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میکاڤیلی،
بێرتراند رەسڵ

وەرگێڕانی: ئایدیا
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نەهێنا،  بەرهەم  گرنگی  تیۆریی  فەیلەسوفی  ئەگەرچی  رێنیسانس، 

بەاڵم لە فەلسەفەی سیاسییدا مرۆڤێكی هێنایەئارا، كە پایەیەكی فرە مەزنی 

خەڵكان  كاتێك  وایە  نەریت   . میکاڤیلییە  نیكۆلۆ  كەسەش  ئەم  و  هەیە 

گوێبیستی بۆچوونەكانی ئەو ببن، ئەوا تووشی شۆك دەبن، بێگومان ئەویش 

فەیلەسوفانیش،  لە  زۆرێك  بەاڵم  شۆكهێنەرە.  كەسێكی  كات  هەندێك 

ئەندازە  هەمان  بە  ئەوا  فریودان،  و  ریا  لە  گرتبا  بەدوور  خۆیان  ئەگەر 

و  زانستی  میکاڤیلی،  سیاسیی  فەلسەفەی  دەردەكەوتن.  شۆكهێنەر  وەكو 

كاروباری  لە  ئەزموونەكانی خۆی  بە  بەستە  پشت  و هاوكات  ئەزموونییە 

سیاسییدا. ئامانجی ئەمەیە ئەو ئامرازە راڤە بكات بۆ گەیشتن بە ئامانجێكی 

دیاریكراو، ئەویش بە چاوپۆشین لەو پرسەی ئایا ئەو مەبەستانە باشن یان 

مەبەستی  كە  بكرێت،  میکاڤیلی  ئامانجانەی  لەو  باس  هەركاتێك  خراپ. 

رەزامەندی  جێ  دەشێت  بەجۆرێكن  ئامانجەكانی  دەبینین  ئەوا  خۆیەتی، 

ئەنجامی  لە  كردووە،  دزێویان  زۆرانەی  پێوەرە  ئەو  بێت.  هەمووانمان 

دەبێتەوە  لەوە  رقیان  كە  گرتووە،  ریاكارانەوە سەرچاوەیان  ئەو  تووڕەیی 

هەڵبەت  بنێت.  بەخراپەكاریدا  دان  راشكاوی  بە  و  بێت  كەسێك  ئەگەر 

ئەمەش راستە زۆرێك لەو باوەڕییانەی ئەو شیاوی رەخنەلێگرتنن، بەاڵم لەم 

بابەتانەدا ئەو زمانحاڵی سەردەمەكەی خۆیەتی. وەها دروستییەكی هزری لە 

نێو نادروستیی سیاسییدا، لە هیچ كات و هیچ واڵتێكدا نەشیاوی بینین بوو، 

مەگەر لە گریك و لە نێوان ئەو كەسانەی لە رووی تیۆریی پەروەردە و 

فێركارییەوە قەرزاری سۆفیستەكان بوون و ئەزموونی سیاسییشیان قەرزاری 
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جەنگەكانی نێوان دەوڵەتە بچووكەكان بوو، كە لە گریكی كالسیكیشدا وەكو 

ئیتالیای سەردەمی رێنیسانس پێویستییەكی سیاسیی بلیمەتی تاك بوو. 

پارێزەری  باوكی  بوو،  فلۆرەنس  خەڵكی   )1527-1467( میکاڤیلی 

ساڤۆنارۆال   بوو،  سااڵن  بیست  تەمەنی  كاتەی  ئەو  بوو.  مامناوەند  چینی 

سەرەنجامە  كە  ئاشكرایە،  دەس��ت،  گرتە  فلۆرەنس  لە  دەستەاڵتی 

بەجێهێشت.  ماكیاڤێللی  لەسەر  قوڵی  كاریگەرییەكی  ئەو،  چارەڕەشییەكەی 

لەبەر ئەوە دەبێژێت: »هەموو پێغەمبەرە چەكدارەكان زاڵبوون و هەموو 

بێ چەكەكانیش شكستخوارد بوون«. ئەوكات ساڤۆنارۆالی وەكو نموونەیەك 

وەكو  كەسانی  باسی  یەكەمدا،  گروپی  لە  ناودەبرد.  دواتر  گروپەكانی  لە 

موسا، كۆروش، تسیوس و رۆمولوس دەكات. یەكێك لە تایبەتمەندییەكانی 

سەردەمی رێنیسانس ئەوەیە ناوی كریست )مەسیح( ناهێنرێت. 

پۆستێكی  میکاڤیلی  ساڤۆنارۆال،  لەسێدارەدانی  دوای  ئەوكات، 

بەردەوام  لە خزمەت  )1498( وەرگرت.  فلۆرەنس  لە حكومەتی  بچووكی 

بنەماڵەی  بوو لەو ماوەیەشدا ئەركی دیپلۆماتیكیان پێسپارد تا گەڕانەوەی 

مەدیتچییەكان  ئۆپۆزیسیۆنی  هەمیشە  ئەوەی  لەبەر   ،1512 لە  مەدیتچی 

بوو، زیندانیكرا، بەاڵم ئازاد كرا و مۆڵەتی ئەوەیان پێدا وەكو خانەنشین لە 

گوندێكی نزیك فلۆرەنس بژیێت. لەو ماوەیەدا، لەبەر بێكاری، دەستیكرد 

و  نووسی   1513 ساڵی  لە  »میر«ی  بەرهەمی  ناسراوترین  نووسین.  بە 

پێشكەشی لۆرێنتزۆی شكۆمەند ی كرد، لەبەر ئەوەی ئومێدەوار بوو بەم 

هۆیەوە بتوانێت سۆزی مەدیتچییەكان بەالی خۆیدا رابكێشێت )ئەگەرچی 

دواتر دەركەوت ئەم ئومێدەوارییەی بێهودە بووە(. تۆنی ئەم كتێبە لەوانەیە 

بە  قەبەكەی  كتێبە  بێت.  پراكتیكییە  ئامانجە  ئەم  دەرەنجامی  ئاستێك  تا 

ناوی »گوتارەكان« ، كە لەو كاتەدا خەریكی نووسینی بوو، بە شێوەیەكی 

ئاشكراتر، الیەنگری كۆماریخوازی و ئازادییە. لە دەستپێكی كتێبی »میر«دا 

لەبەر  كۆمارییەوە،  لەبارەی سیستەمی  گوتن  نایەتە  كتێبەدا  لەو  دەبێژێت 
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ئەوەی لە شوێنی دیكەدا لەبارەی ئەم بابەتەوە توێژینەوەی كردووە: ئەو 

كەسانەی »گوتارەكان«یان نەخوێندبێتەوە، دەكەونە نێو ئەو شیمانەیەیەوە، 

كە تێڕوانینێكی تاك- الیەنی لە رێبازی ماكیاڤێللی بەدەست بهێنن.

بنەماڵەی  لەتەك  ئاشتیكردن  لە  نەبوو  سەركەوتوو  ئەوەی  دوای 

تا  نووسینەكەی.  رەوتی  تەواوكردنی  بە  دەستیكرد  میکاڤیلی  مەدیتچیدا، 

ساڵی مردنی بە خانەنشینی ژیا، ئەو ساڵەی تێیدا رۆم لەالیەن هێزەكانی 

كۆتاییهاتنی  ساڵی  بە  ساڵە،  ئەو  دەتوانین  داگیركرا.  پێنجەمەوە  چارلزی 

رێنیسانسیی ئیتالی بزانین. 

بابەتی كتێبی »میر« بریتییە لەوەی لە روانگەی رووداوە مێژوویی 

و هاوچەرخەكانەوە دەردەكەوێت، كە میرنشینەكان چۆن دەستەبەر دەبن، 

ئیتالیای سەدەی  لە  دەچن.  لەنێو  و چۆنیش  لێدەكرێت  پارێزگاریان  چۆن 

ئەم  لەبارەی  بچووك،  چ  و  گ��ەورە  چ  نموونە،  چەندین  پازدەهەمدا، 

میرنشیانەوە لەئارا دابوون. لەو قۆناغەدا، كەمترین دەستەاڵتدار رەوایەتییان 

ساختەكاری  بەهۆی  كەیسەوە،  زۆر  لەبارەی  پاپاكانیش  تەنانەت  هەبوو، 

سەركەوتن  بەرهەمی  یاسایانەی  ئەو  هەڵدەبژێردران.  گەندەڵییەوە،  و 

ئارامترەكاندا  قۆناغە  لە  كە  نەبوون،  ئەوانە  هەمان  قۆناغەدا،  لەو  بوون 

دادەڕێژران. لەبەرئەوەی لەو قۆناغەدا هیچ كەس تووشی شۆك نەدەبوو 

لەو ستەم و غەدرانەی لە سەدەكانی هەژدەهەم و نۆزدەهەمدا روویدەدا، 

ئێمە،  سەدەی  لەوانەیە  بوو.  كەسەكان  ناشایستەیی  بەهۆی  ئەمەش  كە 

جارێكی دیكە، باشتر لە ماكیاڤێللی تێبگات، چونكە زۆرێك لە گرنگترین 

سەركەوتنەكانی سەردەمی ئێمە، بە هەمان بنەمای مێتۆدە باوەكانی ئیتالیای 

سەردەمی رێنیسانس دەستەبەركراون. ئەگەر ئەمڕۆ میکاڤیلی زیندوو بوایە، 

ئەوا ستایشی هیتلەری دەكرد وەكو زانایی و هونەرمەندیی لە بەڕێوەبردنی 

دەوڵەتدا، ئەویش بەهۆی سووتاندنی رایشتاگ  و پاككردنەوەی پارتی نازی 

لە 1934 و پەیمانشكێنی، دوای پەیمانەكەی میونشن. 
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شیاوی  ئەویش  شەشەم،  ئالێكساندەری  ك��وڕی   ، ب��ۆرژا  چ��زارە 

ستایشكردنێكی مەزنە. كێشەكەی ئەو فرە سەخت بوو: یەكەم لەتەك مەرگی 

باوكی،  ئارەزووی  بۆ  تەنها گەڕایەوە  براكەیدا، زنجیرەیی دەستەاڵتدارێتی 

دووەم بەهۆی دەستەاڵتی سوپایی و بە ناوی پاپاوە، چەندین سەرزەمینی 

داگیركردن، كە دەبوو دوای مەرگی ئەلێكساندەر، پەیوەست بن بەوەوە، 

كاردینالەكان«  »ئەنجوومەنی  بوو  پێویست  سێیەم،  پاپا.  موڵكی  ببنە  نەك 

وەها رێكبخات، كە پاپای دواتر لە دۆستانی خۆی بێت. چزارە بۆرژا بە 

لێهاتووییەكی زۆرەوە وێڵی ئەم ئامانجە سەختانە بوو ماكیاڤێللی دەبێژێت 

چزارە  فێرببێت.  ئەوەوە  كارەكانی  لە  وانە  پێویستە  نوێ  میرێكی  هەر 

نشوستی هێنا، ئەمە راستە، بەاڵم ئەمە شتێك نەبوو جگە لە »بەختێكی  

زۆر ناهاریكار«. چارەنووسی مەرگی باوكی كاتێك هاتە پێش، كە خودی 

هەستایەوە،  كاتەی  ئەو  تا  هاتبوو  ترسناك  نەخۆشییەكی  تووشی  چزارە 

دوژمنانی هێزەكانی خۆیان پێكهێنا و یەكێكیش لە سەرسەختترین دوژمنانی، 

بە  پاپادا، چزارە  رۆژی هەڵبژاردنی  لە  پاپایەتی هەڵبژێردرابوو.  پلەی  بە 

لەوەی  »جگە  بینیوە  ئامادەكراوی  بە  شتێكی  هەموو  دەڵێت  ماكیاڤێللی 

هەرگیز گومانی ئەوەی نەبووە لە كاتێكدا باوكی دەمرێت، كە خۆیشی لە 

سەرەمەرگدایە«. 

بەو  ئ��ەوە،  خراپەكارییەكانی  ئاشنای  ئ��ەوەی  بەهۆی  ماكیاڤێللی 

دەهێنمەوە  ]چ��زارە[  دۆك  كارەكانی  »بەمجۆرەی  دەگ��ات:  دەرەنجامە 

بەرچاو، هیچ كەمترخەمییەك نادۆزمەوە، بەڵكو بە پێچەوانەوە، خۆم ناچار 

دەبینم، كە ئەو وەكو هەموو ئەو كەسانەی بەهۆی بەخت و زەبری شمشێر 

بەدەستەاڵت گەیشتوون، لەبەرچاو بگرم-بەوجۆرەی وەهاشمكردووە«.

»لەبارەی  بەناوونیشانی  هەیە  سەیر  چاپتەرێكی  »میر«دا  كتێبی  لە 

»گوتارەكان«دا  كتێبی  لە  لەوەی  سەرنجدان  بە   ، كڵێساییەكان«  میرنشینە 

دەگوترێت، ئاشكرایە بەشێك لە لێهزرینەكانی میکاڤیلی شاراوەن. هۆكاری 
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بنەماڵەی  بەخێرهاتنی  بۆ  »میر«  كتێبی  ئەوەیە  بێگومان  نادیارییە،  ئەم 

مەدیتچی نووسراوە، هەروەها ئەو كتێبە رۆژگارێك نووسراوە، ئەو كاتەی 

یەكێك لە بنەماڵەی مەدیتچی )لیۆی دەیەم( تازە بە پلەی پاپایەتی گەیشتبوو. 

لەبارەی میرنشینە كڵێساییەكان، میکاڤیلی لە كتێبی »میر«دا دەبێژێت تاكە 

ئەو  هەر  میرنشیانە  ئەم  چونكە  ئەوانەیە،  بەدەستهێنانی  هەمان  سەختی 

بێت،  هەرچییەك  میر  كرداری  و  رەفتار  بوو،  خراپ  دەستەاڵتیان  كاتەی 

ئەوا نەریتی ئایینی كۆن دەپارێزێت. دەبێژێت میرانی ئەو شوێنە پێویستیان 

بە سوپا نییە، لەبەرئەوەی »چەند هۆكارێكی مەزن ئەوانە دەپارێزێت، كە 

لە دەرەوەی توانستی هۆشەكیانەی مرۆڤدایە«. ئەوانە »خوداوەند بەرزیان 

مرۆڤی  ئیشی  لەمبارەیەوە  »گفتوگۆكردن  و  دەیانپارێزێت«  و  دەكاتەوە 

گەمژە و خۆپەرستە«. بەاڵم ئەوەی دەخاتە سەر و مۆڵەتی ئەوە دەدات 

ببینین ئاڵكیساندەری شەشەم بە چ ئامرازێكەوە دەستەاڵتی دنیایی پاپای تا 

ئەو ئاستە بەرز كردۆتەوە.

پاپا لە »گوتارەكان«دا درێژتر  گفتوگۆكردن لەبارەی دەستەاڵتەكانی 

مرۆڤێكی  دانانی  بە  خۆی  توێژینەوەكەی  ئەو  لێرەدا  راستگۆیانەترە.  و 

دەبێژێت  دەستپێدەكات.  ئێتیكیدا  هیرارشییەتێكی  لە  بڵند  و  بەرجەستە 

باشترینیان دامەزرێنەرانی ئایینن، پاشان دامەزرێنەرانی مۆناركی )پاشایەتی( 

باشن،  ئەوانە  دێن.  ئەدەب  پیاوانی  ئەوانیش،  دوای  و  كۆمارییەكان،  یان 

پاشایەتییەكان،  یان  كۆمارییەكان  تێكدەرانی  و  ئایین  وێرانكەرانی  بەاڵم 

ئەوان دوژمنی ڤیرتو )فەزیلەت یان هونەر( و ئەدەبن. ئەوانەی دەستەاڵتی 

دزێون،  و  خراپ   ، سیزار  ژولیوس  نموونە  بۆ  دادەمەزرێنن،  ستەمكاریی 

تێڕوانینە  ئەم  )جیاوازی  بوو.  باش  بروتوس   دیكەوە،  الیەكی  لە  بەاڵم 

لەتەك تێڕوانینەكەی دانتێ، كاریگەریی ئەدەبیاتی كالسیك نیشان دەدات(. 

