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یادداشت مترجم

کتاب آثار بزرگ سیاسی با عنوان فرعی از ماکیاوللی تا روزگار ما، از جمله متون 
کالسیکی است که نخستین بار در سال 1948 در فرانسه منتشر شد و بازچاپ 
آن همچنان ادامه دارد. این کتاب در فاصلۀ سال های 1948 تا 2014 به هشت 
زبان ترجمه و 254 بار منتشر شده است. نخستین بار ترجمۀ فارسی آن را با یاری 
مرکز نشر دانشگاهی در سال 1373 روانۀ بازار کردیم. در آن سال عنوان فرعی 
کتاب را با این استدالل تغییر دادیم که محتوای آن دیگر تا »روزگار ما« را در بر 
نمی گرفت و به کتاب »نبرد من« اثر هیتلر ختم می شد، بنابراین عنوان فرعی کتاب 
 Yve( را به »از ماکیاوللی تا هیتلر« تغییر دادیم. پس از گذشت سال ها ایو گوشه
Guchet(، شاگرد ژان ژاک شوالیه، که او هم متخصص اندیشه های سیاسی است، 

به منظور به روز کردن این کتاب سه فصل به آن افزود تا عنوان فرعی آن همچنان 
بیانگر محتوایش باشد. این سه فصل نظرات سه اندیشمند سیاسی و پرآوازۀ معاصر 
)هایک، رالز و هابرماس( را در بر می گیرد. از این رو عنوان ویراست جدید کتاب 

که حاوی آن سه فصل نیز هست با عنوان اصلی آن تطبیق یافته است. 
سپاسگزارم از استاد ارجمندم آقای دکتر محمد رضوی که ترجمۀ این کتاب 
را پیشنهاد کردند و در ویراست نخست ترجمۀ آن، در یافتن پاره ای معادل ها با 
به یاری  از خانم یوالند ممتاز که  یاری دادند؛ همچنین  باارزش مرا  رهنمودهایی 

ایشان معانی چند استعارۀ دور از ذهن برایم روشن شد. 
لی ال سازگار
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پیشگفتار

برجسته  سیاسی  آثار  از  پاره ای  بزرگ  رخدادهای  بر  افزون  را  تاریخ  سیر 
مشخص کرده اند و این آثار، بیش از یکبار، کم وبیش در درازمدت، در وقوع 
آن رخدادها سهیم بوده اند. در کتاب حاضر می کوشیم تا حدودی »تصویر« 
این آثار برجسته را، از زمان رنسانس )با کتاب شهریار اثر ماکیاوللی( تا 
روزگار خودمان رسم کنیم: دوره ای طوالنی که بیش از چهار سده را در بر 
می گیرد. پس کتاب های جمهوریت و قوانین افالطون و سیاست ارسطو در 
عهد قدیم و نیز آثار سیاسی معرف دورۀ قرون وسطای مسیحیت، خارج از 

این چارچوب بسیار گسترده قرار می گیرند. 
آثار بزرگ سیاسی: صفت سیاسی به موضوع اصلی آن آثار و به نقش 
پیش  و  سازمان جامعه  دولت،  اشاره می کند.  آن صحنه  در  دولت  اصلی 
را  آن  دارد  جا  که  سازمانی  است.  جامعه  در  قدرت  سازمان  چیز،  هر  از 
توصیف، توجیه، ستایش یا از آن انتقاد کنیم. دولت، بنا بر ماهیتی که دارد، 
شخصیت برجسته و مقتدری است که آزمند دست اندازی به قلمرو افراد و 
نیز به قلمرو گروه های میانجی بین افراد و دولت است، ولی حدود قلمرو 
قانونی دولت دقیقاً کدام است؟ و آیا در اصل چنین قلمرویی وجود دارد؟ 
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تنها همین پرسش کافی است تا هر اثر سیاسی به موضع گیری دربارۀ مسائلی 
چون سرشت انسان و موقعیت و سرنوشت او که به ترتیب مسائلی اخالقی، 
فلسفی و دینی هستند، کشانده شود. تاریخ اندیشه های سیاسی، که آثار مورد 
بلند در آن جای گرفته اند،  بحث ما مانند حلقه های درخشان یک زنجیر 

اغلب از تاریخ اندیشه ها به مفهوم کلی جدا نیست. 
آثار بزرگ: بزرگ به این معناست که این آثار به گونه ای عمیق بر شیوۀ 
تفکر معاصران یا نسل های پس از خود اثر گذاشته اند و خواه به هنگام انتشار 
و خواه دیرتر، و به نوعی با نگاهی به گذشته، دوره ای تاریخی را مشخص 
کرده اند. به سخن دیگر، آنها فوری یا پس از مدتی از حالتی سود جسته اند که 
می توان آن را طنین تاریخی یا اقبال تاریخی نامید. البته منظور ما به هیچ روی 
این نیست که این آثار به خودی خود بزرگ هستند، ارزشی مطلق دارند، 
نقطه نظرهاشان غنی است، به درک روشنی از روابط شخصی و اجتماعی 
دست یافته اند و از نظر توانایی بیان کامل به شمار می آیند، زیرا در میان 
آثاری که مطالعه خواهیم کرد، پاره ای ناقص، ناهنجار، مخدوش و گاهی یا 
دست کم در برخی موارد نفرت انگیز جلوه خواهند کرد، ولی این نارسایی ها 
یا حتی معایب مانع از این نشده است که آن اثر طنینی تاریخی داشته باشد 
یا با اقبال تاریخی روبه رو شود، آن هم تنها به این دلیل که توانسته است 
بدبختانه  گوید.  پاسخ  زمانه اش  سیاسی  خواسته های  یا  ذهنی  مشغلۀ  به 
از  اقبال تاریخی خیره سرانه  این است که گاهی  آنچه آمد  مفهوم مخالف 
اثری سیاسی با ماهیتی بزرگ روی برتافته است. این حالت در مورد کتاب 
کورنو1 )مالحظاتی دربارۀ اندیشه ها و رویدادهای عصر جدید(2 که در سال 
1872 منتشر شد، صادق است. از دید بسیاری، آن کتاب می بایست نقطۀ 
عطفی به شمار آید، ولی چنین نشد و در نتیجه مالحظات نافذ و جدی آن 

نیز در چارچوب مطالعۀ ما قرار نمی گیرد. 

Antoine Augustin Cournot .1 )1801-1877(، ریاضیدان و دانشمند فرانسوی. ــ م.
2. Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes
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آثار برجسته  ای را  اکنون که مفهوم اثر سیاسی بزرگ روشن شد، نام 
که به نظر ما در هر دوره از تاریخ با مفهوم یادشده مطابقت دارد، یادآور 
می شویم. نخست شهریار1 اثر ماکیاوللی2، جمهوری3 اثر بودن4، لویاتان5 
اثر هابز6، سیاست برگرفته از کتاب مقدس7 اثر بوسوئه8 را بررسی می کنیم9 
مطلقه  سلطنتی  به سوی حکومت  مدرن  بزرگ  دولت های  دشوار  راه  که 
پیشرفت  و  آغاز  که  می رسد  آثاری  به  نوبت  سپس  کرده اند.  مشخص  را 
حرکت نهضتی پیروزمند را در جهت مخالف با حکومت سلطنتی مطلقه 
الک11،  اثر  مدنی10  حکومت  دربارۀ  جستاری  مانند  آثاری  می نمایند:  باز 
روح القوانین12 اثر مونتسکیو13، قرارداد اجتماعی14 اثر روسو15، و طبقۀ عوام 

1. Le Prince
Niccolò Machiavelli .۲ )1469-15۲7(، اندیشمند سیاسی، تاریخ نگار و سیاستمدار ایتالیایی. ــ م.
3. Les six Livres de la Republique

Jean Boudin .4 )1530-1596(، حقوقدان و اندیشمند سیاسی فرانسوی. ــ م. 
5. Léviathan

سیاسی  فلسفۀ  بنیانگذاران  از  و  انگلیسی  اندیشمند   ،)1679-1588(  Thomas Hobbes  .6
مدرن. ــ م. 

7. La politique tirée de l’Écriture sainte
الهی  علوم  عامل  و  خطیب  کشیش،   ،)1704-16۲7(  Jacques-Bénigne Lignel Bossuet  .8

فرانسوی. ــ م. 
9. وصیتنامۀ سیاسی )Le Testament politique( نوشتۀ کاردینال ریشلیو )Richelieu( را که 
بی تردید اثر سیاسی برجسته ای است، نخستین بار زنده یاد لویی آندره )Louis André( به گونه ای 
کامل بررسی کرد و مقدمه ای بر آن نوشت. بنابراین دلیلی ندیدیم که در کتاب حارض بخشی را 

به این وصیتنامۀ مشهور، که بسیار کم خوانده شده است، اختصاص دهیم. 
10. L’ Essai sur le gouvernement civil

John Locke .11 )163۲-1704(، اندیشمند سیاسی انگلیسی و پدر لیربالیسم کالسیک. ــ م. 
12. L’Esprit des lois

سیاسی  اندیشمند  و  ادیب  قاضی،   ،)1755-1689(  Charles-Louis de Montesquieu  .13
فرانسوی. ــ م.

