درسﻫــﺎی ﻣﺎﮐﯿــﺎوﻟﯽ درﺑــﺎرهی
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« از ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ،آﺷﻔﺘﮕﯽ ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری
اﻣﺮوزه ،در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ژرف ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﯾﮏﺳﻮ ،ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ِ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ
ﭼﻮن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ“ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ”… و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺤﺰب،
ﻣﯿﺮاث ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﺖﺧﻮاه و دوﻟﺖﮔﺮا و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ِ
اوﺿﺎع ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
رﻫﺎﺋﯽﺧﻮاه ﻧﯿﺰ ،از اﮐﺘﺸﺎف راهﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اراﺋﻪی ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ و ﺧﻮد-
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ِ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ،در ﮔﺴﺴﺖ از
ـﺎی
ـﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪﻫـ
ـﺎ ﺑـ
ـﻪ ،ﯾـ
ـﺎرای ﮔﺬﺷﺘـ
ـﻮخ و ﻧﺎﮐـ
ـﻨﺘﯽ ،ﻣﻨﺴـ
ـﺎی ﺳـ
ﺷﯿﻮهﻫـ
ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و واﭘﺲﮔﺮا ﻓﺮو ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ )ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺮوزه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ در ﺟﻬﺎن( و ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ ِ
ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار و رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ از سوژه ،سوبژکتیویته و ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺐ ِ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ 1ﺗﻨﻬﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ِ آﺷﻔﺘﻪی
دوران ﻣﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰد ﺑﻠﮑﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻼن ،ﻣﻮﻟﻮد اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﭘﻬﻨﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
از ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮔﺮدﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو ،ﻫﻮاداران ﺳﯿﺎﺳﺖِ رﻫﺎﯾﯽ ،اﻣﺮوزه ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻢﮐﻮﺷﯽ و
ﻫﻢﺳﻮﺋﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ،اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻮزاﯾﺶ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ را وﻇﯿﻔﻪی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و
اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و در اﯾﻦ راه ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﺑﺮدارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎزی
اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ و ﮔ ُﺴﺴﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ
و ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد درﻧﮓ ﻗﺮار داده و از درسﻫﺎی ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل
آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖِ اﻣﺮوز ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑ ُﺮشﻫﺎی ﻧﻈﺮی در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ» ،زﻣﺎن ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻤﺎن ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر
ﻣﯽﺳﺎزد.
————————————————-

ـﻨﺪ.
ـﺪ سیاستِ مدرن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـ
ـﺘﯿﻦ اﻧﺪﯾﺶﻣﻨـ
ـﺎوﻟﯽ را ﻧﺨﺴـ
ـﻮ ﻣﺎﮐﯿـ
ﻧﯿﮑﻮﻟـ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن درﯾﺎﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻀﺎد از اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﺑﻪ دﺳﺖ
دادهاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری او را ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز »اﺧﻼقﺳﺘﯿﺰی در ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﻧﺎم او دﺷﻨﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻮن »ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯿﺴﻢ« و از اﯾﻦ دﺳﺖ
اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﺮ ﺧﻼف درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎروا و ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ
از اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﻣﺎ او را ﭼﻮن اﻧﺪﯾﺶﻣﻨﺪی ﻧﻮآور ،ﻫﻮادار
ﺟﻤﻬﻮری و آزادیﺧﻮاه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ـﺎم گفتتارها دربارهی دههی اول
ـﻪ ﻧـ
ـﻮر او ﺑـ
ـﺎر ﻣﺸﻬـ
ـﯽ از آﺛـ
از ﯾﮑـ
تیت لیو ) ،Discorsi)2ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل »گفتارها«
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ پیشگفتار و ﻓﺼﻞﻫﺎی اول و دوم اﯾﻦ
اﺛﺮ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺑﯿﺮ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ و درسﻫﺎی
آن ﺑﺮای اﻣﺮوز ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻣﺎﮐﯿـــﺎوﻟﯽ ﻣﺘﻔﮑـــﺮ ناپایداری سیاست ،نیروی بیشماران ،آزادی در
جمهوری ،ناسازگاری ،شوریدگی و ﺗﻀﺎد سلطهگری – سلطهناپذیری در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .او در ﻧﯿﻤﻪی ﻫﺰارهی دوم ﻣﯿﻼدی ) (1527 -1469در
راﻫﯽ دﺷﻮار ،اﮔﺮ ﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ،ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ :ﭘﯽرﯾﺰی ِ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺑﺎ
اﺑﺪاع اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ در ﮔ ُﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖِ
واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ِ زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از اﻻﻫﯿﺎت )ﺗﺌﻮﻟﻮژی(،
اﺧﻼقﺑﺎوری و ﻓﻠﺴﻔﻪی آﺷﺘﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ .ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ در ﭘﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎدن
ﺑﯿﻨﺸــﯽ ﺟﺪﯾــﺪ از »ﺳﯿﺎﺳــﺖ« ﺑــﺮ اﺳــﺎس رﺧــﺪاد و ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑــﻪ
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ِ اﺣﺘﻼف و ﺗﻌﺎرض در ﺣﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .او نگاه یکخطی از
ﺗﺎرﯾﺦ را رد ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﺪهی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی و ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮی ِ
ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎ و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
را او در ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ )ﭼﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،(Res publica ،آزادی و
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد.
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﮔﺴﺴﺖ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺶ در ﭼﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮد؟
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ،ﭼﻮن ﮐﺮﯾﺴﺘُﻒ ﮐ ُﻠُﻤﺐ ،در ﭘﯽ ﮐﺸﻒ ﻗﺎرهای ﺟﺪﯾﺪ
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻟﺌﻮ اﺷﺘﺮاوس در تاریخ فلسفهی سیاسی( و در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای ،ﻫﻢ در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻫﻢ ﺑﻪوﯾﮋه در عملِ
کارآمد ،ﺑﻮد.