هەبێت،  بااڵی  پێگەیەكی  دەوڵەتدا  لە  گەرەكە  ئایین  دەبێژێت  هەروەها 

نەك بەهۆی ئەوەی حەقیقەتە، بەڵكو بەهۆی ئەوەی چیمەنتۆیەكە بناغەكان 
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رۆمانەكان  یەكترییەوە:  بە  دەكات  چەسپیو  و  پتەو  چڤات  چینەكانی  و 

مافی ئەوەیان هەبوو باوەڕ بە پێشگۆیی  بكەن و هەر كەسێك بێ رێزی 

بەرانبەر بەمانە كردبایە، ئەوا سزایان دەدا. رەخنەگرتنەكانی ماكیاڤێللی لە 

كڵێسە دوو رەهەندە: لەتەك رەفتارە نەشیاوەكەی خۆی، بنەماكانی ئایینی 

ئەو  پاپا،  دنیاییەی  دەستەاڵتە  لەو  بوو  برێتی  ئەویدیكە  كردووە،  سست 

سیاسەتەی پەیڕەوی دەكرد، دەبووە رێگر لەبەردەم یەكێتی ئیتالیادا. ئەم 

لە  بە هەرئاستێك  دەردەبڕدرێن. »خەڵكی  مەزنەوە  بە هێزێكی  رەخنانە 

كڵێسای رۆم نزیك دەبنەوە، كە لە سەرەوەی ئایینی ئێمەیە، ئەوا بێ ئایین 

دەبن... ئێمەی ئیتالیایی بەهۆی كڵێسەی رۆم و كەشیشەكانییەوەیە الدین و 

گەندەڵین، بەاڵم دینێكی مەزنتریشمان لەئەستۆیە، ئەو ئایینەی دەبێتە هۆی 

داڕمانی ئێمە، ئەویش كڵێسەیە، دەیەوێت واڵتەكەی ئێمە بە پارچەپارچەیی 

بهێڵێتەوە و پارێزگاری لەم رەوشەش دەكات« .

بە لەبەرچاوگرتنی ئەم پەرەگرافانە، پێویستە وەها گریمانە بكەین 

لێهاتوویەكەوە  بەهۆی  تەنها  بۆرژا،  بۆ چزارە  میکاڤیلی  پێداهەڵگۆتنەكانی 

بووە، نەك بەهۆی ئامانجەكانییەوە. هەستی پێداهەڵگۆتنی ئەو لێهاتوویی 

و كردارانەی دەبوونە هۆی ناوبانگ، لە سەردەمی رێنیسانسدا شتێكی زۆر 

باو بوون. هەڵبەت ئەمجۆرە هەستكردنانە، هەمیشە لەئارادا بوون. زۆرێك 

ناپۆلیۆن، ستیاشیان دەكرد، ئەویش بەهۆی ئەو پەرۆشییەی  لە دوژمنانی 

بۆ ستراتیژییەتی میلیتاری  هەیبوو. بەاڵم لە ئیتالیای رۆژگاری میکاڤیلیدا 

ستایشكردنی شێوە-هونەرمەندیی  بۆ زرنگی و پیشەدەستی )یان تەڕدەستی( 

، زۆر باوتر بوو لە سەدەكانی پێشووتر یان دواتر. هەڵەیە كۆشش بكەین ئەم 

كارە لەتەك ئامانجە سیاسییە گەورەترەكاندا بگونجێنین، كە میکاڤیلی گرنگی 

مەیلی  و  لێهاتوویی  بۆ  خۆشەویستیی  واتا  شتە،  دوو  ئەم  پێدەدا.  زۆری 

نیشتمانپەروەرانە بۆ یەكێتی ئیتالیا، لەتەك یەكتریدا بوونیان هەبوو بەهیچ 

جۆرێكیش لەتەك یەكدیدا نەدەبوونە سەنتێز . بەهۆی ئەمەوەیە، دەتوانێت 
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ستایشی چزارە بۆرژا بكات بەهۆی زیرەكییەكەی و هاوكات سەرزەنشتی 

ئیتالیا لە رەوشی دابەشكارییەكەیدا.  بكرێت، ئەویش بەهۆی هێشتنەوەی 

گەرەكە وەها گریمانە بكەین، بە بۆچوونی ئێمە میکاڤیلی تایبەتمەندییەكی 

پێرفێكتی هەیە، لەو شوێنەی چزارە بۆرژای زیرەك و بێ پەروا لەو میانەدا 

بێت، بەاڵم ئامانجەكەی پێچەوانەی ئامانجی ئەو بێت. »میر« بە داخوازییەكی 

روون و ئاشكرا لە بنەماڵەی مەدیتچی كۆتایی دێت بۆ رزگاركردنی ئیتالیا 

لە دەستی »بەربەرەكان« )واتا فەرەنسی و ئیسپانییەكان(، كە حكومەتێكی 

مەدیتچی  بنەماڵەی  لە  نییە  ئەوە  چاوەڕوانی  ماكیاڤێللی  هەیە.  خراپیان 

خۆپەرستانەیەی  مۆتیڤە   ئەو  بەهۆی  ئەویش  بەرن،  ئەمكارە  بۆ  دەست 

هەیانە، بەڵكو دەخوازێت حەزیان دەستەاڵت و دەستەبەركردنی ناووبانگی 

زیاتر، ئەم كارە گرنگە ئەنجام بدەن. 

»میر« لە رەتكردنەوەی مۆراڵی باودا زۆر راشكاوانەیە، ئەویش لەو 

لە  دەستەاڵتدار  بێت.  لەئارادا  دەستەاڵتداران  كرداری  و  رەفتار  شوێنەی 

رووی فێڵەوە پێویستە رێوی بێت و لە رووی دڕندەییشەوە گەرەكە شێر 

ناونیشانی:  بە  )بەشی هەژدەهەم(  چاپتەرێك هەیە  كتێبەكەدا  لەم  بێت. 

»ئایا میران پێویستە چۆن پەیمانەكەیان بەرنەسەر«. تێیدا دەخوێنینەوە میر 

تەنها لەو بوارانەدا پێویستە پەیمانەكەی خۆی نەشكێنێت، كە دەستەبەریان 

دەكات، نەك بەپێچەوانەی ئەمەوە. میر پێویستە زۆرجاریش پەیمانشكێن 

بێت. 

بشارێتەوە  خەڵكی  لە  بەباشی  سیفەتە  ئەم  پێویستە  میر  »بەاڵم 

بە  خەڵكی  بێت.  وەستا  ریاكاریدا  و  لەخۆنواندن   گەرەكە  هەروەها  و 

ئەندازەیەك ساكارن بە ئاسانی ملكەچی پێداویستییەكانی رۆژانە دەبن، كە 

كەسی فریودەر بە ئاسانی هەمیشە دەتوانێت خەڵكانی فریودراو پەیدا بكات. 

من لێرەدا تەنها یەك نموونەی نوێی سەردەمیانە دەگێڕمەوە. ئالێكساندەری 

شەشەم هیچ كارێكی دیكەی نەبوو، جگە لە فریودانی خەڵكی و لەوە زێتر، 
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بیری لە هیچ شتێكی دیكە نەدەكردەوە. هەمیشە هەلی دەستەبەركردنی ئەم 

كارەیشی هەبوو. هیچ كەسێك هێندەی ئەو نەیدەتوانی دڵنیابەخش بێت و 

پەیمانەكانی خۆی بە سوێندی درۆیینە، بهێڵێتەوە، لەكاتێكدا هیچ كەسێك 

هێندەی ئەو چاالك نەبوو لە شكاندنی پەیماندا، سەرباری ئەمە، هەمیشە 

جێبەجێكردنی  لە  لەبەرئەوەی  دەبوو،  سەركەوتوو  خەڵكیدا  فریودانی  لە 

كارەكاندا زۆر شارەزا بوو. كەواتە لەسەر هەموو میران پێویست نییە هەموو 

ئەم سیفەتانەی سەرەوەی ]واتا فەزیلەتی پەیمانداری[ تێدا بێتن، بەاڵم لە 

رواڵەتدا پێویست دەكات وا خۆی نیشان بدات، كە هەموو ئەم سیفەتانەی 

تێدا هەن«.

پاشانیش دەبێژێت میران پێویستە بەر لە هەر شتێك »بە رواڵەت«  

ئایینی بن.

لەبارەی  راڤەكردنێكە  ناوییەوە  رووی  لە  كە  »گوتارەكان«،  تۆنی 

چاپتەرێك  چەند  هەیە.  زۆری  جیاوازییەكی  »میر«دا  تۆنی  لەتەك  لیڤی، 

لە كتێبەكەیدا هەن، دەڵێی مۆنتسكیو نووسیونی. كەسێكی لیبراڵی سەدەی 

گونجاوەوە  تێڕوانینێكی  بە  كتێبەكە  زۆری  بەشێكی  دەتوانێت  ه��ەژدە 

بخوێنێتەوە. لەم كتێبەدا رێبازی پشكنین و هاوسەنگی  بە شێوەیەكی روون 

و ئاشكرا راڤە دەكرێت: میران، خانەدانان و خەڵكی، پێویستە هەموویان لە 

دەستووردا رۆڵیان هەبێت. »ئەو كات ئەم سێ هێزە یەكتری لە بەرانبەر 

لیكورگوس   جۆرەی  بەو  سپارتا،  دەستووری  دەكەن«.  تەواو  بەڕێوەبردندا 

دایمەزراندبوو، باشترین بوو، لەبەر ئەوەی تەواوترین بااڵنسی بەرجەستە 

دەكرد. هی سۆلۆن زیاد لە ئەندازە دێمۆكراتیك بوو، بەم هۆیەوە وەرگۆڕا 

بوو،  باش  رۆم  كۆماری  دەستووری   . پێیسیستراتوس  ستەمكارییەتی  بۆ 

ئەویش بەهۆی دژبەری لە نێوان سێنات  و خەڵكیدا. 

وشەی »ئازادی«  لە تەواوی كتێبەكەدا وەكو وشەیەكی فرە گرانبەها 

بەكار دەهێنرێت، هەرچۆنێك بێت واتاكەی ئەوەندە رۆشن نییە. ئەم بابەتە 
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)یان سەردەمی كۆن( هاتووە و گواستراوەتەوە بۆ  ئەنتیكەدا  لە  هەڵبەت 

ئازادییەكانی  هۆیەوە  بەم  توسكانی  نۆزدەهەم.  و  هەژدەهەم  سەدەكانی 

خانەدان(  )یان  جێنتڵمان  یان  قەاڵ  تێیدا  ئەوەی  لەبەر  پاراستووە،  خۆیان 

جێ  بەاڵم  هەڵەبەرە،  وەرگێڕانێكی  »جێنتڵمان«  )هەڵبەت  نییە.  بوونی 

كە  بێت،  پەسەندكراو  میکاڤیلی  الی  پنتە  ئەم  پێدەچێت  رەزامەندییە(. 

هاوواڵتیانە.  كەسێتیی  فەزیلەتیی  تایبەتی  پێویستییەكی  سیاسیی  ئازادی 

باوی  ئایینداری هێشتا  و  ئاڵمانیا، دروستكاری  لە  تەنها  دەبێژێت  نووسەر 

هەیە و بەم هۆیەوەیە لە ئاڵمانیادا چەندین كۆماریی لەئارادان. بە گشتی، 

خەڵكی لە میرەكانی خۆیان داناتر و پایەدارترن. هەرچەندە لیڤی و زۆرینەی 

نووسەرانی دیكە باوەڕییەكیی پێچەوانەی ئەمەیان هەیە. بێ هۆ نییە، كە 

دەبێژێت »دەنگی خەڵكی، دەنگی خوداوەندە«. 

سەرنجدان لەم پنتە سوودمەندە، كە چۆن هزری سیاسیی گریكەكان 

پازدەهەم چاالكی خۆی  لە سەدەی  كۆمارییدا،  رۆژگاری  لە  رۆمانەكان  و 

رۆمای  لە  و  ئالێكساندەر  سەردەمی  لە  گریك  لە  كاتێكدا  لە  نواند، 

سەردەمی ئۆگوستوس بە دواوە، هیچ پێشینەیەكی نەبوو. نیۆپالتۆنیستەكان، 

عەرەبەكان و فێرگەییەكان  پەیوەندییەكی بەهێزیان بە مێتافیزیكی پالتۆن و 

ئەریستۆتێلیسەوە هەبوو، بەاڵم هیچ گرنگییەكیان بە نووسراوە سیاسییەكانی 

ئەوان نەدەدا، لەبەرئەوەی سیستەمیی سیاسیی دەوڵەتشار بە تەواوی ئاوا 

نوێكردنەوەی  لەتەك  ببوو   هاوكات  ئیتالیا  لە  دەوڵەتشار  گەشەی  ببوو. 

لە  بتوانن  تا  بە هیومانیستەكان بەخشی  توانستەی  ئەو  فێركاری و  ژیانی 

تیۆریی سیاسیی كۆماریخوازی گریكی و رۆمانەكان سوودمەند بن. رێنیسانس، 

سەردەمی  لە  بااڵنسی  و  پشكنین  تیۆریی  و  »ئ��ازادی«  بۆ  خۆشەویستیی 

ئەنتیكە وەرگرت و نوێسەردەمیش  زێتر ئەمەی لە رێنیسانس وەرگرت. ئەم 

الیەنەی میکاڤیلی النیكەم بە هەمان ئەندازە گرنگی هەیە، بەهۆی ئەوەی 

رێبازی »نامۆراڵی«  كتێبی میر ناوبانگێكی زۆری دەستەبەركردووە.
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سیاسیی  ئەرگیومێنتێكی  هیچ  ماكیاڤێللی  بزانین،  ئەوە  پێویستە 

ناهێنێتەوە.  ئینجیل(  و  )تەورات  تەوجیل  و  كریستیانی  بنەماكانی  لەسەر 

نووسەرانی سەدەكانی نێڤین تێگەیەكیان هەبوو، برێتی بوو لە دەستەاڵتی 

ئەو  یان  بوو،  ئیمپراتۆر  یان  پاپا  دەستەاڵتی  هەمان  ئەمەش   ، »رەوا« 

دەستەاڵتانەی لەمانەوە سەرچاوە دەگرن. نووسەرانی باكووری، تەنانەت تا 

رۆژگاری لۆك، بەڵگەكاریان ئەمەبوو، كە لە »باخچەی عەدەن« چ شتێك 

جۆرە  كە  بخەنەڕوو،  بەڵگەیەك  چەند  دەتوانن  دەڕوانی  وایان  روویدا، 

تایبەتییەكانی دەستەاڵت »رەوا«یە. الی میکاڤیلی وەها تێگەیشتنێك بوونی 

نییە. دەستەاڵت پەیوەستە بەو كەسانەی لە پێشبڕكێی ئازاددا لێهاتووییان 

هەیە سەبارەت لە دەست بەسەرداگرتنیدا. ئەو لەسەرترییەی بۆ حكومەتە 

جەماوەرییەكە باوەڕی پێیەتی، لە هیچ ئایدیایەكی »ماف«ەوە سەرچاوەی 

كە  گرتووە،  سەرچاوەی  بابەتەوە  لەو  سەرنجدان  بە  بەڵكو  نەگرتووە، 

حكومەتە جەماوەرییەكان كەمتر لە حكومەتە ستەمكارەكان، زۆردار و بێباك 

و نابەردەوامن. 

