــا پیدایش ســرمایه داری به 

دســت داد. دلیل حذف این اســت: آلتوســر از پیش در 

تدارک پاسخ بر آمده بود.

بــرای فرا چنگ آوردن این تازه اندیشــی بایــد به »برای 

مارکــس« بازگردیــم. در اینجا کلّیــت گویاگرانٔه هگلی از 

هــم گســیخته و بــا »کل مرّکب« جایگزین شــده اســت. 

آلتوســر به جای یک خط معّین کــه از پایه تا روبنا امتداد 

می یابــد، این ســازوکار عّلــی را به تعّیــن در آخرین نمونه 

محــدود می کنــد. از ایــن رو، ســایر نمونه هــا در ایــن کل 

مرّکــب از کارایــی خاص خود بهره مند می شــود که غیر 

قابــل تقلیــل بــه هنایش اقتصــادی اســت. افزون بــر این، 

تضادهای طبقاتی موجود در اقتصاد هرگز با شکل صرف 

ابراز نمی گردد، بلکه از سطوح دیگر جامعه که اقتصاد با 

آن در ارتباط اســت، جایگزین و متعادل می شــود۵۵. یک 

پیامد این است که اّدعا کنیم دیگر نمی توانیم این روند 

را بــر اســاس فقط معیار زمان تاریخــی برآورد کنیم، بلکه 

هــر نمونــه ای باید مطابق با برنامه های زمانی خود تغییر 

یابــد۵۶. توســعٔه نابرابر در ســطوح گوناگــون در ارتباط با 

یکدیگر وجود دارد۵۷.

آلتوســر اینــک در جایگاهــی قــرار گرفتــه اســت کــه 

می تواند استدالل نماید شیوه های تولید تنها پس از بروز 

عدم وابســتگی به عناصر ادغام شــدٔه خود میّسر است. 

آن ها مقوله ای هســتند که بر تاریــخ اعمال می کنیم، نه 

مقوله ای که بر توسعٔه تاریخ مقّرر است. شیؤه تولید تنها 

»»امتــزاج« خاّصی از عناصر« اســت؛ هــر یک از عناصر 

»مستقل از یکدیگرند و هر یک از تاریخ خاص خود منتج 

می گردند«۵۸. اجزای مختلف موردنیاز برای شکل دادن 

یک شــیؤه تولید خاســتگاه تاریخــی خاص خــود را دارد، 

خاســتگاه هایی کــه محتمل اســت هیچ گونــه ارتباطی با 

امتزاج نهایی آن ها نداشته باشد. 

در پرتــو همیــن مســئله اســت کــه می بایســت نظریٔه 

انباشــت اّولّیــٔه مارکــس و انباشــت سیاســی نخســتین 

ماکیاولی فهم شــود. آلتوســر اســتدالل می کند انباشت 

اّولّیــه به دالیلی صورت پذیرفته اســت که هیچ ارتباطی 

به ســرمایه داری پیدا نمی کند. پیشــنهاد مطالعٔه تاریخ 

به میزانی بود که از پیش مقّدر شده تا به نتایج معّینی 

دست یابیم: خطای غایت شناسی و در نتیجه جبرگرایی. 

انباشــت اّولّیــٔه مؤثــر بــر نتیجه که نســبتی بــا علل خود 

نداشــت۵۹. تنهــا همین یک بار اســت کار فاقد  زمین که 

شــکل گرفته با ســایر رویدادهای تاریخی ادغام می شود 

و ما را قادر می ســازد تا شــیوه ای از تولید را که با منطق 

ســاختاری خــودش ایجاد شــده اســت را ارزیابــی کنیم. 

عناصر گوناگون در نهایت در یک »ســاختار وابســتگی« 

ادغام می شوند اّما از یک سلسله عوامل غیرمرتبط ناشی 

می گردنــد۶۰. بنابراین عناصر گوناگون برای شــیؤه تولید 

وجــود ندارنــد. احداث عناصــر گوناگون کــه در نهایت 

ممکن است با هم ادغام شوند به سلسله ای از مواجهات 

تصادفی نسبت داده می شود. 

ماکیاولــی  شــد  خاطرنشــان  پیش تــر  کــه  همان طــور 

نظریه پرداز گذار است اّما تنها در سطح سیاسی و مطابق 

با زمان تاریخی همان مورد و نه بیشــتر. ماکیاولی صرفاً 

اندیشــوری از طبقــٔه بورژوازی اســت کــه در تاش برای 

فعلّیت بخشــیدن بــه گســترش ســرمایه داری در ایتالیا 

اســت. چنین امری ممکن اســت ناشــی از عدولی باشد 

کــه او در تکاپــوی رهایــی از آن اســت، زیــرا مجموعه ای 

از تصادم هــا وجــود دارد کــه در ذّرات جامعــٔه ایتالیا رخ 

می دهــد. بــه هر حال، هــدف او این نیســت؛ او تنها یک 

روشی که ماکیاولی 
به واسطٔه آن عمل سیاسی 

را مرکز ثقل اندیشه اش 
قرار می دهد پیامدی 

عمیق به همراه دارد. از 
قرار معلوم شکل »بایستٔه« 
دولت جدید تمام و کمال 

به پیدایش حکمران و 
قابلّیتش به منظور ادای 

واقعی رسالتی که بر عهده 
دارد وابسته است. چنان که 

حکمران ناکام بماند هیچ 
قانون برآمده از تاریخ 

برای مهار وضعّیت گامی 
به پیش نخواهد گذاشت. 
اگر شکل اجتماعی جدید 
محّقق گردد خاستگاهش 

در عمل سیاسی خواهد 
بود نه قانون تاریخ
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هدف دارد: تأسیس دولتی جدید. با این وصف، او آگاه 

است که مبادرت به چنین امری به معنای رهایی از سایر 

عناصر سیاسی جامعه است که پیش از این بر آن سلطه 

داشتند. ماکیاولی کوشش می کند تا یک دولت دیرپای 

دراندازد، »دولتی که پایدار باقی بماند«۶۱. 

هــدف این دولــت جدید فراهم آوردن امنّیت در قبال 

رویدادهای احتمالی اســت. این هــدف به طور همزمان 

از اقتران بهره می جوید و به دنبال غلبه بر آن اســت. به 

این دلیل که اصالت به طور مطلق به اشــکال سیاســی ای 

گره خورده است که از پیش موجودند، و به این دلیل که 

سیاست نوین می باید به راستی نوین باشد و نه مبتنی بر 

آنچه از پیش موجود بوده است. فرمانروا باید مردم را به 

زندگی سیاســی دعوت کند. بنابرایــن یک دولت جدید 

بایــد دولتــی مردم محور باشــد و به منظور فهــم این امر، 

مــردم باید خــود را در فرمانروا باز شناســند. این کارکرد 

احضار ماکیاولی برای یک دولت ســلطه طلب اســت که 

توأمــان از زور و رضایــت بهــره می گیــرد۶۲. سیاســت از 

انگاره هــای اخاقی و مذهبی جدایی می گیرد تا آن ها را 

از نو بنیان نهد و دولت تازه محفوظ بماند. پس گرامشی 

اّدعــا دارد »تمــام نظــام اندیشــوری و روابــط اخاقــی را 

دگرگــون می کنــد«۶۳. وحــدت ایدئولوژی حاکــم در هم 

شکســته می شود تا آن را به شیوه ای نوین بازسازی کند. 

ارتــش مّلــی مردم محور نخســتین ابزاری اســت که با آن 

می توان به این مهم دست یافت. ماکیاولی شمار زیادی 

از نیــروی نظامــی مّلی را در تصــّور خویش می پرواند که 

نیروی سرکوب و ابزار موجد رضایت را توأمان در اختیار 

دارد۶۴. آلتوســر اســتدالل می کنــد »فرمانــروای جدیــد 

بــودن« این گونــه اســت کــه در آن واحد آگاه باشــیم که 

چگونه طریقٔه اســتفاده از این کارافزارهای قدرت دولت 

)ارتــش( را بدانیــم یــا چگونه مهار آن را به دســت بگیریم 

)مذهب( و از آن ها برای تحّقق بخشیدن به امری مردمی 

بهره بجوییم۶۵. 

کل مرّکــب دو مرتبــه بازآرایــی می شــود: عملکردهای 

داخلــی ســطوحی کــه پیش تــر بــر امــور سیاســی ســلطه 

داشــتند در معرض توّجه آن قرار می گیرند که در درجٔه 

نخســت و مهم تــر از همه تولید و بازتولیــد دولت پایدار 

اســت. عمومی شدن سیاست در دعوت مردم به کنش 

صــورت می پذیــرد. اّمــا می بایــد آن ها را نیز مهــار کرد تا 

مبادا در پی فراروی از شکل دولت جدید باشند. 

مشــارکت سیاســی مردمی، آغازگــر اقترانی نوین 

است که همراه با آن مسئله ای تازه رقم می خورد. 

در آغــاز، دولــت جدیــد معطــوف بــه واگشــایی 

مسئله ای اســت که از بیرون تحمیل شده است- 

پاسداشــت از دولت هــای مطلقــه – اّمــا متعاقبــاً 

باید توّجه خود را به داخل معطوف سازد تا همان 

عاملــی که برای احداث خویش نیــاز دارد را مهار 

نماید. همان گونه که آلتوسر خاطرنشان می سازد 

»نزاع طبقاتی« »خاستگاه قوانینی است که آن را 

محدود می کنــد«۶۶. نیروهای مردمی باید تحت 

رهبــری فرمانروا تجهیز وســپس دگربــاره و در پی 

آن مهار گردند. 

جایگاه هژمونی از بازآیش فئودالی آن در کلیسا 

بــه دولــت تغییــر موقعّیــت داد کــه مــا آن را در 

گذشته نگری به مثابٔه ساختاری از ویژگی سیاسی 

ســرمایه داری بــاز می شناســیم. ماکیاولی نه تنها 

اّولیــن نظریه پــرداز اقتران اســت که دســتگاه های 

دولــت ایدئولوژیــک مــدرن را نیز مفهــوم پردازی 

نمــود. اخــاق و مذهــب به منظــور خدمــت بــه 

ضروریات دولت ســاخته و پرداخته شــده اســت. 

با این گذار ماکیاولی به سیاست های پیشامدرنی 

با کاربرد نظریه پردازی 
ماکیاولی است که در 
می یابیم سیاست باید 
خود را از قیود رها سازد 
تا تعّین ناپذیری عمل 
سیاسی و احتمال مواردی 
که حقیقتًا جدید هستند 
را توجیه نماید. اقتران 
یک انقطاع و یک فرصت 
است که در طی آن ممکن 
است عمل سیاسی اثرگذار 
باشد تا چیز دیگری حادث 
شود. از دیگر سو، مواجهه 
فرصتی است برای بنیان 
نهادن دولت جدید
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می پردازد که تحت سیطرٔه فشارهای ایدئولوژیکی خارج 

از خــود قــرار دارد و به وضعّیتی می رســد که ایدئولوژی 

در آن مســتقر می شود تا در خدمت سیاست قرار بگیرد 

و به دســت دولت سازماندهی شود. تأسیس دولت مّلی 

مردمی صرفاً و تنها پاسخی است به مسئلٔه عدم کفایت 

اشــکال سیاســی فئودالــی به منظــور تــاب آوری در برابر 

تهدیدهای خارجی. هیچ اّدعایی مبنی بر پایان بخشیدن 

بــه فئودالیســم به مثابٔه شــیؤه تولید وجود نــدارد، حّتی 

اگر تغییرات ناشــی از طرح ماکیاولیســتی، زنجیره ای از 

رخدادهــا را ســامان بخشــیده باشــد و منتج بــه پیامدی 

مضاعف گردد.

تبعــاً اســتقال نهــاد سیاســی در بخــش پایانــی تبــاه 

می شــود. نتیجــه اینکــه دولت جدیــد خــود را به منظور 

خویــش  درون  متوّجــٔه  مردمــی  عاملّیــت  شــبح  مهــار 

می ســازد تا پشــتیبانی سیاســی را به ساختار کل مقّید و 

محصــور گرداند. ســایر مصادیق اجتماعی ممکن اســت 

متأثر از تغییرات در ســطح سیاســی باشــند اّما استقال 

و ثمربخشی نســبی خود را تداوم ببخشند: انقیاد آن ها 

هرگز مطلق نیست. اخاق و دین به منظور تقویت دولت 

جدید بازسازی می شوند و به نوبٔه خود محدودّیت هایی 

را بــر آن تحمیــل می کند که بدون آغازیــدن روند دوبارٔه 

گسســت نمی توان آن ها را در هم شکســت و فراســویش 

رفت. از این رو، سیاســت نه تنها تعیین کننده اســت که 

کماکان با قیود معّینی در بیرون از خود مواجه می گردد. 

دولت باید پایدار باشد تا روابط حاکم بر تولید در ایتالیا 

را محفوظ نگاه دارد. اشــکال سیاسی موجود در آن قادر 

بــه تضمین محافظــت از آن در مقابله با مداخلٔه خارجی 

نیست. ماکیاولی را به مثابهٔ  جستجوگر اشکال حمایت از 

روابط حاکم بر مالکّیت فئودالی بهتر می توان درک کرد 

تا فردی که در تکاپوی از اعتبار انداختن آن هاست. 

بنابرایــن دولت جدید بــرای بــورژوازی رقم نمی خورد 

اّما ممکن اســت ســهواً به رشــد و ترّقی آن ها مســاعدت 

برســاند. بدیــن طریــق، تــز بنیادین مارکسیســم که پیش 

از ایــن محل پرســش بود اینک دوباره مســّجل می گردد. 

دگردیسی سیاسی مورد نیاز برای نگاه داشت فئودالیسم 

وارد عمــل می شــود تا دســت بــه آفرینــش گورکنان خود 

بزند. راه حل این اقتران، شــرایطی را برای یک چاره جویی 

تــازه محّقــق می ســازد و امــکان تفــّوق بــورژوازی را پیش 

می کشــد که خود به توفیق یا عدم توفیق عمل سیاســی 

در آینده بستگی دارد. 

استنتاج
این مقاله با تبیین چگونگی تحلیل گرامشی و آلتوسر 

در باب وحدت نظریه و عمل در قالب نوشــتار شــهریار 

آغازیــدن گرفــت. ماکیاولــی از اســلوب مرســوم نظریــه 

به مثابــٔه نگرشــی انفعالــی امتنــاع مــی ورزد. در عــوض، 

کوشــش او به منظور فهم اقتران و نیز ابتکاراتی درون آن 

محســوب می شــود. او مخاطب خویش را فرا می خواند 

تــا جایــگاه فرمانــروا را تصاحب و دگرگونی های سیاســی 

مورد نظر خود را اعمال نماید. در ادامه، مفاهیم فلسفی 

مربــوط بــه انگاره هــای عمــل سیاســی، بدیــن نحــو مورد 

واکاوی قرار گرفت. آلتوسر ماکیاولی را در سّنت فلسفی  

ویژه ای جای می دهد که از جریان مســّلط غربی جدایی 

می گیرد. اندیشٔه ماکیاولی ساختارشکنانه است زیرا بر 

ماهّیــت ناپایدار اشــکال اجتماعی تأکیــد دارد که هرگز 

نمی تواند به راستی همیشگی باشند و همواره در معرض 

آلتوسر پاسخ به پرسشی 
بسیار در خور توّجه در 

فلسفه را به ماکیاولی 
منتسب می کند: »با چه 

باید آغازید؟«۳۴. پاسخ 
بدیع ماکیاولی این است 

که تمامی آغازها از 
خأل پدیدار می شوند، 

از فضای متعّلق به 
عمل سیاسی۳۵. تنها 

موقعّیت آغازین محتمل 
همان تجّلی ناشناخته 

در نقش فرمانروا است. 
مّلت ایتالیایی که هنوز 

موجود نشده است تنها 
با اندیشیدن درون همین 

فضا محتمل و ممکن گشته 
است
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تجدیدنظرند.

به منظــور گــذار از یــک شــکل اجتماعــی بــه شــکلی 

دیگــر، کنش آگاهانٔه یک عامل سیاســی ضــرورت دارد. 

پیامدهای مّتکی بر عمل سیاسی هرگز نمی تواند از پیش 

مقّدر گردد زیرا محتمل اســت عمل سیاسی در اهداف 

خــود ناکام باقــی بماند و از این رو،  مســیر تاریخ همواره 

در فراز و نشیب است. قلمرو سیاسی به مثابٔه جایگاهی 

عمل می کند که این عدم تعّین در آن محّقق و از آن متأثر 

می گــردد و خــود را از الزامات بیرونی رهایی می بخشــد 

تــا چیــزی تــازه بنا نهــد. بخش پایانــی تحلیلی اســت بر 

چگونگی دو روایت ماکیاولی که در اینجا مورد بحث قرار 

گرفت و کماکان بر مفهوم شــیؤه تولید اســتناد می کند 

تــا آن را بــه قــّؤه فهــم در آورد. بــا به کارگیــری این مقوله، 

خوانش های مارکسیستی از ماکیاولی در زمرٔه تفاسیری 

مجّدد و متمایز میّسر می گردد. چنان که پیش تر مطرح 

شد استقال سیاســی به جای پیشین خود بازمی گردد و 

با برداشــت آلتوســر از کل مرّکب با تبیین ماتریالیســتی 

تاریخــی ادغــام می شــود. بدعت گــزاری سیاســت های 

مستقل به گونه ای هدفمند با دولت مستقل رو به نقصان 

می گذارد تا وجود مخاطرات احتمالی را مهار نماید. 

پس این گونه نیســت که ماتریالیســم مواجهٔه آلتوسر 

حالتی مجّرد بیاید که از برتری تحلیلی بر قالب ساختاری 

برخوردار است. بلکه در بیانی دقیق تر، آنچه ما می یابیم 

تاشــی اســت در راســتای تبیین این دو لحظه به نحوی 

کــه بینش محــوری مربوط به ماتریالیســم تاریخــی را وا 

ننهد. در خال زمانی که آلتوسر به راستی  توّجه خود را 

بر ماهّیت پیش آیندی عمل سیاســی معطوف می سازد، 

قیاسی که در پی گرامشی می آید به منظور برجسته سازی 

ُبعــد دیگر اســت. طــرح ماکیاولی، هم طرحی اســت در 

جهــت بهره برداری از عدم ثبات در شــیؤه تولید موجود 

و هم تاشــی است در راستای نقصان همان عدم ثبات. 

شکســت در حل این مســئله می توانســت به طــور بالقوه 

فئودالیســم ایتالیــا را در بحرانی به مراتــب عمیق تر فرو 

بکشــاند، بنابراین از این گونه اســت که ماکیاولی دست 

بــه کنــش می زنــد. این همــان مرحله ای 

اســت کــه گرامشــی در نیمه هــای راه 

میان مارکسیسم هگلی و آنچه بعدها به 

ابتکارات آلتوسر بدل گردید با آن دست 

بــه گریبــان شــد. نیــز همین جاســت که 

باید به پیوستگی شایان توّجه آثار مقّدم 

و متأّخــر آلتوســر اشــاره نمــود، چــرا کــه 

تفســیری که در »ماکیاولی و ما« عرضه 

می شود به شّدت بر مفهوم سازی مرتبط 

با کلّیت گویاگرانه در کل مرّکب مترّتب 

اســت که در »برای مارکس« و »خوانش 

سرمایه« صورت می پذیرد. آثار ماکیاولی 

در باب اثربخشی خاص سیاست است. 

او نظریه پرداز گذار از یک شکل سیاسی 

می گــردد.  محســوب  دیگــر  شــکل  بــه 

در  دگرگونــی  می شــود،  حــادث  آنچــه 

ســازماندهی مصادیــق گوناگــون جامعه 

اســت، که به نوبــهٔ  خود بــر عملکردهای 

مبنــای اقتصــادی مرتبــط بــا شــیوه های 

تولیــد اثر می گذارد اّما آن را به هیچ وجه 

به طور آنی یا مستقیم متحّول نمی سازد. 

بــا در نظــر گرفتن همــٔه جوانــب باید 

متوّجه بــود که یگانگــی بنیادینی میان 

در  آلتوســر  و  گرامشــی  نظرگاه هــای 
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باب اینکه مارکسیســت ها چگونه بایــد ماکیاولی را فهم 

کننــد وجــود دارد. هنگامــی کــه گرامشــی ماکیاولی را 

به مثابٔه نخســتین نظریه پــرداز هژمونی تفســیر می کند 

کــه نیازمند تأمین امنّیــت دولت تازه بر اســاس اجبار و 

رضایــت توأمــان اســت، در نیرومندتریــن وضعّیت خود 

قــرار دارد. موضوعــات مرتبــط بــا عمل سیاســی، اقتران، 

فرمانروا به مثابٔه فضایی تهی که در انتظار متصّرف شدن 

اســت و ایــن فضا به عنــوان جایگاه آغازیــدن و مضامینی 

که آلتوســر اّتخاذشــان نمود، همگی در ابتدا با گرامشی 

مطرح می شوند گو اینکه به طور معمول به سیاقی فاقد 

ترمینولــوژی و دّقــت مــورد نظر. این آلتوســر بــود که به 

عینی سازی آن ها دست یازید هرچند از طریق گرامشی 

و با حفظ ویژگی های بنیادین تفســیر خود و بســط آن ها. 