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ،ﺑﺮای ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖِ ﮐﻼﺳﯿﮏ )ﺳﻨﺘﯽ( ،ﻫﻤﻪی ﻗﻮای
آزﻣﻮﻧﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ِ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎن و
ﺑﻪوﯾﮋه روم ﺑﺎﺳﺘﺎن را ،ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪفِ ﻧﻮ آﻓﺮﯾﻨﯽ ِ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای
زﻣﺎن ﺧﻮد ،ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﮐﺮد.

اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اوﺿﺎع ﺷﻮرﯾﺪه و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﺷﺒﻬﻪ ﺟﺰﯾﺮهای ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺮق و ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻮد و در اﺷﻐﺎل ﯾﺎ زﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ )ﻓﺮاﻧﺴﻮی،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﭘﺎپ و ﻏﯿﺮه( ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﺑﺎ ﻫﻢ در ﭘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ -ﻣﻠﺘﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﺘﺤﺪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزِ ﺑﺮآﻣﺪنِ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدی ﺧﻮد را از ﻣﺎﯾﻪ ﻗﺪرت و ﺗﺮﻗﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎی دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن )آﺗﻦ و روم( ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ :از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن
ﻓﻀﯿﻠﺖ  ،virtùاﻗﺒﺎل  ،fortunaﻗﻮاﻧﯿﻦ  ،leggiﻧﻬﺎدﻫﺎ  ordiniو از
آداب و رﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮔﺮی ِ وﯾﮋهی ﺧﻮد را
داﺷﺘﻨﺪ… ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ،ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﺪ در دﺷﻤﻨﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﻣﺰدوران واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،دﺑﯿﺮ
ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﻃﺮح ﺑﺮﭘﺎﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﭙﺎﻫﯽ دﻓﺎﻋﯽ ،اﺻﯿﻞ،
ﺑﻮﻣﯽ“ ،ﻣﻠﯽ” و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺧﻮد ِ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد.
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ﺑﻮد :ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ
و ﻧﻪ آرﺳﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮدی و ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ،ﻧﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ
و ﻧﻪ آﻧﺎرﺷﯽ .اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻮن ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﭘﯿﭽﯿﺪه،
ﺑﺎزﮔﺸﺖﭘﺬﯾﺮ ،ﻧﺎﺑﻮدﺷﺪﻧﯽ ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره و ﻫﻢزﻣﺎن آزاد و
ﭘﺮﺗﻌﺎرض .ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻮن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪی ﺷﮑﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖِ ﺑﻪ واﻗﻊ آزاد اﺳﺖ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ آزاد اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﮐﻪ
در اﺻﻞ ِ آزادی و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺻﻞ ِ ﺟﻤﻬﻮری ،اﺧﺘﻼف و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهی ﻣﺮدم و ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺑﺰرﮔﺎن وﺟﻮد دارد و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻓﺰوده ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎ و ﺗﻌﺎرضﻫﺎی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،اﮔﺮ از راه
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺎﻗﯽ ﻣﺮگﺑﺎر اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ
و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،در ﻟﺤﻈﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ راﻫﯽ
ﺗﺎزه ﮔ ُﺸﺎﯾﺪ .ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺧﻮد ِ او ﺑﺴﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻮد .آﯾﺎ او
در آﻏﺎز پیشگفتار آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورد ﮐﻪ » ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ راه ﭘﺮ
ﻣﺸﻘﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم«؟ از اﯾﻦ رو ،اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،در زﻣﺎن
ﺧﻮد او ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﯿﭽﻪای ﻣﻔﻬﻮم ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ »ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم« و زودرس ﺑﻮد.
اﻣﺮوزه اﻣﺎ ،ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ ،ﮐﻪ
ﺑﻪوﯾﮋه در اﺑﺘﺪای گفتارها ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﻗﺮن از
ﺗﺒﯿﯿﻦ آنﻫﺎ ،ﻫﻤﻮاره ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪادهاﻧﺪ.

————————————————-
گفتارها ،ﭘﺲ از ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ از ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺸﯽ دوم دوﻟﺖ -ﺷﻬﺮ
ﻓﻠﻮراﻧﺲ ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  1513ﺗﺎ  1518ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ درﻣﯽآﯾﻨﺪ و
ﻫﻢﭼﻮن ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر دﯾﮕﺮ او ،شهریار ،3ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ .ﺳـﻪ ﺗﻔـﺎوت اﺻـﻠﯽ ﺑﯿـﻦ اﯾـﻦ دو اﺛـﺮ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎ و
ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ گفتارها ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ شهریار روی ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎه گفتارها ،ﭘﺮﺳﺶ ﺟﻤﻬﻮری )رژﯾﻢ
دﻟﺨـﻮاه ﻣﺎﮐﯿـﺎوﻟﯽ( ،ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣـﻮر مشترک و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳـﺪاری از
آنﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع گفتارها ،ﺑﻪوﯾﮋه در پیشگفتار و دو
ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی رزﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری در ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺗﮑﻮﯾﻦ
ﺗــﺎرﯾﺨﯽاش ،در ﻣﻌﻨــﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎﯾﺶ و ﺳــﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫــﺎ و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﻦ در شهریار ﺑﺤﺚ ِ ﺟﻤﻬﻮری را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارم ،ﭼﻮن در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
]ﮐﺘﺎب گفتارها[ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪام .در شهریار ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر
ﻣﻦ رژﯾﻢ ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ اﺳﺖ… و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ.
)شهریار ،ﻓﺼﻞ دوم(.