مۆڵەتمان بدەن لە چەند بەشێكی »مۆراڵی« و »نامۆراڵی« رێبازی 

ماكیاڤێللی، سەنتێزێك بهێنینە ئاراوە )ئەو سەنتێزەی ئەو نەیهێناوەتە ئاراوە(. 

لە دێڕەكانی خوارەوەدا، من بۆچوونەكانی خۆم ناخەمەڕوو، بەڵكو لەتەك 

خستنەڕووی بۆچوونێكدا خەریك دەبم، كە راشكاوانە یان ناڕاشكاوانە هی 

میکاڤیلییە. 

لە سیاسەتدا چەند شتێكی باش بوونیان هەیە و بەتایبەتی گرنگترینیان 

بریتین لە: سەربەخۆیی نەتەوەیی، ئاساییش و دەستووری رێكخراو. باشترین 

دەستوور ئەوەیە تێیدا مافی یاسایی پشكدار  بكات لە نێوان میران، خانەدانان 

پێكهاتەیەكی  وەها  لە  چونكە  ریال،  دەستەاڵتی  بە  سەبارەت  خەڵكیدا  و 

دەستووریدا شۆڕشەكان بە سەرەنجام بگەن، ئەوا سەخت و پایەدار دەبن. 

بەاڵم بۆ پاراستنی پایەداری و ئارامی، كارێكی داناییانەیە ئەگەر دەستەاڵتی 
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زێتر بە خەڵكی بدرێت. 

بەاڵم لە سیاسەتدا، پرسی ئامرازیش هەیە. وێڵبوون بەدوای ئامانجێكی 

سیاسییدا بەو مێتۆدانەی شایستەی نشووستهێنانن، كارێكی بێهودەیە. ئەگەر 

ئامانجەكە باش بێت، گەرەكە ئامرازێك هەڵبژێرین بەس بێت بۆ ئامانجەكە. 

سەرنجخستنە  بەبێ  پەتی،  زانستی  رێگەیەكی  بە  دەشێت  ئامراز،  پرسی 

»سەركەوتن«   بكرێت.  چارەسەر  ئامانجەكەی،  خراپی  یانی  باشی  سەر 

برێتییە لە بەرهەمی ئامانج، ئەگەرچی ئامانجەكە هەرچییەك بێت. ئەگەر 

سەركەوتن بۆ خۆی زانست بێت، ئەوا دەتوانین بە یەكسانی لێكۆڵینەوە لە 

لە  ئەمەیە  راستییەكەی  بكەین،  دروستكاران  و  خراپكاران  سەركەوتنەكانی 

كاری خراپكاراندا باشترە، چونكە نموونەكانی خراپكارانی سەركەوتوو زێترە 

لە دروستكارانی سەركەوتوو. 

سەرەنجام پرسەكە لە كۆتاییدا پرسی دەستەاڵتە. بۆ دەستگەیشتن بە 

مەبەستێكی سیاسیی، ئەوا جۆرێك لە جۆرەكانی دەستەاڵت پێویستە. 

سەرچاوە

 Bertrand Russell: The History of Western Philosophy,

 .511-Simon and Schuster, New York, 1945, pp.504
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ماكیاڤیلی و ماكیاڤیلیزم خوازی 
)ماوەیەكە هەر دیرۆكناسێكی بەرهەمەكانی ماكیاڤیلی، چ بیەوێت و چ 

نەیەوێت دەبێتە دیرۆكی ماكیاڤیلیزم خوازی.(

رامین جیهانبگلو

لە فارسییەوە: ئەرسەالن حەسەن
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ریمۆن ئارۆف

گەورەی  دۆكی  ماكیاڤیلی،  مردنی  دوای  25ساڵ   ،1787 ساڵی  لە 

مایكل  و  گالیلۆ  دانتی،  بەناوبانگی وەك  پیاوانی  گۆڕی  لەپەنا   - توسكانا 

ئەم رستە  ماكیاڤیلی هەڵچنی.  یادكردنەوەی  بۆ  دیواربەندێكی  ئەنجیلۆ - 

 TANTO NOMINI NULLUM :التینییە لەسەر دیوار بەندیەكە نوسراوە

PAR ELOGIUM )هیچ وتەیەك كااڵی بە بااڵی خاوەنی ئەو ناوە نییە( 

بەرز  بلیمەتیەكەی  هێندەی  ماكیاڤیلی  تا  بو  زەرور  ساڵ   250 تێپەڕینی 

رابگیردرێت. راستە كە ماوەیەكی زۆر، ناوی ماكیاڤیلی دەسەاڵتێكی )خراپی( 

پیشاندەدا. ماكیاڤیلی نوسەرێكە لەسەردەمی ژیانی نەفرەتیان بۆ دەنارد و 

دوای مردنی ریجناڵد پۆڵ ئەسقۆفی كانتربۆری، - بەهۆی بوێری نووسینی 

كتێبی میر - بە شەیتانی دەچوواند. تەنانەت وادێتە بەرچاو كە لە كۆتایی 

لە  دنیا  رزگاركردنی  بۆ  ویستبویان  باویەر  یەسوعیەكانی  شازدە،  سەدەی 

كەڵكەڵەی هزرەكانی ماكیاڤیلی، وێنەكەی بسوتێنن. بەاڵم ئایا بەرهەمەكانی 

ماكیاڤیلی، بۆ سزادانی ئەوەندە كەڵكەڵە ورووژێنەر بووە كە پاشایەك - 

وەك فریدریك پروسی - ناچاربێت كتێبی )دژی ماكیاڤیلی( بنوسێت؟ 

سەدە  چەندین  ماكیاڤیلی  بەرهەمەكانی  كە  نییە  شاراوە  كەس  لە 

ناوەكەی  ئێستاش، هەركە  باسێكی زۆری ورووژاندووە.  لەهەمو جیهاندا، 

بەسەر زماندا بێت، زۆر باسی دەرەنجامی ئەخالقی بەرهەمەكانی دەكرێت. 

پاڵ  بدرێتە  ئەمڕۆ  كە  ئاكاریەكەی  بەهایەكی  لەهەر  چاوپۆشین  بەاڵم 

نووسینەكانی، بە تێپەڕینی زەمەن بەهای هزرەكانی نەگۆڕە كە تێیدا خراونە 
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روو. كەوایە باكمان بەوە چییە ماكیاڤیلی )ناپاك و تاوانكار( دابنرێت. دەكرێت 

بیناكانی  گەورەترین  لە  یەكێ  بەرهەمەكانی  بڵێی  لەبارەیەوە  بەدڵنیاییەوە 

بیركردنەوەی سیاسییە چونكە ماكیاڤیلی لە یەكەم ئەوكەسانەیە كە بناغەی 

بیركردنەوەی سیاسیی داناوە. مەسەلەی ئەو بیركردنەوەیە، پێشنیازكردنی 

مەسەلەی بناغەداڕشتنی سیستەمی سیاسییە لەسەربنەمای ماكی )دەسەاڵتی 

دەوڵەت( و بۆ مەسەلەی سیاسەت چوارچێوەی پێویستی فۆرمۆلبەندی - 

بەدیوێكی  بەدەستەوە.  دەدات   - دەسەاڵت  سەپاندنی  قەڵەمڕەوی  وەك 

دیكەدا، پێیوایە: بۆ )بناغەداڕشتنی رەوایەتی دەوڵەت(، سەپاندنی دەسەاڵت 

كردەوە  بە  ماكیاڤیلی،  شێوەیە،  بەم  پێویستە؛  سیاسەتدانەرەوە  لەالیەن 

وەاڵمی )مەسەلەی بناغە داڕشتنی دەوڵەت( دەداتەوە. بەمەش، دەوڵەت، 

وەك دەزگاو چەقی سەپاندنی دەسەاڵت، پێش هەرشتێك، قەڵەمڕەوێكی 

چاالكی كەسییە كە دەسەاڵتی گرتۆتە دەست و هەوڵدەدات بیپارێزێت. بە 

وتەیەكی تر، بە رای ماكیاڤیلی، مەسەلەی سیاسەت، مەسەلەی هاتنەئارای 

سستمێكی ئیدارەدانی مرۆڤەكانی لێدەكەوێتەوە. هەربۆیە دەبێت بوترێت 

كە هزری ماكیاڤیلی، بەسەرنجدان بە تێكڕاییەكەی، ئەو خاڵە روندەكاتەوە 

)گشتەوە( لەپێش  )تایبەت(  و  سیاسەتە  پێشەوەی  لە  سیاسەتدانەر،  كە: 

مەیدانێك  بە  زیاتر  سیاسەت  دەبێت  ماكیاڤیلی،  باوەڕی  بە  بەمەش،  یە. 

دابنێین بۆ چاالكی سیاسەت دانەر تا قەڵەمڕەوێك بۆ رەگاژۆیی )دامەزراوەی 

كۆمەاڵیەتی( شێوە عەقاڵنی. ئەو دووفاقیە، واقعی نێوان )میر بەدی هێنەری 

)دەسەاڵتدارێتی  پەیوەندی  لە  هێناویەتەدی(،  كە  )دەوڵەتێك  و  دەوڵەت( 

دەوڵەت( بە میردا، ئاشكرا دەبێت. كەوایە دەكرێت بڵێی سستمی سیاسی بە 

رای ماكیاڤیلی، دروستكراوی پیاوانی گەورەیە كە توانیویانە - لە سەربنەمای 

زەرورەت - دەوڵەتێك دابمەزرێنن. ماكیاڤیلی، لەناو پیاوانی گەورە، ناوی 

كەسانی وەك موسا، كوروش، رۆمۆلوس و تسیۆسی دەهێنا؛ كەچی دەڵێت: 

)ئەگەر پڕچەك نەدەبون نەیاندەتوانی ماوەیەكی زۆر دامەزراوەكانی خۆیان 
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بەرێزەوە بپارێزن(. چونكە سەركەوتنی سیاسی هەر رەگاژۆیەكی دەوڵەت و 

هەرسیاسەتدانەرێك، سەرچاوە لە سەركەوتنی سستمەكەی دەگرێت. )لەو 

رووەوەیە كە هەمو پێغەمبەرانی پڕچەك سەركەوتووبون و پێغەمبەرانی بێ 

چەك ژێركەوتوو(.

بۆیە، شەڕ رەخسێنەری هەلومەرجەكانی هاوسەنگی و مانەوەی هەر 

واقیعی  و  بابەتی  بەهێزی  پشت  سیاسەتدانەر  كاتێك  دەبێت  سیاسەتێكە. 

لەیادمان  نابێت  بەاڵم  بەكارنەیەت.  فرتوفێڵ  چەكی  كە  ببەستێت،  خۆی 

گەورەیی(،  و  هێز  قۆناغی  بۆ  الوازی  لەقۆناغی  پەڕینەوە  )بۆ  كە  بچێت 

هەندێجار الیەنی نادیاری فرتوفێڵ، لەالیەنی دیاری هێز و زیاتر دەسەاڵت، 

دەسەپێنرێت. كاتێك زەرورەتی سەپاندنی هێز دەردەكەوێت كە مەسەلەی 

پاراستنی هەلومەرجەكانی سیاسی، زیاتر لە گۆڕانی ئەو هەلومەرجانە خرابنە 

روو. بەمەش، بە بڕوای ماكیاڤیلی، شەڕ، زەرور دەبێت. لەگەڵ ئەوەشدا، 

ئەو، هەرگیز شەڕخواز نییە. خوێنەر، لەهیچ كونوكەلەبەرێكی نووسینەكانی، 

بە  چونكە،  نادۆزێتەوە؛  شەڕ  چەندوچوونی  بێ  ستایشی  لە  شوێنەوارێك 

دووپاتكردنەوەی وتەكەی كلۆدیۆس پۆنتیۆسی سەرداری رۆمی، باوەڕی وایە 

)كاتێك شەڕەكان راستن كە بەردەركیان پێگرتبی(. 

)پێویستی  بنەمای  ماكیاڤیلی،  روانگەی  لە  زەرورەت  چەمكی 

رێكخستنی واقعیەتی سیاسی(یە. لەسەربنەمای هەمان ماكە كە مرۆڤەكان 

كاردەكەن، وادەنوێنێت )لەهەرشوێنێك ئەگەری هەڵبژاردنی مرۆڤی شایستە 

بەگوێرەی  كەوایە  زیاترە(.  تاك  شایستەیی  بەهای  و  گرنگی  كەمتربێت، 

رادەی دەسەاڵت پێویستە كە چاالكیەكانی مرۆڤ مانا دەدۆزێتەوە. ئەگەر 

سستمێك  خۆی،  لەدنیای  ناتوانێت  مرۆڤ  نەبێت،  لەگۆڕێ  پێویستییەك 

یاسای  نەهاتوی  لەشكان  دەسەاڵتی  لە  شەڕ  هۆیەش  هەربەو  بێنێتەكایە. 

ئاگایان  سوپا  فەرماندەكانی  )كۆن،  هەربۆیە  نابێت.  رزگاری  زەرورەت، 

دنەی  تاچەند  هۆكارە  ئەو  دەیانزانی  زەرورەت��ەی��ەو  ئەو  دەسەاڵتی  لە 



21 ئاشنابوون بە میكاڤیلــی

سەربازەكانیان دەدات بۆ شەڕ، كەمتەرخەمیان لە بە كارهێنانی هۆكارێكی 

بە  هەركارێك  گەر  بەاڵم  نەدەكرد(.  زەرورەت��ە  ئەو  بۆ  پێكردن  ملكەچ 

دەووری  مرۆڤ  چاالكی  كەوایە  بدرێت،  ئەنجام  زەرورەت  لە  پەیڕەوی 

و  بەرە  مرۆڤ  كاتدا،  لەزۆربەی  )زەرورەت  كە  نییە  تێدا  گومانی  چییە؟ 

رێگەیە  ئەو  ناتوانێت  عەقڵ  كە  جێگەیەك  دەكرێت،  رێنمایی  ئامانجێك 

ببڕێت(؛ دەتوانی پیاوانێك بدۆزیەوە كە دەتوانن، بە سوود وەرگرتن لە 

سەربازی  و  سیاسی  چاالكی  ئامانج،  بە  بۆگەیشتن  زەرورەتە،  ئەو  هێزی 

سەركەوتنی  بۆ  زەرورەت  هێنانی  بەكار  تایبەتمەندی  ماكیاڤیلی،  بكەن. 

لە  )توانا(  دەخوێنێتەوە. چەمكی   )virtue( )توانا(  بە  و سەربازی  سیاسی 

هزری ماكیاڤیلی هاومانای چەمكی )هێز(، )زانایی( و )نەترسی(یە. وشەی 

خەسڵەتە  تا  دەدات  پیشان  مرۆڤ  خودی  تایبەتمەندیەكانی  زیاتر  )توانا( 

ئەخالقیەكانی؛ ماكیاڤیلی ئەو زاراوەیەی بۆ )توانای گەورە سەركەوتووەكان( 

بەكار  توانا(  بەكارهێنانی  بە  پاشایەك،  قەڵەمڕەوی  )ركێفكردنی  یان 

دەهێنا. بەمەش چەمكی )توانا( لە بەرهەمەكانی ماكیاڤیلیدا، واتە توانای 

سوودوەرگرتن لە هەلومەرجی هەبو بۆ گەیشتن بە ئامانج بەكار دەبرێت. 

