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1
فصل  ها

سر کردن تابستان با ماکیاوللی، راستی؟ چه فکر بامزه ای! نویسندۀ کتاب 
برود و  تعطیالت  به  نیست که  نویسنده ای  واقعی کلمه  به معنی  شهریار، 
همنشین ُچرت های بعدازظهر تابستان باشد. او بیش از همه مرد عمل است، 
به دست  و  دنیا  ویژگی های  بازگویی  برایش  که  مردی  نبرد،  آمادۀ  همیشه 
دادن شرحی درست از آن، به معنای تالش در راه دگرگون کردن آن است. 

ماکیاوللی در سال ۱5۱3 دربارۀ شهریار گفت:

اگر کتاب مرا بخوانند، می بینند در طی ۱5 سالی که به کارآموزی در کار 
دیوانی سرگرم بودم، هرگز وقتم را به بیکارگی نگذراندم و هدر ندادم.

از زمان مرگ ماکیاوللی در سال ۱5۲7، با وجود بهتان ها و انتقادها، 
اثرش را همواره خوانده اند و امروز همچنان می خوانند تا از رخوت  و سستی 
فاصله بگیرند. چرا چنین نکنند؟ ماکیاوللی مثل آفتاب تابستان سوزان است. 
همین ستارۀ درخشان است که کالمش را گزنده می کند و چنان پرتوی بر 
همه چیز می افکند که تمام زوایا روشن تر می شود. نیچه در کتاب فراسوی 
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نیک و بد بهتر از هر کسی این نکته را بیان کرده است و دربارۀ ماکیاوللی 
گفته است: 

را  فلورانس  لطیف  و  ]در فضای کتابش[ هوای خشک  ما  او می گذارد 
تنفس کنیم و نمی تواند از طرح دشوارترین پرسش ها با ضرباهنگی تند 
و قاطع خودداری کند، شاید هم از جسارت تضاد طرح اندیشه ای قوی، 
دشوار، خشن و خطرناک در قالب آهنگی خیلی تند و طنزی پرخروش، 

احساس سرخوشی هنرمندانه و شیطنت آمیزی به او دست می دهد.

ممکن  چگونه  است،  مطرح  کالم  ضرباهنگ  موضوع  تنها  اگر  ولی 
است او متوجه نشده باشد که آنچه شرایط زمانه    ۱ می نامد، به خزان یقین 
رسیده است؟ از سال ۱۴9۴ ایتالیا در حال جنگ بود. این کشور که بسیار به 
دولت شهرهای خود می نازید و به برتری فرهنگی خود اطمینان داشت، در آن 
دوره در دام خشونت بی سابقه ای افتاده بود، خشونت چپاولگری دولت های 
ایتالیا« می نامیم،  این همان چیزی است که »جنگ های  پادشاهِی بزرگ. 
سده ها  طی  در  شبه جزیره  این  که  هم  آنجا  از  بزرگ.  سرخوردگی  همان 
آزمایشگاه مدرنیتۀ سیاسی بود، یعنی جایی که آینده ای مشترک داشت در آن 
شکل می گرفت، هر کسی می توانست دریابد که جنگ پیش رو، بی تردید 

منادی آن چیزی است که اروپا نامیده خواهد شد. 
سایه ها بلند می شوند، زمستانی که روح و روان آدمیان را دچار رخوت 
گاه بود: کالمی که  می کند، از راه می رسد. ماکیاوللی به خوبی از این وضع آ
بر لب های فروبسته یخ می زند، ناتوانی از گفتن آنچه بر سرمان خواهد آمد. 
گاه بود که باعث می شد زبانی سیاسی  او از حرکت گریزناپذیر و کندی آ
منسوخ شود. زبانی که او با آن شور و شوق از کتاب ها آموخته بود، دیگر 
به کار بیان دقیق »حقیقت تأثیرگذار امور« نمی آمد. پس زمانی که گذشتۀ 