دوﻣﯿﻦ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮژهی شهریار درﺑﺎرهی ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ِ
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع گفتارها،
ﭼﻮن ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻧﻈﺮی – ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و
ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎی آن از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .در گفتارها ،ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺎرهی اﻧﻮاع رژﯾﻢﻫﺎ ،در ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎیﺷﺎن ،ﻣﻮرد
ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻫﻤﻪی زﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد :ﺷﻬﺮ ﺧﻮب و دﻟﺨﻮاه ﮐﺪام اﺳﺖ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮی
ﭼﮕـﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗـﻮان »خیر مشترک را برای هر کس فراهم نمود«؟ و اﯾـﻦ را
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑ َﺮﯾﻦ ،اﺳﺘﻌﻼﺋﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻر ،ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﻫﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﯾﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﺷﻮر ﺧﻮد ِ ﻣﺮدﻣﺎن
ـﺎ و
ـﻖ و ﺧﻮیﻫـ
ـﺎ ﺧﻠـ
ـﺎن ،ﺑـ
ـﺎ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎیﺷـ
ـﺎ اﺧﺘﻼفﻫـ
ـﺎﻣﻌﻪ ،ﺑـ
ﺟـ
ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎیﺷﺎن ،ﺑﺎ اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎ و ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدنﻫﺎیﺷﺎن ،ﺑﻪ وﺟﻮد آورد؟ اﯾﻦ
ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ را ،ﭼﻮن راﻫﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،از
ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﮐﻪ ﺑﺮ آﺷﺘﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎری و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ،
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ گفتارها اﺛﺮی ﺗﻔﺴﯿﺮی و
اﻧﺘﻘﺎدی از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪوﯾﮋه
ﺗﺎرﯾﺦ روم در زﻣﺎن ﺟﻤﻬﻮری و آﺗﻦ در دوران دوﻟﺖ -ﺷﻬﺮ ﻫﺎ را ﻣﻮرد
ﺗﺄﻣﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .و اﯾﻦ را ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﺪد
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن زﻣﺎن ﺧﻮد
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای او ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﺮا
ﺟﻤﻬﻮری در روم در دورهای از ﺗﺎرﯾﺦاش ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان
از ﺗﺠﺎرب آن ﺑﺮای ﭘﯽرﯾﺰی ِ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮریاش
ﻧﺎﮐﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ) گفتتارها
دربارهی دههی اول تیت لیو( ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آزاد اﺛﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻣﻮرخ ﺑﺰرگ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ) 64/59ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد –  17ﭘﺲ از
ﻣﯿﻼد( ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ دردﻫﻪی اول  1500ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
——————————————–
ﮐﺘﺎب ﺗﯿﺖﻟﯿﻮ ،تاریخ روم از ابتدای تأسیس ،ﺷﺎﻣﻞ  142ﺟﻠﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ  10ﺟﻠﺪ اول آن )دﻫﻪ اول( را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺛﺮ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ روم ،از اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن ﺗﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
آَﮔﻮﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ آﻏﺎز ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ دوراﻧﯽ را در
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ روم در ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽزﯾﺴﺖ .ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺗﻼش
ﺑﺮای اﺑﺪاع ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ ِ آزاد و درﺧﻮرِ زﻣﺎﻧﻪیﺧﻮد و
در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن زﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ِ وﯾﮋهای
از ﺗﺎرﯾﺦ روم دارد.
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺳﻮژه ﺳﯿﺎﺳﯽ« ،ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ﻧﻘﺸﯽ
ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،گفتارها را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد:
اﮔﺮ ﺳﻮژه شهریار اﻗﺘﺪار و ﺣﮑﻮﻣﺖِ ﻣﻮﻧﺎرﺷﯿﮏ ﺑﺎ دورﻧﻤﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ
دوﻟﺘﯽ ) (Statoواﺣﺪ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ،ﺳﻮژهی ﺳﯿﺎﺳﯽ گفتارها
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮدهی ﻣﺮدم ) ،(popoloﺑﯽﺷﻤﺎران ) (multitudeو ﯾﺎ ﻋﻮام در
ﺗﻌﺎرض و کشمکشهایشان با بزرگان اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری
آزاد ،ﻣﺮدﻣﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻠﻄﻪی ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻧﻤﯽروﻧﺪ.
در پیشگفتار ﮐﺘﺎب گفتارها ،ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﻫﺪف ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ :ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن،
ﺑﻪوﯾﮋه در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺟﻤﻬﻮری روم ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﯿﺖﻟﯿﻮ ،اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ
از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در زﻣﺎن ﺣﺎل .در اﯾﻦ ﺗﻼش ﻧﻮآﻓﺮﯾﺪِ ﺧﻮد ،ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻠﯿﺪ

ﺻﺎف و ﺳﺎدهی ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﭙﺮیﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﭼﻨﯿﻦ
آزﻣﻮﻧﯽ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ از راه ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ درسﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺴﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
گفتارها ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه درﺑﺎرهی
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﺷﻬﺮ در ﻣﺒﺎرزه و ﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ .درﺑﺎرهی آنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﻣﯽرﺳﻨﺪ و رزﯾﻢ دﻟﺨﻮاه را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺖ
اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ… و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و
ﺑﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎنﺷﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺪ دوم
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺑﺎرهی ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺳﺖ .و ﺟﻠﺪ ﺳﻮم،
در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮ آوری ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﻧﻮﯾﻦ
در ﺑﺎرهی ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ روی ﮐﺘﺎب اول و ﺑﻪوﯾﺰه ﺑﺮ
ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر و دوﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ آن ﺧﻮاﻧﺶ ﺧﻮد را ﻗﺮار دادهاﯾﻢ.