بەاڵم، لە بەرامبەر چەمكی )توانا( چەمكی )بەخت( )Fortuna(یش بەكار 

دەبات. لە روانگەی ماكیاڤیلی، )توانا( بریتییە لە توانای جەستەیی و هزری 

مرۆڤ - )بەخت(، هێزی رێكەوت پیشاندەدات كە تاكی )توانا( دەبێت بۆ 

گەیشتن بە ئامانجەكانی سوودی لێوەربگرێت. بە وتەیەكی دیكە: )بەخت( 

لەوێ هێزی خۆی پیشاندەدات كە هیچ كارێكییان بۆ لە روو وەستانەوەی 

نەكردبێت و تووڕەییەكەی بەرە و ئەو شوێنە كێشی دەكات كە دەزانێت 

هیچ بەربەست و خاكڕێزیەكیان لەپێشی قووت نەكردۆتەوە. 

دەبێت لە پەیوەندی دیالەكتیكی )توانا( و )بەخت(دا بۆ سەرچاوەی 

دەسەاڵت بگەڕێیت، ماكیاڤیلی بە لێكۆڵینەوە لە سەرچاوەی دەسەاڵت فێرمان 

دەكات بیر لە لۆژیكی كۆمەاڵیەتی و دەورێك بكەینەوە كە سیاسەت لە 
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قەڵەمڕەوی ئەو لۆژیكەدا دەیبینێت. بە دەستەواژەیەكی دیكە، ماكیاڤیلی ئەو 

هزرە سیاسیەمان بۆ روندەكاتەوە كە سیاسەت لە سەپاندنێكدا رەنگدەداتەوە، 

كە تاكێك لەبەرامبەر تاكێكی دیكەدا، بۆ هێنانەئارای پەیوەندی دەسەاڵت 

و پێ فبوڵكردنی دەسەاڵتی خۆی پێیان ئەنجام دەدات. بەم مانایە، ژیانی 

خەڵك  و  سیاسەتدانەر  نێوان  هاوسەنگی  خاڵی  دەركەوتنی  بە  سیاسی، 

ئەزمونەوە،  رێی  لە  هاوسەنگە،  خاڵی  ئەو  دەبێت  دەگرێت.  سەرچاوە 

)واتە حكومەتكردن(  دەسەاڵت  سەپاندنی  پێویستی  كەشی  هێنانەئارای  بۆ 

)هونەری حكومەت(  دەبێت هونەری سیاسەت وەك  بەمەش،  بدۆزیەوە. 

پێناسە بكەی. 

هاوكات، ماكیاڤیلی، دووجۆر حكومەت شرۆڤە دەكات: حكومەتی 

 Prince pat )میر )ناوی كتێبە بەناوبانگەكەشی لە بنەڕەتدا )حكومەتی میر

كۆماری.  حكومەتەكانی   )Prince )میر(  بۆتە  مردنی  دوای  و  بووە   bus

وەك  رۆمی  كۆماری  ماكیاڤیلی  دووەم،  جۆری  حكومەتەكانی  دەرب��ارەی 

 10 یەكەم  لەبارەی  وتارێك  )چەند  دیكەی  كتێبێكی  وەرگرتووە.  نمونە 

دانەیی تیتۆس لیۆیۆس(ی ناوە. مێژوو، كتێبی میری بە شاكار هەڵبژاردووە 

زۆری  هزرچەفتی  بژاردەیە  ئەو  كردووە.  فەرامۆش  وتارەكانی  كتێبی  و 

لێكەوتۆتەوە كە هەم زیانی بە بەرهەمەكانی ماكیاڤیلی و هەم بە شەخسی 

كراوە و وەك  لەبارەوە  ناڕاستی  داوەری  بەو هۆیەش،  گەیاندووە.  خۆی 

دەكاتەوە؛  دەسەاڵت  لە  بیر  تەنیا  كە  دەرك��ردووە  ناوبانگی  بیرمەندێك 

لەكاتێكدا هەمو لێكۆڵینەوەكانی لەمەڕ )واقعیەتی سیاسەت(، لەسەربنەمای 

هێشتا  كۆماریخوازان،  ریزی  لە  ماكیاڤیلی  دانانی  كۆمارییە.  حكومەتی 

بەاڵم  دەكات.  سەرسامییان  النیكەم،  و  دەورووژێنێت  كەسانێك  زۆربەی 

باسی كۆماریخوازی ماكیاڤیلی و پەیوەندی تووندی بە ئازادیەوە، پاڵنەرێكە 

پاڵنەر  هەمان  بكرێت.  بەرهەمەكانی  دەوڵەمەندی  لەسەر  فسە  تازیاتر 

توانامان دەداتێت كەسایەتیەكەی لە كۆمەڵێك نوسین لەمەڕ ماكیاڤیلی، جیا 
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بكەینەوە. لە رابردو، جان جاك رۆسۆ و سپینۆزا پەیڕەوی هەمان میتۆدیان 

بەرهەمەكانی  بۆ  سەرەكییان  روناكی  هەوڵیانداوە  ه��ەردوو  و  ك��ردووە 

بكەن.  رزگار  هاوسەردەمانی  پێكردنی  بوختان  لە  و  بگێڕنەوە  ماكیاڤیلی 

رۆسۆ لەبەشی شەشەم، كتێبی سێیەمی پەیمانی كۆمەاڵیەتی بەهێنانەوەی 

رستەیەكی بەناوبانگی بە ئاشكرا رایدەگەیەنێت كە )میری ماكیاڤیلی، كتێبی 

كۆماریخوازانە(. ئەو رستەیە دەری دەخات كە رۆسۆ هەوڵیداوە لە روانگەی 

نوێوە بەرهەمەكانی ماكیاڤیلی بخوێنێتەوە. سپینۆزا هەمان هەوڵیداوە و لە 

پەیامێك دەربارەی  بەناوبانگی  پێنجەمی كتێبی  پەرەگرافی بەشی  حەوتەم 

سیاسەت پێشنیاز دەكات بەرهەمەكانی ماكیاڤیلی لەنوێووە شرۆڤە بكرێن. 

سپینۆزا دەڵێت: )رەنگە ماكیاڤیلی ویستبێتی پیشانی بدا كە دەبێت خەڵك 

تاچەند خۆیان لە سپاردنی چارەنووس و رزگاری خۆیان بە دەستی تاكێك 

بە دووربگرن؛ چونكە گەر ئەو تاكە لەو هزرەدا ناكامڵ نەبێت كە دەتوانێت 

دڵی هەموكەس بەدەست بێنێت، ناچارە كە بەردەوام زەندەقی لەمەترسی 

بچێت و ناچارە هەمیشە نەخەوتوو بە تایبەت لە خەیاڵی گیانی خۆی دابێت؛ 

دەبێت ئەو تاكە بەپێچەوانەوە بەردەوام داو لەسەر رێی خەڵك دابنێت و 

نیگەرانیان بێت. دەبێت ئەو داوەرییە لەبارەی ئەو دانەرە بەتوانایە قبوڵ 

بكەم كە، بە باوەڕی هەمووان، هەمیشە الیەنگری ئازادییە و لە بارەیەوە 

راو بیرۆكەی رێكردنەوەی داوە كە دەبێت چۆن بپارێزرێت(.  

گەشبینی  و  زەینی  وزەی  كە  بوترێت  دەبێت  ئەوەشدا  لەگەڵ 

هیچییەك لەم دوو نووسەرە نەیانتوانیووە ماكیاڤیلی لەو تۆمەتە رزگار بكەن 

كە پیاوێكی )فاڵگرەوە و تەڵەكەباز( بووە. چونكە زۆربەی خەڵك تەنانەت 

لێدەدەن؛ ئوستورەی  پێش خوێندنەوەی بەرهەمەكانی ماكیاڤیلی، بڕیاریان 

ماكیاڤیلیزم، ئاست و سنووری بەرهەم و كەسایەتیەكەی زیاد تێپەڕاندووە و 

بەكارهێنانی سیفەتی )ماكیاڤیلخواز( لەهەمو كاتەكاندا زیاتر لە بەرهەمەكانی 

بۆتە باو. لە زەینی كەسەكاندا، )ماكیاڤیلیزم( بەمانای كۆمەڵێك راو بیروڕا 
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و هزری ماكیاڤیلی نییە. ماكیاڤیلی هیچكات )ماكیاڤیلیزمخواز( بەمانای باوی 

نەبووە؛ چونكە )ماكیاڤیلیخوازیی واتە: بەستنەوەی گوێ پێنەدانی بنەماكانی 

لێكۆڵینەوەی  لە  هەرگیز  ماكیاڤیلی  كاتێكدا  لە  سیاسەت(.  بە  ئەخالقی 

ئەخالقی مرۆڤەكان )چ رەعیەت و چ پاشا( لە رێی ئەزمون و شیكردنەوەی 

الی  سیاسەت  ئەگەر  لەمە،  بێجگە  ناوەستێت.  كۆمەاڵیەتییان،  ك��اری 

ماكیاڤیلی وێنایەكی نائەخالقی هەیە لەبەر ئەوەیە كە سیاسەت ماهیەتێكی 

ناپیرۆزی هەیە. لە راستیدا ماكیاڤیلی بەگوێرەی تێگەیشتنی لە سیاسەت، 

بۆ رەخساندنی هەلومەرجەكانی پتەوكردنی دەوڵەت، هەموكارێك بە رەوا 

دەزانێت و بەمەش سیاسەت بەدەر لەهەر الیەنێكی پاكی دادەنێت. بەدیوێكی 

لێهاتویی  بە  زیان  كە  ئادیالێك  هەر  بەخستەالوەی  ماكیاڤیلی،  دیكەدا، 

سەپاندنی دەسەاڵت بگەیەنێت ، لەسەربنچینەی ئەخالقی سوودمەندگەرایی 

لەنوێووە سیاسەت بینا دەكات. بەمەش، چەندینجار درووستكردنی خۆی لە 

دەمارگیریەكانی رابردوو پرسی سیاسی نوێ بەگوێرەی بۆچوونی ئەخالقی 

نوێتر دەخاتە روو. بەاڵم دەبێت بیر بهێنرێتەوە كە بەخستنەالوەی هەمو 

مێژوو،  لێكۆڵینەوەی  بە  چونكە  ناخاتەالوە،  مێژوو  خۆی  دەمارگیریەكانی 

وەاڵمێك بۆ پرسیارەكەی خۆی دەدۆزێتەوە. دەزانێت كە خەڵك ناگۆڕێن، 

چونكە سرووشتییان بەردەوام یەكە. ئەمان، وەك ئەو خەڵكانەن كە پێش 

وانەیە  ئەو  ماكیاڤیلی  رواڵەتسازن.  و  لوتبەرز  ناپاك،  دەژیان.  سەدە   20

تەڵەكان  و  بێت  رێوی  )دەبێت  لەسیاسەتدا  كە  وەردەگرێت  راستییە  لەو 

بەكاربردنی  بسڵەمێنێتەوە(.  گورگەكان  و  بێت  شێر  دەبێت  و  دەناسێت 

بڕیار  هەمان  بەهۆی  ماكیاڤیلی  خودی  لەبارەی  )ماكیاڤیلییانە(  سیفەتی 

بووە. بەاڵم ماكیاڤیلی خۆی لە )ماكیاڤیلخوازی( بەدوور دەگرێت، چونكە 

هەرهێندە بۆخۆشی لە )ماكیاڤیلییانە بوون( بەدەرە، كە بەرهەمەكانی لە 

)ماكیاڤیلخوازی( بە دەرن. 

كەوایە دەبێت بزانین ماكیاڤیلی راستەقینە كێیە؟ ئایا ئەو، بەهەمانجۆر 
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یان،  وتوویانە؟  سپینۆزا  و  رۆسۆ  كە  ئازادی(یە،  الیەنگری  و  )كۆماریخواز 

رەشبین  )بیرمەندێكە  بووە،  باوی  سەدە  چەندین  پێش  كە  بەهەمانجۆر 

ناتوانرێت هەمان رستە  ئایا  پاشایەتی كردووە؟  باسی حكومەتی  و سارد( 

دەربارەی  ئالن  فەرەنسی  فەیلەسوفی  كە  بوترێتەوە  ماكیاڤیلی  دەربارەی 

واقعیەتی  هەمان  راستەقینە  )ماكیاڤیلی  كە:  وتی  و  دەڵێت  دیكارت 

ماكیاڤیلییە(؟

تازە  كەسێكی  راستەقینە،  ماكیاڤیلی  بوترێت  دەبێت  بەهەرحاڵ 

پێگەیشتووە. هەمانە كە هێشتا لە قەڵەمڕەوی سیاسەت و چاالكی كۆمەاڵیەتی 

خەڵك لەئەزمونەكانی بەهرەمەندمان دەكات. راستە ئەزمونی و ئەنجامی 

لێكۆڵینەوەی سروشتی خەڵك، نیمچەكۆن بونێك نابێت. هەربەو بەڵگەیە 

هیچكەس ناتوانێت )ئێستاو بەوەخت بون( هزری ماكیاڤیلی رەتبكاتەوە؛ تا 

كاتێك كە سیاسەت، یەكەم مەسەلەی داگیركردنی هزری خەڵك بێت، ناوی 

لە پەرستگای مێژوو تۆمار دەكرێت. 

سیاسەت لەسەردەمی  رێنسانسدا

)دەبێت ماكیاڤیلی بە شایەتی نمونەیی سەردەمی رێنسانس دابنرێت.(

                       ئارنست كاسیرەر

   تائێستا مێژووی مرۆڤایەتی جگە لەمێژووی هەوڵەكانی مرۆڤ بۆ 

دۆزینەوەی خۆی و دنیایەكەی شتێكی دیكە نەبووە . سەردەمی رێنسانس 

لەو سەردەمانەدا پێگەی نایابی هەبووە، كە هاوكاری پێشكەوتنی مرۆڤیان 

كردووە بۆ ناسینی خۆی و دنیایەكەی. 

ئ��ەو روداوە  پ��ەڕی دەف��ت��ەری ه��زری  ئ��ەم��ڕۆش، هەركاتێك     

وتەی  بە  كە  دەبینینەوە  شارستانیەكدا  لەبەردەم  خۆمان  هەڵدەدەینەوە، 

دوای  خۆشەكانی  رۆژە  گ��ەڕان��ەوەی  م��ژدان��ەی  یەكەمجار،  )ب��ۆ  هیگڵ 
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تۆفانێكی دوروودرێژ، دەدات(. لە راستیدا قەتیس بونی سەرچاوەی هێزی 

خەیاڵكردنەوەی سەدەكانی ناوەڕاست وایكرد دەرگای نوێ لەبەردەم رۆحی 

دۆزینەوەی  ئیرادەی  بكرێتەوە.  رێنسانس  سەردەمی  مرۆڤی  هەڵوەدای 

بەڵكو  هونەرەكان،  و  زانست  لەدنیای  هەر  نەك   - نوێیەكان  سنوورە 

هەروەها لە قەڵەمڕەوی جوگرافی وایكرد وێنای نوێ لە مرۆڤ، لە گۆی 

زەوی، لەدنیا دەربكەوێت. بەمەش دەكرێت هاوڕای ئەلێكساندەر كویری 

بین و بڵێین بنیادەم لە جیهانی سنووردار و داخراوی سەدەكانی ناوەڕاست 

پێی وەدەرنا تا هەنگاو باوێتە جیهانی بێبڕانەوەی رێنسانس.