1. qualità de tempi
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نزدیک دیگر هیچ کمکی نمی کند، چرا به آن کسانی رو نیاورَد که آنها را 
»رومی های عزیزش« می خواند، چرا خود را در متون کهنی غرقه نکند که 
چون آبتنی تر و تازه اش می کنند، و چرا این روش تقویت بازآفرینی آینده را 

دوران باستان ننامد؟
آیا همین را رنسانس ]نوزایی[ می نامیم؟ اگر بناست دیدگان مان را بر 
این بهاری بگشاییم که رنگ های آن فقط به چشم آن کسانی سرد و بی روح 
می آید که نمی توانند سرزندگی وحشیانۀ پرده های نقاشی بوتیچللی را ببینند، 
چرا چنین نباشد؟ ماکیاوللی استاد توّهم زدایی است. به همین دلیل است 
که در سراسر تاریخ او را یار روزهای سخت دانسته اند. به نوبۀ خودم برایم 
دشوار است که بگویم دربارۀ ماکیاوللی کار پژوهشی می کنم، ولی می توانم 
بگویم که به همراه او کار می کنم، مثل یک هم رزم، و بی شک با این برداشت 
که چون این پیشاهنگ همیشه می داند که باید در خط مقدم باشد، ما باید 

آثار او را نه تنها حاال که در آینده هم بخوانیم. 
همواره  ماکیاوللی  به  توجه  است:  معمولی  و  ساده  بسیار  این حرف 
است،  بوده  راه  در  طوفان هایی  که  شده  مطرح  دوباره  تاریخ  در  زمانی 
زیرا او مرد فلسفه در دوران های دشوار است. اگر آثار او را امروز دوباره 
می خوانیم، معنایش این است که دالیلی برای نگرانی داریم. او بازگشته 

است، بیدار شوید. 
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2
ماکیاولیسم

امتیاز  ماکیاوللی.  مکتب  ساد،  مکتب  کافکا،  مکتب  دانته،  مکتب 
دلگرم کننده ای نیست که نامگذاری مکتبی بر اساس نام کسی مایۀ هراس 
همگانی شود. امیل لیتره۱ در برابر مدخل »ماکیاوللی« در فرهنگ خود این 
معرفی نه چندان خوشایند را آورده است: »نویسندۀ فلورانسی سدۀ شانزدهم 
که نظریه ای دربارۀ کاربرد خشونت و استبداد مستبدان کوچک ایتالیا ارائه 
داد،« ولی مفهومی مجازی هم به آن افزوده است: »هر دولتمرد بی وجدان«؛ 

مثال: »ماکیاوللی هایی که بر سرنوشت ما فرمان می رانند.«
لیتره کار غریبی  نام ماکیاوللی،  به  این مفهوم عجیب  با نسبت دادن 
کرد، ولی این کاری بود که در خود تاریخ هم انجام گرفت. ماکیاولیسم 
آن چیزی است که بین ماکیاوللی و ما می گذرد. در واقع او چهرۀ شیطانی 
سیاست را آشکار می کند و به نمایش می گذارد. همان چهرۀ نفرت انگیزی 
که نمی خواهیم با آن روبه رو شویم، ولی در عین حال چشم بستن بر آن هم 
دشوار است. کسی که در سال ۱۴69 در فلورانس به دنیا آمد و در سال 

Emil Littré )۱88۱-۱8۰۱(؛ فرهنگ نویس و اندیشمند فرانسوی. او فرهنگی نوشته است که در   .۱
زبان فرانسه اعتبار ویژه ای دارد. _م. 
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۱5۲7 در رُم چشم از جهان فرو بست و نیکولو ماکیاوللی نام داشت در پس 
همان نقاب پنهان شده بود.