از جمله جنبه های شــایان توّجه »ماکیاولی و ما« فقدان 

نسبی نقد در باب تفسیر گرامشی از ماکیاولی است. این 

بدان معنا نیســت که آلتوسر در هر مقطعی بر استدالل 

گرامشی صّحه می گذارد بلکه بدین معناست که رابطٔه 

بسیار حائز اهمّیت میان آثار گرامشی دربارٔه ماکیاولی و 

آلتوسر رابطٔه پیوستگی و بسط است تا مذّمت.  

متعاقبــاً، به طــور منطقی می تــوان اســتنباط نمود که 

آلتوســر گرامشــی را مطلوب تــر از آنچــه معمــوالً در نظر 

می آید ماحظه می کرد. آلتوســر تا به هنگام نگارش آثار 

متأّخــرش، به طور مبرهنی خود را به گرامشــی نزدیک تر 

از چیزی احساس می کرد که به تصریح بیان می داشت. 

نظرگاه گرامشی نسبت به ماکیاولی به عنوان نظریه پرداز 

حالت مجّرد و اقتران علی رغم اینکه با همین واژگان بیان 

نگردیــده، نمایانگــر این اســت کــه گرامشــی را نمی توان 

به سهولت در زمرٔه »تاریخ دانانی« گنجاند که آلتوسر آن ها 

را در »برای مارکس« به نقد کشید. هرچند ممکن است 

شواهدی برخاف آنچه اقامه شد به میان آید، همان گونه 

که آلتوســر مطرحشــان ســاخت، یک نتیجٔه محتمل این 

است که آثار گرامشی به صورت پرابلماتیک های متغایر 

خود برآورد شوند. او میان برداشت جبرگرایانٔه موروثی از 

مارکسیسم و تاش برای در هم شکستن آن به دام افتاده 

بود، تاشی که با ماکیاولی تسهیل و تقویت شد، درست 

همان گونه که ماکیاولی کوشش های آلتوسر را برای نائل 

آمدن به چنین مهّمی سامان بخشید. 

بــا وجــود هر اختــاف دیگری که ممکن اســت مطرح 

باشد، گرامشی و آلتوسر هر دو بر سر اهمّیت ماکیاولی 

بــرای مارکسیســت ها اّتفــاق نظر دارنــد. از آثــار آن ها در 

این حوزه مشــهود اســت که ماکیاولی بیش از هر کسی 

آبشــخوری را برای فلســفٔه سیاســی مارکسیســتی فراهم 

آورده که قادر اســت با معضات مســتقر در اقتران های 

خود مواجه شود. آنچه آن ها را مفتون ماکیاولی می سازد 

اســلوب اوســت. ماکیاولــی از ابراز هــر دو مفهوم ثبات 

دیرپای و قوانین حاکم بر پیشــروی تاریخی در راســتای 

تقــّدم عمــل سیاســی می پرهیــزد. مهــم ایــن اســت کــه 

صحنه گردانان سیاســی چه پیشــه می کنند و چگونه بر 

انجامش دســت می یازند. عمل سیاسی مبّدل به عنصر 

نخستینی می گردد که بر پیامدهای اقتران هایی خاص، 

مؤثر واقع می گردد. ماکیاولی قادر است تا چنین امری 

را درون قالب نوشــتاری ای که مخاطب را به عمل بدان 

فرا می خواند متجّسم ســازد. شهریار یک بیانیٔه انقابی 

اســت، فراخوانی اســت به منظور کنش تــا عوامل بالقّوه 

را بــه آفرینش طرحــی نوین بطلبد. مارکسیســم به لحاظ 

تاریخی در تطبیق فراخوان خود برای کنش با برداشــتی 

جبرگرایانــه ای کــه نســبت بــه پیشــروی تاریخی داشــته 

بــا دشــواری مواجه بوده اســت. گرامشــی و آلتوســر هر 

دو بــرای گره گشــایی از ایــن مســئله از ماکیاولــی ســود 

می جویند. از این رو، دلیلی که گرامشــی و آلتوســر ما را 

بــه ماکیاولــی ارجاع می دهند این اســت کــه در تاش و 

آگاه بخشی اند تا در زمانهٔ  ما، ما را به انجام کاری بخوانند 

که در راستای تحّول اثرگذار باشد. برای کمک به تحّقق 

این امر، در حیطٔه فلسفهٔ  سیاسی، خوب است تا رویکرد 

گرامشــی و آلتوسر نســبت به ماکیاولی را دنبال کنیم و 

به گذشته بازگردیم نه برای تکرار آن که به منظور منتفع 

شــدن از آن در جهت بســط و توسعٔه چارچوب مفهومی 

که متعّلق به ما در زمان کنونی است.  
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سیاست به مثابٔه تدبیر مجّرب
کیاولی و ارسطو خاستگاِه غیریونانِی سیاست ما
یادداشتی از علی نجات غالمی

769

ویژه نامه ای برای نیکولو ماکیاولی

شمارٔه ششم - پاییز ۱40۱ / ۲۵۸۱ شاهنشاهی



هیچ یــک از آثــار ارســطو به انــدازٔه کتــاب سیاســت او 

در میــان آثــار او و در دل منطــق فکــرِ کــردِن او، غریــب 

نیســت. زیــرا ایــن کتــاب بــا گزاره هایی نگاشــته شــده 

اســت کــه منطــق ارســطو در تکویــن دانســتنی کــه در 

آغــاز متافیزیک مطرح کرده اســت، چنــدان بدان ها بها 

نمی دهد و روشن شان نمی کند. این یک اثر نچسب در 

میان آثار ارســطو است که موقعّیِت نوع گزاره هایی که 

بر بســتر آن ها نگاشــته شده است در ذهن منطقی ترین 

مغــز تاریــخ، در دســتگاه منطــق او روشــن نیســت. بــه 

همین دلیل، آن تکوین دانستن، از تجربٔه حّسی تا سطح 

چرایی، از عمل تا نظر را که در آلفای ۱ مطرح می کند، و 

بستر تمامی مقوله بندی های علمی او در تمامی علومی 

اســت که تأســیس کرد در سیاســت، غایب و به عبارت 

بهتــر، ناتمام اســت. و همیــن ناتمامّیت تقدیــر تراژیک 

کل متافیزیک غرب باقی می ماند چنان که در نهایت با 

ظهور ماکیاول، سیاست مسیری می پیماید که به نوعی 

تقابل با خود ایدٔه علمی و تئوریاِی فلسفه برسد.

از ارســطو بایــد پرســید کــه جایــگاه گزاره هــای پایــٔه 

سیاســت در لوگــوس و آنگاه لوجیک کجاســت؟ ســخن 

سیاســی چه نوع ســخنی اســت؟ و نســبت این سخن با 

منشاء دانش یعنی تجربه چیست؟  آیا واقعاً در دستگاه 

فکری ارسطو این گزاره ها نمی گنجیدند؟

بعدها ابن ســینا، معنا و جایگاه ایــن گزاره ها را یافت، 

تحــت عنــوان »مجّربــات«. کــه اگــر به درســتی دنبــال 

می شــد بســا می شــد در نهایــت بــه »علــم سیاســت« 

رســید. سنخی از مقّدمات اســتدالل که نه تجربه اند و 

نــه اولیــات عقانی بلکه چیزی بینابین این ها هســتند. 

چنان که خود ارسطو در تکوین دانستنش نشان می دهد 

در خــود مفهوم »امپریــا«، به طریق »حافظه« مفهومی 

تــازه از آنچــه »تجربــه« می نامیــم ایجــاد می شــود. این 

تجربــه معنایــی زمانمنــد و در نتیجــه تاریخــی دارد، 

چونــان »باتجربه  بودن« یا همــان »مجّرب بودن«. برای 

ارســطو، مجــّرب، اســتادکاری اســت که بی آنکــه قواعد 

حاکم بر فراشد کارش را بداند در عمل کارآزموده است 

و توان کار با قواعدی ولو ناروشــن را داراست. بنابراین، 

همان طــور کــه کانــت در مقاله ای مفّصل دربــارٔه نظر و 

عمل نشــان می دهد، هر دانشــی که برآمده از مجّرباِت 

صــرف باشــد نمی توانــد نــام یــک علــم اولــٰی را بــه خود 

بگیرد که درگیر سطح تئوریِک چرایی است. اّما ارسطو 

خــود بــه این نکته بی توّجه اســت زمانی که سیاســت را 

می نویسد، کتابی بر اساس مجّربات که برخاف دیگر 

آثار نظرورزانٔه او گزارش ]=لوگوس[ نیست، بلکه گزارش 

]=خبــر[ اســت. اخبــاری کــه از دل آن هــا »حکمــت« 

]=خردمنــدی[ بــرای »تدبیر« بیرون می آیــد، چیزی که 

در نهایت به یک »مشــی اســتراتژیک« ختم می شود نه 

یــک »علــم تئوریــک«. اینکه آلتوســر تصــّور می کند که 

ماکیــاول کاری کامــاً تــازه می کنــد که فقط به ارســطو 

اشارتی دارد، نه به دیگر فاسفٔه سیاسی مانند افاطون 

و دیگران، ناشی از این است که این کاِر به ظاهر تازه در 

حقیقت نه فقط برای ماکیاول، بلکه برای خود ارسطو نیز 

»غیریونانی« است. غیریونانی بدان معنایی که مربوط 

به نه فضایی مغایر با یونان بلکه مربوط به بستری است 

که خود یونان جزوی از آن است که یاسپرس از آن تحت 

عنــوان »عصــر مفصلی« یاد می کند. تقاطــع تمّدن ها و 

دولت شــهرهایی که در یک حیات تاریخمند-مراوادتی 

در حال به اشتراک گذاری تجارِب مجّرب خویش اند. از 

چیــن و هند تــا ایران و میان رودان و مصر، ســنخی متن 

شــکل می گیــرد که امــروزه آن را تحت عنــوان ژانری در 

ادبّیات با عنوان »آینٔه پادشــاهان« می شناســند. احیاناً 

دورتریــِن آن هــا متونــی همچــون نامه هــای پتاه هوتــب 

بــه فرزنــدش اســت. ســنخی اندرزنامــه، کــه  مصــری 

رّدپــای آن را ادبّیــات فارســی و آنــگاه اوایــل رنســانس 

می تــوان رصــد کــرد که متــن ماکیــاول نیز در بســتر آن 

نگاشــته می شــود. با این حال، پیوند ماکیاول با ســّنت 

ارسطویی سیاست نگاری، وضعّیتی از گذار نیز به متن 

او نیز می دهد که بدین ترتیب، در تاریخ اندیشٔه غرب 

موقعّیت خاص و در عین حال بسیار مبهمی می گیرد.

ماهّیــت این متون نگارش بر اساســاً مجّربات اســت. 

در سیاســت ارســطو دیگــر خبــری از پرســش های اّولّیــٔه 

دســت کم   – مبــادی  از  پرســش  یعنــی  همیشــگی اش 

به نحــو منســجم - نیســت، و در نتیجــه، خبــری از نگاه 

همیشــگی اش بــه تکوین تاریخی نظریه هــا و توصیف و 

نقــد آن ها برای تکمیل آن هــا در یک چارچوب نظام مند 

نیست. البته این بدین معنا نیست که ارسطو همچنان 

کار پتاه هوتب هــا را تکرار می کند. او همچنان مشــغول 

»مقوله بنــدی« اســت و بــه شــکلی ایــن بــار نه چنــدان 

منســجم در حال توضیح اَشکال حاکمّیت و ِاشکال های 

آن هــا هســت، اّما این بــار به تمامی »خصیصــٔه تعریف« 

جان اصلی اثر نیست. ارسطو فقط اینجا اشاره دارد که 

قوانین ۱۵۰ دولت شــهر را مطالعه کرده اســت. درواقع، 

سنخی تاریخ نگاری در میان است که متن را در ابهامی 

عظیــم فرومی برد که تو گویی ارســطو دارد نظر را صرفاً 

از ارسطو باید پرسید که 
جایگاه گزاره های پایٔه 
سیاست در لوگوس و 
آنگاه لوجیک کجاست؟ 
ع  سخن سیاسی چه نو
سخنی است؟ و نسبت 
این سخن با منشاء دانش 
یعنی تجربه چیست؟  آیا 
واقعًا در دستگاه فکری 
ارسطو این گزاره ها 
نمی گنجیدند؟ بعدها 
ابن سینا، معنا و جایگاه 
این گزاره ها را یافت، تحت 
عنوان »مجّربات«. که اگر 
به درستی دنبال می شد بسا 
می شد در نهایت به »علم 
سیاست« رسید
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از عمــل آن گونه که رخ داده اســت اســتخراج می کند. 

امری که ولو کسانی را شاد کند قطعاً خود ارسطو یکی 

از ایشــان نخواهد بود. چراکه فیلســوف برای ارسطویی 

که پیرو ســقراط اســت، دغدغــٔه اینکه امــور چگونه رخ 

داده انــد را نــدارد قبــل از این مســئله اش این باشــد که 

چــرا رخ دادنــد. و تاریخ تــا آنجا که تاریخ اســت، تاریِخ 

واقع بودگی هاســت کــه دیگــر قطعــاً پاســخگوی چرایــی 

نیست، بلکه صرفاً شرح چگونگی است.

توضیــح  الیب نیتــس  چنان کــه  یونانــی  تفّکــر  جــان 

می دهــد فراتــر رفتن از نــگاه کارکردی و عملــی به نگاه 

محــض و تئوریــک بود نه چونان ســنخی تفّکر انتزاعی، 

یــا آنچنــان کــه آلتوســر دوســت دارد بخوانــد 

ایدئولوژیــک یا تخّیلــی. بلکه چونان نقدی 

رادیکال با پرسش از مبادی که تمامی 

نظام باورها و اعمال بر اساس آن ها 

مبتنی هستند.

و  کانــت  کــه  همچنــان  

عمــًا  یاســپرس  ســپس 

حرکتــی  می دهنــد  نشــان 

کــه از میتــوس یونانــی به 

بــه  شــد  انجــام  لوگــوس 

»خردمنــدی«  میانجــی 

در  کــه  بــود  یــا حکمتــی 

بســتر عاّمی کــه یونان نیز 

جــزوی از آن بــود و در طول 

هــزار بلکه هــزاران ســال قوام 

گرفتــه بود. ایــن حکمت زبانی 

خطابــی  غیرنظام منــد،  ایجــازی، 

و شــاعرانه داشــت. بــه بیــان مــن، بــر 

اساس »مجّربات« قوام گرفته بود. حرکت 

از میتــوس بــه لوگــوس درون دیوارهــای بســتٔه 

یونــان و بی واســطه انجــام نشــد. ایــن حکمــت بــود که 

تســهیل گرِ این حرکت شــد. بنابراین، همینجا به وهمی 

دووجهی باید پایان داد، از یک سو نگاه خودتنهاانگارانه 

اروپامحورانــه ای را بایــد نقــد کــرد کــه یونــان را کامــًا 

منحصربه فرد می داند که به نحو درونی و بی واســطه از 

میتوس به لوگوس حرکت کرد، و از ســوی دیگر آن نگاه 

امروزی تر که اصل اصالت لوگوس و فلســفه در یونان را 

به دلیل ردیابی سرنخ های تأثیر حکمت در بیرون از یونان 

بر لوگوس، زیر سؤال برده و خاستگاه خود لوگوس را به 

بیــرون از یونــان منتقل می کنند در حالــی که این واقعاً 

بی معناست. در تأثیرات خردمنداِن دیگر ملل بر فلسفٔه 

یونان تردید نیســت اّما این بدین معنا نیســت که آنچه 

ایشــان گفتند فلســفه بود، یا حّتی میتولوژی بود، بلکه 

بدین معناست که حکمت بود. به جز مورد هند باستان 

که مقداری سیســتماتیک اســت که نیــاز به تحقیقاتی 

در آینده دارد، ما فعاً آنچه در دسترس داریم از مصر و 

میان رودان و ایران و چین، حکمت است، خاّصه آن گونه 

که بر پایٔه مجّربات بنا شده است که هدف از آن خاّصه 

در عرصٔه سیاست، »تدبیر« است. نوعی پختگِی عقل 

عملــی 

در تصمیمــات ابن القــوت نظر به تجــارب و آزمودگی ها 

کــه بــه موقعّیت نظــر دارند لــذا، حکمی چونــان قانون 

از آن هــا به راحتــی قابــل اســتخراج نیســت کــه ضرورتــاً 

مستلزم تناقض یا دست کم استثنا نباشد. خاّصه بیان 

ایــن تصمیمــات از الیه های اســتعاری زبــان، در هیئت 

خطابــه و جــدل و شــعر ســود می جوید و هــدف از آن ها 

اقنــاع و تهییــج و غیــره به خصــوص بــرای اثرگــذاری یــا 

برانگیزانندگی برای عمل است.
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بــه همیــن دلیل اســت کــه کانــت نگاهی منفــی نیز 

هــر  بــه  کــه  از حکمــت  قدرشناســی اش  به رغــم  دارد 

حال »فلســفه به ســبب شــاعری بــه تأخیر افتــاد«. نبرد 

اصلــی ســقراط مثــاً بــا خطابه به ویــژه با کســانی مانند 

گرگیاس، جّذابّیت زدایی از گزاره های مجّرب اســت که 

بداهت انگاری و مسلم انگاری آن ها را بزداید.

نظر به اینکه رســوبات هــردوی میتوس و حکمت در 

لوگوس و تقریرات یونانی آن همچنان باقی اســت، باید 

گفت که بســا به دلیِل پیچیدگی عرصٔه سیاســت، یکی 

از ســنگین ترین ایــن رســوبات از حکمــت، همچنــان در 

سیاســت اســت که حّتی ارســطو نیز در حوزٔه سیاســت 

توان کامِل انتقال از حکمت به لوگوس را ندارد و متنش 

اینجا بیشتر حکمت است تا فلسفه. ولو با تعّمق، فلسفه 

نیز در آن هســت. اساســاً کســانی مانند لئو اشــتراوس 

کــه فلســفٔه سیاســی را به مثابــٔه علم متقن بــا درنگ در 

اندیشــٔه هوسرل بر »نظریٔه سیاســی« رجحان می دهند 

و در نهایــت روح افاطونــی سیاســت را به مثابــٔه ایــدٔه 

بهتریــن جهــان ممکن نه اعمالــی در پی یک خیر عملی 

احیاء می کنند و با هگل هم داستا ن اند که فلیسوف یک 

تنهای جانســپار اســت که »در پی یک ایده آل اســت نه 

یــک خیــر عملی«، از این واقعّیــت غافل اند که حّتی در 

خود افاطون متأّخر نیز این قرائت ممکن اســت که در 

نهایت افاطون تن به این امر داده است که علمی برای 

سیاست ممکن نیســت و سیاست مجموعٔه تصمیمات 

ابن الوقــت حاکمــان، خاّصه از ســوی مونارشــی اســت. 

بــه هر حــال، جــدای از دفاع پذیری یــا دفاع ناپذیرِی این 

قرائت، نکته این است که رسوبات حکمت به هر حال، 

در نوامیــس و حّتــی جاهایــی از جمهــوری نیــز دیدنــی 

اســت. چــرا افاطــون کــه از مســیری ســقراطی حرکــت 

می کند این رسوبات را که قطعاً بدان ها خودآگاه است، 

در نهایت اندکی روا داشته است؟ عّلت آن نقلی است 

که دربارٔه سولون می آورد: »آن کاهن مصری به سولون 

گفــت که یونان تا ابد کــودک خواهد ماند زیرا تاریخ را 

نمی فهمد«.

افاطــون و ارســطو متوّجــٔه اهمّیــت معنایــی کــه آن 

کاهــن از تاریــخ مــد نظر داشــت بودند اّما تبییــن آن با 

لوگــوس دشــوار بــود. لــذا در بحــث از سیاســت نه تنها 

به ســیاق لوگوس پرســش هایی از چیستی و چرایی شهر 

و شهرگردانی و انواع حکومت را مطرح می کردند، بلکه 

به ذکر تاریخی اقدامات اســتراتژیک و حکمت مندرج 

در آن هــا نیــز می پرداختند. اّما ایــن تضادهایی را ایجاد 

نمی کند که در همه حال، ضرورتاً قابل حل باشند. زیرا 

جاهایــی دیگــر بحــث مثال و نمونــه برای ایده نیســت، 

بلکه تفّوق خود فاکت ها بر ایده هاست و دیگر صحبت 

بر سر مجال دادن به گزاره هایی است که از دل دوکسا 

آمده انــد، همــان گمان هــای عــادت وارٔه بســیاران. ایــن 

مغایر اصل پروژٔه ســقراطِی افاطون و ارســطو است. که 

قطعاً ناشــی از ســنخی ســهل انگاری یا اشــتباه نیســت. 