باڵوكردنەوەی  بە  كۆپەرنیكۆس  نیكۆالیۆس  زایینی  1543ی  لەساڵی 

 De Revolution bus Erbium( ئاسمان  كتێبی: خوالنەوەی هەسارەكانی 

Celestial( رای خۆی لەبارەی كەون دەردەبڕێت و رێگە بۆ كۆتایی هێنان 

بە بونناسی ئەرستۆیی دەكاتەوە. بەاڵم لە راستیدا، دابڕانی مەعریفەتناسی 

و  گالیلۆ  تاقیكردنەوەكەی  دوای  ئەرستۆیی،  بیركردنەوەیی  لەسیستەمی 

باڵوبوونەوەی تیرەكانی دەردەكەوێت. سەرەڕای دەبێت لەبیرمان بێت كە 

لەمەودای زەمەنی نێوان كۆپەرنیكۆس و گالیلۆ، فەیلەسوفەكان، بیرمەندان 

و هونەرمەندانی تر، مەشخەڵی رێنسانسیان بە داگیرساوی هێشتۆتەوە و 

1600ی  شوباتی  16ی  لە  )كە  برونۆ  جیۆردانۆ  وەك  كەسانێكی  تەنانەت 

زایینی بەهۆی رەتكردنەوەی تیۆرەكانی ئەرستۆ دەربارەی جیاوازی )جیهانی 

نەهاتنی  لە كۆتایی  لەگەڵ )جیهانی خوارەوە( و جەختكردنەوە  سەرەوە( 

بیروڕاو  قوربانی  كردە  خۆیان  گیانی  سوتێندرابو(  رۆم  شاری  لە  جیهان، 

پاپا  دەزگ��ای  كە  ئاگرێك  گڕی  لەناو  برونۆ  مردنی  ئایا  بەاڵم  هزرییان. 

یان،  بوو؟  نوێیەكەی  جیهانبینی  لەبەر  تەنیا  دایگرساندبو،  سوتاندنی  بۆ 

كە  ئەوەبو  كووشتنی  هۆی  دەڵێت،  كاسیرەر  ئارنست  كە  بەوجۆرەی 

بەلەناوچونی )ئایدیالی سەربەخۆیی تاك و بژاردە( - كە دڵودەروونی هەمو 

مرۆڤەكانی سەردەمی رێنسانسی دادەگیرساند - دوور فڕێ بدرێت؟
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ماكیاڤیلی لەناو ئەوجۆرە كەسانەی سەردەمی رێنسانس دەدۆزینەوە، 

كە باوەڕی وایە )ئایدیالی سەربەخۆیی تاك و بژاردە( لە پەیوەندی نێوان 

ئەو  نوێیە،  پەیوەندییە  ئەو  رەنگدەداتەوە.  دەوڵەتدا  دەسەاڵتی  و  مرۆڤ 

سەپاندنی  لەجیاتی  سیاسەت  )واتە  سیاسەت  وێنای  لە  نوێیە  دەركەوتنە 

دوای  دیكە،  دەربڕینێكی  بە  دەگرێت.  سەرچاوە  دەس��ەاڵت(  ناپیرۆزی 

لەخۆیدا(  خۆی  سیاسی  )دەسەاڵتی  مەسەلەی  كە  ماكیاڤیلییە  سەردەمی 

دەخرێتە روو، بێئەوەی زەرورەتی دەستوەردانی دەسەاڵتێكی دیكەی وەك 

دەسەاڵتی دەزگای پاپا - بۆ پشتگیری دەسەاڵتی سیاسی و پشتیوانی كردنی 

- پێویست بێت. پاش ئەوكاتە جودایی سیاسەت لە پیرۆزكردن دەبینین. 

بەمجۆرە، سیاسەت، جارێكی دیكە بۆ مرۆڤەكان دەگەڕێتەوە و سیستەمی 

مەسیحی دەسەاڵت بەرەو دواوە دەبرێت. ئەو گۆڕانە ناوەوەیی و دنیای 

سیاسەت بەم شێوازە رەنگدەداتەوە كە سیاسەتكار كارەكەی لەپەیوەندی بە 

ئامانجێكی تایبەتی پاساودەدات، ئامانجێك كە لەسەربنەمای سیاسەت و نەك 

سەرلەنوێ  مانایە،  بەم  دەكرێت.  دیاری  بااڵڕۆیی  حەقیقی  بنەمای  لەسەر 

)لەدایكبونەوەی دووبارەی »Re - naissance« سیاسەت( لەبیركردنەوەیی 

بە  بون  پێویست  لەسەربنەمای  بیركردنەوەیەكەی  دەبینین؛  ماكیاڤیلیدا 

سەرچاوەی  بە  پەیوەندی  لە  نەك  و  تاكە  خودموختاری  و  سەربەخۆیی 

بە سەربەخۆیی  بون  پێویست  ماكیاڤیلی  دەرەوەیەتی.  لە  كە  دەسەاڵتێك 

روو.  دەخاتە  سیاسەتدا  بنەمای  پرسیارێكی  لە  تاك  خودموختاری  و 

بیركردنەوەیی  مەسەلەی  بە  پەیوەندی  سیاسەت،  بنەمای  مەسەلەی  بەاڵم 

وەك  بیركردنەوەوە،  بە  سیاسەت  پەیوەندی  بەمەش،  هەیە.  سیاسییەوە 

سیاسی(  )بیركردنەوەی  و  بیركردنەوە(  )سیاسەتی  نێوان  پەیوەندی 

وەك  سیاسەت  سنووری  دەبێت  دیكە،  بەدەستەواژەیەكی  رەنگدەداتەوە. 

بەاڵم  بكرێت.  دیاری  سیاسی  لەبیركردنەوەیی  سەرچاوەگرتو  بەرهەمێكی 

نەشونومای  و  سەرهەڵدان  هەلومەرجی  كە  لەوەدایە  زەحمەتەكە  هەمو 
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بیركردنەوەیێكی لەم چەشنە روونبكەینەوە. لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت بوترێت 

كە ماهیەتی ئەو بیركردنەوەیە، سنووری تێگەیشتنی سادەی ئەزمونی سیاسی 

تێدەپەڕێت. بەاڵم دەكرێت هەر لەو ئەزمونە سیاسیەشدا بنەماو لۆژیكێك 

بدۆزینەوە كە بیركردنەوەیی سیاسی هەر سەردەمێك دێنێتەئارا.

لە سەردەمی رێنسانسدا، ئەو لۆژیكەی بەشێوەی بەردەوام و بەردی 

بناغەی شۆڕشی حەقیقی لە بنەماكانی بیركردنەوەیی سیاسیدا، دەردەكەوێت، 

شۆڕشێك كە دوو شێوازی بیركردنەوەیی سیاسی لێكجیادەكاتەوە: لەالیەك، 

ئایدیالی  لە  دەبێت  كە   - ناوەڕاست  سەدەكانی  بیركردنەوەیی  شێوازی 

تێڕوانینی  واتە   - بگەڕێیت  بنەماكەی  بۆ  سیاسەت  و  ئایین  یەكگرتنی 

ئایینی بۆ دەسەاڵتی سیاسی پشت ئەستور بە یەكیەتی ئیمپراتۆری رۆم و 

كڵێسا؛ لەالكەی دیكە، رۆحی رێنسانس - كە لە شكستی هزری سەدەكانی 

دەگرێت  سەرچاوە  مەسیحی(  )ئیمپراتۆریەتی  هاتنەئارای  و  ناوەڕاست 

بااڵدەستی  لەسەربنەمای  كۆمەاڵیەتی  ستراكتۆری  بونیادی  وادەك��ات  و 

دەربكەوێت و رێگەی نوێكردنەوەی سیاسی رووناك بكاتەوە. بەم شێوەیە 

پڕۆسەی ئاڵوگۆڕو پێشكەوتنی تیۆری سیاسی سەدەكانی ناوەڕاست بەخەیاڵی 

پێكهاتنی دەوڵەتی نوێ لە سەردەمی رێنسانس، دووجۆر تێڕوانینی مەسەلەی 

دەسەاڵت دەردەخات. لەسەردەمی رێنسانس، هزری )كامڵبونی دەسەاڵتی 

نائایینی( جێگرەوەی واقعیەت )دەسەاڵتی دابەش بوو بااڵدەستی ناتەواوو(

ی سەدەكانی ناوەڕاست دەبێت. بە دیوێكی دیكەدا، دەسەاڵتی بااڵدەست 

سەربە خۆیەتی، لەكاتێكدا كە لە كۆمەڵگای سەدەكانی ناوەڕاست، ئیمپراتۆر 

ناچارە لەبەردەم دەزگای پاپادا وەاڵمی پرسیاری كارەكەی بداتەوە. لە پێگەی 

گۆڕانی چەمكی سەدەكانی  رێنسانس،  لەسەردەمی  دەسەاڵت  نوێی  وێنای 

ناوەڕاست )مرۆڤ( دایە. لە سەدەكانی ناوەڕاست، مرۆڤ، بە بونەوەرێك 

دیكەی  ئامانجێكی  هیچ  خۆی  رزگاركردنی  لە  جگە  نابێت  كە  دادەنرێت 

دیكە  لەهەرشتێكی  زیاتر  رێنسانس  لەسەردەمی  كە  كاتێكدا  لە  هەبێت. 
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سەرنج لە ئەفرێنەری و بارهێنانی مرۆڤ دەدرێت. لە روانگەی بیرمەندانی 

سەردەمی رێنسانس، بنیادەم بونەوەرێكە ئازاد. مرۆڤی سەردەمی رێنسانس 

بیر لە ژیانی ئاخرەتی خۆی ناكاتەوە و بۆ ماهیەتی كۆمەاڵیەتی - مێژوویی 

خۆی دەگەڕێتەوە. بەمەش، یەكەم بیركردنەوەی بەدەستهێنانی كارە وەك 

هۆكاری مێژوو، خودموختاری و سەربەخۆیی. گەڕانەوەی ئابڕو بۆ بنیادەم 

و گۆڕانی بۆ هۆكاری مێژوو، دەرەنجامی رزگاربونی مرۆڤە لەكۆتی كۆیلەتی 

لەملی كردبو. دەكرێت رەنگدانەوەی  ناوەڕاست  كە جیهانبینی سەدەكانی 

سەردەمی  هونەریەكانی  بەرهەمە  لە  مرۆڤ  لەبارەی  وێنایە  ئەوجۆرە 

رێنسانسیشدا ببینی. لەهونەری ئەوسەردەمەدا، گەڕان بۆ پیشاندانی جوانی 

مرۆڤ و رێزگرتنی دیارە.        

و  مرۆڤ  جوانی  واتە  هەرشتێك،  پێش  جوانیەدا  سەردەمی  لەم 

ئامانجی هونەر بریتییە لە شایەتی و پێچەوانە كردنەوەی جوانی پەیكەری 

بنیادەم. هەربۆیە رۆحیەی مرۆڤخوازی لەبەرهەمە هونەریەكانی سەردەمی 

لەزۆربەی  رەنگدانەوەی  دەكرێت  بەهێزە،  زیندوو  بە چەشنێك  رێنسانس 

ئەو  شێوەكارانی  و  پەیكەرسازان  تەالرسازان،  كە  بدۆزیەوە  شاكارانە  ئەو 

سەردەمە دایانهێناوە. مرۆڤی سەردەمی رێنسانس هەڵوەدای ئاشكراكردنی 

خۆیشی  هونەری  رەنگدانەوەی  جیهان،  بەرامبەر  لە  خۆی  بارودۆخی 

دەئەفرێنێت. هەروەها دەبێت بوترێت كە هێزو گەورەیی واتایەك ئەنجامی 

تێگەیشتنی نوێیە كە مایكل ئەنجیلۆو دۆناتیلۆ دەدەینە پەیكەری بتی خۆیان، 

هەریەك لەم دووانە - وەك هاوسەردەمان ی خۆیان - دەربارەی چەمكی 

جوانی و پێگەو رێگەی لە ژیانی هونەری خۆیدا هەیەتی. لە راستیدا جوان 

ناسی سەردەمی رێنسانس بە لەدەستچونی دەروی سەدەكانی ناوەڕاستییان 

لەبەرامبەر كڵێسایەك - كە بەرزترین جیلوەی هونەریان لە رواڵەتیدا دەدی - 

ئازادی و بژاردەی نوێ دەداتە هونەر. بەمجۆرە، هونەر پلەوپایەی )هۆكار(

ی نامێنێت و الیەنی )ئامانج( دەدۆزێتەوە. بەاڵم هونەرمەندانی سەردەمی 
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پیرۆزی هونەری سەردەمی  بەاڵم  لە كەشی قورس،  رێنسانس، هەرچەند 

سوكی  پەڕوباڵ  لەجوانیەكانی  كە  دەیانبینی  هێشتا  ببو،  رزگاریان  گۆتیك 

سەردەمیان، گۆشەگیری و خۆپارێزی دیارە. بەمەش هونەرمەندی گەورەی 

و  گۆشەگیری  رەنگدەرەوەی  بە  خۆیدا،  لەئاستی  )جوانی  رەفائێل:  وەك 

خۆپارێزی( دەزانێت. واقیعبینی سۆزداری و رۆح و گیانێك كە شێوەكاری 

رێنسانس دەیداتە كەسایەتیەكانی تەورات، ئاسۆی نوێ لەبەرامبەر چاوەكانی 

تەماشاچی ئایینی ئەوكاتە دەكاتەوە. باشترین نمونەی ئەو دورنمایانە دەكرێت 

لەدوو تابلۆی قامچی لێدانی مەسیحی بەرهەمی پیترۆ دوالفرانچسكا و گیانەاڵ 

لە باخی زەیتونی بەرهەمی جیوڤانی بلینی ببینی. هەردوو تابلۆكە، ئەو 

وتارەی لیۆناردۆ داڤنشی لە یادەوەریەكاندا زیندو دەكاتەوە كە )شێوەكاری، 

رەنگدانەوەی  بەشێوەی  بنیادەمی  پەیكەری  رێسانس   .) بینراوە  شیعری 

شیعری بینراو دەدی. گرنگیدان بەپەیكەری بنیادەم لەسەردەمی رێنسانس، 

ئەنجامی بێ ئاگایی سەدەكانی ناوەڕاست بو لەم كارە. تابلۆی خەوی ڤینۆس 

بەرهەمی تی سی ین و پەیكەری داودی مایكل ئەنجیلۆ، هەردوو نمونەی 

ئەو بەهایانەیە كە لەسەردەمی رێنسانس دراوەتە پەیكەری بنیادەم و لەو 

لەبەرهەمەكان و  پەیكەری مرۆڤ  سەردەمەیە كە هەماهەنگی و كەماڵی 

شاكارەكانی هونەریدا رەنگدەداتەوە. بۆیە، خەیاڵی گەڕانەوە بۆ سەردەمی 

كۆنی یۆنان و رۆمیش سەرچاوە لە هەمان مەیل دەگرێت، چونكە بەرهەمی 

هونەری بە جێماوی ئەو سەردەمە، بە نمونەی راستەقینەی هەماهەنگی 

دەبێتە  رۆم،  و  یۆنانی  كۆنی  راستیدا، سەردەمی  لە  دادەنرێن.  كەماڵ  و 

بناغەو بنچینەی رەنگدانەوەی رۆحی رێنسانس. ئەو گەڕانەوەیە بۆ رابردو، 

نیشانەی هەوڵوكۆششێكە كە نوێگەران بۆ رزگاربون لە كۆتەكانی سەدەكانی 

لەدایكبونەوەی  لەجیاتی  رێنسانس  بەمەش  دەدەن.  ئەنجامی  ناوەڕاست 

دووبارەی سەردەمی كۆن، لە دامێنی سەردەمی نوێ، لەبری سەرهەڵدانی 

رابردو لەئێستادا، دەری دەخات. بیرۆكەی بونیادنانی نوێ لەسەر ستوونی 
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كۆن دەكرێت لە پڕۆسەی پێكهاتنی چەمكی )بەردەوامی(یش بیدۆزیەوە. هەر 