ﭼﻨﺪ اﺻﻞ را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از گفتارها ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ ،ﮔ ُﺴﺴﺖ
از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی »وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ از ذﻫﻨﯿﺖ وﻓﺎق ﭘﺎﯾﺪار
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،از اﯾﺪهِ ﺻﻠﺢ و وﺣﺪت ﺟﺎوﯾﺪان )اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ( ،ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ
اﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﻣﻠﻦ دﯾﮕﺮی از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﺗﻀـﺎد ،اﺧﺘﻼف و جنجال  tumultesﻓﺮاﮔﯿـﺮ در ﺟـﺎﻣﻌﻪ دارد )گفتارها،
ﮐﺘﺎب اول ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻓﺼﻞﻫﺎ دوم و ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ و ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ(.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻮن »ﺧﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮک« اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ دﯾﺴﮑﻮر
ﺟﺪﯾﺪی در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﻧﺰد ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺸﻤﮑﺶ و
ﺟﻮش و ﺧﺮوش اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﻘﻮق ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﯾﺎ
ﻧﻬﺎدﺳﺎزی .ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺟﻮش و ﺧﺮوش ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻮدهِ ﻣﺮدم و ﺑﺰرﮔﺎن
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در درون ﺧﻮد ِ ﻣﺮدم .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ را
ﺑﺮآﯾﻨﺪِ روﯾﺪادﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎن در ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺑﺸﺮی ﻗﺮار
دارد .در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﺑ َﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
دروﻧﯽ و ذاﺗﯽ )اﻧﺪرﺑﺎش( اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﺳﻠﻄﻪی
ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در اروﭘﺎ ،اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ را »ﻻﺋﯿﮏ« ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
دﯾﻨﯽ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻣﺸﺨﺺ ﺿﺪ ﺗﺌﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد .روﺳﻮ و اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﻪ
راﺳـﺘﯽ ﺑـﺮ روی اﯾـﻦ ﺳـﯿﻤﺎی اﺻـﻠﯽ اﻧـﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻏﯿـﺮ ﻣﺬﻫـﺒﯽ و
ﺿﺪﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )دﯾﻦﺳﺎﻻری( ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮ گفتارها ،از اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﮔ ُﺴ َﺴﺖِ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﭼﻪ
درسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ درﯾﺎﻓﺖ اﻣﺮوزی از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و »ﺳﯿﺎﺳﺖورزی« ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﺮﻓﺖ؟ در ﻫﻔﺖ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 -1اﺑﺪاع ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف ﻗﺎرهای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺎن ﮐ ُﻠُﻤﺐ اﺳﺖ :ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن
راﻫﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﻧﺎﺷﻨﺎس در جستوجوی دریاها و زمینهای ناشناخته )ﮐﺘﺎب
اول ،پیشگفتار( در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ .اﺑﺪاع ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی
آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻓﮑﺮی ﻧﺸﺪه و ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﮔﺴﺴﺖ
از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﺎرج از راهﻫﺎی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ… اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرزار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺘﺮگ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﺪارک ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮآﻣﺪن دوﻟﺖ -ﻣﻠﺘﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ،ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه،
آزاد ،ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪ ،ﻣﺘﺤـﺪ ،ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ و ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ﻗـﺪرتﻫﺎی ﺳـﯿﺎدتﻃﻠﺐ
اروﭘﺎﺋﯽ… اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺪرن ،در
ﺳﭙﯿﺪه دم ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻫﺰارهی دوم ﻣﯿﻼدی در ﻏﺮب.
 -2ﺑﺴﯿﺞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻗﺎرهی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﻣﺎﺟﺮای اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ-
روﻣﯽ ﺧﻮد را ﻫﯿﭻﮔﺎه رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رﻫﻨﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ِ
ﮔﺬﺷﺘﻪی دوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ،اﻣﺮوزی ﮔﺮدد .ﯾﮑﯽ
از ﺗﮑﺒﻮدیﻫﺎی وﯾﮋهی اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﺷﯿﻮهی ﻧﻮ آوراﻧﻪی
او در ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه
روﻣﯽ ،ﺑﺮای اﺑﺪاع ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﮏ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ .ﯾﮏ »ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع اﻣﺮوز و
آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی »خیر مشترک« و »نفع عمومی« )ﮐﺘﺎب اول ،پیشگفتار(
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﺎودان« ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎنِ ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﯿﺤﺴﺖ ،ﺑﻪ  Politéiaﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ
 Res publicaروﻣﯽ ،ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻪی ﺧﺪاﯾﺎن و دوﻟﺖ -ﺷﻬﺮﻫﺎ… ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪای دور ،ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﯾﺎ ازﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻦ »ﻫﻤﺎن«  ،ﺗﻘﻠﯿﺪی ﺳﺎده و ﻧﺎب و ﺟﺰﻣﯿﺘﯽ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ
ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ را ﻧﯿﭽﻪ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﺑﺰرگ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﺧﻮب درک ﮐﺮده ﺑﻮد.
او ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻢﺳﻮﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺶﻣﻨﺪ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﻣﯽداﺷﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺮد ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ِ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ِ ﻣﺴﯿﺤﯽ ِ
ﻣﺴﻠﻂ زﻣﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ِ اﻧﺘﻘﺎدی ِ
ﺗﺎرﯾﺦ از راه ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎ و روح آن ﺑﻮد .ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ در ﻫﻤﺎن پیشگفتار
ﺑﺎ روﺷﻨﯽ بر کمبود شناختهای واقعی تاریخی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :تاریخی که
معنای حقیقی آن و یا روح آن را به راستی درک نمیکنیم .ﮐﻮﺷﺶ او در
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آزﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺣﺎل

ﻓﺮارﺳﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 -3ﺳﻠﻄﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
ﻗﺎره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
دوﺑﺎره ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد .ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻪوﯾﮋه آزاد از ﺗﺼﺮف و
ﺗﺠﺎوز ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،از ﺳﻠﻄﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ِ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
وﺣﺪت و رﻫﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .رد ﺳﻠﻄﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻘﻼل،
وﺣﺪت و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ِ ﮐﺸﻮری آزاد و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد… ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺘﻔﮑﺮ ﭘﯿﺸﺮو ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻟﺖ -ﻣﻠﺖ ﻣﺪرن را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد .اﻣﺎ ﺳﻠﻄﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ
دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ دﻧﯿﺎی ﭘﺮ ﺗﻀﺎد دروﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در درون ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺑﺸﺮی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺘﺎ در ﺟﻤﻬﻮری ِ آزاد ،ﺑﺎﻻﺋﯽﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﻫﺎن
اِﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدماﻧﺪ و ﭘﺎﺋﯿﻨﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺳﻠﻄﻪ
اِﻋﻤـﺎل ﺷـﻮد .رژﯾـﻢ آزاد ﻣﺎﮐﯿـﺎوﻟﯽ ﺟﻤﻬـﻮرﯾﺖِ ﻣﺮدﻣـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻠﻄﻪ و ﻓﺮﻣﺎن روﻧﺪ :ﺳﻠﻄﻪی ﯾﮏ ﻓﺮد ،ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺰرﮔﺎن
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻠﻄﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ و ﺣﺘﺎ از ﺳﻮی ﺑﺨﺸﯽ از درون ﺧﻮد.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دو رده از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ]اﺷﺮاف و ﺗﻮده[،
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد رده اول ]ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺮاف[ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑـــﺮای اِﻋﻤـــﺎل ﺳـــﻠﻄﻪ وﺟـــﻮد دارد ،و در رده دوم ]ﯾﻌﻨـــﯽ
ﻣﺮدم ،ﺑﯿﺸﻤﺎران[ ،ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺮار
ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ]در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری[ اراده ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در آزادی
وﺟﻮد دارد.