بلکــه ناشــی از ماهّیــت پیچیدٔه امر سیاســی اســت که 

تئوریــای آن نه به آســانِی دیگر حوزه ها اســتخراج و فهم 

می شــود نــه به آســانی دیگــر حوزه ها تفهیم شــده و کار 

می کند. لذا افاطون به ســرزمین سیاست که می رسد 

عمــاً مقــداری دســتش را از ســقراط رهــا می کنــد. اّما 

همینجاســت که پروبلماتیکی بسیار سهمگین را بر کل 

تاریخ اندیشــٔه غرب تحمیل می سازد. اینکه با گریختن 

سیاســت از زمین علِم بســتریاب، سیاســت بدل به امر 

آزارنــده می شــود. امــری کــه از ماکیــاول تا فوکــو – چه 

به نحــو مثبــت چه به نحــو منفی - در پی ســنخی تفّوق 

ناموّجه بر علم در معنای کّلی و ســقراطِی کلمه اســت 

)نــه در معنای علوم دقیقه(. توفیق محض اســتراتژیک 

ایده ای است که می کوشد علم را به تسخیر دربیاورد. 

این فقط در دنیای نولیبرالی نیست که سیاست مداران 

در جهــت مصالــح و منافع خــود را موّجــه می دانند هر 

علمــی را کنتــرل کنند، بلکه حّتی وسوســٔه گرامشــی و 

آلتوســر نیــز هســت که بــا رفتن ســراغ معنــای حکمتِی 

سیاســت، دیکتاتورِی پرولتاریا را به پادشــاهِی پرولتاریا 

ارتقاء دهند که ایده های »وسعت بخشــی« و »توفیق« 

را از شــهریار ماکیاول به حزب برسانند، و این یک تفّکر 

صرفاً اســتراتژیک اســت، با اینکه گرامشــی و آلتوسر در 

نهایــت بــدون توجیــه – چراکه نیازمند موّجه ســازی ای 

سقراطی است – هنوز فضائل اصلی را پشتوانه ای برای 

این اســتراتژی ها می دانند اّما نکته این اســت که از آن 

ســو، هر تأّملی را در این پشــتوانه  به مثابٔه ایده آلیســم و 

ایدئولــوژی و توصیِف فاقــد نقد، ایدئولوژی نامیده اند. 

بنابرایــن، فقط بنا به درکی شــعور متعارفــی گزاره هایی 

را کــه زمیــن اســتراتژی خــوب را از اســتراتژی بــد جــدا 

می کننــد پیشــاپیش پذیرفته انــد؛ ماننــد گزاره هایی از 

خــود ماکیــاول ماننــد اینکــه »شــر این اســت که شــر را 

شــر ننماییــم«. نفــس نامیدن شــر به مثابٔه شــر نیازمند 

رساله ای سیستماتیک »دربارٔه« شر است که این دیگر 

مشــمول تز یازدهــم اســت و دورٔه این سیستم ســازی ها 

گذشته است!

آن شهریاری که مد نظر 
ماکیاول است بدوًا انسان 
فرزانه ای است که درگیر 
حمالتی از همه سو به 
کشورش شده است و 
بنابراین، بایستی امور 
را به هر نحو در عمل 
تدبیر کند ولو این وسط 
هم عوامی فریفته شد یا 
هر اّتفاقی که در مسیر 
وسایل به سوی هدف 
شکل گرفت. اّما اینکه آن 
« باشد  هدف باید »خیر
دقیقًا در افالطونی ترین 
معنای کلمه، نه ماکیاولی 
شّکی دارد نه گرامشی و 
. برای توضیح  نه آلتوسر
و روشن سازِی این خیر با 
عقل صرفًا عملی و آن 
هم استراتژیک چه سخنی 
می توان گفت بجز گفتِن 
سکوت؟
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بنابرایــن، بــا اینکــه نــه ماکیاولــی نــه گرامشــی و نــه 

آلتوســر، بــاوری بــه »توفیــق بــه هــر قیمتــی« ندارند و 

مسئلٔه »فضیلت« را برجسته می کنند و عماً بنیادهای 

متافیزیِک اخاِق خود سیاست را پیشاپیش پذیرفته اند، 

اّمــا خــود متافیزیک و اخــاق را از کار انداخته اند و لذا 

مترومعیــاری دیگــر در کار نیســت کــه نه وســیله بلکه 

خــود هــدف را توجیــه کنــد. در اینکه هدف وســیله ای 

را توجیــه کنــد، نکتٔه اصلی این اســت که خود هدف را 

چــه چیزی توجیه می کند؟ چراکه آن شــهریاری که مد 

نظر ماکیاول است بدواً انسان فرزانه ای است که درگیر 

حماتی از همه ســو به کشــورش شده است و بنابراین، 

بایســتی امــور را به هر نحو در عمــل تدبیر کند ولو این 

وســط هم عوامی فریفته شــد یا هر اّتفاقی که در مسیر 

وســایل به سوی هدف شــکل گرفت. اّما اینکه آن هدف 

باید »خیر« باشد دقیقاً در افاطونی ترین معنای کلمه، 

نه ماکیاولی شــّکی دارد نه گرامشــی و نه آلتوسر. برای 

توضیح و روشن ســازِی این خیر با عقل صرفاً عملی و آن 

هم اســتراتژیک چه ســخنی می تــوان گفت بجــز گفتِن 

سکوت؟ 

 بنابرایــن، آلتوســرها می تواننــد ناخواســته توجیه گر 

نــگاه مســتبدانه ای باشــند کــه هــر بازاندیشــِی تفّکــر 

محضــی در مبــادِی مارکسیســم را بــه اســم »در عمــل 

مصلحت نیست«، تبرآگین کنند. این نگاه حّتی تصّور 

میشــل فوکــو از نقــد نیز که دیگر مســئله فقــط برخورد 

نیروها در زمین تولید گفتمان ها از ســوی قدرت اســت 

کــه نظام هــای دانش نیز صرفاً چنیــن محصوالتی لحاظ 

می شــود را ایجــاد کنــد. و فقط مســئله این نیســت که 

پراگماتیسِم یوتیلیتارینیســِم نولیبرال، حّتی دیگر برای 

فاســفه، شــغل رانندگــی ماشــین انباشــت را کــه آدام 

اســمیت بدیشــان مرحمــت فرمــود، از ایشــان گرفته و 

ایشــان را بــه برف پــاک آن ماشــین تقلیــل داده اند، بلکه 

مســئله این اســت که ماکیــاول در دفــاع از دولت مّلت 

غیــره  تجزیه طلبــان  و  مهاجمــان  مقابــل  در  ایتالیایــی 

حواّسش با نقل تجربّیات رومی، جمع همه چیز بود بجز 

اینکــه اصول او را، خــود آن مهاجمان و تجزیه طلبان نیز 

به زودی همان طوری برای مبارزات شــان ازآن خودسازی 

می کنند که گرامشی برای لنین کرد.

 ایــن دررفتگــی سیاســت از زمیــن دانــش، جایگاهــی 

اغراق آمیــز بــرای آن ایجــاد می کنــد. تــو گویــی زمیــن 

سیاســت نــه نتیجــٔه اندیشــه بلکــه آن زمینی اســت که 

اندیشــه نیــز جزو متعّلقات آن اســت. امــروز در جهانی 

ســخت بی معنــی زندگــی می کنیم که هر کســی از هر 

گروهــی و هــر فضائــی خــود را در موقفــی می بینــد که 

همان طور به فیلسوف امر کند که این امر را توجیه کن 

آن را نکن که یک کارفرما به یک گچکار می گوید اینجا 

را ســفید کــن آنجــا را گل بمــال. و فیلســوف نمی توانــد 

بــه جایی به جز اعمــاق کتابخانه ها بگریــزد که در مقام 

مشتی نوستالوژی زده تاریخ فلسفه را مرور کنند و برای 

هم مقاله بنویسند.

مقاومــت در چنیــن زمانه ای فقط از این طریق ممکن 

است که به یاد بیاوریم اگر حکمت در فلسفه رسوخی 

کرد که در وجه سیاســتش حّتی ارســطو نیز نتوانســت 

یــا نخواســت کامــل از آن بگریــزد، ایــن بدین معناســت 

که حکمــت در مقام یک فضای تفّکرِی غیرســیتماتیِک 

مبتنی بر مجریات در واقع عنصر ارزشــمندی همچون 

تدابیر برخاســته از زیســت جهان تاریخمند دارد که در 

آن به نحو پیشاتأّملی عناصر اخاقی و سیاسی و حقوقی 

و زیباشــناختی و غیــره در هم تنیده انــد. بازنگــری در 

خــود آن زیســت جهان نشــان خواهد داد کــه چگونه در 

دل زندگــی، مردمانــی، مثــاً ایرانیــان، تا حــّدی از تفّکر 

استراتژیک دفاع می کردند در عین حال که لجام اخاق 

بر آن می زدند. نگریستن به آثاری مانند بوستان سعدی 

و بــاب تدبیــر، نشــان می دهــد کــه باچندالیگِی ســیالٔه 

زیست جهان طرفیم نه تناقض. اینکه جایی استراتژیست 

اســت و چنــد بیت بعد ناصح اخاقی، ایــن به این معنا 

نیســت که سیاســت را خوب نفهمیده و تمیزش نداده 

اســت. تمایــزی قــرار نبــوده اســت در کار باشــد. اینجا 

سیاســت، تئوریک نیســت، بلکه ابرازهای پیشــابرهانی 

گسستٔه معرفت در اشکالی از بیان خطابه ای و شاعرانه 

و جدلــی بــر اســاس مجّرباتی اســت که به ســوی خیری 

نه چندان روشــن معطــوف بوده انــد. زمانی کــه ماهّیت 

تدبیر سیاســی در حکمت به خوبی درک شود، راه برای 

حرکــت به ســوی علم سیاســت آنگونــه که اشــتراوس ها 

خواهانــش بودنــد باز خواهد شــد. و باید بــه یادآورد که 

ارســطو شــاید خواسته اســت با تفاوت در سبک نوشتار 

سیاســتش – شــاید تا حــدودی در اخــاق نیکوماخوس 

نیــز ایــن را بتــوان تشــخیص داد – به ما چیــزی بگوید: 

علم سیاســت ممکن اّما بسیار دشــوار است و بنابراین، 

حکمــت سیاســی در مقــام یــک پختگی در عمــل، برای 

انســانی کارآزموده که درکی صریح یا مبهم از خیرهای 

اصلــی دارد، هنــوز کار می کنــد، ولــو ایــن نامــش علــم 

سیاست نیست و نمی تواند جای آن را بگیرد. 

نگریستن به آثاری مانند 
بوستان سعدی و باب 
، نشان می دهد  تدبیر
که باچندالیگِی سیالٔه 

زیست جهان طرفیم نه 
تناقض. اینکه جایی 

استراتژیست است و چند 
بیت بعد ناصح اخالقی، 

این به این معنا نیست 
که سیاست را خوب 

نفهمیده و تمیزش نداده 
است. تمایزی قرار نبوده 
است در کار باشد. اینجا 
سیاست، تئوریک نیست، 

بلکه ابرازهای پیشابرهانی 
گسستٔه معرفت در اشکالی 

از بیان خطابه ای و 
شاعرانه و جدلی بر اساس 
مجّرباتی است که به سوی 

خیری نه چندان روشن 
معطوف بوده اند
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کــوروش کبیر، کانــون عمدٔه توّجه یونان باســتان بود. 

او نه تنهــا بــا بنیان گــذاری امپراطــوری خــود توانســت 

تأثیر بســزایی بر آن ها بگذارد که الگویی چشــمگیر برای 

زمامــداری خود آنان محســوب می شــد. مشــهور اســت 

فیلســوفان سیاســی کاســیک که عمدتاً نمایندگان آرای 

افاطــون و ارســطو بودنــد، جمهــوری کوچک همســایه را 

چــون نســخه ای تمام وکمــال بــرای حکومتــی ویرتوئوس 

اعام نمودند. با این  وجود، آن ها ســتایش شــایان  توّجهی 

را نثار پادشاهی  نمودند، خاّصه پادشاهی ای که کوروش 

کبیــر بنیان نهاد. ســقراط افاطونی ها، از هنــر زمامداری 

کوروش کبیر به مثابٔه فراالگویی برای اندیشــه ای تابناک 

منتفع می شدند. آتنی بیگانه با قوانین،  پادشاهی کوروش 

را به منزلــٔه اصــول یکــی از دو حکومــت مــادر و همســو با 

دموکراســی، مــورد غــور قــرار می دهــد.۱ ارســطو در آرای 

سیاسی خود به روشنی پادشاهی ویرتوئوس را اعمال هنر 
سامان گری سکنٔه »شهرها و مردمان« قلمداد می کند.۲

این نقل قول از ارسطو گاهی به اسکندر کبیر اشاره دارد 

اّما ممکن است چنین نظری با عطف به چکید ه ای موجز 

از مدینــٔه فاضلــٔه گزنفون، در باب فضــل و کمال کوروش 

کبیــر نیــز مطرح گــردد. در میان نویســندگان کاســیک 

پیرامــون زمامــداری؛ گزنفــون به جهت دلبســتگی اش به 

الگوی مرتبط با پادشاهی کوروش سرآمد است، چراکه در 

پی واکاوی اش آن را به مراتب ژرف تر و بســیار گسترده تر 

از سایر نمونه ها یافت. بنا بر سیره و سّنت باستانی، رسالٔه 

اصلــی گزنفون با نام کوروش نامه تا حد بســیار زیادی به 

سیاست، و کمال مطلوب پادشاهی چندملّیتی هم راستا 

با )و چه بســا به قصد همــاوردآوری با( دولت شــهر آرمانی 
افاطون در جمهوری اختصاص یافته است.۳

درســت به  همان ترتیبی که شــرح و تفســیر کوروش تا 

اندازه ای به ما می آموزد که یونانیان چگونه مفاهیم مرتبط 

با پادشــاهی را دســتخوش دگرگونی قرار دادند، شیوه ای 

که با آن متفّکران امروزی به تأویل مجموعٔه کاسیکی از 

اندیشه ها پرداختند ]نیز[ می تواند تا حدودی آموزه هایی 

از مفاهیم مرتبط با پادشــاهی را برای ما به همراه داشــته 

باشــد که متمایز از گزاره های کاســیک است. در هر دو 

مورد، پایه گذار امپراتوری پارسی، کانون بحث ماست.

در ایــن مقالــه بر این ام شــرح دهم که بــرای نمونه چرا 

نیکولــو ماکیاولــی، اندیشــمند متأّخــر سیاســی، گزنفون 

وقایع نــگار زمامــداری کــوروش را به عنــوان منبــع اصلی، 

مقــّدم می شــمارد و روی هــم رفتــه نســبت بــه افاطــون 

و ارســطو و سیســرون در شــهریار و گفتارهــا اکثــراً بــه او 

اســتناد می کند. بدان گونه ای که متوّقعم، به ایضاح این 

دلیل می پردازم که در میان متفّکران متقّدم، گزنفون به 

نسبت بسیار چشمگیری با تأّماتش در باب فضل و کمال 

کوروش، به پادشاهی خردمحور، توسعه طلب، چندملّیتی 

و مّتکــی بر شــکوهمندی - که در تکاپوی توانمندســازی 

مادی نهادهای منحصربه فرد خود اســت و به تبع، ناچیز 

شــمردن جذابّیــت جمهوری هــای کوچــک کــه تــوأم بــا 

سیاســت غیرتوســعه طلبانه و ریاضــت اقتصادی اســت، 
وسعتی دوچندان بخشید.۴

به  بیان دیگر، آرمان ســازی گزنفون پیرامون پادشــاهی 

کــوروش کبیر بــا یکی از ســرخط های اصلــی توصیه های 

ماکیاولــی مبتنــی بــر هنــر زمامــداری واقع گرایانه تــر که 

بی هیــچ تردیــدی معطــوف بــه قــدرت حداکثــری و رفاه 

اقتصادی است مطابقت دارد.

گزنفون، هم در روزگاران کهن و باستانی و هم در دوران 

رنســانس، در مقام یکی از بهترین واقعه نگاران پادشاهی 

مورد ســتایش بــود. بر این باورم، کــه به لحاظ نظری برای 

ماکیاولــی ســهل تر ایــن بــوده تا بــه اعتبــار مــورد احترام 

ســقراطی متوّســل شــود، تا اینکه به طریقــی دیگر تمامی 

مزّیت مربوط به جمهوری غیرتوســعه طلبانٔه باســتانی را 

کم اهمّیت جلوه دهد. افزون بر این، با مقایسٔه دقیق آنچه 

ماکیاولی »زندگی کوروش، نوشتٔه گزنفون« می نامد، در 

تباین با آنچه او سعی دارد در باب کوروش واقعی و نحؤه 

دستیابی اش به قدرت به ما بفهماند؛ درخواهیم یافت که 

کدام مقوله در باب مفهوم پادشاهی ماکیاولی مشّخصاً 

مدرن اســت، به قســمی که او باید در پایان، مسیر خود را 

حّتی از موافق ترین نمونه های دوران کهن جدا سازد.

۱
در فصل ششم کتاب شهریار، نوشتٔه ماکیاولی، ویرتو 

به منزلٔه قابلّیتی است که نه با تکیه به فورتونا که با اثبات 

چیرگی فرد بر آن تصریح می گردد. بر خاف پیشینیان که 

باور داشتند، انطباق یافتن با الگوهای طبیعت به معنای 

دستیابی به ویرتو است؛ اینک ویرتو معادل قدرت مقابله 

در برابر طبیعت در نظر گرفته می شــود. از این رو، تمایز 

پیشــین میــان ویرتو و شــرور با تمایــز بین اّتــکای به ویرتو 

و تکیــه بــر فورتونــا جایگزین می گــردد. چنان که بررســی 

خواهیــم کرد ایــن تعریف بــرای حکمرانــی ویرتوئوس در 

مفهوم سّنتی آن - که منبع قدرت نیز محسوب می شود 

کماکان مثمرثمر است.

در فهرســت شــهریارانی کــه بــه عّلت توانایی شــان در 

اکنون با تعّمقی 
موشکافانه تر در رابطه 

با کوروش نامه از دید 
جهان شمول ماکیاولی، 

خواهیم دید که نمی توان 
با »اقبال محض« و تنها با 
اعمال خشونت »عریان« 
به بزرگی رسید، در مقابل 

با »ترکیبی از نیرنگ و 
خشونت، استفاده از اعمال 

زورغیرمستقیم یا استعمال 
تدلیس به منزلٔه اهرم 

فشاری پنهان یا تهدید به 
اعمال قّؤه قهریه می توان 

به یک امپراتوری عظیم 
دست  یافت
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چیرگی بر فورتونا دارای »ویرتویی سرآمد« اند نام کوروش 

کبیر در کنار موسی، رمولوس و تسئوس قرار گرفته است. 