لەبەر ئەوەیە كە ئەو چەمكە، بۆ تەوەری ناوەندی شێوەی بیركردنەوەیی 

زاڵ، دەگۆڕێت. لە راستیدا، گۆڕینی ئەلگۆی كۆن بۆ سیستەمی نوێ تەنها 

لە  ئێستا(  لەسەربنچینەی  رابردو  تری  جارێكی  )پێكهاتەی  لەدەرەنجامی 

روانگەكانی رادەمێنێتەوە. بەقسەیەكی دیكە، )رابردو( شتێك نییە جگە لە 

)الیەنێك لەئێستا(. )ئێستا( بریتییە لە )ئەوەی ئێستا هەیە( لە كاتێك دا كە 

دەكرێت  روانگەیەوە  لەو  گۆڕاوە(.  و  )دەركەوتووە  بارودۆخێكە  )رابردو( 

چەمكی )دابڕان( بە تایبەتمەندی سەردەمی رێنسانس دابنرێت. ئەو پچڕانە، 

هەر  هاتنەئارای  چونكە  جیادەكاتەوە؛  پێشتری  لەدنیای  رێنسانس  دنیای 

دنیای  تایبەتمەندی  پێشویەتی.  دنیای  هاتنی  بەكۆتایی  پێویستی  دنیایەك، 

نەریتەكانی،  بەهەمو  ناوەڕاست،  سەدەكانی  دنیای  كە  ئەوەیە  رێنسانس 

فڕێ دەدات. بەاڵم بەوشێوەیەی وتمان، ئەو )نوێ(یە رەهەندی دیكەشی 

هەیە، رەهەندێك كە بریتییە لەبیركردنەوەیی دووبارەی بەهاكانی نەریتی 

یۆنانی - رۆمی هەمەالیەنەی دەستكەوتی سەدەكانی ناوەڕاست. هەربۆیە 

دوو  بە  رێنسانس  بیركردنەوەیی  سەرەكی  مەسەلەی  كە  بوترێت  دەبێت 

جیهانبینی  فڕێدانی  هەمان  كار،  یەكەم  پێكدێت.  رابردو،  دەربارەی  كار 

سەدەكانی ناوەڕاستە، لەكاتێكدا كە كاری دووەم بریتییە لە بونی مەیل و 

عیشقی زۆر بۆ دنیای كۆن، الساییكردنەوەی لەجیاتی )بنەماو  بنچینەیی(

ەك. دەكرێت بەكارهێنانی ئەو بنەمایە لەهەمو ئاستەكانی ژیانی هزری و 

هونەری سەردەمی رێنسانس ببیینی. بیربهێنینەوە كە )لورنتسۆدمدیچی لە 

فلۆرانس، سااڵنە، ئاهەنگی بۆ رۆژی لەدایكبونی ئەفالتون دەگێڕا، دانتی 

ئاراسمۆس،  هەڵبژاردبو؛  رێنمایی  وەك  وێرژیلیۆسی  دۆزەخ  پیشاندانی  بۆ 

دنیای كۆن،  بەرە و  رێنسانس  راكێشانی  دادەنا(.  قەدیسێك  بە  سیسرۆی 

بە بەدەرنانی هزرەكانی سەدەكانی ناوەڕاست، بەهێزتر دەبێت. تەنانەت 

تاخۆی  راگەیشت  دنیای كۆن  پەرستنی  بە  رێنسانس  بوترێت كە  دەكرێت 
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بەهەر نرخێك بێت لە زنجیری سەدەكانی ناوەڕاست رزگار بكات. 

   دەكرێت لەوەی سەرەوە وتمان ئەنجامگیری بكەین كە رێنسانس 

دوو تایبەتمەندی جیاوازی لێكدژن. لەسەردەمی رێنسانس، دەكرێت هەم 

ئیرادە و ئارەزوی درێژەدان بە نەریتی كۆن و هەم دەرپەڕاندنی رەهەندەكانی 

بیركردنەوەیدا  لەقەڵەمڕەوی  ئۆگستینخوازی(  )نەریتی  كەلتوری   - سیاسی 

ببینی؛ رەنگە بتوانی بڵێی بەگومانی خەڵك رێنسانس بەشێوەی كۆكردنەوەی 

لەو  كە  بوترێت  دەكرێت  كەوایە  دەردەك��ەوێ��ت.  ئ��ارەزووە  دوو  ئەو 

سەردەمەدا )بەردەوامی دابڕان( هەیە و نەك )دابڕانی بەردەوام(. چونكە 

سەدەكانی  بیركردنەوەیی  شێوازی  بە  پەیوەندی  زنجیرەكانی  دابڕانی  بە 

ناوەڕاستە كە بواری پێویست بۆ دەركەوتنی )بەردەوامی دان بە هزرەكان 

و نەریتەكانی سەردەمی كۆن( دەڕەخسێت. بە دەربڕینێكی دیكە، دەبێت 

لەهەلومەرجی پێویست بۆ هزری )بەردەوامی( لەپەیدابونی هزری )دابڕان( 

بگەڕێی. بەمەش، گەڕانەوەی رێنسانس بۆ رابردو، دەرەنجامێكە لە دابڕان 

لە رابردوویەكی دیكە )واتە سەدەكانی ناوەڕاست(. ئەوكارە، واتە بەهادان 

رابردو،  هەڵبژاردنی  لەجۆری  راستەوخۆیە  جیلوەی  )راب��ردو(  بەجۆرێك 

هەڵبژاردنی رابردویەكی دیاریكراو لەناو رابردووە جیاجیاكان، هەڵبژاردنێك 

رابردووە،  لە هەڵبژاردنی  )نوێیەكی( رێنسانس  كە چارەنووسسازە. هەمو 

بیركردنەوەیی  بنچینەیی  تایبەتمەندی  ئێستا(.  )رێنمایی  وەك  رابردویەك 

رێنسانسی، وەك بە كاربردنی ئەزمونی رابردووە بۆ باشتر ئیدارەدانی )كاری 

ئێستا(.

ئەو شێوازەی بیركردنەوەی، لەكاتی سەرنجی ماكیاڤیلی بۆ مێژووی 

هەمو  و  دەبێت  سیاسییەوەی  هزری  بەسەر  كاریگەری  كۆن،  سەردەمی 

نمونەكانی لە نووسین و وتارەكانی مێژوو نووسانی سەردەمی كۆن وەردەگرێت 

كە لە رونكردنەوەی هزرەكانی خۆیدا دەیانهێنێتەوە؛ لەوانە بەرهەمەكانی 

هەیە،  نایابیان  كراوو  دیاری  شوێنی  لیۆیۆس  تیتۆس  و  سیسرۆ  پۆلیپۆس، 
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چونكە ماكیاڤیلی لە دوو مێژوونووسی یەكەم تیۆری پەیوەند بە )خوالوەیی 

روداوە سیاسیەكان( وەردەگرێت. ئەو تیۆرە لە بەشی دووەمی كتێبی یەكەم 

وتارمان دەری دەبڕێت و دەڵێت: )چارەنووسی هەمو واڵتانە كە قۆناغێكی 

لەم چەشنە ببڕن. راستە دەتوانی كەمتر دەوڵەتێك ببینی كە لەژیانیدا، بۆ 

رادەیە  بەو  واڵتان  تەمەنی  لەبنەڕەتڕا  بگەڕێتەوە.  خۆی  یەكەمی  شێوەی 

درێژ نییە كە لەماوەیدا بتوانن چەندینجار گۆڕانی خوالو تێپەڕێنن. گیرۆدەی 

نەخۆشی جۆراوجۆر دەبن و ئەو نەخۆشیانە شەكەتییان دەكات، وردە وردە 

هێز و ئەقڵییان لێوەردەگرێتەوە و وادەكات تا ماوەیەكی كەم، بچنەژێر نیری 

كۆیلەیی دەوڵەتی هاوسێ كە بونیادو ستراكتۆری ساغترە. بەاڵم ئەگەر ئەو 

حكومەتانە بتوانن خۆ لەو مەترسییە بپارێزن، دەبینین كە تابڵێی لەهەمان 

قۆناغی گۆڕاندا دەمێننەوە(. 

ماكیاڤیلی بەم هۆیە تیۆری )خوالنەوەی هەمیشەیی( بەكار دەبات كە 

)واقعیەتی دەوڵەت( لە دژایەتی ئایدیالی گۆشەگیرانەی ئەخالقی مەسیحی 

رزگاری  مەسەلەی  بە  پەیوەند  سیاسی  باسی  تەوەری  رێگایە،  بەو  دایە. 

رۆحی مرۆڤایەتی )بەوجۆرەی كە لە تیۆری سیاسی - ئایینی هاوسەردەمی 

تۆماس  مرۆدۆستانەی  ئۆتۆپیزمی  لە  شاراوەتر  بەشێوەی  یان  و  ئاراسمۆس 

مۆر دەبینرێت( بەرە و هزری پەیڕەوی تاك لە دەوڵەت كێشی دەكات. 

لەبیركردنەوەیی سیاسی  بە رای ماكیاڤیلی، دەكرێت هەرجۆرە ئەخالقێك 

رێسای  بدرێتە  پێشینە  دەبێت  وەهایە  ب��اوەڕی  چونكە  رەنگبداتەوە، 

پتر  رێككەوتنی  دوای  كە  نییە،  دانتی  ئایدیالی  بە  باوەڕی  كۆمەاڵیەتی. 

یەكەمی  لەپلەی   ) دەوڵ��ەت  )بەرژەوەندی  پێیوایە  بو؛  سزار  و  قەدیس 

گرنگیەتی دایە. چونكە دوای دۆزینەوەی هەلومەرجەكانی بەردەوامی ژیانی 

دەوڵەت پێ لەسەر پێویستی جێبەجێكردنی سیاسەتێكی واقیع بین دادەگرێت 

و بیرمان دەخاتەوە كە دەوڵەت دەبێت لە بەرژەوەندی خۆی كۆتایی بە 

قومارێك بێنێت، كە لەسەر )هاوسەنگی كۆمەاڵیەتی( نێوان حكومەتكاران 
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كە  پرسیارەكەیە  ئەوە  بەمەش  گۆڕێیە.  لە  بەسەرداكراوان  حكومەت  و 

ماكیاڤیلی دەیەوێت وەاڵمی بداتەوە: چۆن و بەكام رێگا دەبێت كۆمەڵگا 

رێكبخاتەوە؟ هەربەو مەبەستە هەوڵدەدات بە لێكۆڵینەوەی ئەلگۆی سیاسی 

دەوڵەتانی سەردەمی كۆن، بەرنامەیەك بۆ رێكخستنەوەی كۆمەڵگا، پشت 

ئەستور بەبنەمای حكومەتی كۆماری پێشنیازیكرد؛ چونكە )ماكیاڤیلی پێیوابو 

سەرەنجام ئایدیالی هێنانەئارای كۆمارێكی سەقامگیر دێتەدی(. 

قۆناغێك سێ سەدە و نیوی مێژووی رۆم لەخۆ دەگرێت، كە ماكیاڤیلی 

بۆمان دەگێڕێتەوە. ئەو قۆناغە، بە هاتنە ئارای تریبونا )ئەنجومەنی شورایی 

بۆ لێكۆڵینەوە لە پێشنیازی یاسایی( لە رۆمی ساڵی 493ی پێش زایین )واتە 

17 ساڵ دوای روخانی تەونی دوا پاشای رۆم لە ساڵی 510 بە دامەزراندنی 

ئیمپراتۆری رۆم و نەمانی دەوڵەت شار كۆتایی دەبێت. قۆناغێكە كە رۆم 

تێیدا لە دەریای ناوەڕاست پێگەی زاڵ دەدۆزێتەوە و لە روانگەی سیاسی و 

ئیداری دەوڵەمەندتر دەبێت. بەاڵم ئەوەی بە راستی لەو قۆناغەی مێژووی 

كە  سیاسییە  ئەزمونی  رادەكێشێت،  ماكیاڤیلی  كونجوكۆڵی  و  سەرنج  رۆم 

توانای دەركەوتن و پتەوكردنی كۆماری لە رۆما دێنێتەئارا. بەقوڵی و ورد 

لەكتێبی وتارەكان لەو ئەزمونە سیاسییە دەكۆڵێتەوە. ئامانجی لە لێكۆڵینەوەی 

شێوازی كاری دەوڵەتمەردان و دامەزراوەكانی كۆماری رۆم و دەرەنجامێك 

كە رای هاوسەردەمانی خۆی بۆ چارەنووسی كۆماری فلۆرانس كێشدەكات، 

)ئەوكارە پێویست دەكات كە ماكیاڤیلی بەردەوام لە دەوری كۆماری رۆم بە 

دەوری كۆماری فلۆرانس رابگات و هەمیشە خەیاڵی لەنێوان دوو جەمسەری 

)سەردەمی كۆن( و )سەردەمی نوێ( دێت و دەچێت(. تاكە پرسیارێك كە 

ماكیاڤیلی هەوڵدەدات، لەسەر بنچینەی بیركردنەوەكانی لەمەڕ كۆماری رۆم 

وەاڵمی بداتەوە، مەسەلەیەكە كە لەكتێبی میر لەبارەی لۆژیكی دەسەاڵت 

دەیخاتە روو. 

   ماكیاڤیلی، بە بابەتێكی ناوەندی بڕیاردانی سیاسی واتە كەشوهەوای 
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پێویست بۆ داگیركردن و پاراستنی دەسەاڵت رێنماییمان دەكات، كە لەكتێبی 

میر دەیهێنێتەوە. هەربۆیە دەكرێت ئەو كتێبە زیاتر وەك كتێبێك لەبارەی 

هونەری سەركەوتن لەسیاسەت دابنێی تا كتێبێك لەمەڕ چۆنیەتی هونەری 

بە  و  سیاسەت  هونەری  لە  سەركەوتنێك  هەرجۆرە  چونكە  سیاسەت، 

دەربڕینێكی دیكە هەرجۆرە سەركەوتنێك كە بۆ هێنانەئارای دەزگای سیاسی 

دەستهێنانی  بە  بۆ  كە  هەنگاونانێكە  ئەنجامی  ناچاری  بە  بێت  بەدەست 

واقعیەتی  هاتنەدی  ماكیاڤیلی،  ب��اوەڕی  بە  دەدرێ��ت.  ئەنجام  دەس��ەاڵت 

كەوایە  پیشاندەدات.  سیاسی  دەزگای  لەهاتنەئارای  سەركەوتن  دەوڵەت، 

هاتنەئارای دەوڵەت، ئەنجامێكی چاالكی سیاسییە كە ئامانجی بەدەستهێنانی 

سیاسەت  ئامانجی  دیكە،  بەدەستەواژەیەكی  پاراستنیەتی.  و  دەس��ەاڵت 

پاراستنی دەوڵەتە، چونكە سیاسەتدانەر بەسوود وەرگرتن  بەدەستهێنان و 

لەو دەزگایانە دەتوانێت دەسەاڵت بسەپێنێت؛ مەرجی بەردەوامی سەپاندنی 

دەسەاڵت لەالیەن سیاسەتدانەر ئەوەیە كە دەوڵەت هاوسەنگی نێوان خۆی 

و خەڵك رابگرێت. سەقامگیریی و بوژانەوەی دەوڵەت، پێداویستی بونی 

ئاسایش و رەخساندنی رسق و رۆزیی زۆرە. بەمەش سیاسەتدانەر )دەبێت 

بارودۆخێكدا  لەهەمو  هەمیشەو  میراتی  كە  بگرێتەبەر  وەها  میتۆدێكی 

وەفادار  بۆی  ب��ەردەوام  ئەوكاتە  و  بێت  گەرم  دەوڵ��ەت  و  بەو  پشتییان 

مەرجی  دەوڵەتە.  پاراستنی  هەلومەرجێكی  میللەت،  وەف��اداری  دەبن.( 

دیكە، دەسەاڵتی بڕیاردان و بوێری سیاسەتدانەر لەبەرامبەر مەسەلەو ئەو 

بە سیاسەت  لەمانەوەی دەوڵەت دەكەن. كەوایە  روداوانەیە كە هەڕەشە 

سیستەمی  پاراستنی  بۆ  پێویست  دەسەاڵتی  بەكارهێنانی  بە  كە  دان��ەرە 

سیاسی، رێنەدات خەڵك رقی لێدابگرێت و لێی بێزاربێت. )دەبێت، دەستی 

و  كات  رێنەدات  دەم  هیچ  هەم  و  بێنێت  خەڵكدا  بەسەری  الواندنەوە 

یان مل بۆ  بێتەئارا كە خەڵك بكەونە سەر ئەو دووڕیانەی كە:  دۆخێك 

مردن بدەن، یان دەوڵەت بڕوخێنن(. ئەوە پەندێكە ماكیاڤیلی لە ئەزمونی 
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سیاسی - ئایینی كەشیشی فلۆرانسی بەناوی فراجیروالموساڤوناروال وەری 

دەگرێت. ئەو كەشیشە لە پەیڕەوانی تاقمی دۆمینیكین بو كە بە قۆستنەوەی 

هەلێك بەهۆی لەشكركێشی شارڵی هەشتەم و هەاڵتنی پی یەرۆی دووەم 

)لە بنەماڵەی مدیچی( لە ساڵی 1494 ی زایینی دەركەوت و لە فلۆرانس 

ئەوشارە  خەڵكی  هاوكاری  بە  عیسای(  )كۆماری  و  گرتەدەست  دەسەالتی 

دامەزراند، بەاڵم رێككەوتنی لەگەڵ فەرەنسییەكان و بڕینی پەیوەندی بە پاپا 

بووە هۆی كووژرانی، چونكە بەپاشەكشەی سوپای فەرەنسی لە ساڵی 1497 

و هاتنە سەركاری پاپا ئەلێكساندەری شەشەم ساڤۆناروال بووە )پێغەمبەری 

بێ چەك(. دوای دەركردنی بڕیاری تەكفیریەكەی لەالیەن پاپا لە 9ی ئازاری 

ساڵی 1498 خەڵكی فلۆرانس پشتییان تێكرد و سەرەنجام لە 24ی مانگی 

ئایاری 1498 بە زیندویی سوتێندرا. 