14. Du contrat social
Jean-Jacques Rousseau .15 )171۲-1778(، اندیشمند سیاسی فرانسوی سویسی تبار. ــ م. 
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چیست؟ 1 اثر سی یز2. این کتاب اخیر ما را تا آستانۀ انقالب کبیر فرانسه 
پیش می برد. سپس به مطالعۀ سه اثری می پردازیم که افکاری کامالً متفاوت 
این  آنی  دنبالۀ  را  آن  وابسته اند که می توانیم  دوره ای  به  و  باز می نمایند  را 
انقالب بدانیم، یعنی سال های 1790 تا 1848، و آنها عبارت اند از: تأمالتی 
دربارۀ انقالب فرانسه3 اثر برک4، گفتارهایی خطاب به ملت آلمان 5، اثر 
فیخته6 و دموکراسی در آمریکا 7 اثر الکسی دو توکویل8. سرانجام از سال 
بر  در  را  دو جنگ جهانی  که  دوره ای طوالنی شروع شده  بعد  به   1848
تنومند  گیاهانی  چون  ناسیونالیسم  و  سوسیالیسم  دوره  این  در  می گیرد. 
روییدند. این دوره شاهد آثاری بود که هیاهو دربارۀ آنها بیشتر جنبۀ احساسی 
داشت تا روشنفکرانه و هنوز هم پایان نیافته است. مانیفست کمونیست9 
اثر مارکس10 و انگلس11، پژوهشی دربارۀ حکومت سلطنتی12 اثر مورا 13، 

Qu'est-ce que le Tiers état .1 در زبان فرانسه état Tiers به آن بخشی از ملت فرانسه گفته 
می شود که در نظام کهن نه به ارشاف وابسته بودند، نه به روحانیان و مراد از آن هامن قرش عوام 

است که ضمناً بورژوازی را هم در بر می گرفت. ــ م.
Emmanuel Joseph Sieyès .۲ )1748-1836(، راهب و نظریه پرداز سیاسی فرانسوی. ــ م.

3. Réflexions sur la révolution de France
Edmund Burke .4 )17۲9-1797(، سیاستمدار و نظریه پرداز فلسفۀ سیاسی بریتانیایی. ــ م. 

5. Les Discours à la nation allemande
Johann Gottlieb Fichte .6 )176۲-1814(، اندیشمند آملانی و از پایه گذاران فلسفۀ ایده آلیسم 

آملانی. ــ م. 
7. La Démocratie en Amérique

سیاسی  نظریه پرداز  و  تاریخ نویس  سیاستمدار،   ،)1859-1805(  Alexis de  Tocqueville  .8
فرانسوی. ــ م. 

9. Le manifeste du parti communiste 
سیاسی  نظریه پرداز  و  تاریخ نویس  اقتصاددان،  اندیشمند،   ،)1883-1818(  Karl Marx  .10

آملانی. ــ م. 
Friedrich Engels .11 )18۲0-1895(، اندیشمند، اقتصاددان و روزنامه نگار آملانی. ــ م. 

12. Enquête sur la Monarchie
Charles Maurras .13 )1868-195۲(، نویسنده، روزنامه نگار و سیاستمدار فرانسوی. ــ م. 
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اندیشه هایی دربارۀ خشونت1 اثر سورل2، دولت و انقالب3 اثر لنین4 و نبرد 
من5 اثر هیتلر6 به این دوره مربوط می شود. البته مراد این نیست که از سال 
1927 به بعد، یعنی از هنگام نگارش صفحات نفرت انگیز و ارتجاعی »نژاد 
بلکه  نیامده است،  پدید  اندیشه های سیاسی معاصر  در  آریایی«، هیجانی 

می توانیم بگوییم هنوز اقبال تاریخی با قاطعیت به اثری رو نکرده است. 
»دار بست  های  از  آن قدر  که  کرده اند  سرزنش  را  معاصر  دوران  منتقد 
تاریخی و فرعی« استفاده کرده و آن چنان بناهای ادبی را با آنها پوشانده 
است که »دیگر نمی توان اصل بنا را دید.« )آندره روسو(. نویسندۀ این کتاب 
سزاوار سرزنشی معکوس، ولی نه کم اهمیت تر، می بود، اگر با معرفی هر 
چند مختصر، ولی تا حد امکان روشنگرانۀ موقعیت تاریخی پیدایش هر 
یک از کتاب های یادشده، داربستی به زیر آنها نمی زد، ولی نویسنده خواسته 
است از نخستین سرزنش نیز بپرهیزد و از حشو و زواید دوری جوید. به 
آتی نقل قول های طوالنی و بی شماری  همین دلیل خواننده در صفحات 
را مشخص  تاریخی  را که دوره ای  آثاری  بتواند  تا خود  یافت،  را خواهد 
کرده اند، »ببیند« و همچنین بتواند مستقیم و بی میانجی ضربۀ روشنفکرانۀ 

ناشی از آنها را دریافت کند.
رسانده،  یاری  نقل قول ها  این  گزینش  در  را  نویسنده  آنچه  سویی  از 
بیشتر نگرانی او دربارۀ گسترش فرهنگ سیاسی است تا دلبستگی وی به 
فضل فروشی. به سخن دیگر با توجه به ویژگی زمان نگارش اثر و شخصیت 

1. Réflexions sur la violence
Georges Eugène Sorel .۲ )1847-19۲۲(، اندیشمند فرانسوی و نظریه پرداز سوسیالیسم. ــ م. 
3. L’État et la Révolution 

Vladimir Ilyich Ulyanov .4 ملقب به Lenin )1870-19۲4(، انقالبی، سیاستمدار و نظریه پرداز 
سیاسی اهل روسیه. ــ م. 

5. Mein Kampf )Mon combat(
Adolf Hitler .6 )1889-1945(، انقالبی آملانی و سیاستمداری که نخست رهرب حزب ناسیونال 

سوسیالیست آملان و سپس به ترتیب صدراعظم و پیشوای آن کشور شد. ــ م. 
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نویسندۀ آن، از روی اصول بر صفحاتی تأ کید شده که روشنگر آن دسته 
از مسائل سیاسی اساسی بوده اند که در طول قرون برای بشر مطرح شده 

است. 
بنا به گفتۀ رمان نویس انگلیسی چارلز مورگان1 هر اندازه هم که اثری 
زاییدۀ شرایط تاریخی ویژه باشد، بهترین اندیشۀ موجود در آن، همواره در 
پی آن است تا خود را از »قید لحظه« برهاند، تا بتواند از ورای زمان به 

استقالل به پرواز درآید.

Charles Morgan .1 )1958-1894(، رمان نویس، منایشنام نویس و منتقد انگلیسی. ــ م.



بخش اول

در خدمت حکومت مطلقه

فرمانروایی است که  به  وابسته  این پس رستگاری  »از 
برای حفظ همه چیز، همۀ امور را به دست می گیرد.«
کورنی1، سینا 2

کدام رابطۀ فکری توانسته است نویسندگانی ناهمگون چون ماکیاوللی ایتالیایی، 
ُبوَدِن فرانسوی، هابِز انگلیسی و بوسوئه، اسقف اعظم و چشم و چراغ کلیسای 
فرانسه را، به رغم تفاوت های زمانی و مکانی، در این بخش گرد آورد؟ این رابطه 
وجود دارد و بسیار هم نیرومند است و به هدفی مربوط می شود که مسلماً همۀ 
آنها از راه های گوناگون به آن خدمت کرده اند و آن تجمع قدرت در دست یک 

فرد یا حکومت سلطنتی مطلقه است. 
نویسندگان مختلف مورد نظر ما کوشیده اند موانعی مهم را، که بینش حاکم 
بر اروپای مسیحی و فئودال قرون وسطی، در برابر ایجاد این حکومت مطلقه 
به وجود آورده بود، تضعیف کنند یا از میان بردارند. )با این حال باید به یاد 

Pierre Corneille .1 )1606-1684(، شاعر دراماتیک فرانسوی. ــ م. 
Cinna .۲، نام یکی از تراژدی هایی است که کورنی به سال 1641 نگاشته است. ــ م. 
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داشته باشیم که حتی به هنگام سلطۀ کامل حکومت مطلقه، قدرت همچنان 
تحت تأثیر بقایای موانعی بود که آن را به شدت محدود می کرد.( ماکیاوللی در 
بررسی دولت، اصول رایج اخالقی را به کناری می نهد و استقالل سیاست را 
اعالم می کند. ُبودن، وارث حقوقدانان کهن هوادار سلطنت، هر نوع گرایش 
تاریخی را در مورد تقسیم حاکمیت نفی می کند. هابز بر اساس بینشی کاماًل 
ماتریالیستی از سرشت بشر، این بشر خودخواه و ترسو، به توجیه قدرت مطلقه 
به نحوی عقالنی می پردازد. بنای مستحکم اندیشۀ او با وجود به امانت گرفتن 
بدیع است. هابز نیز مانند  نکاتی چند از ماکیاوللی و به ویژه از ُبودن، کامالً 
ماکیاوللی برای تمام ستایشگران قدرت، استادی انکارناپذیر به شمار می رود. 
بوسوئه نیز مستقیم یا غیرمستقیم از او الهام گرفته است و برای شکوه بخشیدن 
به  ارشد  از  و  ذکور  به  ذکور  از  موروثی -که  و  مطلقه  به حکومت سلطنتی 
استفاده کرده است و در هر صفحه لذت  از کتاب مقدس  ارشد می رسد- 
فرمانبرداری را نشان می دهد. البته بوسوئه همیشه در برابر قدرت برای قوانین 
الهی استثنا قائل می شود، ولی تا آنجا که می تواند قواعد دشوار کلیسا را جهت 

فرمانبرداری بی قید و شرط رعایا تفسیر می کند. 