در اینجــا مجموعــه قوانین باســتانی و دیانــت ابراهیمِی 

مرتبــط با حکمرانی به تدریج با هم تلفیق می گردند؛ زیرا 

نه تنها یک پیامبر ) موســی( با حاکمان ســکوالر )رمولوس 

و تســئوس( یکســان انگاشته می شود و در نتیجه بر شرح 

تورات از زبان اســپینوزا تقــّدم می یابد؛ که عکس آن نیز 

صادق می گردد – بدین معنا که فرمانروایان سکوالر با یک 

پیامبر متناظر می شوند. چنین »شهریارانی« تنها چیزی 

که از بخت نصیبشان می گردد، »فرصتی است که آن ها را 

قادر می سازد تا هر شیوه ای که مطلوبشان است را مرسوم 

کنند«. توانمندی 

خــدا در مقــام صنعتگر اصلــی جهان، هیئتــی را در بطن 

ماده ســامان می بخشد که صورت بندی چیره دستانه اش 
را به روشنی قابل تمایز می سازد.۵

ماکیاولی به طور نظری این اســتعداد الهی را به منظور 

شکل بخشــی مجّدد طبیعت به عاملّیت شــاهانٔه انســان 

واگذار می کند که به معنای فسخ تمام و کمال سّنت های 

باســتانی و مسیحی اســت. از نگاه ارســطو، دولت مردی 

و زمامــداری بایــد تــا ســرحد ممکن بر پرورش شــخصّیت 

به طریق آموزش و بســتر و شرایطی مساعد مّتکی باشد: 

بازآفرینــی طبیعــت بــا بهــره وری اقتصــادی و بازآفرینــی 

طبیعــت انســانی از راه اصاحات مســتبدانه، به شــّدت 

مأیوس کننــده اســت.۶ از دیــدگاه آگوســتین قدیس، هر 

مرتبه  از ویرتویی که انسان قادر به تحصیل آن باشد، تنها 

بــا انقیاد در برابر مشــّیت الهی مّیســر می گردد. انســان 

به تنهایی قادر به حصول هیچ چیز نیســت.۷ در حالی  که 

بزرگان روزگاران باستان و مسیحّیت، ما را به تکیه زدن بر 

دهش بخت )طبیعت یا مشّیت الهی( ترغیب می کنند، 

از دیدگاه ماکیاولی بخت نامســاعد در حقیقت بر اقبال 

مســاعد ارجحّیــت دارد؛ چــرا کــه ما را به ســتیزه و تقابل 

وامی دارد:

»پس بر موسی واجب شد، قوم بنی اسرائیل را در مصر 

دریابــد که بــه بردگی مصریان گــردن نهاده بــود، تا برای 

رهایــی از بنــد و بندگی، به متابعتش برخیزند. همچنین 

ســزاوار بــود کــه رمولوس در بــدو تولّد از ســرزمین پدری 

خــود، آلبــا، رانده شــود تا به پادشــاهی روم دســت یابد و 

ســرزمین آبــاء و اجــدادی را دوباره بنیان نهــد. کوروش 

می بایــد نارضایتی پارســیان را نســبت بــه امپراتوری 

مادها و سستی و انحطاط آن ها را به عّلت صلحی 

درازمّدت در می یافت«.

بــه  مربــوط  روایــت  می رســد  نظــر  بــه  چــرا 

کوروش، برخاســته از خاستگاهی گنگ، در مقام 

مخاطره جویــی کــه مردمانی از قوم پــارس را گرد 

هم می آورد که پیش  از این، زیر یوغ بردگی مادها 

بودنــد؛ بــا ابهــام بســیاری به هــرودوت منتســب 

گردیــده اســت؟ زیرا در روایات گزنفــون، کوروش با 

هر آنچه دربارٔه وی روایت شده مطابقت دارد؛ اّما این 

تشابهات بیشتر به موهبت بخت می ماند - این حقیقت 

را نمی توان کتمان کرد که کوروش در مقام پســر پادشاه 

پارس و فرزندزادٔه حاکم مستبد همسایه که تا حد زیادی 

خیراندیش بود زاده شد، او بود که شایستگی کوروش را 

تشخیص داد و موجبات ارتقای وی را در میان مادها به  

بهای از دست رفتن پسر خود و وارث تاج و تختش فراهم 

آورد و فراتــر از همــه آموزش عالی کــوروش جوان بود که 

از جمهوری پارس یعنی ایده آل ســازی جمهوری اسپارت 

حاصــل آمد. در روایات گزنفون پارســیانی که رها از یوغ 

بردگی مادها بودند حکومت خودگردان خود را داشــتند 

که به شّدت، به تعلیمات مدنی در راستای خیر همگانی، 

مقیــد بود. کوروش گزنفون، با توّســل بــه جاه طلبی های 

دیگــر نجیب زادگان جوان، جرقٔه ظهور پارس از جمهوری 

کوچــک بــه امپراتــوری را مشــتعل می ســازد و افق هــای 

گســترده ای از شکوه و ثروت را می گشاید. اگرچه آشکار 
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اســت کــه آن هــا بــه آموزش هــای شــاق و توأم بــا ریاضت 

داخلی اکتفا نمی کردند.

ماکیاولــی تمامی این کیفّیــات را - پیوندهای پیچیده 

و درهم تنیدهٔ  داخلی را میان منش و استعداد طبیعی و 

شکل دهی شــخصّیتی آموزش دیده و شــرایط موروثی( از 

نظــر انداختــه و در عوض آن  روایت ســادٔه هــرودوت را از 

یک ماجراجوی گمنام به ما می دهد که حاکی از رهبری 

و هدایــت شــورش مردمــی ســتمدیده به ســوی فتوحاتی 
گسترده است.۸

نکتٔه اصلی این بحث به گفتٔه ماکیاولی این است که 

»پیامبران مسّلح کامیاب می شوند، در حالی  که رسوالن 

غیرمسّلح شکست می خورند.« اگرچه اسلحه به تنهایی 

کفایت نمی کند. یک شهریار با ویرتویی حقیقتاً چشمگیر 

و شاخص باید نزد مردم در مقام یک پیامبر »مورد تمجید 

و تکریــم قرار گیــرد«. حاکمان ســکوالر و مذهبی )از نظر 

ماکیاولــی تمایزی میــان این دو موجود نیســت(، هر دو 

از قدرت نامحدود خود در اوج دستاوردهایشان بهره 

می برنــد تــا تاریخ ظهــور خود را با عطف به ماســبق 

شــکل ببخشــند و روایتی از خود بر جای بگذارند 

کــه تا ســرحد امکان بــه حذف عدم مشــروعّیت 

و خون ریــزی و کشــتار از تبــار و خاستگاه شــان 

بینجامــد و نــام فرمانــروا را بــا گردهــم آوردن 

فضیلت هــای اخاقی، برای آینــدگان پاک و منّزه 

ســازد. فحــوای کام اینکــه، به طور قطع موســی 

روایتی را که در باب او از تورات دریافت می کنیم، 

شــکل داده اســت. )تقّدم ارائٔه اســپینوزا از موســی و 

بنیان گــذاری یهودیت برای برقراری انســجام اجتماعی 

در میــان عبریــان(. در حالی  که تســئوس و رمولوس نیز، 

در کسوت ملهمان و حاکمانی از سوی پروردگار به تاریخ 

پــا نهاد ه انــد. در همین راســتا می توان کــوروش واقعی را 

)پیامبر مســّلحی که از هیچ برخاســت( به شــکل روایتی 

پیراســته و مهّذب در کوروش نامه که خود را به آیندگان 

می سپارد متصّور شد.

۲
ماحظــات فوق بــه ما کمک می کند تا شــرح افزون تر 

ماکیاولی را پیرامون کوروش در گفتارها به فهم در آوریم 

که این به نوبٔه خود ما را برای نقد گسترده  حول زمامداری 

دوران باســتان با فراهم آوردن فهرســتی متعارف از ویرتو 

در فصل های ۱۵ و ۱۸ شهریار آماده می کند، جایی که هم 

کــوروش ماکیاولــی و هم کوروش گزنفــون نقاب از چهره 

می اندازد و موتیف اصلی را جان می بخشد.

نخستین مجموعه ارجاعات به کوروش در جلد دوم، 

فصل هــای یازده تا ســیزده گفتارها آمده اســت. موضوع 

کّلــی در قیاس مزّیت های بهره گرفتــن از قدرت و تدبیر 

و چگونگی اثربخشــی آن ها بر شــهرت یک شهریار است. 

در فصــل ۱۱ کتــاب، ماکیاولــی اســتدالل می کنــد؛ نباید 

بــا رهبرانی ائتاف کرد که از شــهرت زیادی برخوردارند 

اّما فاقد قدرت الزم در پشــتیبانی از این شــهرت اند. این 

موضوع به فصل ۱۲ منتقل می شود جایی که ماکیاولی این 

اصل را در نظر می گیرد که اگر از دشــمنی بالقّوه واهمه 

دارید، باید به سرزمین او یورش ببرید تا اینکه منتظر حملٔه 

او باشید. مادامی 

که منتظر حمله باشــید، حّتی اگر دشــمن را در مرزهای 

خــود شکســت دهید؛ او همچنان پادشــاهی خــود را، بی 

هیــچ گزنــدی حفظ خواهد نمــود تا روزی دیگــر که برای 

تهدیــد شــما قــد علــم کنــد. چنان کــه در ســرزمین او به 

وی یــورش بریــد و چیــره شــوید، این بیم را برای همیشــه 

زدوده ایــد. ماکیاولــی با تکیه  بر روایت هــرودوت مّدعی 

می شــود، کــرزوس ایــن انــدرز را بــه کــوروش، در رابطــه 

 بــا حملــٔه تومیریــس، ملکــٔه ماســاگت داد. همچنین وی 

می افزاید؛ گفته شده هانیبال همین توصیه را برای حمله 

به رومیان در سرزمین مادری خود )ایتالیا( به آنتیوخوس 
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به کار برده است. احتماالً این تشابه بسیار عامدانه است، 

زیــرا همان طور کــه بــه زودی در نظر خواهیــم گرفت، در 

فصل ۱۷ شــهریار، ماکیاولی به  مواجهٔه دوبارٔه هانیبال با 

کوروش واقعی در مقابل کوروِش گزنفون دست می زند.

در فصل سیزدهم از کتاب دوم، ماکیاولی این موضوع 

را پیش می کشد که »فرا رفتن از جایگاهی دون به بزرگی 

بیشتر با اّتکای به فریبکاری حاصل می شود تا اعمال زور و 

قدرت«. آنان که تبار پست و مبهمی دارند، تنها از طریق 

زور یا تدلیس یا ترکیبی از این دو می توانند به بزرگی دست  

یابند. با این وجود کسانی که »شاید مرتبه شان را دیگری 

به آن ها ارزانی داشــته و یا آن را به ارث برد ه اند.« به کّلی 

از کانون توّجه کنار گذاشــته می شــوند. به عبارت  دیگر، 

آنــان کــه در مقام شــهریاری زاده می شــوند مورد عنایت 

بخت قرار گرفته اند، از این رو، ناچار نیستند که صرفاً بر 

ویرتوی خود که در فصل ششم کتاب شهریار گفته شده، 

تکیــه کنند. کوروش گزنفون که پســر کمبوجیه پادشــاه 

پارس است، به طور قطع با این الگو مطابقت دارد؛ 

درحالی که کــوروش هرودوت این گونه نیســت. 

نخســتین ســطر از اســتدالل ماکیاولی این است 

کــه می تــوان از »تباری گــم یا ناچیــز« با تدلیس 

به عظمت رسید نه با »صرفاً اعمال زور آشکار«. 

بــه نظــر می رســد این بدان معنی اســت کــه فرد 

می تواند با تلفیقی از زور و تدلیس و یا اِعمال زور 

غیرمستقیم )در تقابل با اِعمال زور آشکار( نیز به 

بزرگی رسد.

به منظــور ایضــاح بیشــتر؛ مفّصل ترین مبحث 

ارائه شــده از ســوی ماکیاولــی در بــاب کــوروش 

گزنفون، از این قرار است:

»کوروش در نخستین لشکرکشی خود در برابر 

پادشــاه ارمنســتان، نیرنگ بســیاری بــه کار برد. 

گزنفــون ضــرورت تدلیــس را در زندگــی کوروش 

تصریح می کند و خاطرنشان می سازد کوروش با 

بهره گیری از تدلیس و بدون به کارگیری خشونت، 

پادشاهی وی را به تصّرف خویش در آورد. او این 

عمل را تنها بدین گونه تعبیر می کند: شــهریاری 

که اهدافی بزرگ در سر دارد؛ باید توانایی فریفتن 

را بیاموزد. همچنین کوروش، هوخشتره، پادشاه 

ماد و دایی خود را در موارد متعّددی فریب داد. 

به نظر می رســد بــدون این تدلیس هــا او هیچ گاه 

قــادر نبــود عظمتی که بدان دســت یافته بــود را 

حاصل نماید«.

اّما خواننده باید از اینکه این تصویر تا بدین حد 

با مضمون خود ماکیاولی مبنی بر رسیدن از مرتبه ای دون 

به عظمت و بزرگی متناسب است شگفت زده شود. زیرا 

کوروش گزنفون هرگز مردی با تباری گم یا ناشناخته نبود. 

در واقع کوروش در مقام پســر کمبوجیه و نؤه آســتیاگ، 

دقیقــاً در گروه دیگــری قرار می گیرد کــه ماکیاولی آن را 

الزم به تأّمل ندانسته است: »مرتبه ای که شاید دیگری به 

آن ها ارزانی داشته و یا آن را به ارث برده اند.«

بــرای مــن این گونــه اســت آنچــه ماکیاولــی را بــه ایــن 

برداشت رســانده، تصدیق روایت آشکار گزنفون پیرامون 

کوروش است؛ اّما آن را با روایتی واقعی تر از شجره و تبار 

اصلــی کوروش ) نزدیک به روایت هرودوت( تکمیل کرده 

اســت تــا خواننده را مجــاب نماید کــه در نهایت چگونه 

ممکن اســت تصویر حقیقی کوروش با روایت گزنفون از 

او در مقام شهریاری مشروع که از بدایت امر، اصل و تبار 

واالیی داشــت برای آیندگان بر جــای بماند؛ بنابراین او تا 
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اندازه ای در ارتباط با زمامداری کوروش به برخی شواهد 

بااهمّیت از روایت گزنفون تکیه می کند اّما خود را به این 

روایات محدود نمی سازد.

همان طــور کــه پیش تر اشــاره شــد؛ گزنفــون به وضوح، 

اهمّیــت نیــاز بــه تدلیــس را نشــان می دهــد. کــوروِش 

او، پادشــاهی ارمنســتان را بــا اســتفاده از خدعــه بــدون 

به کارگیری قّؤه قهریٔه »آشکار« سرنگون و تصّرف می کند. 

با این  حال اعمال فشار هنگفت با تظاهر به حمله از سوی 

کــوروش نیــز، به نوعــی همــان زور یا دســت کم تهدیدی 

بــرای به کارگیــری زور و قّؤه قهریه اســت. تظاهر به حملٔه 

مداوم به جنگ ختم می شود؛ همچنان که فریب مداوم 

به خشونت می انجامد. )جلد ۳، فصل ۳۹( »یک فرمانده 

باید از تمام موقعّیت ها آگاه باشد.«، ماکیاولی در آخرین 

ارجاعــش به کــوروش، تمایز میان اعمــال زور و تدلیس را 

محو می کند:

»گزنفون در باب زندگی کوروش به ما نشان می دهد، 

هنگامی که کوروش می خواست پادشاه ارمنستان را مورد 

تاخت و تاز قرار دهد، در طرح ریزی این پیکار به مردانش 

خاطرنشــان ســاخت کــه این نبرد چیــزی بیــش از یکی از 

همان شکارهایی که اغلب با همراهی او انجام می دهند 

نیســت. او بــه افرادی که بــرای کمیــن در ارتفاعات کوه 

گسیل ساخته بود متذّکر شد آن ها مانند کسانی هستند 

که برای به دام افکندن شکار،  بر روی پشته ها تورها را نگاه 

می دارند و آنان که در دشــت ها می تازند مانند کســانی 

هســتند که شــکار را به هیجــان می آورند تــا از کنام خود 

بیرون افکنند و درون تورها گرفتار آورند«.

با ارجاع به جلد ۲ کتاب، فصل ۱۳؛ همان طور که پیش تر 

ذکر شد، ماکیاولی تا حدودی به صراحت اظهار می کند؛ 

گزنفون بر این باور است که کوروش مکرراً در پی فریب 

هوخشــتره بــوده اســت. این دیــدگاه ممکن اســت از نظر 

کســی که کوروش نامه را بدون تفسیر ماکیاولی مطالعه 

می کنــد، چندان واضح نباشــد. کــوروش نه تنهــا بارها با 

قساوت بسیار هوخشتره، وارث تاج وتخت ماد را فریفت؛ 

که آستیاگ، پدربزرگ مستبد او به شّدت مجذوب قریحه 

و توانایــی کوروش شــده، به تدریج به کــوروش اجازه داد 

کــه پســر نگون بخــت و وارث حقیقــی اش را تبعید کند. 

هوخشــتره به این جانشینی در عوض ابرازخشم و غضب 

بــا تفویــض قــدرت واکنش نشــان داد. بعدها کــوروش با 

مجاب ساختن او و محصور ساختن وی با تجّمل و عیش، 

او را در مقام حاکم دست نشــاندٔه خود گماشــت.۹ دلیل 

عمدٔه پیشروی کوروش تا مقام رهبری ماد، تزویر بی وقفه 

نیست، اگرچه قطعاً نیرنگ در آن دخیل است اّما عاطفٔه 

غریزی نیای وی و تمیز دادن به موقع شایستگی های ذاتی 

فرزندزاده اش نیز در این پیشرفت بی تأثیر نبوده است. به 

در روایت ماکیاولی، گویا 
مبنای هوشیارانه دربارٔه 

 ، تفسیر درست، بیشتر
ح مناسبی قرار  پیرامون شر
گرفته که گزنفون در باب 
کوروش به منزلٔه نمونه ای 

تمام عیار از ویرتوی 
پادشاهی نوشته  است؛ تا 

روایت هرودوت دربارٔه 
یک جاه طلب غاصب 

جنایت پیشه که با قدرتی 
سرسختانه از طالعی ناپیدا 

به مقام امپراتوری می رسد
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تعبیــری دیگر، کوروِش گزنفون اساســاً با اّتکای به بخت 

مســاعدی کــه از زمــان تولّدش به او رســیده بود، شــرایط 

محیطی و برخورداری از دلســوزی یک حامی سالخورده، 

توانست به درستی شایستگی های خود را بشناسد. با این  

وجود، ماکیاولی در ارتباط با این اســتدالل کاماً سکوت 

اختیار می کند.

اکنون با تعّمقی موشکافانه تر در رابطه با کوروش نامه 

از دید جهان شــمول ماکیاولی، خواهیم دید که نمی توان 

بــا »اقبال محــض« و تنها با اعمال خشــونت »عریان« به 

بزرگی رســید، در مقابل با »ترکیبی از نیرنگ و خشــونت، 

اســتفاده از اعمــال زورغیرمســتقیم یا اســتعمال تدلیس 

به منزلٔه اهرم فشاری پنهان یا تهدید به اعمال قّؤه قهریه 

می تــوان به یک امپراتوری عظیم دســت  یافت. اگر برای 

درک درســت گفتار گزنفون از تفسیر ماکیاولی استفاده 

کنیــم، شــواهدی را بــرای تأیید این اصــل خواهیم یافت. 

این امر می تواند به دالیلی صدق کند؛   اینکه یا ماکیاولی 

شــواهد ارائه شده از سوی گزنفون، در رابطه  با کوروش را 

دقیق تر از خود گزنفون شرح داده و یا به این دلیل است 

که خود گزنفون آگاهانه شــواهدی را در اختیار مخاطب 

قــرار می دهــد تا نشــان دهــد کوروش کــدام اقدامــات را 

)هماننــد فریــب مکــّرر هووخشــتره( انجــام داده اســت، 

قاعدتاً این نخســتین آینه  از شــهریاران اســت که گزنفون 

آن را به طرز شایســته ای جا داده تا به تصویر درخوری از 

شهریاران مزّین شود. محققاً حّتی این احتمال را می توان 

گمانه زد که با خواندن کوروش نامه از دیدگاه ماکیاولی، 

گزنفون تأکید به استفادٔه کوروش از فریب دارد تا اینکه 

بخواهد بهره برداری بسیار ژرف او را از خشونت و تحمیل 

از نظرها دور بدارد.

به بیانی دیگر، خوش رنگ و لعاب ترین و الیٔه سطحی 

روایت گزنفون جایی اســت که کوروش مظهر اعایی از 

فضیلت سّنتی است و تحت الحمایٔه حامی دلسوزی قرار 

داشــته که شایســتگی های او را شناسایی کرده، محتمل 

اســت با بررســی دقیق تر به رگه های عمیق تری رسید که 

استعمال مبسوط او را از تدلیس آشکار می سازد، تا زمانی 

که ما تعریف جدید ماکیاولی را از مفهوم ویرتو در معنای 

چیرگــی بر بخت در نظر نگیریــم؛  این مفهوم در الیه های 

عمیقی از اعمال خشــونت عریان و غصب و زورســتانی، 

پنهان می ماند.