   ماكیاڤیلی لەكاتی حوكمدرانی ساڤۆناروال، 29 ساڵ بوو لە 18ی 

دانرابو.  فلۆرانس  كۆماری  دووەمی  دیوانی  پۆستی  بۆ   1498 حوزەیرانی 

گێڕانەوەی ماكیاڤیلی دەربارەی ساڤۆناروال دەكرێت لەنامەیەكی بەناوبانگی 

لە  كە  بدۆزیەوە،  پاپا -  دەرباری  لە  فلۆرانس  باڵوێزی  بچی  ریكاردۆ  بۆ 

8ی ئازاری 1498 نوسیوویەتی. لەو نامەیەدا، راپۆرتێكی تەواووی هزر و 

ئامۆژگاریەكانی ئەو كەشیشە بەدەستەوە دەدات. بەاڵم ماكیاڤیلی لە كتێبی 

میر ئەو وانانە دەردەبڕێت كە لەو روداوە پەندی لێوەرگرتووە. دەنووسێت: 

ساڤۆناروالم  فراجیرۆالمۆ  چارەنووسی  خۆم  لەسەردەمی  )بەوشێوەیەی 

دیتووە كە چۆن باوەڕی خەڵك پێی الوازبو، ئەو و سستمە نوێیەكەی چۆن 

خۆی  پێبوانی  باوەڕ  هێشتنەوەی  نەگۆڕی  بە  بۆ  هۆكارێكی  نە  رووخان، 

هەبو، نە رێیەكی بۆ باوەڕداركردنی بێ باوەڕانی هەبو... لەم رووەوەیە كە 

هەمو پێغەمبەران شەڕڤانی سەركەوتو بوون و پەیامبەرانی بێچەك بەزیوو(. 

   ماكیاڤیلی بە رێزێكی زۆرەوە، باسی ئەو )پێغەمبەرە بێچەكە( 

واتە ساڤۆناروال دەكات و لەكتێبی وتارەكاندا دەڵێت: )ئەو - بێ ئەوەی 
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خۆی(.  هاوڕای  بكاتە  زۆر  كەسانێكی  توانی   - بكات  نائاسایی  كاری  كە 

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا، ماكیاڤیلی هەم باسی زیرەكی ئەو كەشیشە دەكات 

و هەم دەربارەی پێگەخوازیەكەی - گفتوگۆ دەكات، كە كاریگەری بەسەر 

بونی  بێمتمانە  نەهێشت(.  خەڵك  الی  متمانەی  هەبوو  چارەنووسییەوە 

ساڤۆناروال بەهۆی هەڵەكانی بوو: بەم مانایە كە ئەو یاسایەی خستە ژێرپێ 

بدات.  لەدەست  خۆی  متمانەی  وایكرد  هەمانكار  نابوو  دای  بۆخۆی  كە 

هیچ  نابێت  كە  دەكات  ئەنجامگیری  روداوە  ئەو  چەشنە  بەم  ماكیاڤیلی 

بنیاتنەر و سیاسەتدانەرێك یاسایەك بشكێنێت كە بۆخۆی دای ناوە، چونكە 

بەشكانی، وادە و بەڵێنێك دەشكێت كە بە خەڵكی داوە، پشتیوانی كۆمەاڵنی 

خەڵك لە دەست دەدات و دژی خۆی رق و قینەیان دەورووژێنێت. خاڵێكی 

دیكە ئەوەیە كە )بۆ بەختەوەری حكومەتی كۆماری یان میر، تەنها ئەوەندە 

بەس نییە كە بڕیار یان پاشایەك بەدرێژایی تەمەنی سیاسی خۆی، زانایانە 

حكومەت بەسەر خەڵكدا بكات، بەڵكو پێویستە یاسایەك دابنێت كە تا دوای 

مردنیشی دەوڵەتێك بەردەوام بێت كە بناغەدانەریەتی(. 

پەیوەندی  دەوڵەتێك  هەر  هێزی  بوترێت  دەكرێت  بەمەش،     

بنرێت  بنیات  دروست  دەوڵەتێك  دەنێت.  دای  كە  هەیە  یاسایەكەوە  بە 

سەقامگیری  هەبێت.  درووستی  و  راست  دەستوورێكی  كە  دەوڵەتێكە 

وێرانكەری  شوێنەواری  پێچەوانەی  بە  ئاسایشی خەڵك  و  دەوڵەتێك  هەر 

گەندەڵی و دیكتاتۆری - پەیوەندی بەجێبەجێكردنی ئەو یاسایەوە هەیە. 

بە دەربڕینێكی دیكە، زەرورەتی مانەوە و بەردەوامی دەوڵەت، مەسەلەی 

هێنانەدی وادە و پەیمانێكی نێوان حكومەتكاران و حكومەت بەسەرداكراوان 

جێبەجێكردنی  كە  بخرێتەسەر  خاڵەشی  ئەو  دەبێت  بەاڵم  روو.  دەخاتە 

یاساكان، تاكە هۆكاری بەردەوامی دەوڵەت نییە، بەڵكو پەیوەندی بەهێزی 

سەربازیەكەیەوە هەیە. )سوپای تەیار، پتەوترین پشتیوانی دەوڵەتانن و بەبێ 

نەدامەزراوەیەكی  و  بێت  عەقڵ  لەسەربنەمای  یاساكان  نەدەكرێت  ئەمان 
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شارەزایی  بەبێ  سیاسەت،  لەهونەری  شارەزایی  هەربۆیە  بەكەڵك(. 

لەهونەری شەڕ، بێمانایەو پیاوی سیاسی كەسێكە پیاوی شەڕیش بێت. بە 

دەسەالتێكی  سەربازی  دەسەاڵتی  و  سیاسی  دەسەاڵتی  ماكیاڤیلی،  باوەڕی 

هیچ  و  لەپێش  ئامانجێكی  هیچ  میرە  لەسەر  )كەوایە  پێكدەهێنن.  بێوێنە 

جگە  رێساكەی،  و  رێكخستن  و  شەڕ  مەگەر  نەبێت،  لەسەردا  هزرێكی 

بارەیەوە هیچ شتێكی دیكە نەخوێنێتەوە(. ئەو قسەیە وادەگەیەنێت  لەم 

واقعیەتە،  ئەو  و  واقعیەتێكن  دووالی  شەڕ،  كاری  و  سیاسەت  كاری  كە 

هەمان دەسەاڵتی دەوڵەتە. دەبێت هەر دەوڵەتێك ستراتیژیەكی سەربازی 

هەبێت، بەهەمانجۆر كە هەر هەنگاوێكی شەڕ، بەهۆی بونی ستراتیژیەكی 

سیاسی دێتەدی. شەڕ، دیاردەیەكی سیاسی و سیاسەت شێوەیەكە لەشەڕ. 

بەمەش هەرلێكۆڵینەوەیەك پێویستی بەبیركردنەوەشە لەشەڕ، كە دەربارەی 

هەلومەرجی دامەزراندنی دامەزراوەیەكی سیاسی ئەنجام دەدرێت. گفتوگۆ 

لەمەڕ شەڕ، تەنها لە رێگای لێكۆڵینەوە لە سیاسەت شیاوە. هونەری سیاسەت 

لەپێشەوەی هونەری شەڕە. 

خۆشەویستی بۆ سیاسەت

)هەمو سیاسەتێك لە دەرەوەی واقعیەت بێ بەهایە(

                                                   شارڵ دۆگڵ

لە  لەماڵەكەی  میری  كتێبی  نووسینی   - ماكیاڤیلی  1513یەو  ساڵی 

سان كاچیانۆ تەواوو كردووە. دوای 14 ساڵ خزمەتی راستگۆیانە بە كۆماری 

فلۆرانس لە 7ی تشرینی دووەمی 1512، لە كارەكەی البراو خانەنشین بو. 

لە 18ی حوزەیرانی 1498 لەتەمەنی 29 ساڵی خزمەتەكەی، وەك سەرۆكی 

دیوانی دووەمی كۆماری فلۆرانس دەست پێكرد. ماكیاڤیلی لەماوەی خزمەتیدا 

تاكە ئامانجێكی هەبو: خزمەتكردنی كۆماری. لەجێبەجێكردنی ئەو مەبەستە 
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پیشانیدا كە بەڕێوەبەرێكی زیرەكەو پیاوێكە شایانی متمانە. بە سەرنجدان 

نمونەی  بوترێت  دەكرێت  سەختەكان،  لەساتە  زیرەكیەكەی  و  بوێری  بە 

بۆ  بەشداربوو  پیزا  لەچاالكی گەمارۆدانی شاری  پیاوێكی سیاسییە.  بەرزی 

بەئەنجام گەیاندنی ئەركی سیاسی چوارجار بۆ دەرباری لویی دوازدەی پاشای 

فەرەنسا، دووجار بۆ دەرباری ماكسیمیلیان بۆ ئەڵمانیاو دووجار بۆ لۆكرس 

بورجا نێردرا. لەساڵی 1503 بۆ بەشداری لە رێوڕەسمی بە خاكسپاردنی پاپا 

پی سێیەم و هەڵبژاردنی پاپای نوێ، بۆ رۆم داوەت كرا. كورتوكرمانجی 

ماكیاڤیلی وەك سیاسەتكاری بە ئەزمون ناسرابو تا كۆتایی ژیانی ئیداری، بە 

وەفاداری بەڵێنەكانی بۆ كۆماری فلۆرانس مایەوە و بەهۆی ئەو وەفاداریە 

خانەنشینی و زیندان و ئەشكەنجە و دوورخستنەوەی بەگیان كڕی. بەاڵم 

سێ هەفتە كە كەوتە زیندان و ئەو ئەشكەنجەیە لەچاو دەركردنی لە دنیای 

سیاسەت، كەمتر زیانی پێگەیاند.

   ماكیاڤیلی، لەنامەیەكدا لە 13ی ئازاری 1513 بۆ فرانچیسكۆ ڤیتۆری 

گاڵتەی  بەاڵیانەو  ئەو  لەربەرامبەر  دەكات  خۆی  بوێری  باسی  دەنوسێت، 

ئەشكەنجەم  بەرگەی  )بەبوێریەكەوە  دەنووسێت:  دێت.  بەئەشكەنجەدان 

گومانم  لەوەی  زیاد  پێدەچێت  و  بكەم  لەخۆم  ئافەرین  دەبێت  كە  گرت 

دەكرد بەهادارم(. بەاڵم ئەویش، لەنامەیەكی دیكەیدا كە لە 10ی كانونی 

یەكەمی هەمان ساڵ بۆ هەمانكەس دەنووسێت، ئەوپەڕی دڵتەنگی خۆی 

)هەستدەكەم  دەڵێت:  و  دەردەبڕێت  سیاسەت  دنیای  لە  بەدووركەوتنەوە 

تەمەنم بە زایە دەچێت. ژیان ئاوەها ناچێتە سەر؛ چونكە سەرەنجام توشی 

دەستكورتی و بێزار بم. بێجگە لەمانە زۆرم پێخۆشە مدیچیەكان بڕیاربدەن و 

بەردەكەم پێ خلۆربكەنەوە. پاشان، ئەگەر نەمتوانی سەرنجیان رابكێشمەوە، 

دڵی  و  گیان  لە  هەموكەس  دەبێت  و  دەزان��م...  بەرپرس  بە  تەنیا خۆم 

بخوازێت پیاوێك بەو هەمو ئەزمونە - ئەزمونێك كە بۆ ئەوكەسە هیچی 

تێناچێت - ئەركی خۆی پێبسپێرێت. نابێت كەمترین گومان لە راستگۆییم 
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هەبێت. بەردەوام وەفاداربوم و ئێستاش بەپێچەوانەوەی ئەو شێوازە، پەنجە 

لەئاو نانێم؛ كەسێك كە هەمیشە لە خزمەتكردن وەفاداربووە، لە 43 ساڵی 

- كە تەمەنمە - ناتوانێت سروشتی خۆی بگۆڕێت. بێجگە لەمە، هەژاریم 

شایەتێكە بۆ سەلماندنی قسەكانەم(. 

لەم وتەیەدا دەبینین ماكیاڤیلی تاچەند لەسوێی دۆزینەوەی چاالكییە 

سیاسییەكانیدا دەسوتێت و هیوادارە كە مدیچیەكان رایان لەبارەیەوە بگۆڕن. 

بەاڵم زۆر بەو هیوایەوە ژیا، بۆئەوەی بەرگەی رۆژگار بگرێت، هەموكاتی 

لەوكتێبانەی  دەكرێت  دەب��رد.  بەسەر  خوێندنەوە  و  نووسین  بە  خۆی 

هۆگریان بو بەرهەمەكانی دانتی، پترارك، تیبۆل و ئۆرید بدۆزیەوە. رۆژانی 

شەوانە،  و  دەگوزەرێنێت  ئەوكتێبانە  خوێندنەوەی  بە  یان  لەدارستانەكان 

كاتێك كە دەگەڕێتەوە ماڵ، جلوبەرگی شیك دەكاتە بەرو خۆی بۆ سەردانی 

هاوڕێكانی ئامادە دەكات و یان لە هزری بیرتیژان و بیرمەندانی گەورەی 

سەردەمی كۆن دەكۆڵێتەوە. لەم بارەیەوە دەنووسێت: )بە رووی كراوەوە 

 - رەخساندوویانە  كە  دەبم  بەهرەمەند  خوانچانە  لەو  و  دەكەن  قبوڵم 

خوانچەیەك كە چێژم پێدەبەخشن و بۆ سوود وەرگرتن لێیان لە دایكبوم 

هەست  هەرگیز  هەنگاوییان،  پاڵنەرو  پرسینی  لە  و  هەڤپەیڤینیان  لە   .-

بە شەرم ناكەم و لە رووی مرۆدۆستانە، وەاڵمم دەدەنەوە. بۆ ماوەی 4 

سەعات هەست بە یەكتۆز تەمبەڵی ناكەم و هەمو نیگەرانیەكانم فەرامۆش 

دەكەم، نە دەستكورتیم لە خەیاڵەو نە باكم بەمردنە. بەوشێوەیەی كە دانتی 

زانستێك  نەسپێرین،  بەمێشكمانی  گەیشتووین  تێی  ئەوەی  ئەگەر  دەڵێت، 

زانیووە  بنچینەم  بە  كردووە  یاداشت  ئەوەم  هەڤپەیڤینیاندا،  لە  نابێت. 