1

 »شهریار« 
اثر ماکیاوللی

1513

»اگر الزم باشد، اعمال زور کار درستی است«
ماکیاوللی

زمینۀ پیدایش اثر

اسم  ابداع  باعث  دارد،  جهانی  شهرتی  که  خاص  نام  این  ماکیاوللی، 
فرانسه شده  زبان  در   )machiavélique( ماکیاولیسم و صفت ماکیاولیایی
است. این نام دوران رنسانس، ملت ایتالیا، شهر فلورانس و سرانجام مردی 
در کمال  و  بود  فلورانسی  تمام عیار  ما می آورد که یک کارگزار  یاد  به  را 
معصومیت و بی خبر از آیندۀ غریبی که انتظارش را می کشید، می زیست و 

سرانجام به چشمگیرترین و مرموزترین نوع شهرت دست یافت.
رنسانس، به معنای اخص کلمه، جنبشی فکری را نامند که در پایان سدۀ 
پانزدهم شروع و در ربع نخست قرن شانزدهم شکوفا شد. هدف آن متزلزل 
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کردن نظام های فکری قرون وسطی، به منظور بازگشت به عهد باستان بود که 
منابع فرهنگی آن عهد را اومانیست ها مستقیماً مطالعه کرده بودند، بی آنکه 
به تعابیر منابع مسیحی از آن توجه کرده باشند، ولی رنسانس به مفهوم اعم 
چیزی بیش از آن است. رنسانس فروریختن قطعی آن بنای شکوهمند قرون 
وسطایی است که بر شالودۀ اقتدار دوگانۀ پاپ در امور معنوی و امپراتور 
در امور دنیوی استوار شده بود. در امور دنیوی دولت های پادشاهی بزرگ 
و یکپارچه ای چون فرانسه، انگلستان و اسپانیا که به دعاوی رقابت آمیز یا 
آشتی جویانۀ پاپ و امپراتور بیش از پیش به دیدۀ تحقیر می نگریستند، تثبیت 
شدند. در این میان کریستف کلمب قارۀ امریکا و واسکو دوگاما دماغۀ امید 
را کشف کردند و این مقدمۀ زیرورو شدن بنیاد اقتصاد جهان بود. با اختراع 
دستگاه چاپ، ساختار ذهن انسان )اگر چنین تعبیری جایز باشد(، در زمینۀ 
امور معنوی کم کم دگرگون شد: در پایان قرن پانزدهم تمام شهرهای بزرگ 

چاپخانه داشتند. 
بحران بیداری اروپا 1 )که پل آزار2 در کتابی استادانه حدود وقوع آن 
را سال های 1680 تا 1715 تعیین کرده است(، چیزی نیست جز حاصل 
به  رشد نطفه های پرباری که در اذهان و قلوب کاشته شده بود و عشق 
تحقیق و اکتشاف، تمایل به انتقاد و بررسی آزادانه، آزمند حمله به تمام 
اصول جزمی و انتقاد بی رحمانه از مکاتب حکمت مدرسی را رواج می داد. 
خودبینی بشر آمادۀ مقابله با اصول الهی شد و انسان خودبسنده را رویاروی 
آفریدگار قرار داد و انسان خدای انسان شد و به ِاعمال قدرت خالقۀ خود 
بر طبیعتی پرداخت که با قطع شدن ریشه های دینی آن دیگر بار بی دین شده 
بود. »عصر صنعت« در خدمت انسان و کارهایش، جایگزین عصر قرون 
وسطایی شد که تفکر روحانی خداوند آن را جهت می داد و بر آن مسلط 
بود. فرد که در قالب اجتماعاتی از خانواده گرفته تا صنف احاطه شده بود 

1. La crise de conscience européene
Paul Hazard .۲ )1878-1944(، استاد فرانسوی و متخصص تاریخ اندیشه ها. ــ م. 
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و به حکم مشیت خداوندی به آنها وابسته بود و کلیسا او را به سوی قلمرو 
الهی و نجات ابدی رهبری می کرد، آهسته آهسته از دایرۀ این نظم کاتولیکی 
قرون وسطایی خارج شد تا به تنهایی در انزوایی بارور یا بی ثمر راه خود 

را بیابد. 
این انسان کامالً دگرگون شده، گرچه از قدرت، توان و ارزش خود )همۀ 
آنچه واژۀ ایتالیایی virtu مبین آن است و واژۀ فرانسوی Vertu همین معنی 
را منتقل نمی کند( آ گاهی اندکی یافته بود، در ایتالیا بیش از هر جای دیگر، 
زنجیرهایش را گسست، وجود خود را به اثبات رساند و به شدت از رهایی 
خویش بهره برد. او با به تمسخر گرفتن قلمرو الهی، فقط در این اندیشه 
با تمام لذات جسمانی، زیباشناختی و فکری اش  را  بود که قلمرو دنیوی 
ماکیاولیسم  دربارۀ  مطالعاتش  در  بنوا 1  شارل  کند.  تسخیر  بیش  از  بیش 
با تحسین گفته است: »فرد آزاد و رهاشده که در برابر تازیانه های بخت 
سرکشی می کند، جانور مکار و زیبایی است که مانند روباه و شیر همیشه 
در کمین یا در حال حمله به طعمه است.« از رنسانس ایتالیا درنده خویان 
بزرگی چون خانوادۀ بورجا )بورژیا(2 یا بنونوتو چلینی3 را می شناسیم که 
اگرچه از دیگر کسانی که تاریخ کمتر از آنها سخن گفته است، بدتر نیستند، 
ولی قادر به جنایت های زیباتری بوده اند )مفهوم جنایت زیبا یا زیبایی در 
جنایت هم به دورۀ رنسانس تعلق دارد(. نخستین طرح ابرمرد نیچه نیز دیگر 
قابل تشخیص است و آشکار شده است که ابرمرد بودن اگر حیوانیت کامل 

نباشد، فقط نقاب باشکوهی برای بربریت است. 

Charles Augustin Benoist .1)1861-1936(، سیاستمدار سلطنت طلب فرانسوی. ــ م. 
Borgia .۲، خانواده ای ایتالیایی با تباری اسپانیایی که از اعضای آن می توانیم پاپ الکساندر ششم 
و پرسش چزاره )سزار( یا دوک دو والنتینو )1475-1507( را نام بربیم. چزاره سیاستی مدبرانه 
ولی ریاکارانه و ستمگرانه داشت و ماکیاوللی در کتاب شهریار او را الگو قرار داد. لوکرس بورجا 
)Lucréce Borgia( هم که در رم زاده شد )1480-1519(، از همین خانواده است و به دلیل روی 

زیبا و نیز پشتیبانی از ادب، علم و هرن نام آور بود. ــ م. 
Benvenuto Cellini .3 )1500-1571(، مجسمه ساز و زرگر و نویسندۀ ایتالیایی. ــ م. 
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 »شش کتاب جمهوری« 
اثر ژان بودن

1576

»هدف اصلی جمهوری این بود: معرفی پادشاه 
فرانسه در مقام رئیس تمام تشکیالت سیاسی.«
ج. ساباین1

هیچ اثری به اندازۀ شش کتاب جمهوری )که به اختصار آن را جمهوری 
می نامیم( با کتاب شهریار تفاوت ندارد و کمتر پیش می آید که دو انسان 
به اندازۀ نیکولو ماکیاوللی فلورانسی و ژان بودن آنژه ای با هم تفاوت داشته 
بنای عظیم علم سیاست و حقوق  این  برابر کتاب جمهوری،  باشند. در 
عمومی، که خشن و سرشار از دانشی گسترده و بی بهره از هرگونه ظرافتی 
است، شهریار، به سرگرمی بی محتوای یک غیرحرفه ای گستاخ می ماند. در 
برابر ُبوَدن، این حقوقدان دقیقی که استدالل های فراوانی به کار می گیرد، 

George Holland Sabine .1 )1880-1961(، استاد امریکایی فلسفه. ــ م. 
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این اخالق گرای خشکی که به فرامین دشوار انجیل توجه دارد و وجدان 
آ گاهش مسائل دینی و مصالح عالی دولت را چون مسائل فردی بررسی 
نظر  به  و بی شرم ذات قدرت  تنها ستایشگر تنگ نظر  ماکیاوللی  می کند، 

می رسد. 
ذات قدرت همیشه بیش از مفاهیم انتزاعِی مربوط به آن، ذهن آدمی 
رسالۀ  خوانندگان  شمار  دلیل  همین  به  است؛  داشته  مشغول  خود  به  را 
هشداردهنده ای که با مهارت در این باره نوشته شده است، بیش از کتاب 
عالمانه و وزینی است که اسلوب نگارش جالبی ندارد. با این حال جمهوری 
با  متفاوت  کامالً  به گونه ای  می نماید،  دشوار  بسیار  آن  مطالعۀ  امروز  که 
شهریار، اثری به یادماندنی است. در پایان سدۀ شانزدهم، که پس از سپری 
دوران نهضت  رنسانس، ستیزه های کالمی  دورۀ  زرق وبرق ظالمانۀ  شدن 
دانش  به  عالقه  آن،  از  حاصل  مذهبی  خونین  جنگ های  و  دین  اصالح 
بود،  شده  حفظ  همچنان  دانش،  کسب  به  تسکین ناپذیر  ولع  و  گسترده 

جمهوری اثری برجسته می نمود. 