هنگامی که ماکیاولی می گوید؛ گزنفــون »باور دارد« 

که کوروش دست به اقدامات منحصربه فردی زد؛ شاهد 

بازتابــی از آنچــه »در فصــل ۶ کتاب، در باب شــهریارانی 

بــا ویرتویــی خارق العاده« آمده هســتیم، مبنــی بر اینکه 

آن هــا آزادنــد تا » هــر قالبی که مطلوب نظرشــان اســت« 

بــه ماده بدهند. شــاید کــوروش واقعی، تبار و خاســتگاه 

خــود را بازآفرینــی و روایت زندگی و پیشــینٔه خود را از نو 

ســاخت؛ به گونــه ای کــه به نویســندگانی ماننــد گزنفون 

اطّاعــات الزم را جهــت نــگارش روایتی دلپذیرتــر ارزانی 

داشــته اســت. یا شاید گزنفون خود به  نوعی شهریار بود، 

شــهریار گمانه زنی هــا همچــون ماکیاولــی، شــکل دهندٔه 

»اســلوب و نظــم نوین از مجرای قدرت« کــه »کوروش را 

به الگویی برای دولت مردان آینده« مبّدل می کند. به هر 

روی، در روایت ماکیاولی، گویا مبنای هوشیارانه دربارٔه 

تفسیر درست، بیشتر، پیرامون شرح مناسبی قرار گرفته 

کــه گزنفون در باب کــوروش به منزلٔه نمونه ای تمام عیار 

از ویرتــوی پادشــاهی نوشــته  اســت؛ تــا روایت هــرودوت 

دربــارٔه یک جاه طلب غاصب جنایت پیشــه کــه با قدرتی 

سرسختانه از طالعی ناپیدا به مقام امپراتوری می رسد. از 

آن رو که استدالل ماکیاولی مجاب کننده است، می توان 

کوروش نامــه را بــا ذهنّیتــی ظنیــن و مبتنی بر سیاســت 

واقع گرایانــه بازخوانــی کــرد. بگذاریــد مثالی بیــاورم که 

ماکیاولی پیرامون آن ســخنی به میــان نمی آورد )هرچند 

در ادامه متذّکر خواهم شد که ماکیاولی به این موضوع 

اشــاره نمــوده اســت(، در بخشــی از روایــت کــوروش که 

بسیار زبانزد است؛ وی ملکه پانته آ را به اسارت می گیرد 

و برای محافظت به گماردٔه مورد اعتماد خود، آراسپاس، 

می ســپارد. پــس از گفتگویی با کــوروش، آراســپاس اّدعا 

می کند؛ می تواند بر اشــتیاق شــهوانی خود فایق آید و به 

وظیفٔه محافظت از ملکه مقّید باشد؛ بی آنکه اسیر زیبایی 

وی شود. در واقع، آراسپاس با هتک حرمت و تجاوز ثابت 

می کنــد که نمی تواند از عهدٔه پیمان خــود برآید. پس از 

اینکه ملکه خود را به زیر سایٔه حمایت کوروش می کشاند؛ 

کسی که به شّدت نسبت به او مهربان و نجیب است، در 

این هنگام آراسپاس، مباشر جوان هوس ران از قدرت خلع 

می شــود و اندکــی پــس از آن دیگــر اثــری از او در روایات 

نیســت. آیا بعد از به پایان رســاندن نقش خود، به سادگی 

از روایت خارج می شود؟ یا با نگاهی ماکیاولیستی به این 

موضوع می توان چنین برداشــت کرد که »ناپدید شدن« 

او ارتباطی با ناکامی وی در برآورده کردن فرمان شهریار 

داشته است؛ مانند قهرمان سابق استالین که به یک باره 

ناپدید می شــود و در ادامه، نام او از تاریخ آیندگان »قلم 
می خورد«.۱۰

نمایانــدن اینکه کوروش در امور شــهوانی تا چه اندازه 

از آنجا که ماکیاولی، 
کوروش را به ترتیبی معرفی 
می کند که گویی از بدایت 
امر از فضایل اخالقی 
برخوردار بوده و این 
کیفّیات سرچشمٔه کامیابی 
او گشته، استداللش 
این گونه است که کوروش 
کیفّیات کامًال متناقضی 
را از خود به نمایش 
می گذارد، کیفّیاتی که در 
نگرش سّنتی شرور تلّقی 
می شد، و قدرتی را رقم 
زدند که این آزادی را به 
او ارزانی دارد تا خود را 
دوباره طوری شکل دهد 
که از فضایل سّنتی با 
عطف به ماسبق برخوردار 
گردد
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عفیف و خویشتن دار بوده است؛ در قیاس با زیردستانی 

که در این آزمون مردود و متعاقباً از قدرت ساقط و ناپدید 

می گشتند، یحتمل نشــان می دهد که چگونه شهریاری 

مانند کوروش می تواند با گزینش موادی که او از آن ها در 

جهت توصیف خود به خدمت می گرفت، نگرش آیندگان 

را نســبت به خود رقم بزند. ایــن بهره برداری ها همچنین 

قدرت نویسندگانی مانند گزنفون که می توان آن ها را به 

لقب شهریاری منسوب کرد؛ در شکل دهی به همان مواد 

را تصریح می کند.

این خواننده است که باید استدالل کند؛ آیا در ارتباط 

بــا آراســپاس، آن روایــت پیش زمینٔه صوری بیشــتر صدق 

می کندـ  روایتی که در آن آراسپاس با به سرانجام رسیدن 

نقشــش در داســتان، به ســادگی از روایت خارج می شودـ  

یا اقتباس تاریک تر، مبنی بر تفسیر ماکیاولیستی دربارٔه 

سرنوشت او است که حقیقت دارد.

روشــن نیســت آیا این ماکیاولی اســت که حساســّیت 

بدبینانٔه خود را به گزنفون منســوب می کند یا صرفاً در 

پی این اســت ما را فرابخواند تا با نگرشــی منفی شــواهد 

گــردآوری شــده به دســت گزنفــون را بازخوانــی کنیــم. 

دیدگاهی که بیشــتر بر نگرش واقع گرایانه تر هرودوت از 

کــوروش در مقــام فردی که مرهون هیچ نیســت؛ مبتنی 

می باشد. مردی که در گرو بخت یا فروتباری خود نیست 

و بایــد بــرای دســت یافتن بــه هر چیزی به مبارزه دســت 

بزند.

۳
مجموعــٔه دیگــری از فصول کتــاب که بــه گفتار هایی 

در ارتبــاط بــا کــوروش پرداختــه، جلــد ۳، فصل هــای ۲۰ 

تــا ۲۳ اســت. محورّیــت موضــوع در ایــن فصــول مزایای 

نســبی حاکمی است که از یک ســو، سخاوت و انسانّیت 

و از ســویی دیگر شــقاوت و درشــتی را به معرض نمایش 

می گذارد. این فصول، قیاس کوروش، هانیبال و اسکیپیو 

را در برمی گیرند؛ بنابراین باواسطه این بحث را هم راستا 

با بررســی فصل ّهای ۱۵ تا ۱۸ کتاب شــهریار که در بخش 

بعــدی مقاله آورده شــده اســت، بــا  دّقت بیشــتری مورد 

واکاوی قرار می دهیم.

ماکیاولی فصل ۲۰ از جلد ۳ کتاب را با ارائٔه این دیدگاه 

برای بررسی آغاز می کند که »چه بسا گاهی فعل نیکوی 

انســانی در قیــاس بــا عمــل خشــونت آمیز و ددمنشــانه، 

اثرگــذاری بیشــتری در روحیــٔه انســان بر جای بگــذارد.« 

البته ما به ســرعت متوّجٔه قید و شرط می شویم: گاهی و 

نه همیشه.

رهبری انسان مأبانه 
متناسب با نظام پادشاهی  

به مانند آنچه کوروش 
بنیان نهاد، مایٔه خوشبختی 

و کانون تحسین همگان 
است؛ حال آنکه یک 

جمهوری برابری خواه 
مندرج در زیر لوای قانون، 

باید از ظهور چنین 
رهبرانی که تنها قادرند 

از آزادی بی مرز همگانی 
ممانعت به عمل آورند، 

پیشگیری نماید
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گواه او برای این گزاره که گاهی منش انســانی مؤثرتر 

از سبعّیت است، اشاره به روایتی از اسکیپیو دارد. عمدٔه 

شــهرت و محبوبّیت اســکیپیو در اســپانیا، از بازگرداندن 

زنــی بــه همســرش در امنّیــت کامــل، فراهــم آمد نــه در 

مقــام فاتحی ای که بر کارتاژ ســیطره یافت. »خوانندگان 

کوروش نامــه باید بدانند کــه چگونه کوروش ملکه پانته آ 

را بــه اســارت گرفــت و در کمــال امنّیــت بــه همســرش 

بازگرداند. همچنین این روایت به ما یادآوری می کند که 
اسکیپیو چگونه از راهنمای خود سرمشق گرفت.«۱۱

ماکیاولی در این گفتار بررسی می کند که تا چه اندازه 

»مردمــان« خواهــان ایــن نــوع میانــه روی و توانمندی در 

احتراز از ظلم و خشونت از سوی »مردان بزرگ«اند؛ و به 

چه میزان »این شهریاران از سوی زندگی نامه نویسانشان و 

آن هایی که به شرح و بسط زندگی شهریاران می پردازند و 

تعیین می کنند که زیست آن ها باید چگونه باشد سزاوار 

تحســین قــرار می گیرنــد«. بر اســاس آنچــه از دیــدگاه او 

می شناسیم؛ شاید ماکیاولی بر این است که »نویسندگان« 

ســّنتی در حــوزٔه سیاســت و فلســفٔه اخــاق بــا اغفــال و 

امیدهای واهی و بیجای عوام در رابطه با خلوص اخاقی 

شــهریاران پرآوازه شــان کنــار می آینــد یــا به خواســته های 

آنــان گردن می نهند تا بتواننــد کنج عافیت اختیار کرده 

و به ترفیع مقام خود بپردازند. او خاطرنشان می کند که 

گزنفون »زحمت فراوانی را بر خود هموار نموده تا چقدر 

افتخــارات، چــه اندازه ظفرمندی و تا کدام مرتبه حســن 

شهرت را برای کوروش در زمینٔه انسان دوستی و عطوفت 

بــه ارمغــان بیاورد و هیچ اثــری از ظلم و شــهوترانی در او 

نشان ندهد و از عنوان کردن هرگونه بدسرشتی که دامن 

وی را آلوده ســازد خودداری نموده اســت.« )ماکیاولی با 

اشــاره بــه نجابت کوروِش گزنفون بیان می کنــد وی باور 

داشته؛ اسکیپیو پاکدامنی خود را نسبت به زن متأهلی 

که در اسپانیا به اسارت گرفته بود، از نجابت کوروش در 

برابر پانته آ وام گرفته است.(

در نظــر ماکیاولــی، این گونــه روایــات تقدیس گونــه از 

شــهریاران بزرگ، نمونه های معتدلی هستند که از سوی 

نویسندگان »میان واقعّیت ناخوشایند این مردان و آنچه 

عوام در تمّنای آن اند« خلق شــده اســت. زیرا همان طور 

که ماکیاولی بی درنگ، در پژوهش دیگری اعام می  کند: 

»هانیبال برخاف وضعّیتی که داشت؛ به حسن شهرت و 

پیروزی های زیادی دست یافت.«

همان گونه که در فصل ششــم کتاب شهریار ذکر شد؛ 

در اینجا هم شهریارانی که به تعبیر ماکیاولی از »ویرتویی 

ممتــاز« برخوردارنــد برخاف »آنچه نویســندگان مّدعی 

آن انــد«، قادرنــد هر چــه را که اراده شــان تعّلق می گیرد با 

خشونت، نیرنگ و یا به نام مشّیت خداوند بر مردم تحمیل 

نمایند. مانند مناصب مقّدس مآبی که با آن  گذشتٔه خود را 

بازنویسی می کنند تا آنچه می خواهند را به تذکره نویسان 

آیندٔه خود انتقال دهند. هانیباِل ماکیاولی با هر تصویری 

که از پادشــاهان در ســایر منابع ســّنتی همچون گزنفون 

مطرح شده، در تناقض است، با این حال هانیبال احتماالً 

به واقعّیت کوروش بســیار نزدیک تر اســت. البته این نیز 

میّســر اســت که کوروش نامه می تواند به منزلٔه سرمشق 

مؤثری در راستای اینکه چگونه یک شهریار باید تاریخ خود 

را برای آیندگان بازنویسی کند مادامی که واقعّیت آن را 

لحاظ نکنیم در قالب الگوی تبلیغاتی مفید واقع می شود. 

از آنجا که ماکیاولی، کوروش را به ترتیبی معرفی می کند 

کــه گویــی از بدایت امر از فضایل اخاقی برخوردار بوده 

گزنفون در میان 
اندیشمندان باستانی 
نزدیک ترین نمونه به 
عمل گرایی در حکمرانی 
فردمحور ماکیاولی است. 
ماکیاولی در مقام مشاور 
، همان موضعی را  شهریار
اّتخاذ می کند که گزنفون 
در قبال موعظٔه شهریاران 
اختیار نموده است
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و این کیفّیات سرچشــمٔه کامیابی او گشــته، استداللش 

این گونه است که کوروش کیفّیات کاماً متناقضی را از 

خود به نمایش می گذارد، کیفّیاتی که در نگرش ســّنتی 

شرور تلّقی می شد، و قدرتی را رقم زدند که این آزادی را 

به او ارزانی دارد تا خود را دوباره طوری شکل دهد که از 

فضایل سّنتی با عطف به ماسبق برخوردار گردد.

ماکیاولــی در فصــل ۲۲ کتــاب، بــار دیگــر بــر اهمّیــت 

گزنفون در تاریخی که از شهریاران منعکس ساخته، تأکید 

کرده است. زیرا همان طور که ماکیاولی نتیجه می گیرد؛ 

رادمردی کوروش که مورد تحسین گزنفون است، »بسیار 

بــا آنچــه تیتــوس لیــوی )Titus Livy( پیرامــون والریوس 

می گوید، همسان است«. با این همه، به گفتٔه ماکیاولی، 

خــود لیــوی در مــورد اینکــه روش هــای انســانی برترند یا 

ســخت دلی، دو نگرش دارد. او در جایگاه خود »به شیؤه 

مانلیوس، شرافتمندانه سخن می گوید و نشان می دهد 

که خشــونت و سرســختی او در زمان مرگ پســرش چنان 

لشــکریان را منقاد و مطیع کنســول ســاخت کــه پیروزی 

رومیــان را در برابــر التین ها رقــم زد.« از این رو، ماکیاولی 

اســتدالل می کند؛ »دشوار می توان دریافت کدام مسیر 

مطلوب تر است «. با این  حال ماکیاولی حکم می دهد که 

شــّدت عمل مانلیوس بــرای جمهوری قوانیــن بهتر بوده 

زیــرا بی طرف و میانجی بوده اســت. او در ادامه تشــریح 

می کنــد: »همواره با ابراز تندی و ســخت دلی به همگان 

و تنها با اظهار دلبستگی به مصلحت همگانی نمی توان 

پیروانی متعّصب گرد آورد. زیرا شــهریارانی که به چنین 

روشــی اکتفا می کنند مّتحدان ممتازی نمی یابند که ما 

آن را حزب می گوییم«.

رویکرد انســان گرایانٔه والریوس نیز در حالی که ممکن 

اســت منافــع ویــژه ای را در سیاســت های خارجــی بــرای 

جمهوری فراهم آورد، قادر است »حسن نّیت خاّصی« در 

میــان ســربازان ایجاد کند که در واقع آن هــا را به مریدان 

شخصی شهریاران مبّدل می سازد و در درازمّدت و نهایتاً 

»تأثیــرات تباه کننــده ای بــر آزادی« وارد مــی آورد. بــرای 

جمع بنــدی اصول اندیشــٔه ماکیاولــی: برخــورداری رهبر 

و پیشــوا از منــش متمّدنانــه و انســانی به منظــور حصول 

جاه طلبــی شــخصی اش می توانــد مثمرثمــر باشــد؛ زیــرا 

حلقه ای از مریدان را پدید می آورد که به لحاظ شــخصی 

به او وفادار می مانند. در مقابل؛ اِعمال یکسره و بی وقفٔه 

سخت دلی و شّدت عمل؛ اقداماتی خنثی و آرمان گرایانه 

هســتند که تنها در جهت منفعت عمومی به کار گرفته 

می شوند. ولو اینکه اگر با نگاهی ژرف تر بنگریم؛ متوّجه 

می شــویم هر یک از ایــن دو رویکرد برای حکومتی خاص 

کارآمد است و آن حکومت ها متقاباً منحصربه فردند.

رهبری انسان مأبانه متناسب با نظام پادشاهی  به مانند 

آنچه کوروش بنیان نهاد، مایٔه خوشبختی و کانون تحسین 

همگان است؛ حال آنکه یک جمهوری برابری خواه مندرج 

در زیــر لــوای قانون، باید از ظهور چنین رهبرانی که تنها 

قادرنــد از آزادی بی مــرز همگانی ممانعت به عمل آورند، 

پیشــگیری نمایــد. ایــن وجه از تمایــز بنیادین، مــا را برای 

واکاوِی موضوعــِی فهرســت ســّنتی از فضایــل مدنــی در 

کتاب شــهریار آمــاده می کند. اکنون پرواضح اســت که 

چرا ماکیاولی بر این باور بوده که »نویسندگان« کاسیک 

در زمینــٔه زمامــداری قادرنــد تأثیــری زیان بخــش و حّتی 

تباه کننده تر بر شعایر جمهوری خواهانه داشته باشند.

مهلکه ای که رهبران جمهوری خواهی به مانند اسکیپیو 

و والریــوس بــا اســتفاده از »کــوروش گزنفــون« در مقــام 

راهنما به بار می آورند، این اســت که به نحوی ناشایست 

مشــی و منــش مربــوط بــه پادشــاهی های آغازیــن را در 

در این بحث نیز چنین 
می توان استنباط کرد، 

دلبستگی و اشتیاقی که یک 
پادشاه یا پادشاهی خواه 

می تواند از سوی مردم 
عاّدی با سرمشق قرار 

دادن کوروِش گزنفون 
دریافت کند؛ اگر از سوی 

خدمتگزار جمهوری اعمال 
شود، برابری نازیندٔه آن را 

واژگون می سازد و با تشکیل 
جناحی وفادار به آن فرد، 

مخاطرات عوام فریبی و 
استبداد را دنبال می کند
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خدمتگزاران یک جمهوری ترویج می کنند:

»اگــر قــرار بــر این باشــد که ما بــه شــهریار آن گونه که 

گزنفــون در نظــر دارد، بنگریم؛ بایــد روی هم رفته جانب 

والریوس را نگاه داشته و مانلیوس را از مقام شهریار کنار 

بگذاریــم؛ زیــرا شــهریاران بایــد در میــان رعایا و ســربازان 

در پــی سرســپردگی و تمکیــن و اطاعــت باشــند. نظارت 

بــر اجــرای اوامــر و برخــورداری از ویرتــوس، طاعــت و 

فرمان برداری را برای والریوس به همراه داشــت؛ تسامح، 

انســان محوری و شفّقت و سایر ویژگی هایی که والریوس 

از آن بهره مند بودـ  و گزنفون می نویســد که کوروش نیز 

از آن ها برخوردار بوده ـ او را کانون مهرورزی و دلبستگی 

قرار می داد. آن هم در جایگاه شــهریار،  خاّصه شــهریاری 

نیک منش و بهره مند از سپاهیان جان بر کف با همراهی 

تمامی احزاب و ارکان دولتش. هرچند برای شهروندی که 

پشتیانی لشکریان جان بر کف را دارد، در بدایت امر این 

بخش با سایر بخش هایی که می باید تحت فرمان قوانین 

زندگــی کنــد و تابــع اوامــر عالی تریــن مقام قانون باشــد؛ 

سنخّیتی نمی یابد.«

اســتنتاج ماکیاولی از مجموعٔه این فصول می تواند به 

موازات، ما را برای رایزنی در فصل ۱۷ مبنی بر اینکه بهتر 

است همگان از شهریار بترسند تا اینکه دوستش بدارند، 

آماده می ســازد که اینک به این موضــوع می پردازیم. در 

این قسمت نیز ماکیاولی قیاسی پیرامون کوروش مطرح 

می سازد، کوروِش گزنفون و اسکیپیو و هانیبال.

در این بحث نیز چنین می توان استنباط کرد، دلبستگی 

و اشــتیاقی که یک پادشــاه یا پادشــاهی خواه می تواند از 

ســوی مردم عاّدی با سرمشق قرار دادن کوروِش گزنفون 

دریافــت کنــد؛ اگر از ســوی خدمتگزار جمهــوری اعمال 

شــود، برابری نازیندٔه آن را واژگون می ســازد و با تشــکیل 

جناحی وفادار به آن فرد، مخاطرات عوام فریبی و استبداد 

را دنبال می کند.