)گفتارها ،ﮐﺘﺎب اول ،ﻓﺼﻞ دوم(.
 -4ﻧﯿﺮوی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪه
ﻗﺎره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ constitution
اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن – ﭼﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
روم ،ﺳـﭙﺎرت و آﺗـﻦ – از ﻧﻈـﺮ ﻣﺎﮐﯿـﺎوﻟﯽ ،ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﺪﯾﻮن ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺄﺳﯿﺲﮔﺮ و اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه از اﺳﺎس داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻗﺪرت ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻓﺮزاﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﺮآﻣﺪِ
ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎنﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺧﻮد در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﯽآﻣﺪِ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق و روﯾﺪادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ و ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺎور

ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﻣﻘﺪس و ﺟﺎوﯾﺪان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻮار ،ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،در
درازای ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﺮآﻣﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در آداب و
رﺳﻮم اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﺮی در اﯾﻦ
ﺟﻬﺎن ،ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺮوی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﻣﻠﻐﺎ
ﺷﻮد ،و اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﺮﻫﺎ و رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺷﺎن .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،روی ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ و اﻧﺤﻄﺎﻃﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و
ﯾﺎ ادواری رود .ﻧﯿﺮوی ﺗﺄﺳﯿﺲﮐﻨﻨﺪه ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎف و ﺳﺎده ،از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻪ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺗﺄﺳﯿﺲﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎﻧﺎ ،از دﯾﺪ
ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ ،ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺪﯾﺪﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن آزادی را اﺻﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﺧﻮد را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و
اﺣﺘﻤﺎﻟﻦ اﺻﻼح ﺳﺎزد.
ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎ ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ]دﯾﮕﺮ رژﯾﻢﻫﺎ[ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ از اﺻﻮل ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
رژﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ روﯾﺪادﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﻬﺴﺎزی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺮمﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺪون ﺧﻄﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺗﻦ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در
دوﻟﺖ ] [Statoﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺿﺮورت آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺿﺮورت ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﺤﺴﻮس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢراه
ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻤﻬﻮری ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ﭘﯿﺶ
از آن ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاش ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
)گفتارها ،ﮐﺘﺎب اول ،ﻓﺼﻞ دوم(.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ :ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ِ ﺧﻮب ،ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ،
ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دور از ﮐﻤﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ رژﯾﻢﻫﺎ
دارای اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﯾﮑﺘﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ… و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﺑﻪ ﯾﺎری ﺣﻮادث و
رﺧﺪادﻫﺎ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ آزاداﻧﻪ و
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ راه ،ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺟﺎمﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﻪ ﺳﮑﻮﻻر ،در ﻣﻮرد ﺟﻬﺎﻧﯽ و

ﻏﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -5ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﻤﺎران ،آزادی ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
ﻗﺎره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻮانﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﻤﺎران در آزادی و
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری اﺳﺖ .رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ – ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮدی –
از آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ – ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺮاف – ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
دارد و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ اداره ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﻮد اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رو ﺑﻪ اﻓﻮل و ﻧﺎﺑﻮدی
رود.
ﺟﻤﻬﻮری توانائی بیشماران اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آزادی ﺧﻮد ،ﻋﻤﻞ
ﺧﻮد ،ﻗﻮای ﺧﻮد ،ﺳﺨﻨﻮران ﺧﻮد ،اﻓﺸﺎﮔﺮی و ﻣﺘﻬﻢﮐﺮدن در ﻣﻼء ﻋﺎم و
ﺳﻠﻄﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ِ ﺧﻮد… دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﺪ )ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﺪ( ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از راه
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی ) ،(ordiniاﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ  Res publicaرا در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺟﻤﻬﻮری در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن اﺳﺖ ،ﻧﺒﻮد
و ﻣﺮدم
وﺣﺪت و وﺟﻮد ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻻﺋﯽﻫﺎ )ﺑﺰرﮔﺎن(
اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﻋﻮام  plèbeدر روم ﺑﺎﺳﺘﺎن وﺟﻮد
داﺷﺖ .و اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺟﻤﻬﻮری را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
و ﭘﺮﺗﻮان ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺮاﻧﺠﺎم آزادی اﺳﺖ و اﺻﻞ آزادی در وﺟﻮد ﺧﻠﻖ و ﺧﻮیﻫﺎی
 humeursﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ ،ﻫﯿﺎﻫﻮ ،داد و ﻓﺮﯾﺎد ،اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎ ،ﻣﺘﻬﻢ
ﮐﺮدنﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﻧﺰاع در ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮ و در ﻣﻼء ﻋﺎم اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺎ و ﻣﺮدم در ﺟﻤﻬﻮری روم ﺷﺮط آزادی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی
ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻧﮑﻮﻫﺶﮔﺮانِ اﺧﺘﻼف ﺳﻨﺎ و ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ـﺄﺛﯿﺮ
ـﺖ ﺗـ
ـﺮ ﺗﺤـ
ـﺎن ﺑﯿﺸﺘـ
ـﺪ و اﯾﻨـ
ـﻞ ﻣﯽدﻫـ
ـﻞ آزادی را ﺗﺸﮑﯿـ
ـﻪ اﺻـ
ﮐـ
دادوﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻣﻼء ﻋﺎماﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎ
ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺑﺨﺶ ﻣﺮدم و ﻫﻤﻪی
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻖ آزادی از اﺧﺘﻼف و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
)گفتارها ،ﮐﺘﺎب اول ،ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم(.

ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوریاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻬﻢﮐﺮدن در ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از
آزادی.
ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎتِ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺎ و ﻣﺮدم را ﭼﻮن اِﺷﮑﺎﻟﯽ ﺿﺮوری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ِ ﺟﻤﻬﻮری روم داﻧﺴﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺷﻤﺮدهاﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺳﺨﻦوران ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺪاری از آزادی ﺿﺮوری ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﻪ
ـﺮه
ـﺎﮔﺮی ﺑﻬـ
ـﻢﮐﺮدن و اﻓﺸـ
ـﺎﺋﯽ ﻣﺘﻬـ
ـﻮد آزادی و ﺗﻮاﻧـ
ـﻮری از وﺟـ
ﺟﻤﻬـ
ﻣﯽﺑ َﺮ َد.
)گفتارها ،ﮐﺘﺎب اول ،ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ(.
 -6آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رژﯾﻢﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ﺣﺘﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺳﺘﻮار و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﻀﯿﻠﺖ
 virtùو اﻗﺒﺎل  ،fortunaﻫﯿﭻﮔﺎه در ﭘﻨﺎه اﻧﺤﺮاف ،اﻧﺤﻄﺎط و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آزادی ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻠﻄﻪ ،اﻧﻘﯿﺎد و اﺳﺎرت ﻗﺮار
دارد .ﺟﻤﻬﻮری ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد» .ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻧﺰد ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ
ﻫﻤﻮاره آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﻟﺮزان اﺳﺖ .آن ﭼﻪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رزﯾﻢﻫﺎ را از ﺧﻄﺮ ﺗﺒﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ دور ﮐﻨﺪ ،اﺗﮑﺄ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﯾﺎ ﺑﺎﻧﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﭘﺎیﺑﻨﺪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،برترین دژ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﺮدﻣﯽ آن
اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺧﻮد ِ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم دﻣﺪﻣﯽﻣﺰاج و ﺑﯽﺛﺒﺎتاﻧﺪ“ .هیچ چیز سیارتر و سبکتر از
بیشماران نیست ،مردمانی که میپندارند دست به منافع خود یافتهاند
در حالی که داوطلبانه دست به نابودی خود میزنند“ .اﯾﻦ را
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﻧﯿﻢ ﺳﺪه ﭘﯿﺶ از ﮔﺰاره ﺑﻨﺎم اﺗﯿِﻦ دوﻻﺑﻮﺋﺴﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ،
آن ﺟﺎ ﮐﻪ او در اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم گفتار دربارهی اسارت داوطلبانه،
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،از آﺷﻔﺘﮕﯽ و اﺧﺘﻼف دروﻧﯽ ،ﮐﻪ
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺿﺮوریاﻧﺪ ،ﮐﻪ »اﺻﻞ« و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آزادی در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .آزادی ،ﻧﺰد ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﯾﺎ دوﻟﺖ -ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آزادی ِ اﺑﺮاز ﺧﻠﻖ و ﺧﻮیﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ،آزادی ِ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﺷﻮرﯾﺪن )آﺷﻮبﻫﺎ  ،(tumultesآزادی ِ
ـﺮدم و در ﻣﻸ ﻋـ
ـﺎه ﻣـ
ـﺮدن در ﭘﯿﺸﮕـ
ـﻢ ﮐـ
ﻣﺘﻬـ
ـﺎم  ،accusationsآزادی ِ
ﻣﺸـﺎﺟﺮه ،ﺟـﺪل ،و ﺟـﺰو آن اﺳـﺖ .در ﺟﻤﻬـﻮری ،دﻋـﻮا و ﺳـﺘﯿﺰ ﺑﯿـﻦ
ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﯿﺎن و ﺳﻠﻄﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮان ،اﺧﺘﻼف و ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺣﺎﮐﻤﺎن از
ﯾﮑﺴﻮ و در درونِ ﺧﻮد ِ ﻣﺮدم )ﺑﯿﺸﻤﺎران( از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ و
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮری را آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﻧﻬﺎدﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ِ ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از ﺟﻤﻬﻮری و آزادیﻫﺎ را ﺿﺮوری ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ،اﻧﺤﻄﺎط و رﺷﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﻮزﯾﻊ و ﯾﺎ
ﮐﺴﺐ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت در ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
آزادیﻫﺎ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزشﻫﺎی ﭘﺎﺳﺪار ﻫﻤﯿﻦ آزادیﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮدم ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ،آن
ﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻤﻬﻮری و آزادیﻫﺎ و ﺑﺮآﻣﺪن اﺳﺘﺒﺪاد و ﺟﺒﺎرﯾﺖ
ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
اﮔﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺷﻬﺮ )ﮐﺸﻮر ،ﺟﺎﻣﻌﻪ( آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﻢ
ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽرود و اﮔﺮ ﻗﻬﺮ ،ﻓﺴﺎد و خُلق و خویهای ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ… اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮ
ﻓﺮود آوردن در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﮕﺎﺷﺖ» .ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﺿﺎع و
ـﺮ او،
ـﻪ روی دﯾﮕـ
ـﺪ ﮐـ
ـﻞ ﻣﯽدﻫـ
ـﺎوﻟﯽ را ﺗﺸﮑﯿـ
ـﮏ روی ﻣﺎﮐﯿـ
ـﻮال ،ﯾـ
اﺣـ
»اﻣﯿﺪواری« و ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ در آزادی و ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و
اﻗﺪام ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
 -7ﭼﻨﺪﻣﻌﻨﺎﺋﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ِ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﺰد ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺘﯽ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ،
ﭼﻨﺪﻣﻌﻨﺎﺋﯽ و ﭘﯿﭽﯿﮕﯽ را ﻣﻠﮑﻪ و راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺮوزه در
دﻧﯿــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ »ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴــﻢﻫﺎی ﻓﮑــﺮی« از »ﺳﯿﺎﺳــﺖ« ﺗﻌﺮﯾﻒﻫــﺎ و
ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ،ﯾﮑﺨﻄﯽ ،دوﮔﺎﻧﻪاﻧﮕﺎر – دﯾﻨﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮزﯾﮑﯽ –
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺸﯽ دﯾﮕﺮ و ﻧﻮﯾﻦ از اﻧﺪﯾﺸﻪی
دﺑﯿﺮ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ د ِﮔﺮ زد .ﭼﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖِ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ )آﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮژی( ﺣﻘﯿﻘﯽ را زﯾﺮ ﺳﺆال