*

پروتستان ها  بارتلمی،  سن  عام  قتل  از  پس  سال  چهار   ،1576 سال  در 
همچنان به حیات خود ادامه می دادند. به کار گرفتن این روش بی رحمانه 
از سوی  ببرد.  بین  از  را  باایمان  اقلیت  این  بود  نتوانسته  -ماکیاولیایی- 
حق  بر  را  اصالح شده  ایمان  جز  ایمانی  هیچ  که  نیز  پروتستان ها  دیگر 
نمی پنداشتند، مانند آزاردهندگان کاتولیک خود مخالف وجود دو مذهب 
متفاوت در قلمرو پادشاهی فرانسه بودند. هر یک از این دو فرقۀ مذهبی 
به  پادشاه  که  بودند  آن  انتظار  در  می دانستند،  بر حق  را  خود  دو  هر  که 
پشتیبانی از آنها برخیزد. وای بر پادشاهی که به دین راستین خیانت کند، 
و شاه کشی چون صورت جبارکشی  پادشاهی جبار شمرده می شد  چنین 

می گرفت، مشروعیت داشت. 
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در سال 1573، یعنی یک سال پس از قتل عام سن بارتلمی، فرانسوا 
نام  به  نیمه آلمانی، در ژنو جزوه ای منتشر کرد  اوتمان1، حقوقدان مشهور 
فرانکو ـ گالیا 2 )که به سرعت مشهور شد(. موضوع این جزوه شرح حال 
کهن«  روزگاران  وقایع  به  عالقه مند  »تاریخ نویسی  و  بی طرف  دانشمندی 
است که به بررسی منشأ پادشاهی در فرانسه می پردازد. به عقیدۀ نویسنده، 
پادشاهان کهن فرانسه تاج و تخت خود را از راه انتخابات به دست می آوردند 
و »انتخاب می شدند تا بر قوانین و با توجه به شرایطی معین فرمان برانند، 
نه مانند حکامی جبار با قدرتی مطلق، مفرط و بی انتها.« بنابراین مردم حق 
داشتند پادشاهی را که به شرایط تعیین شده احترام نگذارد، از سلطنت خلع 
کنند. روشن است که پادشاهی قابل خلع با پادشاهی دارای قدرت مطلقه 
تفاوت دارد. به نظر اوتمان بهترین نوع حکومت، حکومت »مختلط« است، 
یعنی »حکومتی که سه عنصر پادشاه، اشراف و مردم را گرد می آورد و تعدیل 
می کند.« و در آن اشراف بین اقتدار شاهانه و اقتدار تودۀ مردم که »بنا بر 
طبیعت ضد هم اند« نقش میانجی را بازی می کنند. فرانکو ـ گالیا بر بسیاری 
از نوشته های پروتستان و حتی بعدها بر آثار کاتولیک اثر گذاشت و به نظریۀ 
برترِی قدرت سلطنتی مستقیماً حمله کرد. اوتمان به مبارزه با حقوقدانان 
می کوشیدند  بل3  لو  فیلیپ  زمان  از  که  برخاست  خیره سری  بورژوای 
اختیارات امپراطوری روم را که دارای قدرت فرمانروایی مطلق بود و بابت 

اعمال خود پاسخگوی هیچ کس نبود، به سود پادشاه فرانسه احیا کنند. 
چه کسی این مبارزه را آغاز کرد؟

دو  میشل  چون  برجسته  شخصیتی  که  سیاسیون4  به  موسوم  گروهی 

Francois Hotman .1 )15۲3-1590(، حقوقدان فرانسوی. ــ م .
2. Franco-Gallia

Philippe le Bel .3 )1۲68-1314(، پادشاه فرانسه )1۲85-1314(. او به توصیۀ مشاورانش در 
برابر پاپ بونیفاس هشتم ایستادگی کرد و سیاستی مستقل از کلیسا در پیش گرفت. ــ م.

4. Des Politiques
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 »لویاتان« 
اثر تامس هابز

1651

»لویاتان اسطوره یا انتقال استداللی انتزاعی به عالم تخیل است«
اوک شات1

برای  خود  زمان  در  است،  یافته  شهرت  اقتدار  سدۀ  به  که  هفدهم  سدۀ 
در سال 1648 که جنگ های سی ساله  بود.  پادشاهان مطلقه مصیبت بار 
به پایان رسید، در زمانی که لویی چهاردهم هنوز صغیر بود و آن ُدتریش 
این  به عهده داشت، شورش فروند در فرانسه رخ داد.  نیابت سلطنت را 
شورش نظمی را که کاردینال ریشلیو برقرار کرده بود، به خطر انداخت و 
بدگمانی کاردینال را به هیئت ها یا مراجع قضایی بیش از بیش موجه نشان 
داد. میشله2 نوشته است که فروند »این جنگ کودکانه، که به درستی نامش 

Michael Joseph Oakeshott .1 )1901-1990(، فیلسوف انگلیسی و نظریه پرداز سیاسی. ــ م. 
Jules Michelet .۲ )1798-1874(، از بزرگ ترین تاریخ نویسان ملی گرای فرانسوی. ــ م. 
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»مجلس  که  است...« سبب شد  گرفته  عاریت  به  کودکانه  بازی ای  از  را 
علیه اقتدار سلطنتی، که به او موجودیت بخشیده بود، مسلح گردد، قدرت 
مجلس عمومی طبقاتی را به دست گیرد و خود را نمایندۀ ملتی اعالم کند 
که به درستی چیزی دربارۀ آن نمی دانست. در همین هنگام مجلس انگلستان، 
که به مفهوم سیاسی کلمه مجلسی واقعی بود، سر پادشاه آن کشور را از تن 

جدا کرد )1649(.«
سر بریدۀ پادشاه توهین ترسناکی به مقدسات بود، با این حال صاعقه ای 
آسمانی گناهکاران را به هنگام ارتکاب این عمل نابود نکرد! در انگلستان از 
همان هنگام که قدرت از دستان قوی و کاردان خاندان تودور1 خارج شد 
و در دستان ناشی و هیجان زدۀ خاندان استوارت2 قرار گرفت، ناآرامی هایی 
با  )پروتستان ها  مذهبی  تفرقه های  از  ناشی  خشم  داد.  روی  پی درپی 
کاتولیک ها و پروتستان های وابسته به کلیسای انگلستان با پیوریتن ها( به 
عالیق سیاسی دامن می زد و آمیزۀ ناسازگار و آتش زایی را تشکیل می داد. 
در سال 1642 جنگی مسلحانه بین چارلز استوارت اول و مجلس، که از 
اکثریتی پیوریتن تشکیل شده بود، درگرفت و در پی رخدادهای بی شمار، 

پادشاه که از قشون مسلح کرامول شکست خورده بود، اعدام شد. 
در سال 1651، حکومت انگلستان جمهوری )کامان ولث3( شده بود 
با عنوانی عجیب در  این زمان کتابی  آن فرمان می راند. در  بر  و کرامول 
لندن منتشر شد به نام لویاتان یا ماده، صورت و قدرت دولت دینی و مدنی. 
لویاتان نام هیوال یا تمساحی عظیم است که در باب ایوب کتاب مقدس از 
آن سخن رفته است. در آنجا آمده است که »بر روی زمین قدرتی نیست که 

با آن برابری کند.«

Tudor .1، خاندانی که از سال 1485 تا سال 1603 بر انگلستان فرمان راند. ــ م. 
Stuarts .۲، خاندان بزرگی که از سال 1371 بر اسکاتلند و از سال 1603 تا 1688 بر انگلستان 

فرمان راند. ــ م. 
3. Commonwealth
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تصویر روی جلد هم که زینت بخش این کتاب است، به همان اندازه 
عجیب به نظر می رسد. در این تصویر نیم تنۀ موجودی غول پیکر و تاجدار 
را می بینیم که از پس تپه های مشرف بر منظرۀ دشت و جنگل و قصری که 
در برابر شهری عظیم قرار دارد، سر برآورده است. این موجود سیه چرده 
دارد.  طنزآلود  و  محو  لبخندی  و  نافذ  و  ثابت  نگاهی  سبیلو،  و  ُپرمو  و 
)می گفتند که به کرامول شبیه است.( نیم تنه و بازوان او از تجمع هزاران 
آدمک کوچک تشکیل شده و به دست راستش، که بر فراز دشت و شهر قرار 
دارد، شمشیری و به دست چپش عصایی اسقفی است. پایین تر، دو دسته 
از نشانه های متضاد عنوان کتاب را احاطه کرده اند. دسته ای از نشانه های 
قرار  هم  رودرروی  دینی  یا  روحانی  نشانه های  از  دیگر  دسته ای  و  دنیوی 
گرفته اند: قلعه ای نظامی و یک کلیسا؛ یک تاج و یک کاله اسقفی، یک 
توپ جنگی و یک صاعقۀ تکفیر و سرانجام نقش میدان جنگ با اسب هایی 
که بر سر دو سم بلند شده اند و مجمعی از کشیشان با رداهای بلند... مقابل 

هم ترسیم شده اند. 
این تصویر چه مفهومی دارد؟ در مقدمۀ این کتاب نویسنده توضیح داده 

است که:

هنر آدمی... قادر است حیوانی مصنوعی به وجود آورد... از آن باالتر، 
کند،  تقلید  طبیعت  شاهکار خردمندانۀ  این  انسان،  از  می تواند  هنر 
ولث(  )کامان  دولت  یا  اجتماع سیاسی  که  بزرگ  لویاتان  این  زیرا 
اثری هنری  به راستی  نامیده شده است،  زبان التین سیویتاس1  به  و 
است و در واقع چیزی جز انسانی مصنوعی نیست، اگر چه قامتی 
برای حمایت و دفاع  دارد،  انسان طبیعی  از  فزونتر  بلندتر و قدرتی 
از او ]انسان طبیعی[ به وجود آمده است. حاکمیت روان مصنوعی 
اوست، زیرا به تمام پیکرش زندگی و حرکت می بخشد... پاداش و 

1. Civitas
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مکافات ... اعصاب اویند. توانگری و ثروت افراد قدرت او و رستگار 
ارادۀ  به منزلۀ خرد و  کردن مردم، وظیفۀ اوست... عدالت و قوانین 
مصنوعی او به شمار می روند. اتحاد، سالمت او، فتنه، بیماری او و 
جنگ داخلی مرگ اوست و سرانجام پیمان ها و قراردادهایی که سبب 
تشکیل، گردهمایی و اتحاد اجزای این موجود سیاسی می شوند، به 

فرمان پروردگار به هنگام آفرینش انسان می ماند: انسان را بیافرینیم .