۴
رابطــٔه متنــی میــان گزنفــون و ماکیاولــی، از صفحات 

آغازین کتاب شهریار مشهود است؛ در حالی که سقراط 

افاطونــی می خواهــد مــردان جــوان را از پیشــه  کــردن 

خودکامگــی در جمهــوری و هــر جایــگاه دیگری بــازدارد، 

در فصل ۵ کتاب سیاســت، ارســطو به مســتبدان توصیه 

می کنــد تا برای اصاح خود هر چه ســریع تر جایگاه خود 

را به پادشاهی مبّدل سازند. ماکیاولی صراحتاً شهریاران 

و شــاهزادگان بالقــّوه را پند می دهد که چگونــه قدرت را 

صرف نظر از ابزارهای اخاقی ای که به خدمت می گیرند، 

کســب و حفــظ نماینــد. چنان کــه ارســطو در فصل ســوم 

همان اثر، در مقام مقایسه میان حکومت سالم پادشاهی 

و حکومــت معیــوب خودکامه چنین توصیــه ای را مطرح 

می ســازد؛ اّما منزلت و ارزش این دو شــیؤه حکمرانی را با 

واژٔه خنثای »شــهریار« ساقط می نماید. گزنفون در میان 

اندیشــمندان باســتانی نزدیک ترین نمونــه به عمل گرایی 

در حکمرانــی فردمحــور ماکیاولــی اســت. ماکیاولــی در 

مقام مشاور شهریار، همان موضعی را اّتخاذ می کند که 

گزنفون در قبال موعظٔه شــهریاران اختیار نموده اســت. 

گزنفون در اثری به همین نام، پند ویژٔه سیمونید را نسبت 

بــه هیروی مســتبد بــه کار می برد. افزون بر ایــن در پایان 

فصل ۲۱ کتاب شــهریار، تفســیر مفّصلی بــر روایت هیرو 
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وجود دارد.

دقیقاً همسان با روایت گزنفون از توصیٔه سیمونیدس 

بــه هیــرو مبنی بــر اینکه خــود را از یــک خودکامــٔه بدنام 

بــه »رهبــری خیراندیــش« تبدیــل کنــد )ســیمونیدس بــا 

نکته ســنجی تمــام از وعــدٔه هیــرو،  حاکــی از اینکــه بــه 

» پادشاه واقعی« مشروعی تبدیل می شود، در می گذرد.( 

ماکیاولــی به شــهریار توصیــه می کند تا برای شــکوفایی 

اقتصادی به ترغیب مردمان بپردازد و به هرگونه دستاورد 

و نــوآوری تخّصصــی که اقتصاد دولت را بهبود ببخشــد، 

پــاداش دهــد، و اطمینــان حاصــل کنــد کــه درآمدهــای 

آن ها ازمصادره های بالهوســانه ایمن می ماند و مردم را با 
ضیافت ها و مراسم های خیره کننده مشغول بدارد.۱۲

ما پیش از این در فصل ششم کتاب شهریار، شاهد این 

موضوع بودیم که چگونه کوروش کبیر را می توان نمونٔه 

بارزی از شهریاری استثنایی با »ویرتوی خارق العاده« در 

نظر آورد. نیز این نکته را دریافتیم که الگوی مطرح شده 

از کوروش لزوماً شباهتی با تصویر ارائه شده از وی از سوی 

گزنفــون نــدارد. تمایزی کــه با واکاوی بعــدی ما پیرامون 

تمامی ارجاعات به کوروش در گفتارها به تصدیق رسید.

اساســاً، ماکیاولی ما را فرا می خواند تــا کوروش نامه را 

با دیدی نقادانه  و بدبینانه تر بازخوانی کنیم. می توان آن 

را به مثابٔه روایتی، به شــرح واقع بینانه  تری از کوروش در 

کسوت مردی متّکی به خود پیوند زد که با اعمالی اغلب 

شــنیع و خونین بار از تباری ناپیدا به درجاتی باال دســت 

یافت؛ اّما کوروش توانســت تاریخ خود را از نو بازنویســی 

کنــد تــا روایتی درخشــان را بــرای آینده بر جــای بگذارد، 

روایتــی کــه در آن بــا عطف به گذشــته، از موهبت تمام 

فضایل اخاقی گذشتگان بهره مند شده و مشمول تکریم و 

تحسین فاسفه قرار می گیرد.

ایــن روایت پیراســته، به شــکلی موجــز در کوروش نامه 

شــرح داده شــده اســت. چهــرٔه حقیقــی کــوروش کــه 

ماکیاولی ما را به سوی تجّسم آن هدایت می کند، در واقع 

همانی اســت که نســخٔه اصیلی از روایت خود را در آثار 

گزنفون فراهم آورده اســت. درســت به همان ســیاقی که 

موســی روایت خود را از طریق تورات دگرگون ســاختـ  و 

راه را برای برداشت اسپینوزا از موسی در مقام شهریاری 

ســکوالر همــوار نمــود.ـ  موســی از دیــن بــرای هراســاندن 

و تعلیــم توده هــا بهــره گرفت. بازســازی چهرٔه خــود برای 

آیندگان در این روش، یکی از شــیوه های بنیادینی اســت 

که شهریاران صاحب »ویرتوی خارق العاده« می توانند با 

آن »شکل بخشیدن به هر آنچه مطلوبشان است را مرسوم 

سازند«.

ماکیاولی می خواهد با رمزگشایی از راز این امپراتوری، 

ما را به نحو آزاردهنده ای به منظور روشن ساختن حقیقت، 

تحریــک کند تا بتواند چهــرٔه نهفتٔه کــوروِش گزنفونی را 

کــه در روایت تاریک تر دیگر هرودوت شــرح داده شــده، 

از نــو بســازد. مهم ترین بحث دربارٔه کــوروش در تقابل با 

کــوروش واقعــی در مجموعه فصل های ۱۵ تا ۱۸ شــهریار 

آمــده اســت که بــه: »آن مباحثی می پــردازد که مــردان، 

به ویژه شهریاران به سبب آن ها مورد تحسین و ستایش و 

یا نکوهش قرار می گیرند.« ما در اینجا فهرستی از فضایل 

و رذایــل مربــوط بــه آن ها را از منابع کهن و مســیحی گرد 

آورده ایم: بخشایندگی در برابر بخل، جفاپیشگی در تقابل 

بــا رادمنشــی، محبوبّیت در مقابل هول انگیــز بودن. این  

مبحث در پایان فصل ۱۴ جایی که ماکیاولی برای ما فاش 

می سازد که شهریار باید کردارها و اعمال رهبران گذشته 
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را مــورد مطالعه قرار دهد، »چنان که می گویند اســکندر 

مقدونی از آشیل تبعّیت می کرده، سزار از اسکندر )تقلید 

می نمــوده( و اســکیپیو از کــوروش )تقلیــد می کــرد(«؛ او 

ادامــه می دهد: »هر کس که زندگی نامٔه کوروش به قلم 

گزنفون را بخواند در خواهد یافت که این تقلید چه  مایه 

شــکوهمندی برای او به ارمغان آورده اســت و چه اندازه 

اسکیپیو در پارسایی، تسامح، انسانّیت و دهش و آزادگی 

با آنچه از کوروش به قلم گزنفون به بیان درآمده همسانی 

دارد«. بــه دیگــر ســخن، در حالــی که اســکندر مقدونی 

مستقیماً آشیل را مورد تقلید قرار داده، و سزار مستقیماً 

اســکندر را؛ اسکیپیو آشکارا از کوروش کبیر تقلید نکرده 

اســت؛ بلکه تنها از کوروش گزنفون را سرمشق قرار داده 

اســت. تقلیدی غیرمســتقیم که ماکیاولی سعی داشته 

در یک جمله با دو بار اشارٔه مستقیم به متن کوروش نامٔه 

گزنفون؛ آن را به تمامی به ما تفهیم نماید.

اســتدالل بنیادیــن ماکیاولــی از مباحــث مطرح شــده 

در مجمــوع ایــن فصــول ایــن اســت کــه فضایــل ســّنتی 

نبایــد محض ارزش خــود آن  فضایل انجام پذیرند. اگرچه 

نویســندگان تاریخ باســتان به مانند ارسطو معتقدند، در 

صورتی مســرور خواهیم بود که فضیلــت را به خاطر خود 

فضیلت اعمال کنیم. یک شــهریار چگونه مسرور خواهد 

شــد چنان که با اِعمال آن دولت خود را از کف بدهد؟ با 

این  حال تظاهر به بهره مندی از فضیلت می تواند به خودی  

خــود منبع ثمربخش قدرت طلبی باشــد. لذا جســتجوی 

درونی فضیلت، توصیه ای است از سوی بزرگان کاسیک 

و مســیحّیت که با سوءاستفاده از نمود فضیلت به مثابٔه 

هیاهویی گمراه کننده، بهره می برند تا نام و آوازٔه رهبری را 

با آن بزک کنند که صرفاً در پی ارضای امیال درونی خود 

است و با مخدوش سازی نمود فضیلت صرفاً جهت تزئین 

چهره و شهرت یک رهبر، جایگزین شده است.

از جنبٔه پدیدار شــناختی، فضیلــت در تضاد با رذیلت 

است که تأثیر روانی متفاوتی بر زیردستان می گذارد. با 

ایــن همه هر دوی آن ها، فضیلت و رذیلت از نگاه ســّنتی 

بــا توّجــه به نحــؤه بــه کارگیری آن هــا می تواننــد مفید یا 

زیان بخــش واقــع شــوند. در عــوض اّتخــاذ یــا اجتنــاب از 

فضیلت و رذیلت به  اعتبار خود آن ها؛ به طور یکســان در 

جهت تحّقق بخشیدن به هدف اساسی و مشترک تأمین 

حداکثــر امنّیت و رفاه شــهریار و رعایــای او به کار گرفته 

می شوند.

گــره قابــل تأّمــل در بحــث ماکیاولــی ایــن اســت؛ کــه 

وقتی فضائل به  اعتبار خودشــان اعمال می شوند، نه تنها 

نمی تــوان از رذیلت هــای همســان بــا آن پرهیــز کــرد؛ که 

به نوعــی، فضیلت می تواند تحّقق رذیلــت را نیز تضمین 

کنــد. بخشــایندگی به بخل منجــر می گردد و مــرّوت به 

جفاپیشــگی. بر اســاس توصیٔه ارســطو؛ چنان که شهریار 

نسبت به شایستگان، بخشندگی پیشه کند ناگزیر است 

به منظور تأمین آسایش، مالیات رعایا را افزون کند که او 

را در نظــر عمــوم منفور می ســازد. پس اگر مال اندیشــی 

مقتصدانــه را در پیــش بگیرد؛ بابت لئامت و امســاک از 

او متنفر خواهند شــد. تنها بدیل این اســت که شــهریار 

به ماننــد کوروش کبیر، به تســخیر مردمان دیگر برخیزد 

و ثروت آنان را بســتاند تا میان رعایای خود توزیع نماید. 

»شهریار یا از آنچه متعّلق به او و مردمانش است؛ هزینه 

می کند و یا از آنچه متعّلق به دیگری است. در مورد اّول 

گره قابل تأّمل در بحث 
ماکیاولی این است؛ که 
وقتی فضائل به  اعتبار 
خودشان اعمال می شوند، 
نه تنها نمی توان از 
رذیلت های همسان با آن 
پرهیز کرد؛ که به نوعی، 
فضیلت می تواند تحّقق 
رذیلت را نیز تضمین کند. 
بخشایندگی به بخل 
منجر می گردد و مرّوت به 
جفاپیشگی
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او باید امســاک پیشــه کنــد، در مورد 

دوم اّما نباید هیچ اصلی از بخشایش 

را زیر پا بگذارد.«

در حالی که طبق استدالل ارسطو در 

کتاب اخاق نیکوماخوس، شهروندان 

می تواننــد در چارچوب یک جمهوری 

خودگردان از آزادگی بهره مند باشــند، 

ماکیاولــی عقیــده دارد عمــاً انجــام 

ایــن امر صرفاً از ســوی شاهنشــاه یک 

امپراتوری شکوفا و چندملّیتی همچون 

کوروش امکان پذیر است. همان گونه 

کــه در بحــث ماکیاولــی در کتــاب 

گفتارها درخصوص والریوس ماحظه 

شــد، در واقع، شــهروند یک جمهوری 

با دیدگاهی آزادی خواهانه در قبال آن 

دسته از کسانی که به باور وی، سزاوار 

برخورداری از آن اند، با تشکیل گروهی 

وفــادار بــه خود، به تضعیــف برابــری جمهوری خواهانه و 

تاش برای عوام فریبی یا استبداد هّمت گماشته است.

کوروش، سزار و اسکندر نمونه های ارائه شدٔه ماکیاولی 

از آزادگــی نظــام امپراتوری در فصل شــانزدهم کتاب وی 

تحت عنوان شهریار می باشند. در این میان، نظر مخاطب 

نکته سنج به تغییری در فهرست اساف مشهور ذکرشده 

در پایان فصل چهاردهم جلب می شــود. در آن قســمت، 

ماکیاولــی، اســکندر و ســزار را بــه ترتیب مقّلد مســتقیم 

آشــیل و اســکندر معرفــی نمــوده بــود، لیکن اســکیپیو را 

صرفاً مع الواسطه و بر مبنای کتاب کوروش نامٔه گزنفون، 

مقّلد کوروش می دانست. لیکن در پایان فصل شانزدهم، 

ماکیاولــی بــر شــهریاران پیــرو کوروش، ســزار و اســکندر 

تأکید داشــته و تلویحاً کوروش را به فهرست آن دسته از 

شهریارانی که از واقعّیت پیشینیان خود تقلید نموده اند 

افزوده که مغایر با نســخٔه ارائه شــده از سوی نویسندگان 

کاســیک محســوب می گــردد. بــه بــاور مؤلــف، مفهوم 

این امر آن اســت که مطالعٔه کوروش نامٔه گزنفون شــما را 

کاماً از این بابت آگاه نمی سازد که تنها مبنای آزادی در 

قبال رعایای خود، تسخیر شاهنشاهی از طریق خونریزی 

و ویرانگری اســت. همچنین، در واقع در کوروش نامه ما 

به ندرت با مواردی از این قبیل مواجه هستیم. قطع نظر 

از برخی نبردهای معدود همچون جنگ با امپراتوری بابل، 

بیشتر رعایای کوروش داوطلبانه پیرو وی شدند و به نظر 

می رســد صلــح و رفاهی کــه وی با حکمرانــی مطلق خود 

برای میلیون ها تن از رعایایش به ارمغان آورد بدون دردسر 

و با عنایت به این واقعّیت حاصل می شود که »تمام مردم 

مایل به اطاعت از او بودند« ۱۳.

در فصل هفدهم، ماکیاولی در خصوص الزام شــهریار 

برای شــفّقت یا ستم پیشگی به بحث می پردازد. شفّقت 

موجب برانگیختگی فضیلت سنّتی و بخشندگی نسبت 

به دشمنان شکست خورده می شود که از سوی حکمرانان 

بزرگــی چــون کوروش، اســکندر و ســزار اعمال می شــد و 

همچنیــن فضیلــت اصلــی و رحم و شــفّقت مطرح شــده 

در مســیحّیت )منظور شفّقت کلیســا در دوران ابتدایی 

حکمرانــی آن اســت که مترداف با »تقوا« بــود( را تداعی 

می ســازد. همچنیــن طبق نظــر ماکیاولــی، حکمرانی که 

فضیلت شفّقت را جاری می ســازد، مورد محّبت رعایای 

خــود اســت، در حالــی کــه همــگان از حکمــران ســتمگر 

می هراسند. لذا، بنا بر دیدگاه سّنتی، شفّقت هم ماهیتاً 

امری پســندیده اســت و هــم موجب ایجــاد امنّیت برای 

حکمران می شــود. از ســویی، طبــق اســتدالل ماکیاولی، 

حکمرانی که بیش از حد رحم و مروت پیشه سازد موجبات 

ناآرامی هــای داخلی و افزایش قدرت دشــمنان خارجی را 

فراهم می آورد که این امر نهایتاً منجر به افزایش خشونت 

و بی نظمــی و تحّمل رنج و ناراحتــی برای رعایای وی و به 

تبع آن، تشــدید ظلم و ســتم علیه آنان می شــود. مجدداً 

تأکید می گردد، رحم و شفّقت ماهیتاً در این حالت نتیجٔه 

عکــس در پی دارد. در مقابل، ماکیاولی چنین اســتدالل 

می نماید که اســتفادٔه عاقانه از اهرم زور برای ســرکوب 

ماکیاولی می خواهد 
با رمزگشایی از راز این 
امپراتوری، ما را به نحو 
آزاردهنده ای به منظور 
روشن ساختن حقیقت، 

تحریک کند تا بتواند چهرٔه 
نهفتٔه کوروِش گزنفونی را 

که در روایت تاریک تر دیگر 
ح داده شده،  هرودوت شر

از نو بسازد
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شــورش های آغازین یا غلبٔه بازدارنده بر دشمن خارجی با 

اعمال ستم پیشگی کوتاه مّدت اّما مؤثر و هدفمند، صلح 

و رفاه طوالنی مّدت را برای مردم به ارمغان خواهد آورد. 

همچنیــن، به بــاور وی، علی رغــم ایجاد تــرس از حکمران 

مزبــور، ظلــم و ســتم یادشــده در عمل بــدون ایجاد نفرت 

کاماً امکان پذیر است. از این رو، بدین طریق نیز استیا و 

حفظ قدرت شهریار با اعمال ستمگری، بیش از شفّقت به 

ثبات )تا زمانی که طبق اّدعای او در فصل هشتم، از ظلم 

به درستی استفاده گردد( منتهی خواهد شد.

پرسشــی که در این مقطع مطرح می شــود آن است که 

چگونه شــهریار می تواند بی اینکه مورد نفرت واقع شــود 

هراس خود را در دل ها بیفکند؟ در این قسمت به هستٔه 

کانونی نقد ماکیاولی از سّنت می رسیم: به لحاظ رویکرد 

روان شناختی، او در خصوص رابطه میان شهریاران و رعایا، 

ترس را به محبوبّیت ارجح می شمارد. شهریار می تواند با 

برخورد شفّقت بار، محّبت رعایای خود را بدست آورد، اّما 

این محّبت قابل اّتکا نخواهد بود، زیرا دلبستگی احساسی 

اختیاری اســت و ممکن اســت در کســری از ثانیه از بین 

برود، »زیرا دلبســتگی و محّبت با زنجیــره ای از تعّهدات 

محفــوظ می مانــد و بر اثر شــرارت انســان ها در هر مقطع 

و به هر مناســبتی این رشــتٔه علقه گسســته می شود«. از 

دیگر ســو اّما، »ترس با بیم از مجازات محافظت می شود 

که هرگز شــما را رها نمی کند.« بیم و هراس، مبناِی قابل 

اّتکاتری برای حفظ قدرت است، چراکه برخاف محّبت، 

ماهّیت اختیاری ندارد و هیچ کس نمی تواند از عقوبت یا 

مرگ هراس نداشــته باشــد. لیکن )طبق توصیٔه ارائه شده 

در فصــل ۲۱ برگرفتــه از کتــاب گزنفــون موســوم به هیرو( 

در صورتــی کــه شــهریار تعمــداً بــه غارتگری یا خشــونت 

علیــه خانواده یــا دارایی رعایای خود نپردازد ترس لزوماً با 

نفرت همراه نخواهد بود. نهایتاً رعایا از شهریار خود بیم 

خواهنــد داشــت و در مقابــل از اقتصــاد مبتنی بر صلح و 

امنّیــت فردی برخوردار خواهند بود و تنها هرگز نباید در 

برابر ســلطه و حکومت مطلقٔه حکمــران خود به مخالفت 

برخیزند.