ﻣﯽﺑ َﺮ َد .او ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ،دوﻟﺖﻫﺎ ،ﻗﺪرتﻫﺎ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﻪی ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ و دادهﻫﺎی »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ و
ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ و ﻧﺒﻮد وﺣﺪت ﮔﻮﻫﺮﯾﻦ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ وﺟﻮد
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ،ﺗﺰﻟﺰل ،ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض در ﻫﻤﻪی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ،اﻧﮕﺸﺖ
ﻣﯽﮔﺬارد ،و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را او در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ

ﺑﺮﯾﻦ ،ﻫﯿﭻ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﺪاﯾﯽ )ﻣﺸﯿﺘﯽ اﻟﻬﯽ( و ﻫﯿﭻ ذاﺗﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ
اداره و ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﮐﻠﻮد ﻟﻮﻓﻮر ،در اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم :ﮐﺎرﮐﺮد ِ اثر ماکیاولی،4
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،پادزهر ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺪاروی ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ،ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮدارد و آینده تابناک را ﻧﻮﯾﺪ دﻫﺪ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻣﻮر
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﻠﻢ ،ﻗﻄﻌﯽ ،اﯾﻤﻦ ،ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ
ﻣﻘﺪر و ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻮن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﻋﻤﻞﮐﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ »اﻗﺒﺎل«
) (fortunaﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارد »اﻗﺒﺎل« ﺑﺎ او ﺑﺎزی
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮان از »اﻣﺮوزی« ﺑﻮدنِ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ در زﻣﺎن
ﺣﺎل ﺳﺨﻦ راﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آن را ،ﺑﻪ دﯾﺪهی ﻣﺎ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از
ـﺮد،
ـﺪا ﮐـ
ـﺪﮔﺎﻧﮕﯽ سیاست و قدرت ﭘﯿـ
ـﯿﺐﭘﺬﯾﺮی و ﭼﻨـ
ـﺪاری و آﺳـ
ﻧﺎﭘﺎﯾـ
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ،ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﯽ ،ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ،ﻧﺎ اﺳﺘﻮاری »ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖ« و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در آﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن کایروس Kairos
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آن را در اﻧﺪﯾﺸﻪای ﻏﯿﺮﻣﺴﯿﺤﺎﺋﯽ ،ﭼﻪ
دﯾﻨﯽ و ﭼﻪ ﺳﮑﻮﻻر ،ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد ،ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺑﻨﯿﺎدﮔﺮ
و ﻧـﻮ آورِ ﻋﻤـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﭼـﻮن ﺷﺮطﺑﻨـﺪی ،ﭼـﻮن ﻣـﺎﺟﺮاﺋﯽ ﻧـﻮآﻓﺮﯾﻦ و
ﺑﯽﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،در ﭘﯽ کشف دریاها و زمینهای ناشناخته ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺪﯾﺸﻪای
ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی و ﺳﻠﻄﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را در ﻣﺮﮐﺰ
دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ و از اﯾﻦ رو
ﻧﯿﺰ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در زﻣﺎﻧﻪی ﭘﺮ آﺷﻔﺘﻪ و ﭘﺮ
اﺑﻬﺎم ﻣﺎ ،اﻣﺮوزی اﺳﺖ.
————————————————-
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر و ﭼﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ،اﻣﺮوزه ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ
از ﻋﺼﺮ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎرهی »ﻓﻌﻠﯿﺖ« اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﺑﺮ
زﺑﺎن آورد؟
اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
)ﺷﻬﺮﯾﺎران( در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻓﺮﻣﺎنرواﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اروﭘﺎ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻏﺮب در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ِ دوﻟﺖ-
ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻣﯽزﯾﺴﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮاه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ وا ﻣﯽدارد .آﯾﺎ
اﻓﮑﺎر ﺑﺪﯾﻊ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪی او »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را ﭘﺮﺳﺶاﻧﮕﯿﺰ و

ﻣﺴﺄﻟﻪاﻧﮕﯿﺰ )پروبلماتیزه( ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﻨﺎن ﺳﺮزﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،روی ﭼﻪ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد؟
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎی آن ،ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﭼﻨﺪ
ﻣﻘﻮﻟﻪی اﺻﻠﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ واژﮔﺎن
ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ِ او را در ﺑـﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﯿـﻢ .آنﻫـﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از:
ﺳﻠﻄﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﻗﺪرت ﺗﺄﺳﯿﺲﮔﺮ ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﺗﻔﺎق و رﺧﺪاد در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﻤﺎران ،آزادی ﭼﻮن اﺻﻞ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و اﺧﺘﻼف ﭼﻮن
اﺳﺎسِ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢِ
ﻓﻠﺴﻔﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﺪد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﻫﻤﻮاره ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺧﻮد
را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،از ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع
ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن .اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺖ ﺑﺮای آنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
اﻣﺮوز در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی راﻫﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای آنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای آنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
در ﭘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻓﺮا رﺳﯿﺪن سیاست رهاییِ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪِ
دوران ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺑﺴﺎن آن ﭼﻪ ﮐﻪ
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ :رﻫﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎی ﺧﻮد از ﺳﻠﻄﻪﻫﺎ.