*

تامس هابز، نویسندۀ این کتاب عجیب، خود مرد شگفت انگیزی بود، 
مردی از تبار روشنفکران بزرگ که در هر قرن تنها دو یا سه نفر چون او 

پدید می آید.
هابز در سال 1588 پیش از موعد به دنیا آمد. مادر او به وحشت مردم 
انگلستان از تدارکات عظیم فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا و کشتی آرمادای 
بود.  بسیار حساس  انگلستان،  ملکۀ  ملحد،  الیزات  علیه  شکست ناپذیر1، 
این ویژگی زمان تولدش نسبت می دهد: »ترس و  به  را  هابز بزدلی خود 
من دو فرزند توأمانیم.« تقدیر این بود که او در دوره ای از تاریخ انگلستان 
زندگی کند که برای خواستاران صلح و آرامش مناسب نبود. دوره ای که 
ارواح و طبیعتاً انسان های واقعی و به قدر کافی وحشِی آن زمانۀ پر آشوب را 
می هراساند. هابز، از اوان جوانی، نه تنها از فلسفۀ مدرسی قرون وسطایی، 
و  انجیل  تفسیر  و  پادشاهی  به  مربوط  سیاسی ـ مذهبی  مباحث  از  بلکه 
حقوق مربوط به وجدان فردی بیزار بود. به نظر او این مباحث در تضعیف 
انگلستان، سست کردن ریشۀ اقتدار و تدارک اوضاع برای جنگ داخلی 

مؤثر بود. 

1. آرمادای شکست ناپذیر ناو جنگی عظیمی بود که فیلیپ دوم در سال 1588 روانۀ انگلستان 
کرد تا الیزابت اول، ملکۀ انگلستان، را برکنار و کاتولیسیسم را بار دیگر در آن کشور برقرار کند. 

این ناو در توفان از بین رفت. ــ م. 
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 »سیاست برگرفته از کتاب مقدس« 
اثر بوسوئه

1709-1697

»آن که پادشاهان را بر انسان گماشته، خواهان آن بوده 
است که مردم آنها را بسان نائبانش محترم دارند.«
لویی چهاردهم

و  انجامید،  پادشاه  قتل  به  که  انگلستان  انقالب  از  هراس  فرانسه،  در 
همچنین شکست شورش فروند، افکار را در یک جهت هدایت می کرد. 
ژ. الکور ـ گایه1، در کتاب آموزش سیاسِی لویی چهاردهم2، با ژرف نگری 
نوشته است: فروند »حاصل تمام انقالب های شکست خورده بود« و موجب 
تحکیم »بنایی شد که خود خواهان تزلزل آن بود« و حفظ این بنا را »برای 
اکثریت ملت ارزشمند کرد.« این بنا، حکومت سلطنتی مطلقه بود. پیش از 

G. Lacour-Gayet .1 )1856-1935(، تاریخ نویس فرانسوی. ــ م.
2. L’education politique de Louis XIV
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آن ژان ُبوَدن خطوط کلی این حکومت را با شور و قدرت رسم کرده بود. پس 
اقتدارگرایانه اش،  به یاری خوش قلبی  از جنگ های مذهبی، هانری چهارم 
حکومت سلطنتی را دوباره برقرار کرد. سپس، برای آنکه »رشتۀ پادشاهان 
برگزید و سرانجام  را  این معمار خشن  گسسته شود« سرنوشت ریشلیو، 
لویی چهاردهم به یاری پشتیبانی پرشور ملتش رفته رفته این بنا را به سر حد 

کمال رساند.
میشله1 که در شهادتش جای تردید نیست، دربارۀ پشتیبانی پرشور ملت 
نوشته است: »در این روزگار کامل ترین پیروزی حکومت پادشاهی در تاریخ 
رخ داد، زیرا ملت به کامل ترین وجه بر سر یک مرد به توافق رسید. ریشلیو 
بزرگان و پروتستان ها را در هم شکست، شورش فروند با شناساندن پارلمان 
به مردم، آن را نابود کرد؛ در فرانسه تنها یک ملت و یک پادشاه بر جا ماند، 

که اولی در دومی می زیست.«
این روش، یعنی توافق مردم بر سر یک فرد و زیستن ملت در وجود 
پادشاه، آیا یادآور موجود غول پیکر هابز در سرلوحۀ لویاتان نیست که از 
مجموعه ای از آدم ها تشکیل شده بود؟ بی تردید این طرز فکر در فضا وجود 
داشت، و کالم مشهور لویی چهاردهم: »دولت یعنی من«، به بهترین وجه 
بیانگر آن بود، ولی شکل آموزه های خاصی که هابز به آن بخشیده بود، در 
فرانسه ناشناخته نبود. برخالف لویاتان اثر هابز، جستاری دربارۀ شهروند و 
هیئت سیاسی در سال 1649 به فرانسه ترجمه شده بودند. در سال 1660 
فرانسوا بونو2 خاوند وردوس، و دوست هابز، ترجمه ای از دو فصل نخست 
رسالۀ دربارۀ شهروند را با عنوان عناصر سیاست آقای هابز منتشر کرد و آن 
را با این توصیۀ جالب به لویی چهاردهم تقدیم کرد: »عالیجناب! چنانچه 
ارادۀ شما بر آن قرار گیرد که چند صاحب نظر وفادار در ممالک محروسۀ 
شما، این ترجمه یا ترجمۀ بهتری از این اثر را بخوانند، به جرأت می توانم 

Jules Michelet .1 )1798-1874(، تاریخ نویس فرانسوی. ــ م. 
Francois Bonneau .۲ )16۲0-1675(، دوست و همکار هابز. ــ م.
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بگویم که در سراسر دوران حکومت شما شورش یا فتنه ای مشاهده نخواهد 
شد.«

به منظور  مقدس«  کتاب  »نص صریح  از  استفاده  با  بوسوئه  که  اثری 
آموزش شاگردش -ولیعهد فرانسه- نگاشت، در تاریخ اندیشه های سیاسی 
لویی  در دوران  الهی  بیانگر شکوفایی حکومت سلطنتی مطلقه و حقوق 

چهاردهم است. 

*

بوسوئه از سال 1670 تا سال 1679 مربی پسر ارشد پادشاه فرانسه بود. 
او به طور کامل خود را وقف این وظیفه کرد. بوسوئه در چهل و سه سالگی 
شاگردش  برای  بتواند  تا  کرد  بازنگری  کلی  به  را  خود  غیردینی  فرهنگ 
کتاب های آموزشی الزم را بنویسد. در میان نوشته های او کتاب های سیاست 
و گفتارهایی در باب تاریخ جهان 1 از همه مشهورترند. فرمانروایی پروردگار، 
این مفهوم عالی و آرامش دهنده، الهام بخش نویسندۀ این کتاب هاست. در 
سیر تحول مسائل انسانی، تصادف هیچ نقشی ندارد. به عقیدۀ بوسوئه بخت 
-این معبود کور ماکیاوللی- »واژه ای است که به هیچ رو مفهومی ندارد.« 
مشخص  کامالً  به شکلی  بلکه  کلی،  و  نامشخص  به گونه ای  نه  پروردگار 
فرمان می راند: »رهبری الهی« به راستی وجود دارد. ولیعهد به هنگام خواندن 
رسالۀ سیاست صدای پروردگار را بیش از صدای بوسوئه شنید، زیرا این 

کتاب بر مبنای نص صریح کتاب مقدس نوشته شده است. 
در واقع تمام کتاب سیاست شامل ده بخش است که تنها شش بخش 
در  بخش  ده  این  نگارش  است.  شده  نوشته  ولیعهد  آموزش  به منظور  آن 
سال 1679 به پایان رسید، یعنی درست در سالی که پسر لویی چهاردهم 
پایان رسید.  به  فریبنده(  )و  فراموش نشدنی  آموزش  این  داشت،  17 سال 

1. Discours sur l’histoire universelle



بخش دوم

حمله به حکومت مطلقه

»اکثر فرانسوی هایی که مانند بوسوئه می اندیشیدند ناگهان 
است.« انقالب  یک  این  شدند:  ولتر  تفکر  شیوۀ  پیرو 
پل آزار، بحران بیداری اروپا
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 »جستاری دربارۀ حکومت مدنی« 
اثر جان الک

1690

»شاید هرگز کسی فرزانه تر از آقای الک نباشد.«
ولتر

انگلستان، که در میانۀ سدۀ هفدهم، لویاتان، کتاب بسیار مهم تامس هابز، 
این فردگرای هوادار استبداد، را به خوانندگان آثار سیاسی پیشکش کرده 
بود، در پایان آن سده جستاری دربارۀ حکومت مدنی، اثر جان الک، این 
فردگرای آزادی خواه را به آن افزود. آثار سیاسی بسیاری، مانند لویاتان از 
جستار قوی ترند، ولی نفوذ هیچ یک از آنها بر اندیشۀ سیاسی به اندازۀ جستار 
ژرف و پایدار نبوده است. اثر الک، اگر نگوییم شدیدترین ضربه، دست کم 
خطرناک ترین ضربه را بر پیکر حکومت مطلقه وارد آورد. شدیدترین ضربه 
که  اسقفی1  نامه های  نوشتن  با  از الک  پیش  فرانسوی،  راهب  ژوریو،  را 

1. Lettres pastorales



126    |    بخش دوم: حمله به حکومت مطلقه

بوسوئه آنها را رد کرده است، وارد آورده بود. این ضربه ها بنای حکومت 
مطلقه را به لرزه در آورد و در آن بنا ترک هایی ایجاد کرد و ویرانگراِن بنای 

حکومت مطلقه در سدۀ بعد، آن ترک ها را عمیق تر کردند. 