در حالی که طبق استدالل 
ارسطو در کتاب اخالق 
نیکوماخوس، شهروندان 
می توانند در چارچوب 
یک جمهوری خودگردان 
از آزادگی بهره مند باشند، 
ماکیاولی عقیده دارد 
عمًال انجام این امر 
صرفًا از سوی شاهنشاه 
یک امپراتوری شکوفا و 
چندملّیتی همچون کوروش 
امکان پذیر است
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در ایــن فصــل، تمامــی آموزه هــای قبلــی در خصــوص 

ترجیح پذیری فضیلت جمهوری خواهی یا سلطنت طلبی 

در مقابل رذیلت مستبدانه به اوج خود می رسد. شهریار 

ماکیاولی به لحاظ توّسل به زور، نیرنگ بازی و توانایی ایجاد 

ارعاب و وحشت، خودکامه ای مستبد است. لیکن صرف 

تقبیح پیشــینیان، مستبد محسوب نمی شود )دست کم 

ماکیاولی در این زمینه با آن ها همســو اســت(. شهریاری 

که مطابق با نسخٔه تجویزی ماکیاولی حکمرانی می کند 

نرون یا کالیگوال، و هیوالیی غارتگر و تخریب کنندٔه دائمی 

جــان و مــال رعایــای خــود نمی شــود. از ســویی، شــهریار 

ماکیاولــی تاشــی بــرای فضایل بیش از حــد نیز که طبق 

اصول کاسیک موجود، می تواند محّبت و تحسین پیروان 

و شهروندان فرمانروایان را در بر داشته باشد از خود نشان 

نمی دهد. زیرا این امر صرفاً از طریق رحم و شفّقت مفرط 

و تباه کننــده حاصــل می شــود. بدیــن طریــق، ماکیاولی 

بــه تــاش بــرای ریشه کن ســازی آموزه های نردبان عشــق 

دیوتیما در ضیافت افاطون می پردازد که در آن، اشتیاق 

شــهوانی همراه با منطق، راهگشــای تعالی فردی و مدنی 

است. به ویژه، جاه طلبی سیاسی با قرار گرفتن در جایگاه 

دومین پلٔه نردبان مزبور پس از عشق ]اروس[ فلسفی مورد 

تکریــم قرار می گیرد. طبق آموزه هــای دیوتیما، از زندگی 

تــوأم با فضیلــت کــه در خدمت مصالح همگانی اســت، 

می توان به جاودانگی حسن شهرتی بی بدیل برای آیندگان 

)همچون شهرت به تصویرکشیده شدٔه کوروش در روایت 

گزنفون( رسید و به هدفی با جاذبه ای اغوابرانگیز در میان 

شهروندان مبّدل شد که دلباختٔه تحّقق ویرتوس حکمرانان 

برتر می شــوند، زیرا این امر پاســخی به اشــتیاق های آنان 

در پیونــد با زیبایی و نیکی اســت. به بیــان ماکیاولی، از 

تمامی موارد فوق باید صرف نظر نمود. باور به اینکه جهان 

دارای نظم و ترتیب منطقی در راستای پرورش فضیلت و 

عشق است بهترین نمونه از اّتکای مخاطره آمیز بر بخت 

محسوب می شود، زیرا فرد را به معنای واقعی کلمه بدون 

هیچ محافظتی با واقعّیت دنیا مواجه ساخته و مهم تر از 

آن، او را در خصوص معنای حقیقی فضیلت برتر به لحاظ 

چهرٔه حقیقی کوروش که 
ماکیاولی ما را به سوی 

تجّسم آن هدایت می کند، 
در واقع همانی است که 

نسخٔه اصیلی از روایت 
خود را در آثار گزنفون 

فراهم آورده است. درست 
به همان سیاقی که موسی 

روایت خود را از طریق 
تورات دگرگون ساختـ  و 

راه را برای برداشت اسپینوزا 
از موسی در مقام شهریاری 

سکوالر هموار نمود
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روان شناختی خلع ساح و دچار توّهم می کند.

دلیــل ماکیاولی در اثبات مطلوبّیت اّتکای بر ترس در 

قیاس با محّبت، رفتار اســکیپیو اســت، که بــه بیان وی، 

الگویــی از تمامــی اقدامــات او بــر مبنــای کوروش نامــٔه 

گزنفون بوده است. شورش نیروهای اسکیپیو در اسپانیا 

مبّیــن شکســت وی در یکــی از آزمون هــای اصلی رهبری 

جمهوری خواهــی و اعمــال تســّلط نظامــی در جنگ های 

خارجی بود:

»لشــکریانش در اسپانیا علیه او شوریدند. این شورش 

حاصــل چیــزی جــز بخشــندگی بیــش از حد نبــود که به 

ســربازانش بیــش از حــد و حــدود انضبــاط نظامــی آزادی 

ارزانی می داشــت. بخشندگی اسکیپیو از سوی فابیوس 

ماکسیموس در سنا مورد انتقاد قرار گرفت و وی را عامل 

فساد ارتش روم خواند«.

مردی که این آزمون را از ســر گذراند و نمونه ای موّفق 

از رهبری محسوب می شود، هانیبال است که رویکردی 

کاماً متضاد با اسکیپیو اّتخاذ نمود:

»یکی از اقدامات تحسین برانگیز هانیبال به شرح زیر 

اســت: زمانــی او ارتــش بســیار عظیمی متشــّکل از اقوام 

مختلــف در اختیــار داشــت ارتــش خــود را بــرای نبرد به 

سرزمین بیگانگان هدایت کرد و هیچ اختافی میان ایشان 

یا علیه شــهریار با سوءنّیت یا حسن نّیت بروز ننمود. این 

امر صرفاً ناشــی از رفتار ظالمانه و غیرانسانی و همچنین 

فضیلت های بی پایان او بود که همواره وی را در جایگاهی 

مقّدس در نگاه ســربازانش قرار می داد و بدون آن، ســایر 

فضیلت های او برای تحّقق این امر کافی نبود. همچنین 

نگارندگان بدون توّجه خاّصی به این موضوع، از یک ســو 

این اقدام وی را تکریم نموده و از سوی دیگر عّلت اصلی 

آن را محکوم نموده اند«.

هانیبــال، کــه موّفق به مّتحد کــردن ملل مختلف زیر 

لــوای حکمرانی خود گردید یادآور کــوروش بزرگ، الگوی 

اسکندر و سزار می باشد. اّما منظور، آن کوروش گزنفون 

نیســت که فــردی مهربان، پارســا و انسان دوســت مصّور 

شــده و اســکیپیو از وی پیــروی نمــوده اســت، زیــرا طبق 
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الگــوی عشــق دیوتیما بــرای شــهرت جــاودان با فضیلت 

مدنی در پلٔه دوم نردبان عشق، طالب محّبت و تحسین 

همقطــاران رومــی خود بوده اســت. در مقابــل، هانیبال، 

شــبیه به کوروش حقیقی اســت، کوروشی که ماکیاولی 

با زدودن پیرایه های فضیلت اخاقی که از سوی گزنفون 

همراه با سقراط به او ارزانی شده بود آشکار می سازد. طبق 

تعبیر و تفسیر ماکیاولی، کوروش نامه کمابیش بازنویسی 

تبلیغ گونٔه خودآگاهانه ای از تاریخ اســت تا کوروش را با 

عطف به گذشــته و برخــوردار ی اش از تمام فضیلت های 

آزادگی و شــفّقت، قرین خوشــنامی و افتخاری سازند که 

بعدها از سوی سنن کاسیک و مسیحی زمامداری مورد 

تکریــم قــرار گرفته بود و نیز ممکن اســت منشــأ مطالب 

مطرح شــده از جانب آنان، شــخص کوروش واقعی باشد، 

زیــرا وی در کنــار موســی و ســایر نمونه هــای برخــوردار 

»ویرتو های خارق العاده«، شاکلٔه تجّسم الگوهای مذهبی، 

شاعرانه و فلسفی مربوطه را تشکیل می دهند. در واقع، 

کــوروش ماکیاولــی در صورتــی کارایی داشــته که فردی 

دلهره آور و برخاسته از زور و نیرنگ و نبردهای مداوم علیه 

بدشــگونی بخــت با بهره گیــری از نیــروی ارادٔه خود بوده 

اســت، بدان نحو که بتواند خداگونه  هر آنچه بخواهد را 

در شکل مطلوب خود مرسوم نماید.

جمع بندی و نتیجه گیری

در تاریخ، گزنفون یکی از پایه گذاران و آینٔه تمام نمایی 

از طبقــٔه شــهریاران محســوب می شــود. برای اســکیپیو، 

کوروش نامــه در حکــم کتــاب راهنمایی بوده کــه همواره 

آن را در کنار خود داشت. چنان که کاستیلیونه در کتاب 

درباری نوشت، قطع نظر از نقش غیرقابل انکار افاطون در 

جمهورّیت و سیسرون در سخنوری، گزنفون چنین نقشی 

را در رجحان پادشاهی بر دوش می کشد.۱۴ همان گونه که 

در این پژوهش ماحظه گردید، ماکیاولی از گزنفون بهرٔه 

بسیاری برد و ارتباط موجود میان ایشان روشن تر از آفتاب 

است. این امر در ترجمٔه فرانسیس دیگبی از کوروش نامه 

به سال ۱۶۸۵ میادی مشهود است که طی آن، مترجم به 

مخاطب توصیه می کند اثر وی »در واقع بیشتر همانند 
شهریار فلورانسی ماکیاولی نگاشته شده است...«۱۵

با این همه، همان گونه که در جای جای پژوهش حاضر 

ماحظــه گردیــد، ماکیاولــی در تأییــد گزنفــون بــا حزم و 

احتیــاط اقــدام نمــوده و آن را حســب صاح دید، محدود 

ساخته است. ماکیاولی بر این باور است که بیشتر آنچه را 

که گزنفون در مورد کوروش به ما می گوید برای زمامداری 

در واقع، کوروش ماکیاولی 
در صورتی کارایی داشته 

که فردی دلهره آور و 
برخاسته از زور و نیرنگ 
و نبردهای مداوم علیه 

بدشگونی بخت با 
بهره گیری از نیروی ارادٔه 

خود بوده است، بدان نحو 
که بتواند خداگونه  هر 

آنچه بخواهد را در شکل 
مطلوب خود مرسوم نماید
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مفید اســت، لیکن صرفــاً تا جایی که بتــوان آن را به منزلٔه 

نمونه ای موّفق از تبلیِغ در پس واقعّیت در نظر آوریم و نه 

ابزاری که بتوان با بهره گیری از آن عماً به قدرتی همانند 

قدرت کوروش دست یافت.

به لحاظ روایی، ماکیاولی ترجیــح می دهد گزنفون را در 

میان سایر منابع کاسیک مورد توّجه ویژٔه خود قرار دهد. 

اکثر قریب به اّتفاق اومانیست های عهد رنسانس، مؤلفین 

کاســیکی همچون سیســرون را با اســتناد بر اینکه فلسفٔه 

دوران کفــر پیش از آشــکار شــدن حقیقت مســیحّیت، در 

گرایش خود به ســوی دیانت مربوط به تلّقی گیتی به مثابٔه 

امری سودمند، با نظم و سامان منطقی و جاودان مورد اشاره 

داشته اند که از طریق احکام موجب تعالی جسم و هدایت 

امیال نفسانی با تجّلی الهی روح می گردد. همچنین، آنان 

با تأکید بر تعالی گرایی آغازین مسیحّیت کاسیک، امید 

به اثبات ایدٔه نوین خود داشــتند که مطابق با آن، کماکان 

می توان باالترین اولوّیت را به دغدغه های روحی و رستگاری 

جــاودان از طریق حفظ ایمان اختصاص داد و در عین حال، 

آمیختن دغدغه های مزبور را با تعّهدی قاطعانه نسبت به 

وظایــف مدنــی و دنیوی تلفیق نمود که بعضــاً با نمادهای 

مسیحّیت قرون وسطایی همراه شده بود. از سوی دیگر اّما، 

ماکیاولی صرفاً برای موارد مربوط به زمامداری که از سوی 

مؤلفین عهد کاسیک مطرح شده اند ارزش قائل است. او 

هرگونه ماحظات کاسیک )و بسیار کمتر از آن، مسیحی( 

که به حوزٔه تعالی گرایی مربوط می شود را از حوزٔه درک خود 

از زمامداری مستثنا می نماید. او همواره اصطاح »سرزمین 

پدری«۱۶ را صرف نظر از سایر معانی لغوی سنن کاسیک و 

مسیحی، در نظر گرفته و این دو را بدون ذکر نام در فصل 

پانزدهم کتاب شهریار »جمهوری های تخّیلی« می خواند که 

مطمئناً می توان آن را نه تنها اشاره ای به جمهورّیت افاطون، 

بلکه به شهر خدای سنت آگوستین نیز دانست. در میان 

منابع عهد کاسیک، گزنفون بیش از بقیه با عملگرایی و تا 

حّدی با توسعه طلبی شهریاری، شکوفایی اقتصادی و افتخار 

سیاسی و ضدّیت با تعالی گرایی ماوراءالطبیعی ماکیاولی 

تطابق دارد.

بــا ایــن حــال، ماکیاولــی در چرخشــی سرنوشت ســاز، از 

هستی شناسی مطر ح شده در مسیحّیت بهره می برد که در 

نوع خود منحصربه فرد بوده و شــبیه آن در نســخ کاسیک 

یافت نمی شود. مقصود مؤلف از این امر، بازسازی یا حّتی 

خلق مجّدد ماهّیت بر مبنای اراده است. او به لحاظ نظری 

این ظرفّیت را از خدای دیانت ابراهیمی به خارق العاده ترین 

شــهریاران سکوالر منتقل می نماید. همچنین، او فروکاهی 

آگوســتینی را از نقــش آثار کاســیک در خصوص فضیلت 

مدنی و دنیوی به صرف قدرت طلبی، سلطه و شکوه پذیرفته 

و در عین حال، از آگوســتین و تمامی دغدغه های مذهبی 

مربوط به ســایر رســتگاری های دنیوی تبّری می جوید. در 

این زمینه، او می گوید: آری، هیچ امکانی برای فضیلت برتر 

مدنی مشابه با فضیلت بشارت داده شده از سوی افاطون و 

ارسطو وجود ندارد و تنها قدرت طلبی حقیقت دارد و بس. 

پس باید از حقیقت تبعّیت نمود.

همچنیــن، باید بــه اختاف نظرهای وی و گزنفون اشــاره 

نمود. گزنفون برای قدرت طلبی شــهریاران و کشورگشایی 

به مراتــب بیــش از افاطــون و ارســطو ارزش قائــل اســت و 

همچنین با تاشــی اســتادانه، تمایات شخصی دخیل در 

کشورگشایی فاتحین و حکمرانی فراملّیتی را مجاز می شمارد 

کــه افاطــون و ارســطو آن را تقبیــح نمــوده و از نظــر دور 

می دارنــد. تا این جــای کار، کوروش نامٔه گزنفون چارچوبی 

مفید برای ماکیاولی محسوب می شود و وی احترام زیادی 

برای گزنفون قائل است که ظاهراً سطحی است، زیرا همانند 

دیگر اومانیست های عهد رنسانس، کاری جز رهایی بیشتر 

فضیلت های مدنی و دنیوی و انعکاس درک گسترده از آن 

به ویژه در ایتالیا صورت نداده  است و بر این اساس، رجوع به 

فضیلت ها و زمامداری عهد باستان همچون پادزهری برای 

عدم ثبات عهد معاصر و فراتر از انفعال مسیحّیت است.

بــا ایــن وجود، در پایان و قطع نظــر از امکان وجود روایتی 

پنهان و تاریک تر از موارد فوق، به باور مؤلف حین مطالعٔه 

کوروش نامــه از دیــد ماکیاولــی، در واقــع گزنفــون ویرتوی 

شــهریاری را ســازگار با اعتدال، ســخاوتمندی، انســانّیت و 

عدالــت دانســته و بر مبنای اثبات خصوصّیــات مزبور، به 

ارزشــمندی حیات کوروش باور داشــته اســت. همچنین، 

هماننــد ســایر متفّکریــن کاســیک، گزنفــون عقیــده دارد 

حــدود و شــمول تعالی و موفقّیت بشــری به طــور کامل در 

چارچوب طبیعت قرار دارد. بر این اساس، تعالی و موفقّیت، 

حاصل سازگاری کامل ما با زنجیرٔه عظیم حیات و انعکاس 

خصیصه هــای مربوط به ما در نظم گیتــی از طریق پرورش 

فضیلت ها است. از این رو، کام جسورانٔه ماکیاولی مبنی بر 

امکان غلبه بر سرنوشت در نهایت مغایر با اندیشٔه سیاسی 

گزنفون و سایر منابع کاسیک محسوب می شود. با عنایت 

به دیدگاه نوین مطرح شده از سوی بیکن در فیزیک جدید 

خــود۱۷ - در خصــوص تســخیر طبیعــت بــرای »تأمیــن نوع 

بشر«، به یافتن ویژگی نظری نوین متمایز در تقابل با نظام 

پادشــاهی پیشــین و بهره گیــری از قــدرت حاکمّیت عموم 

مبادرت می نماییم.

در واقع در کوروش نامه ما 
به ندرت با مواردی از این 
قبیل مواجه هستیم. قطع 
نظر از برخی نبردهای 
معدود همچون جنگ 
با امپراتوری بابل، بیشتر 
رعایای کوروش داوطلبانه 
پیرو وی شدند و به نظر 
می رسد صلح و رفاهی که 
وی با حکمرانی مطلق 
خود برای میلیون ها تن از 
رعایایش به ارمغان آورد 
بدون دردسر و با عنایت 
به این واقعّیت حاصل 
می شود که »تمام مردم 
مایل به اطاعت از او 
بودند«
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۱. افاطون، قوانین، ص۹۷ـ  ص۶۹۴
۲. ارسطو، سیاست،  ۱۲۸۵ ب۲۰

۳. آثنایس، بزم فرزانگان، ف۵۰۴-الف۵۰۵؛ آولوس گلیوس، شــب های آتیک، ۱۴.۳.۲ 
-۴؛ تتوم،  داستان امپراتوری گزنفون، ص۴۰

۴. از متــون اّولّیــٔه زیــر اســتفاده کرده ام: نیکولــو ماکیاولی،  گفتارهایی دربــارٔه لیوی، 
ترجمٔه اچ. منسفیلد و ان. تارکوف، شیکاگو ۱۹۹۶؛ شهریار، ترجمٔه لئو پاول اس. دی 
آلورز، داالس، ۱۹۸۰؛ شــهریار، ترجمٔه اچ. منســفیلد، شــیکاگو، ۱۹۸۳. این مقاله در 
حال بسط و اصاح است. برخی مضامین در مقاله های دیگر من بررسی شده است. 
از جمله: »ماکیاولی چقدر اصیل است؟«، »ماکیاولی و گزنفون دربارٔه زمامداری 
شهریاری«،  »فضیلت برتر«، »هستی شناسی استبداد«، »الگوی ماکیاولی برای یک 

امپراتوری لیبرال«
ارســطوییان  تفســیر  پرســش ۴۴،  الهّیــات،  مدخــل  قدیــس،  آگوســتین  تومــاس   .۵
)Aristotics(، کتــاب دوم، ســخنرانی ۱۴، شــمارٔه ۲۶۸؛ همچنیــن رجــوع شــود بــه 

کورنولدی، نظام فیزیکی
۶. ارسطو، سیاست، ۱۲۵۸ الف

۷. آگوستین قدیس، شهر خدا، کتاب پنجم، فصل ۲۰
۸. این تصویر در تضاد شــدیدی با تصویر ارائه شــدٔه گزنفون از نیای کوروش در مقام 
فردی خیراندیش است. هرودوت نقل می کند که او سعی داشته نؤه نوزاد خود را 

به قتل برساند. هرودوت ۳۰-۱.۱۰۲.
۹. هم چنــان هنگامــی کــه »هوخشــتره« در شــکار جســورانه کــوروش خطــاب بــه وی 
می گوید: »آنچه مطلوب اســت، همان کنید؛ اینک گمان می رود این شــمایید که 

پادشاه اید.« )کوروش نامه، ۱۱-۱.۴.۹(
۱۰. در یک برداشت که احتماالً ماکیاولی رغبت بیشتری نسبت به آن دارد، می توان 
این گونه تعبیر کرد که ظاهراً کوروش، آراسپاس را که از خشم ارباب خود هراسان 
اســت، می بخشــد. با این حال خبر برکناری او در ارتش پخش می شــود که به نظر 
برسد او همچنان مورد غضب است. در همین حین، کوروش آراسپاس را به انجام 
مأموریــت پنهانــی می گمــارد. این طــور که به نظر می آید او به تمثیل، از وحشــت 
خشم کوروش به سوی سرزمین آشور حرکت می کند و در حالی که در واقعّیت عفو 
شده است، به منظور جاسوسی نقش یک فراری را ایفا می کند تا اطّاعات مهّمی را 
از وضعّیت نیروهای آشوری به کوروش مخابره کند. با این حال با استدالل از تدبیر 
کوروش تنها می توان به این موضوع پی برد که تقلیل رتبٔه آراسپاس از یک سردار 

مفتخر در حلقٔه نزدیکان کوروش به فضاحت رتبٔه جاسوسی در موطن خود است؛ 
هرچنــد کــه این پنهان کاری تنها یک فریب برای احیای اعتبار وی باشــد، به نوعی 
تحقیر و مجازات آراسپاس جهت ناکامی او در محافظت از ملکه پانته آ می باشد: 
به هر روی؛ زندگی او به عنوان مأموری دوجانبه دروغ است. بعد از اینکه آراسپاس 
گــزارش وضعّیــت نیروهــای آشــوری را بــه کــوروش و حلقــٔه نزدیــکان او می رســاند 
)کوروش به وضوح به آن ها اشاره می کند که از ابراز محّبت بیش از حد به آراسپاس 
جلوگیری کنند. درست زمانی که در کمال تعّجب آن ها تصّور می کنند آراسپاس 
بخشیده شده است و هنوز قابل اعتماد کوروش است.( به سادگی نامش از روایت 

iii.۶.، دقیقاً در آستانٔه یکی از بزرگ ترین نبردهای آن ها ناپدید شده است.
۱۱. با توّجه به اینکه آراسپاس در باور همه، یک خائن و فراری است، ناپدید شدن وی 
کار چندان دشــواری نبود و باعث منقّلب شــدن و شــکل گیری نارضایتی گسترده 
نمی شــد. آیا کوروش هرگز قصد داشــته که او را ببخشــد؟ یا قصد داشته است که 
 fallen ( پس از به بار آمدن این رسوایی نهایت استفاده را از این قهرمان برکنارشده
paladin( بکند و با فرستادن او به مأموریت جاسوسی در واقع به او امیدی واهی 
ببخشد تا به بازگرداندن شهرت و اعتبارش خوشبین باشد؟ آیا هنگامی که کوروش 
از آراسپاس خواست تا آشوریان را فریب دهد در حقیقت سعی داشته که آشوریان 
و ســردار ســابق خود را فریب دهد؟ این تعبیرها اشــاره به عمق دسیســه هایی دارد 
کــه بــا خوانش ماکیاولیســتی از کوروش نامه می توان برداشــت کــرد. همچنان که 
ماکیاولی در باب شهریار می گوید: »همه شما را می بینند، اّما کمتر کسی است 