ﻣﯽداﻧﯿـﻢ ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه ،ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﮔﻮﻧﻪﮔـﻮن در زﻣﯿﻨﻪﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی )در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ( ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ رﻫﺎﺋﯽ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ اﺳﺖ ،و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻓﻮل دوات-
ﻣﻠﺖﻫﺎ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اوﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﭘﺪﯾــﺪارﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺖﻧــﺎﭘﺬﯾﺮ ﻋﺼــﺮ ﻣــﺎ ﺷﺪهاﻧــﺪ .زوال ﯾــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن
ـﻮﻻت
ـﻞ؛ ﺗﺤـ
ـﻪ و ﻋﻤـ
ـﺘﻢ در ﻧﻈﺮﯾـ
ـﺪهی ﺑﯿﺴـ
ـﯽ ِ ﺳـ
ـﻢﻫﺎی دوﻟﺘـ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺣﻮزهی ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺎ
رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛
ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺪاری ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽﻫﺎ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢﻫﺎ و ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢﻫﺎی راﺳﺖ و
ﭼﭗ… ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دوران ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ
ﺑﺮآﻣﺪن ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ،رو ﺑﻪ
رو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ و ﯾﺎ در اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﻫﻢ،
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ،ﺳﺘﯿﺰ ،ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻣﺎ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ،در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪاری ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺒﻮده ﭼﻮن در زﻣﺎن ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺪت اﺑﺮاز وﺟﻮد ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪن دﯾﻦ ،ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﺎﺧﺖ

و ﺗﺎز ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻏﯿﺮه
رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ اﻣﺮوزه ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﺪﯾﺪ ژﺋﻮﭘُﻠﯿﺘﯿﮏ
دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺑﺴﯽ ﺟﻬﺎت از ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ در ﻧﯿﻤﻪی ﻫﺰاره
دوم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﻣﺮوز ،ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز و ﺣﯿﺎﺗﯽ ِ ﺗﺠﺪﯾﺪﺑﻨﺎی
ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و درﺧﻮرِ زﻣﺎن ﻣﺎ ﻃﺮح
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وام ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺟﻮرﺟﯿﻮ آﮔﺎﻣﺒﻦ )در ﻧﻮﺷﺘﺎری زﯾﺮ ﻋﻨﻮان
هدفها بدون فرجامها – یادداشتهایی بر سیاست ،(5از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ – ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﺎ اﻓﻮل دوﻟﺖ -ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ در
دﻧﯿﺎی ﮐﺎر و در ﺻﻒﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ… آﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻫﺎ
ﺷﺪه از ﺳﻠﻄﻪ و اﻧﻘﯿﺎد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪای ﺳﺘﺮگ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﺑﺪاع ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ
ﻧﻮ و ﭘﺮاﺗﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اوﺿﺎع و اﺣﻮال زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎرهی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ دوران ﻣﺎ زﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ اﻣﺮوزه
در ﺳـﺪهی ﺑﯿﺴـﺖ و ﯾﮑـﻢ ،در ﮔـﻮﻧﻪای ﺷﺮاﯾـﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﻣﺸـﺎﺑﻪ »لحظه
ماکیاولی« ﻗﺮار ﻧﺪارﯾﻢ؟ اﮔﺮ آری ،ﭘﺲ ،ﺑﺎ وام ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻓﺮﻣﻮل
ﻣﺸﻬـﻮر ﻣـﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠـﺲ در مانیفست در ﺑـﺎرهی شبح کمونیسم ،ﺑﺎﯾـﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ روح ماکیاولی در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ در گشت و
گذار اﺳﺖ ؟
ﺑﻪ دﯾﺪهی ﻣﺎ ،اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺮآﻣﺪنِ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش
ﮐﺮد ،اﯾﻦ قارهی جدید یا اوتوپیای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اﮐﺘﺸﺎف آن ﺑﺎﯾﺪ دل
ﺑﻪ درﯾﺎﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ زﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺿﺮوره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺧﻮد را از ﻧﻮ
ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اداﻣﻪی
زﻧﺪﮔﯽ دﻫﺪ .اﻣﺮوزی ﺑﻮدن و ﻓﻌﻠﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﺑﺴﺎن اﻣﺮوزی
ﺑﻮدن اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﭙﯿﻨﻮزاﯾﯽ ،ﻣﺎرﮐﺴﯽ ،ﻧﯿﭽﻪای… ،در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢِ اﺑﺪاﻋﯽ ِ اﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان در زﻣﺎن ﺣﯿﺎتﺷﺎن ﻫﻢﭼﻨﺎن از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ِ
ﮐﺎرآﻣﺪی در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺎ آﯾﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری
ﺟﺰﻣﯽ و دُﮔﻤﺎﺗﯿﮏ از آنﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آﻓﺮﯾﺪن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ و
ﭘﺮاﺗﯿﮏﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ .از ﺑﺮای ﯾﮏ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« د ِﮔﺮ :ﺳﯿﺎﺳﺖِ رﻫﺎﺋﯽ.
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