*

شد.  زاده  هابز،  از  پس  سال  چهار  و  چهل  یعنی   ،1632 سال  در  الک 
همان گونه که خودش نوشته است، هنوز به درستی از وجود خود در این 
دنیا آ گاه نشده بود که گرفتار توفانی از حوادث شد که تا سال 1660، یعنی 
یافت. پدر الک  ادامه  استوارت،  به خاندان  بازگشت نظام سلطنت  سال 
محضرداری پیوریتن و پرشور بود، که در دورۀ جنگ های داخلی انگلستان 
سواره نظام  فرماندۀ  جنگ ها  در  و  می رفت  شمار  به  پارلمان  هواداران  از 
بود. الک که ابتدا شاگرد کالج وستمینستر1 و سپس دانشجوی دانشگاه 
آ کسفورد بود، در میان جوش و خروش شدید فکری و در عین حال دینی، 
که  او  شد.  بزرگ  دوره  آن  در  انگلستان،  دانشگاه های  سیاسی  و  فلسفی 
نخست با شور و حرارت فراوان از کرامول و پیوریتن ها پشتیبانی می کرد، 
سرانجام مانند هابز از مناقشات فرقه ای بیزار گشت، و در سال 1660 از 
بازگشت نظام سلطنت و به قدرت رسیدن چارلز دوم، با سبکباری استقبال 

کرد. او گمان می کرد سرانجام توفان به راستی پایان یافته است. 
الک پژوهشگری بود با بنیه ای ضعیف که به ناراحتی ریه و تنگی نفس 
به راستی  او  نبود.  مناسب حالش  لندن  هوای  دلیل  به همین  و  بود  مبتال 
برای پژوهش ساخته شده بود. الک به ویژه پس از مطالعۀ اندیشۀ دکارت 
مجذوب فلسفه شد، ولی سرانجام به دانش پزشکی رو آورد، زیرا به یاری 
آن می توانست همزمان با انجام پژوهش های علمی و فکری به نوع بشر 
خدمت کند. پزشکی، با وجود پیچ و خم های طوالنی و عجیب به الک 

1. Westminster



2

 »روح القوانین«
  

اثر مونتسکیو
1784

»به هنگام ساختن مجسمه، همیشه نباید در یک نقطه 
مستقر شویم، زیرا باید آن را از تمام زوایا بنگریم، از 

دور، از نزدیک، از باال، از پایین، از همه سو.«
مونتسکیو، یادداشت ها

در نوامبر سال 1748 اثری به نام روح القوانین، در دو جلد به قطع رحلی در 
ژنو منتشر شد، بی آنکه نام نویسندۀ آن ذکر شده باشد. همه حدس می زدند 
در سال  او  ایرانی  نامه های  کتاب  که  باشد  مونتسکیو  اثر  آن  نویسندۀ  که 
1721 و در دوران نیابت سلطنت فیلیپ ُدرلئان، توفیق بسیاری یافته بود، 
ولی روح القوانین، این عنوان جالب و کمی مرموز، که البته بیشتر جالب بود 

تا مرموز، چه مفهومی داشت؟
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هدف بزرگ مونتسکیو

مونتسکیو نوشته است: »پس از به پایان رساندن دبیرستان کتاب های قانون 
را در دستانم نهادند و من پی روح آنها می گشتم.«

روح: فرهنگ لیتره 1 واژۀ روح را این گونه تعریف کرده است: اصول، 
محرک ها، انگیزه ها و گرایش هایی که فرد را هدایت می کند. بهتر است 
این تعریف را برای بررسی عنوان اثر مونتسکیو به کار گیریم. چرا در فالن 
کشور خاص، در فالن تاریخ، در فالن مورد خاص، فالن قانون و نه قانونی 
دیگر وضع شده است؟ چرا در موقعیتی یکسان فالن قانون مؤثر است و آن 
دیگری مؤثر نیست؟ تاریخ نویسان و ناظران سیاسی بیش از حقوق دانان به 
این پرسش ها عالقه دارند، ولی برای آنها پاسخی نیست مگر آنکه بپذیریم 
اصول،  پیرو  قانونگذار  که  کنیم  قبول  و  است  موجود  قوانین  در  روحی 
محرک ها و گرایش های راهبرانه ای است که عقل به آنها حکم می کند و 
پایان دهیم  آن گونه هرج ومرج های ظاهری  به  با درایت می توانیم  خالصه 
که ناشی از قوانینی است که در زمان و مکان معین برای ادارۀ جوامع وضع 

شده اند. 
میشل دو مونتنی، یکی از نوابغ اهل گاسکونی2 در فصل »دربارۀ آداب و 
رسوم« یکی از آثارش به نام مقاالت3، از ردیف کردن احکام انسانی ناهمگن، 
موذیانه می برد، چه  لذتی  به خواننده  آداب  و  نهادها  قوانین، رسوم،  نظیر 
ملغمه ای! به قول شکسپیر چه تاریخ بی سروتهی که ابلهی آن را روایت کرده 
است! این کتاب قلمرو خودسری، هوسرانی و فانتزی است، ولی مونتسکیو 
که نابغۀ دیگری است از اهالی گاسکونی، پس از سپری شدن بیش از یک 

1. Littré
Gascogn .۲، منطقه ای در جنوب غربی فرانسه. ــ م. 

3. Essais
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قرن و نیم در پیشگفتار کتابش به او چنین پاسخ داده است: »من نخست به 
بررسی انسان ها پرداختم و به این نتیجه رسیدم که گوناگونی بی پایان قوانین 
و آداب و رسوم، تنها ناشی از هوا و هوس انسان نبوده است.« همان گونه 
که در تاریخ نیز انسان ها فقط بازیچۀ رخدادهای معین و پی در پی نیستند. 
مونتسکیو تاریخ نویس دوران اقتدار و انحطاط روم در کتاب مالحظات1 
)1734(، از قبول این سخن که بخت )آن عاملی که ماکیاوللی به آن بسیار 
ارج می نهاد( بر دنیا حکم می راند، سر باز می زند. او بر این عقیده است که 
هرگاه بنا بر فالن قاعده بر رومیان فرمان رانده اند، آنها نیکبخت بوده اند و 
در دوره هایی که بنا بر قاعده ای دیگر بر آنها حکم رانده اند، گرفتار بدبختی 

شده اند. مونتسکیو با نیروی ایجاز خود چنین نوشته است:
 

عواملی کلی، خواه معنوی خواه مادی، در هر حکومت سلطنتی در 
کارند تا به ارتقاء، بقا یا انحطاط آن حکومت یاری دهند. این عوامل 
بر تمام رخدادها اثر می گذارند و اگر در پی جنگ، یعنی دلیلی خاص، 
دولتی سرنگون شود، باید بپذیریم که عاملی کلی وجود داشته و با 
همین جنگ باعث از میان رفتن این دولت شده است. خالصه راه و 

روش اصلی، تمام رخدادهای معین را به دنبال خود می آورد.