بدخواه ترین  که  بود  آموزه ای  بلکه  نبود،  ماکیاوللی  آموزۀ  ماکیاولیسم 
رقبایش به او نسبت دادند. روی هم رفته ماکیاولیسم ابداعی ضدماکیاوللی 
بود. پنجاه سال پس از مرگ نویسندۀ شهریار، دادگاه تفتیش عقاید آن کتاب 
را اهریمنی اعالم کرد و در فهرست کتاب های ممنوعه قرار داد و رساله های 
سیاسی بی شماری با عنوان ضد ماکیاوللی انتشار یافت. پایه گذار این گونه 
نوشته ها دقیقاً در سال ۱576 اینوسان ژانتیه۱، وکیل حقوقدان و عالم الهی 
پروتستان، بود، که با توجه به نامش۲ به نظر می رسید از پیش مقدر شده 

است که با شرارت دنیا بجنگد. 
چند سال بعد، یک نفر یسوعی برجسته، کاتولیکی پرشور و ضد اصالح 
دین هم اندیشه ای ضد ماکیاوللی در پیش گرفت. نام او جووانی بوترو3، 
ابداع کنندۀ مفهوم مصلحت دولت بود، مفهومی که فوری آن را به ماکیاوللی 
نسبت دادند، زیرا به این اشاره می کرد که دولت هیچ قاعده و قانون یا نیازی 

جز دغدغۀ حفظ خود ندارد. 
از آن پس ماکیاولیسم به رودخانه ای زیرزمینی بدل شد که به آرامی بنیان 
اندیشۀ اروپایی را می کاوید، و گاهگاهی در سطح پدیدار می شد. ماکیاوللی 
پنهانی پیش می رفت، او را در پس نام هایی که وام گرفته است باز می شناسیم 
و با توجه به اندیشه هایی که تظاهر به مقابله با آنها می کند، به اندیشه های 

خودش پی می بریم. 
گوستاو فلوبر۴، تقریباً هم زمان با امیل لیتره، واژه نامۀ ایده های قشنگ5 
که  بود  شده  باعث  به درستی  فرانسه[  زبان  ]در  الفبایی  نظم  نوشت.  را 

Innocent Gentillet )۱588-۱53۲(؛ حقوقدان فرانسوی. _م.  .۱
Innocent؛ به معنای بی گناه. _م.  .۲

Butero Giovanni )۱6۱7-۱5۴۴(؛ اندیشمند، کشیش و دیپلمات ایتالیایی. _م.  .3
Gustave Fleubert )۱88۰-۱8۲۱(؛ نویسندۀ فرانسوی. _م.   .۴

Catalogue des idess chics؛ واژه نامۀ هجوآمیز فلوبر برای رد کلیشه ها. _م.  .5
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»ماکیاولیسم« را پیش از »ماکیاوللی« بیاورد. اولی راه را برای درک دومی 
باز می کرد. »ماکیاولیسم، واژه ای که هرگز نمی توانیم آن را بی ترس و لرز 

ادا کنیم« و سپس »ماکیاوللی، که نخوانده به او به چشم شریر می نگریم.«
پس همه چیز به شیوۀ برخورد ما بستگی دارد. چه خوب بود اگر بی ترس 
 و لرز آن را بررسی می کردیم، نقاب از چهره اش برمی داشتیم و با دقت به آن 
می نگریستیم. اثر ماکیاوللی را به قصد روبه رو شدن با وی می خواندیم، کسی 
که به این شدت بخشی از دوره و زمانۀ خودش بود، و کسی که به همین 
دلیل یکسره وارد دنیای ما می شود. در دنیای واقعی هیچ چیز آسان تر از این 
کار نیست زیرا خود ماکیاوللی رو پنهان نمی کند، مگر در پس ابتذال زندگی 
خودش. ولی زمانی که او از خودش سخن می گوید، برای آنکه تنهایی و 
سرخوشی و تردیدهایش را کم اهمیت جلوه ندهد، با صداقت کافی حرف 

می زند. مثل این چند سطری که وی نگرانی خود را در آنها آشکار می کند.

امیدوارم، و امید بر آشفتگی ام می افزاید،
می گریم، و گریه هایم خوراک دل پردردم است

می خندم، و خنده هایم به درونم راه نمی یابند
می سوزم، و این سوز در برونم نیست
از آنچه می بینم و می شنوم می هراسم

همه چیز دردی نو برایم می آورد
با امید می گریم، می خندم، می سوزم

و از آنچه می شنوم و می بینم، می هراسم