که بتواند آنچه واقعاً هستید را لمس کنند.«
۱۲. گزنفون، کوروش نامه گزنفون، مقّدمٔه ۱۲

۱۳. کوروش نامه ۱-۱
۱۴. بالدسار کاستیلیونه، کتاب درباری

۱۵. فرانسیس دیگبی )ترجمه(، حکمرانی و حیات کوروش بزرگ، پیشگفتار
۲.II ۱۶. گفتارها

۱۷. همان گونه که بیکن در کتاب پیشرفت یادگیری در شرحی از فصل پانزدهم شهریار 
می نویسد: ما بیش از پیش، گرفتار ماکیاولی و سایرین هستیم که در مورد افعال 
انســان ها و کارهایی که نباید انجام دهند می نویســند. در خصوص فاسفه، آن ها 
قوانین خیالی برای همسودهایی خیالی ایجاد می کنند و گفتارهای ایشان به لحاظ 
فاصلــٔه زیــاد بــا واقعّیت، همانند ســتارگان کم تأللو اســت. ذکرشــده در کتاب در 

خصوص منشأهای مدرن ریچارد کنینگتون در مورد منشأهای مدرن. 
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شاید بتوان گفت که از جهاتی تمّدن و ترجمٔه دو مولفۀ 

درهم تنیده اند. بدین معنا که هیچ ســاحت تمّدنی ای را 

نمی توان یافت که یا برآمده از ترجمه یا متأثر از آن نباشد 

– یا حداقل با تسامح می توان چنین ُحکمی را دربارۀ تمّدن 

ایرانی-اســامی پذیرفــت: از دیــروِز ابــدِی ســّنت مان که 

تابعی از نهضِت ترجمۀ متون ســریانی و یونانی )در ضلع 

غربــی امپراتــوری اســامی اّولّیه( و نهضــِت ترجمۀ متون 

ایرانشهری )در ضلع شرقی همان موقعّیت تاریخی( بود تا 

این دهه های مواجهۀ ما با مدرنیته که در ُبعد تأمین متون 

فلسفی و نظری آن، نهضِت ترجمۀ دیگری آغاز شده است.

اّما اگرچه دست کم تجربۀ جوامع و تمّدن های مختلف 

نشــان داده کــه ترجمــه، امــری گریزناپذیــر و از جهاتــی 

موضوعــی حیاتــی بــرای پویایــی و بالندگــی هــر فرهنگی 

اســت ولــی همــان تجربه نیز نشــان داده که متاســفانه یا 

خوشــبختانه هیچ ترجمه ای موّفق از کار در نیامده، و در 

رویارویی با منتقدان نکته سنج و یا مخالفان بهانه گیر – که 

عموماً رقبای شغلی یا معاندان فکری یکدیگرند – کامروا 

نبوده است.

یکی از بی شمار ترجمه هایی که دچار ُچنان سرنوشتی 

شــده اســت، برگــردان داریــوش آشــوری از کتــاب نامدار 

نیکولو ماکیاولی، شهریار، است که علی رغم زیبایی متن 

و لّذتــی کــه از خواندنــش عــارض خواننــده می شــود )که 

شــاید عّلت اِقبال قابل توّجه خوانندگان به آن نیز باشــد(، 

از معایب و سهل انگاری های بسیار، و بعضاً فاحش، عاری 

و َبری نیست.

جدال بر ســر کیفّیت و ارزش ترجمۀ آشوری از شهریار 

در چنــد ســال گذشــته بنــا بر مناقشــه ای که ســّید جواد 

طباطبایی علیه آن اقامه کرد، شــهرۀ آفاق دانشــکده های 

اندیشــۀ سیاســی شــده اســت و با توجــه به رســاله ای که 

طباطبایــی بــرای نقد و رد آن نگاشــت – تأّملی در ترجمۀ 

متن های اندیشــۀ سیاسی جدید: مورد شهریار ماکیاولی 

– می تــوان گفــت کــه به تقریب تمــام فــراز و فرودهایش، 

بــا دّقت بســیار کاویده شــده و با توّجه بــه قلم تند و نگاه 

تیزبین طباطبایی شاید دیگر نکته ای باقی نمانده باشد که 

به واسطۀ آن بتوان »شهریاِر آشوری« را فروکوفت )البته اگر 

از نقد چنین تصّوری داشته باشیم(.

اّمــا بــا این حال، به نظر می رســد که در متن »شــهریاِر 

ماکیاولــی« دقیقــۀ معرفتــی بســیار حائز اهمّیتــی وجود 

داشــته اســت که در ترجمۀ آشــوری »فوت« شده است، 

چنان که با دّقت در آن می توان گفت که برگردان فارسی 

نــه کتابی از ماکیاولی بلکه برســاخته ای از مترجم ایرانی 

اســت، از همین رو، حّتی می توان نســخۀ پارسی شدۀ اثِر 

شــهیر ماکیاولــی را – بــا عنایــت به آن دقیقــۀ معرفتِی از 

دست شده – »شهریاِر آشوری« نامید.

همان گونه که مشهور است به تقریب نظر کافۀ ُعمای 

اندیشــۀ سیاســی بر آن است که ماکیاولی میان دو جهان 

اندیشــۀ سیاســی ُقدمایــی و جدیــد ایســتاده و به واســطۀ 

گسســِت رادیکالی که از آن یک )قدیم( ایجاد کرده است 

بــه این یک )جدید( گذر کرده اســت. این دقیقۀ معرفتِی 

گسست آفرین همان انقاب کوپرنیکی ماکیاولی در علم 

سیاســت اســت که به کشــف قاّره ای جدید در این حوزه 

منتهی می شــود. به تعبیر کاســیرر همان گونه که گالیله 

بانــی علــم دینامیــک جدید اســت، ماکیاولــی واضع علم 

سیاست نوین است. با ماکیاولی سیاست از جهان خیاالت 

بــه عرصــۀ واقعّیــات پای می گــذارد و از قدیــم خودش به 

جدیدی گذر می کند که همانا »سیاسِت مدرن« است.

پس اّولین، اصلی ترین، و بی تردید مهم ترین نکته برای 

فهم اثر او و درک نظام اندیشگی یک َسر نوآیینش – برای 

هــر خواننــده ای عموماً، و برای خواننــدۀ نوآموز و مبتدی 

علم سیاست، خصوصاً – التفات به همین گسستی است 

که ماکیاولی ایجاد کرده است؛ و علی القاعده نیز آرزومند 

آن است تا هر خواننده ای اثرش را نه بسان تداوم و تکراری 

در سّنت و بازنویسی ای از بی شماِر متونی که در آن ِنحله 

نگاشــته شــده بلکه همچــون »معنی« نوینــی بخواند که 

»لفــظ کهن« از گفتنش قاصر بوده اســت. بدیهی اســت 

که هرگونه خوانشی غیر از این، نقِض غرض مؤلف شهریار 

است و در غلتیدن در جهانی است که برای ماکیاولی از 

ارزش و اعتبار افتاده بود.

ماکیاولی برای بیان منظور فوق، همین نکتۀ بسیار مهم 

را به اّولین خوانندۀ کتاب شهریار متذّکر می شود که یقیناً 

می تواند دســتورنامه ای برای هر خواننده ای باشــد که به 

خوانــدن ایــن اثر خطیر، خطر می کنــد. ماکیاولی در این 

نامــۀ تقدیمیه ای – که امــروزه در آغاز هر چاپی از کتاب 

شهریار نقش بسته است – به عالیجناب لورنتزو مدیچی 

انگلیســی هــاروی  )از ویراســت دّوم ترجمــۀ  می گویــد 

منسفیلد Harvey C. Mansfield؛ شیکاگو،۱۹۹۸(:

Thus, since I desire to offer myself to 
your Magnificenc with some testi-
mony of my homage to you, I have 
found nothing in my belongings 
that I care so much for and esteem 
so greatly as the knowledge of the 
actions of great men, learned by me 
from long experience with modern 
things and a continuous reading of 
ancient ones(p.3).

ماکیاولی در تمام متن 
، مدرن را در  شهریار

برابر قدمایی )باستانی( 
آورده است که هیچ از سر 

بازیچه نیست. با توّجه 
به آنکه مفهوم مدرن بار 

معنایی خاّصی دارد و 
برابرنهاده هایی مثل نو، 

نوین، جدید، و مانند 
این ها معموًال نمی تواند 

معنای اصلی را ِافاده 
کند و عمومًا منجر به از 
دست شدن سایه-روشن 

)connotation(های 
معنایی می شود که در ُکنه 

مفهومی این کلمه وجود 
دارد، به نظر می رسد که 
حداقل کاری که مترجم 

می تواند انجام دهد کاربرد 
همان کلمه یا حداقل 

تذّکر آن در پانوشت است
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اّما ترجمۀ آشوری )ویراست سوم، تهران،۱۳۸۹( از عبارت 

فوق )البته با تغییر در رسم الخط( بدین صورت است:

»من نیز بر آن ام که برای نمایاندن ارادِت خویش به شما 

ســروِر ارجمند چیزی بدان پیشــگاه فــراز آورم. و در میان 

همۀ دارایی خود چیزی ارجمندتر و ارزنده تر از آن توشــۀ 

معرفتی نیافته ام که دربارۀ کردار مردان بزرگ آموخته ام؛ 

معرفتــی که دســتاورد آشــنایی دیرینــه ام بــا کاِر روزگار و 

پژوهِش پیوسته در آثار روزگاِر باستان است« )ص ۵۳(.

نکتۀ بســیار تأّمل برانگیزی که ماکیاولی در اینجا بدان 

اشــارتی داشــته است، و در واقع محل گسستی است که 

به تعبیر اشــتراوس برآورندۀ نخســتین مــوج مدرنیته می 

شود، بند آخر عبارت است:

Learned by me from long experience 
with modern things and a continu-
ous reading of ancient ones.

همان گونه که به راحتی قابل تشخیص است، آشوری در 

اقدام )فی الواقع: »اهمال«ی( تعّجب برانگیز صفت بسیار 

مهّمی که ماکیاولی کاماً با التفات و عنایت آن را به کار 

گرفته است را حذف کرده است: » modern«؛ در واقع، 

ترجمۀ آشــوری بایســتی این گونه می بوده تا می توانســته 

معنای مورد نظر ماکیاولی را منتقل کند: »...معرفتی که 

دســتاورد آشــنایی دیرینه ام با کاِر روزگار ]با امور ُمدرن یا 

نوآیین[ و پژوهِش پیوسته در آثار روزگاِر باستان است«.

شــاید این گونــه ِبَنمایاند کــه ماکیاولــی در اینجا – که 

نامــه ای اســت بــرای ادای احتــرام و احتمــاالً جذب صله 

و مرحمتــی – چنــدان در بنــد کاربــرد دقیــق مفاهیــم و 

کاربســت آن هــا در مــا ُوضــع لــه آن هــا نبــوده اســت، و از 

همیــن رو، نمی توان با برجســته کردن ایــن اهماِل احتماالً 

غیرعمدی به کار بزرگی چون آشوری – که بنده نیز چون 

بسیاری، همیشه از شاگردان غیابی اش بوده ام و بسیار از 

او آموخته ام – ُخرده گرفت، و این گونه مته بر خشــخاش 

گذاشتن شرط انصاف نیست. اّما ظاهراً متن شهریار چنین 

نظری ندارد.

ماکیاولی در آغاز فصل هشتم شهریار با عنوان »درباِب 

آنان که با تبهکاری به شــهریاری رسند« – ترجمۀ هاروی 

منســفیلد از عنــوان همیــن فصــل در منبــع پیــش گفته: 

 Of  Those Who Have Attained a Principality(

through Crimes( – به دو راه دیگری اشاره می کند که 

به واســطۀ آن ها می توان از شــهروندی ســاده به شهریاری 

برکشیده شد:

»... یکــی از ایــن دو راه آن اســت که مردی با تبهکاری 

و نابکاری به شهریاری رسد. و دیگری آنکه، مردم یکی را 

از میان خود به شهریاری بردارند. در باب راه نخست دو 

نمونه به دست خواهم داد، یکی کهن و دیگری نو، بی آنکه 

در باب چند و چون آن سخنی گویم. و گمان می دارم که 

این دو نمونه بس باشد کسانی را که بخواهند از این شیوه 

پیروی کنند« )ص ۹۵(.

در اینجا نیز – که متن اصلی کتاب اســت، فلذا دّقت 

مفهومی شــرطی برناگذشتنی اســت – ماکیاولی تفاوت 

قدیــم و جدید را متذّکر شــده و بی هیــچ تردیدی بر جدال 

و تنشــی نظــر داشــته که الجرم میــان آنــان درگرفته بوده 

اســت. ترجمۀ آشــوری بی آنکه بتواند این دقایق نظری را 

منتقل کند صرفاً با تقید به روش ترجمه اش که به تصریح 

شخص ایشان تاش برای ارائۀ متنی »کهن- شیوه« است، 

این گونه آورده است: »یکی کهن و دیگری نو«. تقابل کهنه 

و نو تقابلی در قدمت است و نه در مضمون؛ که بی تردید 

مد نظر ماکیاولی بوده اســت. منســفیلد این عبارت را با 

ذکر همان مفهوم کلیدی )مدرن( ترجمه کرده است:
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...the other modern, without entering 
otherwise into the merits of this is-
sue...(p.34).

ماکیاولی در تمام متن شهریار، مدرن را در برابر قدمایی 

)باســتانی( آورده اســت کــه هیــچ از ســر بازیچه نیســت. 

بــا توّجــه به آنکه مفهوم مدرن بار معنایی خاّصــی دارد و 

برابرنهاده هایی مثل نو، نوین، جدید، و مانند این ها معموالً 

نمی تواند معنای اصلی را اِفاده کند و عموماً منجر به از 

دســت شــدن سایه-روشــن )connotation(های معنایی 

می شود که در ُکنه مفهومی این کلمه وجود دارد، به نظر 

می رسد که حداقل کاری که مترجم می تواند انجام دهد 

کاربرد همان کلمه یا حداقل تذّکر آن در پانوشت است.

جناب آشــوری نه تنها چنان کاری نکرده است بلکه در 

یکی-دو مورد با حذف )اشــتباهی( کلمه، متن را از دایرۀ 

معنایــی خود خــارج کرده اســت. یکی از ایــن اهمال ها یا 

اشــتباه ها در فصــل هجدهــم شــهریار رخ داده اســت که 

موضوع آن چگونگی پایبندی شهریار به پیمان هایی است 

که می بندد و شــیوه هایی که می تواند برای عهدشــکنی 

برگزینــد )فصلــی کــه در آن تضــاد تصّور مدرن از نســبت 

اخاق و سیاست با فهم قدمایی آن به اوج خود می رسد(. 

در عبارتی قابل توّجه از این فصل آمده است:

»اگر مردمان همگی نیک می بودند، این حکمی شایسته 

نبود. اّما از آنجا که بدخیم اند و پیمان خویش را با تو نگاه 

نمی دارند، تو نیز ناگزیر از پایبندی به پیمان خود با ایشان 

نیســتی. و کدام شهریار اســت که ُعذری پسندیده برای 

پیمان شــکنی خویش در آســتین نداشته باشــد؟ از همین 

روزگار نمونه های بی شــمار می توان آورد و نشــان داد که 

چه بســیار پیمان هــا و عهدها کــه از بدعهدی شــهریاران 

شکسته و بی پایه گشته است«)ص ۱۴۸(.

اّما ترجمۀ منســفیلد آشکارا نشــان می دهد که آشوری 

بی هیــچ دلیلی کلمۀ کانونی و ُپرمعنای مــدرن را حذف 

کرده است:

And if all men were good, this teach-
ing would not be good; but because 
they are wicked and do not observe 
faith with you, you also do not have 
to observe it with them.Nor does a 
prince ever lack legitimate causes 
to color his failure to observe faith. 
One could give infinite modern 
examples of this, and show how 
many peace treaties and promises 
have been rendered invalid and 

vain through the infidelity of princ-
es (p.69).

پس در ســاده ترین حالت باید ترجمۀ آشــوری این گونه 

می بود )که نیست(: »از همین روزگار نمونه های ]مدرن[ 

بی شمار ]ی[ می توان آورد...«. در موارد دیگر نیز ترجمۀ 

آشوری رسا نیست. برای نمونه در بخشی از فصل بیستم 

 with examples( آشوری در برابر عبارت ،)۸۶.p( شهریار

drawn from ancient and modern things( آورده 

است: »... به یاری آن نمونه ها که از تاریخ باستان و نو در 

دست است...« )ص ۱۶۹(؛ که با توّجه به بافت تاریخی، 

جدال های نظری و مناقشــاتی مفهومی که حول و حوش 

واژه وجــود دارد، به ســختی مــی تــوان »نــو« را برابرنهــادۀ 

مناسبی برای کلمۀ »مدرن« در این عبارت دانست. و با 

توّجه به اینکه در پانوشت متذّکر اصل کلمه نشده است 

موجــب غفلــت خواننده و از دســت شــدن معنای اصلی 

می شود.

آشــوری در آخریــن مــورد از ترجمۀ این کلمه، در بخش 

پایانــی فصــل بیســت و ســوم شــهریار، بــا توّجه به ســیاق 

ظاهــراً ســاده انگارانٔه عبــارت کــه در نــگاه نخســت عاری 

 I want to( از پیچیدگــی مفهومی می ُنماید، این جملــه

را   )bring up a modern example in this regard

چنین ترجمه می کند: »می خواهم در این باب، نمونه ای 

تــازه به دســت دهــم« )ص ۱۸۰(. در حالــی که قرینه های 

متنــی نشــان می دهــد کــه کلمــۀ مــدرن در ایــن عبارت 

را بایســتی الجــرم در همان بافت جــدال قدیم و جدیدی 

فهمید که مّد نظر ماکیاولی بوده است. چراکه ماکیاولی، 

مثالی از تجربۀ سیاسی امپراتوری را در برابر شهریار قرار 

می دهــد که بی تردید ناظر بــر دو تجربۀ متفاوت از نظام 

 )New( سیاســی اســت، لذا کلمۀ مدرن نه به معنای تازه

بلکه در همان معنای اصلی – با بارمعنایی ویژه اش – به 

کار رفته است.

ریکور در ســخنرانی هایی که درباب ترجمه داشــته با 

نیم نگاهی به ضرب المثِل مشــهوری در زبان فرانســه که 

ترجمه ها یا زیبا  هستند و خائن و یا زشت اند و وفادار، دو 

پارادایــم متفــاوت در ترجمه را با عنوان خائــن و وفادار از 

یکدیگر تفکیک می کند. می توان با همین خط  کش گفت 

که ترجمۀ آشــوری از شــهریار در بسیار از دقایق و ظرایف 

خائــن بــه متن اســت و در کمال زیبایــی. اّما اگر بپذیریم 

که ترجمه در ماهّیتش، رفتن از جایی به جایی دیگر است 

پس ضرورتاً جز با خیانت )رفتن از زبان مبداء؛ ترِک آنجا؛ 

خیانت به آن( امکان پذیر نخواهد شــد، اّما گاهی مترجم 

فرامــوش می کند که تنها مجاز به خیانت به متن اســت 

و نه قتل آن!

ریکور در سخنرانی هایی 
که درباب ترجمه داشته با 
نیم نگاهی به ضرب المثِل 
مشهوری در زبان فرانسه 

که ترجمه ها یا زیبا  هستند 
و خائن و یا زشت اند 

، دو پارادایم  و وفادار
متفاوت در ترجمه را با 

عنوان خائن و وفادار از 
یکدیگر تفکیک می کند. 

می توان با همین خط  کش 
گفت که ترجمۀ آشوری از 

شهریار در بسیار از دقایق 
و ظرایف خائن به متن 
است و در کمال زیبایی
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