راه و روش اصلی، عوامل کلی خواه معنوی، خواه مادی ... اینها به گونه ای 
عقالنی تاریخ را توصیف می کنند، دیگر نیازی نیست مانند مسیحیانی چون 
بوسوئه برای تشریح تاریخ به تقدیر توسل جوییم. این عوامل باید بتوانند 
به شیوه ای عقالنی و انسانی قوانین، آداب و رسوم یا چنانکه مونتسکیو گفته 
است »این گوناگونی بی پایان قوانین و آداب و رسوم« را نیز توصیف کنند. 
آنجا که در نخستین نگاه چیزی جز نهادهای بی دلیل در کنار هم قرارگرفته 
را  موزونی  هماهنگِی  و  منطقی  رابطه ای  عقالنی،  پژوهشی  با  نمی بینیم، 

1. Les Considerations
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 »قرارداد اجتماعی« 
اثر ژان ژاک روسو

1762

»روسو پیش از آنکه در فکر ایجاد انقالب در دولت های بزرگ باشد، در 
اندیشۀ پیشگیری از سقوط جمهوری های کوچک در سراشیبی فساد است.«
برتراند دو ژوونل1

سطور زیر را که در سال 1756 نوشته شده است، در بخش نهم اعترافات 
روسو می خوانیم: 

نهادهای  داشتم،  تألیف  در دست  که  میان کتاب های گوناگونی  از 
سیاسی کتابی بود که مدتی دراز فکر مرا مشغول داشته بود و بااشتیاق 
به آن می پرداختم و عالقه مند بودم تمام زندگی خود را صرف آن کنم 
و تصور می کردم بر شهرت من بیفزاید. سیزده یا چهارده سال پیش، 
زمانی که در ونیز بودم و فرصتی یافتم تا نقاط ضعف این حکومتی 

Bertrand de Jouvenel .1 )1903-1987(، فیلسوف فرانسوی. ــ م. 
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را دریابم که تا به این اندازه آن را می ستودند، نخستین اندیشه های 
مطالعات  پس  آن  از  گرفت.  شکل  ذهنم  در  کتاب  این  به  مربوط 
تاریخی علم اخالق بینش مرا بسیار گسترش داد. دریافتم که همه چیز 
مستقیماً به سیاست بستگی دارد و به هر حال هیچ ملتی هرگز جز 
آن چیزی نمی شود که ماهیت حکومتش از او می سازد. پس پرسش 
مهمی که در مورد بهترین حکومت ممکن در ذهن من بود، به این 
پرسش تبدیل شد: چه حکومتی می تواند بافضیلت ترین، فرزانه ترین 
گمان  کند؟  تربیت  کلمه  اعم  به مفهوم  را  ملت  بهترین  سرانجام  و 
می کردم این پرسش به پرسش دیگری بسیار نزدیک است، اگر چه با 
آن تفاوت دارد: ماهیت کدام حکومت، از حکومت های دیگر به قانون 
نزدیک تر است؟ و سرانجام اینکه قانون چیست؟ خالصه یک رشته 
از این پرسش های با اهمیت برایم مطرح شده بود و می دیدم که همۀ 
این پرسش ها مرا به حقایق بزرگ رهبری می کنند، حقایقی که برای 

نیکبختی نوع بشر و به ویژه برای نیکبختی کشور الزم است...

روسو سیزده یا چهارده سال داشت و در ونیز بود... در این شهر که زنان 
روسپی معروفی داشت، در سال 1743 زولیتا 1 با لحنی تحقیرآمیز به ژان 
ژاک توصیه کرد: زنان را رها کن و ریاضیات بخوان! روسو از آن پس نه 
به ریاضیات که به علوم سیاسی پرداخت )البته از خواندن نوشته های روسو 
در می یابیم که گاهی در زمینۀ ریاضی فضل فروشی هایی کرده است.( همین 
جمالت گسترۀ نخستین اثر نویسندۀ قرارداد اجتماعی را به ما می نمایاند. 
روح القوانین  هم وزن  می بایست  روسو  معاصران  نظر  از  سیاسی  نهادهای 
باشد، ولی در قسمت دیگری از اعترافات آمده است که پس از موفقیت 
از  پس  و  کرد  بررسی  را  خویش  بزرگ  اثر  وضع  روسو  جدید2،  هلوئیز 

1. Zulietta
La Nouvelle Heloïse .۲، قصه ای از روسو که دو قهرمان اصلی آن با وجود عشق پرشورشان 

منی توانند با هم ازدواج کنند. ــ م. 
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آنکه دریافت آن اثر هنوز نیازمند سال ها کار است، آن را رها کرد. روسو 
سرانجام تصمیم گرفت از کتاب نهادهای سیاسی فراموش شدۀ خود آنچه 
را قابل استفاده است جدا کند و بقیه را بسوزاند. »با شور و شوق کار را 
پیش می راندم، بی آنکه امیل را رها کنم، در مدتی کمتر از دو سال قرارداد 

اجتماعی را به پایان رساندم.«
پس کتاب مشهور روسو جزئی از اثری جامع تر است که برای همیشه 
اصول  یا  اجتماعی  قرارداد  پرمعناست:  فرعی کتاب  عنوان  شد.  فراموش 
حقوق سیاسی. در سال 1751 بورالماکی1، که او نیز مانند روسو شهروند ژنو 
بود، کتابی با همین عنوان منتشر کرد. بنابراین روسو از آن پس با غرور خود 
را نگارندۀ قرارداد نامید. روسو قصد داشت اصولی را که مونتسکیو به سرعت 
از آنها گذشته بود، با دقت بکاود تا برای اثر باشکوه خود سردر ایدئولوژیکی 
به داده های ملموس را، روسو  با توجه  ببیند. کاربرد اصول  درخور تدارک 
می بایست در کتاب هایی می یافت که بعد از قرارداد اجتماعی منتشر شد، 
ولی چنین کتاب هایی هرگز منتشر نشد. ما که جز قرارداد )و چند نوشتۀ 
سیاسی آن دوران(، کتاب دیگری در اختیار نداریم، مجبوریم به همان قناعت 
کنیم، ولی نکته ای که در دوران انقالب و پس از آن نادیده گرفته شده است 
و ما نیز نباید آن را به دست فراموشی سپاریم، این است که در نظریه پردازی، 
قدرت ایدئولوژیکی این کتاب کامالً بیانگر روحیۀ سیاسی روسو نیست. بر 
مبنای اعتماد به قرارداد و بی آنکه این اثر به درستی خوانده شود، اسطوره ای 

خلل ناپذیر، از روسو به وجود آمده و جانشین روسوی واقعی شده است. 
قرارداد اجتماعی: پس از نویسندگان بی شماری که گذار از وضع طبیعی 
به وضع اجتماعی را بر مبنای قرارداد شرح داده اند و هابز و الک از مهم ترین 
آنها به شمار می روند، آیا نگارش اثری نو دربارۀ مضمونی که بارها مورد 

بحث قرار گرفته بود، باز هم امکان داشت؟

پایه گذار  او  Jean Jacque Burlamaqui .1 )1694-1748(، روزنامه نگار و حقوقدان سویسی. 
حقوق طبیعی و اصل حقوق سیاسی بود. ــ م. 
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   »طبقۀ عوام چیست؟«
اثر سی یز

1789

»نیروی شورش در قلبم رخنه کرد.«
سی یز

اگر بخواهیم حکومت سلطنتی فرانسه را به دقت با اصول قرارداد مقایسه 
کنیم، نامشروع جلوه می کند، زیرا مردم به صورت جمع در آن نظام نقشی 
نداشتند و پادشاه، نه تنها فرمانروا که غاصب ارادۀ همگانی بود. از سویی 
تمام اندیشه هایی که در این سده شکل گرفت، یعنی افکار روسو، الک، ولتر، 
مونتسکیو و همچنین اصحاب دائرةالمعارف و دیگر اندیشمندان سیاسی 
مابلی2، همگی در دهۀ 1780 شکل مطلقۀ  رنال1 و  بعد، چون  سال های 

حکومت سلطنتی را محکوم می کردند.

Guillaume Thomas Raynal .1  )1713-1796(، نویسنده، اندیشمند و ادیب فرانسوی. ــ م. 
Gabriel Bonnot de Mably .۲ )1709-1789(، اندیشمند و تاریخ نویس فرانسوی. ــ م. 



254    |    بخش دوم: حمله به حکومت مطلقه

افزون بر این گروهی از فرانسویان از شکل سلسله مراتبی این حکومت 
سلطنتی که بنا بر سنت بر پایۀ تمایز سه طبقه ]اشراف، روحانیان و تودۀ 
مردم یا عوام[ پی ریزی شده بود، به شدت خشمگین بودند. بخش بافرهنگ 
و غنی طبقۀ عوام دیگر موقعیت فرودست خود را نمی پذیرفت. اگر انسان ها 
آزاد و برابر زاده می شوند، پس باید چنین نیز بمانند. قرارداد را بخوانید که 
بر برابری انسان ها تأ کید می کند. امتیازات اجتماعی و مالی نجیب زادگان 
و روحانیان در تاریخی بی سروته، بی منطق و نامشروع ریشه داشت و بر 
پیشداوری هایی پوچ پی ریزی شده بود. این امتیازات مخالف برابری طبیعی، 
منطقی و نیز خیر همگانی بود. به تازگی الزم آمده بود که وزنۀ آنها سنگین تر 
شود: از سال 1780 به بعد، واکنش اشراف راه را بر پیشرفت بورژوازی 
جاه طلب در دستگاه اداری، کلیسا، هیئت قضایی و به ویژه در ارتش بسته 
بود. بارناو1 جوان در خاطراتش نوشته است: »راه ها از همه سو بسته است.« 
بحران مالی که گریبانگیر کشور شده بود، خودخواهی طبقۀ ممتاز و ناتوانی 

آن طبقه را در ازخودگذشتگی در راه منافع عمومی آشکارتر می کرد. 
)که   1788 تابستان  شورش های  موفقیت  تأمین  به منظور  بورژوازی 
وزرایی  استبداِد  با  مبارزه  با هدف  و  نامید(  اشراف«  »قیام  را  آن  ماتی یز2 
چون الموانیون3 و بری ین4، با طبقۀ ممتاز مجلس متحد شد، ولی این اتحاد 
به منظور دستیابی به هدف های عاجل بود و عمری کوتاه داشت، کمی بعد 
ترشرویی، بی اعتمادی و نفرت دوجانبه جایگزین این همبستگی شد. در 

هوادار  فرانسوی،  سیاستمدار   ،)1793-1761(   Antoine Pierre Joseph Marie Barnave .1
حکومت مرشوطۀ سلطنتی و از خطیبان مشهور آن دوره. ــ م. 

Albert Mathiez .۲ )1874-193۲(، تاریخ نویس فرانسوی که به خاطر تفسیر مارکسیستی اش از 
انقالب فرانسه مشهور است. ــ م. 

سیاستمدار   ،)1794-17۲1(  Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes  .3
فرانسوی که با توفیقی ناچیز کوشید در رژیم های استبدادی لویی پانزدهم و لویی شانزدهم 

اصالحاتی به عمل آورد و در سال 1788 وزیر کشور فرانسه بود که شورش آغاز گشت. ــ م. 
Étienne Charles de Loménie de Brienne .4 )17۲7-1794(، کاردینال کاتولیک که در دورۀ 

لویی شانزدهم وزیر مالیه شد، ولی در اصالح وضع مالی فرانسه توفیقی نیافت. ــ م. 
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اواخر سال 1788 و نخستین ماه های سال 1789 جنگی آشکار بین طبقۀ 
ممتاز و بورژوازی بر سر مسئلۀ برتری آتی در مجالس عمومی طبقاتی در 

سراسر فرانسه در گرفت.
در سال 1788 حکومِت هراسان از جنبش فروند، سرانجام با تشکیل 
جلسۀ مجلس عمومی طبقاتی در ماه مه 1789 موافقت کرد. پس از شکست 
مجلس اشراف1 و مجالس ایالتی2، مجلس عمومی طبقاتی چه امیدها که 
در سر نپروراند. البته امیدهایی بسیار متناقض: از سویی طبقۀ ممتاز انتظار 
داشت این نهاد کهن، یعنی مجلس عمومی طبقاتی، که حکومت مطلقه 
و  متبرک  را  نامبرده  امتیازات طبقۀ  بود،  نهاده  کنار  را  آن  از سال 1614 
مصون گرداند و از سوی دیگر بورژوازی در این خیال بود که مجلس عمومی 
طبقاتی امتیازاتی را که دیگر دلیلی برای بقایشان وجود نداشت، از میان 
بردارد. طبقۀ عوام به ویژه مجلس عمومی طبقاتی را نقطۀ عطفی می پنداشت 

که به یاری آن می شد راهی به قانون اساسی گشود. 
به شیوۀ  انگلیسی،  به سبک  اساسی  قانون  اساسی؟  قانون  کدام  ولی 
مونتسکیو یا شبیه آن قانونی که امریکایی های شورشی، با در هم آمیختن 
افکار مونتسکیو و روسو، برای خود تدوین کرده بودند؛ یا قانونی که تنها 

سرچشمۀ آن خرد ملی است؟
به هر روی به قانون اساسی نیاز بود، زیرا بورژوازی بر آن بود که فرانسه 
فاقد چنین قانونی است، ولی طبقۀ ممتاز با استناد به حقوق اساسی و حق 
رأی مجلس، بیهوده به وجود چنین قانونی تظاهر می کرد. پس امکان نداشت 
که بورژوازی و طبقۀ ممتاز در مورد محتوای این قانون اساسی موهوم با هم 
توافق کنند. شرط مقدماتی و الزم برای هرگونه پیشرفت واقعی این بود که 
ترکیب و تشکیالت مجلس عمومی طبقاتی به شکلی باشد که امکان اجرای 

با اعضای آن  L’Assemblée des Notables .1، مجلسی که پادشاه فرانسه در مواردی خاص 
مشورت می کرد. ــ م .

2. Etats Provinciaux 



بخش سوم

پیامدهای انقالب
1848-1790

»همه چیز را ویران کرده اند، باید از نو آفرید. حکومتی و قدرت هایی 
باقی است، ولی باقی ملت چیست؟ ذره ای ناچیز.«

ناپلئون

روسو، این روسوی شگفت آور، در یکی از نوشته های سیاسی مربوط به زمانه اش 
به نام داوری دربارۀ طرح نظام چندشورایی اسقف سن پی یر1، این پیشگویی 

پیامبرگونه را آورده است:

برانگیختن توده ای عظیم که حکومت سلطنتی فرانسه بر آن متکی است، باید 
خطرناک باشد. چه کسی توان پیشگیری از چنین هیجانی و پیش بینی تمام 
پیامدهای آن را دارد؟ هنگامی که مخالفت با مزایای طرح جدید ناممکن باشد، 
کدام انسان فرزانه شهامت لغو رسوم کهن و دگرگون کردن دستورهای کهن 
را دارد و می تواند دولتی را با حدود 1300 سال سابقه، شکلی جدید بخشد؟

مانند  ناآرامی هایی  که  هنگامی  مادی.  پیامدهای  نخست  پیامدها :  تمام 
ناآرامی های دورۀ انقالب، بنیاد قوی ترین و پرجمعیت ترین قدرت اروپا را سست 

1. Jugement sur la Polysynodie de l’abbe de Saint-Pierre
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می کند، تعادل سنتی مصالح عمومی و عادات برای همیشه به هم می خورد، ولی این 
رخداد پیامدهای معنوی هم دارد. اثرات واقعی انقالب ها در سرزنده ترین روحیه ها 
باقی می ماند و در این زمینه چه هیجان بی حسابی پدید می آید. انقالب تا مدتی بیش 
از یک سده تقریباً در تمام مباحثات جمعی مطرح می شود. انقالب تمام انسان ها 
را، فارغ از زمان و مکان، مخاطب قرار می دهد و شور و شوقی جهانی را در همگان 
برمی انگیزد. انقالب اشتیاق سیاسی نو، ناشکیبا، ستودنی و ویرانگری را جایگزین 
احساسات مذهبی مرده یا فراموش شدۀ گذشته می کند و به این گونه است که نیاز به 

بازسازی ادبیات سیاسی احساس می شود.
مقاومت  با  قرن  اندیشه های   ،1789 سال  از  پیش  ضدانقالبی:  احساسات 
به تمامی  مقاومت  این  ولی  می شد،  روبه رو  سنتی  سلطنت طلبان  و  کاتولیک ها 
پراکنده و در عمل ناتوان بود. همۀ نویسندگان بزرگ در جبهه ای دیگر قرار داشتند. 
پس از سال 1789 درست به دلیل پیروزی عملی اندیشه های این قرن و نیز به دلیل 
از آن، امکان بروز واکنش  ناامیدی ناشی  رخ دادن انقالب و ویرانی و هراس و 
ضدانقالبی مؤثر، زیر پرچم سنت بی مقدار پدیدار گشت و نخستین نمایندۀ این 

جریان، برک، سخنور بزرگ انگلیسی، بود. 
احساسات ملی )ملی گرایی(: جنگ های دورۀ انقالب و دورۀ امپراتوری، زاییدۀ 
ژاکوبنیسم، به بهانۀ مفاهیم مجرد ملت و مردم رخ داد و ناقوس مرگ آن احساس 
قدیمی ملی، آرامش بخش و نیرومند را که در شخص پادشاه متجلی می شد، به سبک 
مارشال وبن1 به صدا درآورد. ملی گرایی شکست خوردگان، پاسخگوی ژاکوبنیسم 
پیروز بود. گفتارهایی خطاب به ملت آلمان 2، اثر مشهور فیخته، بیانگر اندیشه های 

این روزگار است.
احساسات برابری خواه: این احساسات طبقۀ بورژوا را در برابر نجبا برانگیخت، 
ولی شاید این حرکت تنها ابتدا یا ادامۀ فرایندی تاریخی بود که هدفی جز دستیابی 
به برابری کامل مالی و اجتماعی نداشت. آینده نشان خواهد داد که این اشتیاق به 
برابری خواهی در قلب انسان قوی تر از شوق آزادی خواهی بوده است یا نه. پس از 
انقالب 1830، توکویل در نخستین اثرش به نام دموکراسی در امریکا که در مدتی 

کوتاه بسیار مشهور شد، موضوع یادشده را با مهارتی زیاد بررسی کرد. 

Sébastien Le Prestre de Vauban .1 )1633-1707(، مارشال فرانسوی. ــ م. 
2. Discours a la nation allemande



1

 »تأمالتی دربارۀ انقالب فرانسه« 
اثر ادموند برک

1790

اعتقادی چنین قوی و چنین راسخ... این امواج 
خروشان گل آلود، این سیالب، این دریا«

ِتن1

خداشناسی،  نمونۀ  اروپا  برای  انگلستان  غریب!  و  عجیب  انگلستان 
بود.  مشروع  سیاسی  اقتدار  برابر  در  قیام  و  آزاد  اندیشۀ  خداناشناسی، 
اثر  سلطنت طلب  اروپای  بر  که  قرن  روح  یا  فرانسوی«  »اندیشه های 
 1790 سال  نوامبر  از  بود.  متأثر  انگلیسی«  »اندیشه های  از  می گذاشت، 
نخستین  اجتماعی،  محافظه کاری  و  موجود  نام حفظ وضع  به  انگلستان 
فریادهای آ گاهی دهنده را بر ضد انقالب فرانسه که در آغاز راه بود، سر داد، 
ولی چه کسی این فریاد را برآورد؟ یکی از اعضای برجستۀ حزب ویگ و از 

مدافعان آزادی سیاسی، به نام ادموند برک.

Hippolyte Adolphe Taine .1 )18۲8-1893(، اندیشمند و تاریخ نویس فرانسوی. ــ م.