بەوپەڕی  دا،  كتێبە  لەم  نوسیووە.  میرم  بەناوی حكومەتەكانی  كتێبێك  و 

توانام رۆچومەتە ئەو مەسەالنەوە كە لەم مەیدانەدا دەخرێتە روو »وەك: 

دەسەاڵتدارێتی چییە؟ چەند جۆرە؟ چۆن دەكرێت بەدەست بهێنرێت؟ چۆن 

دەپارێزرێت؟ چۆن لە دەست دەچێت؟«(. 
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   دەبێت ئەونامەیە بەوتارێكی راستگۆیانەی نووسەر لەبارەی سەردەمی 

پێكهاتنی بەرهەمەكانی دابنێیت؛ چونكە چەندمانێگ دوای نووسینیەتی كە 

ماكیاڤیلی، ئەوە دەنووسێت، كە لەماوەی 14 ساڵ چاالكی دنیای سیاسەت 

لە كورتترین ماوە  كتێبی میر  بۆئەوەی كە  پەلەكردنی  بووە. بەاڵم  فێری 

بنووسێت، لەباڵوكردنەوەی كاریگەر نەبو؛ چونكە ئەو كتێبە، لەساڵی 1532 

- واتە 5 ساڵ دوای مردنی ماكیاڤیلی - بۆ یەكەمجار باڵوبۆوە. هەروەها، 

داوای لە ڤیتۆری، بۆئەوەی ئابڕوی سیاسی بگەڕێتەوە و جارێكی دیكە بۆ 

خزمەتكردن لە دەزگای ئیداری كۆماری فلۆرانسی بانگهێشت بكرێتەوە، تا 

ساڵی 1518 قبوڵ نەكراو هەمان ساڵ كە رێیاندا بۆ فلۆرانس بگەڕێتەوە؛ 

تازە ساڵێك دوای گەڕانەوەی بۆ كۆشكی مدیچی بانگهێشتیان كردو كاردیناڵ 

فلۆرن   100 حەقدەستێكی  لەبەرامبەر  لێكرد  داوای  مدیچی  دی  یۆلیۆس 

لەساڵێكدا، مێژووی فلۆرانس بنووسێتەوە. ماكیاڤیلی ئەو هەلەی قۆستەوە 

تا توانای خۆی لەمەیدانی مێژوونووسی و شیكاری سیاسیش پیشان بدات. 

توانی لەم رێگایەوە، متمانەی بنەماڵەی مدیچی دووبارە ئەوەندە كێشبكات 

كە دوای هەڵبژاردنی یۆلیۆس دی مدیچی وەك پاپای كلمانی حەوت لەساڵی 

كرد.  بانگییان  بۆرۆم  فلۆرانس،  مێژووی  نووسینی  تەواووكردنی  و   1521

نوێی  سەركەوتنی  بەهۆی  رۆم،  گەیشتە   1525 ساڵی  ماكیاڤیلی  كە  بەاڵم 

ئیمپراتۆری شارلكن و شكانی فەرەنسا لە شەڕی پاوی، بارودۆخی قەیران 

سەری هەڵدا. ماكیاڤیلی لەبەرامبەر گەورەیی و ترسناكی مەترسی، پێشنیازی 

بۆ پاپا كرد شاری فلۆرانس قایم بكات و رێكخراوێك لە چریكە میللیەكان 

لەناوچەی رۆمانیا دابمەزرێنێت. پاپا پێشنیازەكەی قبوڵ دەكات، بەاڵم داوای 

را لە فرانچسكوگی چیاردینی حاكمی رۆمانیا دەكات و بۆ دەست پێوەگرتن 

لەتێچوونی ئەو پێشنیازە رای پێچەوانە دەدات. سەرەنجام دوای ساڵێك واتە 

لە 44ی نیسانی 1526، پاپا پێشنیازەكەی ماكیاڤیلی جێبەجێ دەكات، بەاڵم 

پاش بارانێ كەپەنك. هەڵەی ستراتیژی سوپاكەی پاپاو سیاسەتی نادروستی 
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پاپا  بڕوخێت.  رۆم   1526 ساڵی  ئەیلولی  لە  كە  وادەكەن  حەوت  كلمانی 

راگەیاند.  ئاگربەستی  بەناچاری  كراو  زیندانی  ئەنجیلۆ  سەنت  لەكۆشكی 

ماكیاڤیلی لەم ماوەیەدا، شانبەشانی گی چیاردینی لەفكری رێكخستنەوەی 

داكۆكیكردن بو لە فلۆرانس. لە بەهاری 1527، سوپای ئیمپراتۆر خۆیان بۆ 

پەالماردان ئامادەكرد. لە 16ی ئازاری 1527 حكومەتی مدیچییەكان ئاوەژو 

بۆوە و رژێمی كۆماری لە نوێووە سەقامگیر بو. ئەوكاتە ماكیاڤیلی 58 ساڵ 

و زۆر نەخۆش بو. بەاڵم، سەرەڕای پیری و نەخۆشی، بەهۆی ئەوینداری 

و  بەجێهێشت  ناوجێگەی  واڵت،  بە  خزمەتكردن  ئیرادەی  و  سیاسەت  بۆ 

بەختی خۆی بۆ وەرگرتنی پۆستی بەڕێوەبەری لە دەزگای حكومەتی نوێی 

فلۆرانس تاقیكردەوە. بەاڵم ئەنجومەنی 10كەسی پێشنیازەكەیان قبوڵ نەكرد 

و ئەوە زەربەیەكی كوشندە بو لەجەستەی نەخۆشی ماكیاڤیلی درا. دوای 

12 رۆژ، واتە 22ی حوزەیرانی 1527، لەناو ئەندامانی بنەماڵەو هاوڕێكانی، 

لەماڵەكەی خۆی لە ئۆڵترانۆر مردو بۆ بەیانی، سەرەڕای نەیاری كەشیشانی 

لە كڵێسای سانتاكروچە بە خاك سپێردرا. 

بەمردنی ماكیاڤیلی كەسایەتیەكی گەورەی بیركەرەوەی سیاسی نوێ 

نەما. بەاڵم لە راستیدا بەكۆتایی هاتنی ژیانی شارەزایی هونەری سیاسەت، 

هونەری سیاسەت دەستی پێكرد و لە ئەوینداریەكەی بۆ سیاسەت شارەزایانی 

نوێی هونەری سیاسەت لەدایك دەبن. 

تایبەتمەندی  )زیندوێتی  دەنووسێت:  میر  كتێبی  لەمەڕ  گرامشی 

بنچینەیی ئەوكتێبەیە(. ئەگەر ئەو كتێبە نەك وەك پەندێكی واقیعگەرایی 

مێژوویی   - سیاسی  تاقیكردنەوەی  كۆمەڵێك  لەجیاتی  بەڵكو  سیاسی، 

بۆ  گرامیشیمان  وتەكەی  دروستی  بخوێنینەوە،  گ��ەورە  سیاسەتكارێكی 

دەردەكەوێت و بێگومان هەمان الیەنە كە گرنگیەتی سیاسی - مێژوویی 

ڕێگای  نەخشە  كتێبێكی  وەك  میر،  كتێبی  بەاڵم  پیشاندەدات.  كتێبە  ئەو 

دەسەاڵتدارانی دەغەڵ و ستەمكار، یان بە وتەی فەیلەسوفێكی بەناوبانگ، 
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وەك )كارنامەی دزە گەورەكان( ناوبانگی دەركردووە. ئەو ناوبانگییە خراپە 

نییە كە ستەمكاران دەیخوێننەوە و دەیكەنە ئەلگۆی كارەكانیان  بەوهۆیە 

پێشەكی  بۆخۆی  كە  نارد  هیتلەر  بۆ  ئەوكتێبەی  نوسخەیەكی  )مۆسۆلینی 

بۆ نوسیبوو.(، بەڵكو لە راستیدا، ئەنجامی ستەمكاری سەرچاوە لەنەزانی 

دەگرێت كە یەخەی هەمو بەرهەمە گەورەكان دەگرێت، بەرهەمەكانی كە 

زەحمەتی  هەركەسێك  بۆیە،  تێدەپەڕێنن.  عەقڵ  هزرو  هەنگاو  لەیەكەم 

خوێندنەوەی كتێبی میر بداتە خۆی بێشك بە داوەریەكانی خۆیدا دەچێتەوە 

رێنمایی  وەكو  پاشان  و  كردویەتی  بەرهەمەكانی  و  ماكیاڤیلی  لەمەڕ  كە 

ستەمكاران نای بینێت، بەڵكو بە تێگەیشتن لە بەهای راستەقینەی كتێبەكە، 

وەك كتێبێكی گیرفانی دەربارەی فەلسەفەی سیاسی لێی دەڕوانێت. 

كتێبی میر لە 26 بەش پێكهاتووە كە باسی مەسەلەی دامەزراندنی 

هیچ  ستایشی  دا  كتێبە  لەم  دەك��ات.  پاراستنی  فەرمانڕەواو  دەسەاڵتی 

و  لەسەرچاوە  ه��ەوڵ��دەدات  نووسەر  بەڵكو  نەكراوە،  فەرمانڕەوایەك 

هەلومەرج و سنووری دەوڵەت و دەسەاڵتی فەرمانڕەوا بكۆڵێتەوە؛ لەبەر 

ئەوە، ناونیشانەكەی بریتییە لەحكومەتەكانی میر نەك میر كە لەبنەمادا بۆ 

كتێبەكەی خۆی هەڵیبژاردووەو سەرەنجام ناونیشانی كتێبەكە، دوای مردنی 

ماكیاڤیلی و بەهۆی باڵوبونەوەی دەگۆڕێت. 

بەاڵم بۆچی ماكیاڤیلی ناونیشانی )حكومەتەكانی میری( بۆ كتێبەكەی 

شی  حكومەت  جیاكانی  جیا  جۆرە  هەوڵدەدات  چزنكە  هەڵدەبژێرێت؟ 

بكاتەوە. كاتێك ماكیاڤیلی دەست بە نووسینی ئەو كتێبە دەكات، لەمێژە 

كار لەسەر بابەتەكانی كتێبی وتارەكان دەكات. بەاڵم كارەساتەكانی رۆژگار 

وادەكەن واز لەكتێبی یەكەم بهێنێت و بەپەلە میر بنووسێت. كەچی ئەو 

پەلەكردنە دەستی پێ لەلێكۆڵینەوەی لەكتێبی وتارەكان ناهێنێت و لەكتێبی 

و  وتارەكان  لەكتێبی  راستیدا  لە  بكۆڵێتەوە.  دیكە  لەمەسەلەیەكی  میردا 

روانگەی  ل��ەدوو  كە  بوینەتەوە  مەسەلەیەك  روب��ەڕووی  میردا  لەكتێبی 
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جیاوازەوە خراوەتە روو. بەدەربڕینێكی دیكە، لەم دوو كتێبەدا، دوو جۆری 

هاتنەدی تیۆرێك دەدۆزینەوە و ئەو تیۆرە، هەمان تیۆری دەوڵەتە. بەم 

لەالیەن  سەپاندنی  بە  پەیوەند  لە  دەسەاڵت  تیۆری  ماكیاڤیلی،  شێوەیە، 

دەوڵەتەوە دەخاتە روو؛ هەرجارێك كە باسی دەسەاڵت دەكات، مەبەستی 

سەپاندنی دەسەاڵتە بەهۆی دەوڵەتەوە. بەاڵم بە رای ماكیاڤیلی، دەسەاڵتی 

دەسەاڵتی  دەرناكەوێت.  ناتاكی(  سیاسی  )دەسەاڵتی  هاوشێوەی  دەوڵەت 

سیاسی، خودی هێزی ئەقاڵنی دەوڵەت نییە، بەڵكو سەرچاوە لەپەیوەندی 

نێوان دەسەاڵتی سیاسەتدانەرو دامەزراوەی كۆمەاڵیەتی دەگرێت. بەمەش، 

كە  روو،  ناخرێتە  كاتێك  تەنانەت  دەوڵەت(  )تێكڕایی  مەسەلەی  لێرەدا، 

پەیوەندی نێوان هەڕەمی سیاسی و هەڕەمی كۆمەاڵیەتی، بەهۆی هەنگاو 

ماكیاڤیلی،  باوەڕی  بە  بكرێت.  دیاری  دەوڵەت  دەسەاڵتی  سەپاندنی  و 

یاسادانەر(   - )دامەزرێنەر  سیاسی  چاالكی  بەهۆی  دەوڵ��ەت،  بنەمای 

كاری  هەنگاوو  بە  پەیوەندی  دەوڵەت،  مانەوەی  و  دەبێتەوە  بەرتەسك 

سیاسی نەوەستاوی فەرمانڕەواوە هەیە. بەم هۆیە، كاتێك دەوڵەت رواڵەتی 

سەرۆكی  فەرمانڕەوایەتی  لەكاری  دەسەاڵتی  بنەمای  كە  سیاسییە  یەكیەتی 

)دامەزراوەی  لەجیاتی  دەكرێت  روانگەیەوە،  لەم  رەنگبداتەوە.  دەوڵەت 

ئەوە  و  بەدیهێناوە  فەرمانڕەوا  كە  بكەی  دەوڵەت  باسی  فەرمانڕەوایەت( 

كاتێكە كە ستراتیژیەتی دەوڵەت و ستراتیژیەتی فەرمانڕەوا ستراتیژێكبێت. 

كەوایە دەكرێت بەهۆی دەسەاڵتی فەرمانڕەواوە هەست بەبونی دەوڵەت 

دەسەاڵتی  پشتیوانی  وەك  وەه��ادا،  لەبارودۆخێكی  دەوڵ��ەت  بكەیت. 

سیاسی، رەنگدەداتەوە. بەاڵم واقعیەتی جەوهەری ئەو دەسەاڵتی سیاسییە، 

هەر  وەستاوەتەوە.  دیاریكراو  قەڵەمڕەوێكی  دەسەاڵتی  ستوونی  لەسەر 

دامەزراوەیەكی دەسەاڵتی سیاسی، ئەنجامی راستەوخۆی دەسەاڵت بەسەر 

گرووپێكی  بەسەر  دەسەاڵتە  سەپاندنی  بەمەبەستی  و  قەڵەمڕەوە  ئەو 

كۆمەاڵیەتیدا. دەسەاڵتی كەسی لەم بارەیەوە، لە جیاتی دامەزراوەی دەوڵەتی 
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كاردەكات. دەبێت ئەو دامەزراوەی دەوڵەتی، بەپێی ماهیەتی دەسەاڵتێك 

بەدەستەواژەیەكی  رەنگدەداتەوە.  كە  دابنرێت،  سیاسی  چوارچێوەی  بە 

كە  دەسەپێنرێت  ناوی  كەسانێكی  دەسەاڵتی  قەڵەمڕەوێكە  دەوڵەت  دی، 

حكومەت بەسەر خەڵكدا دەكەن. بەم شێوەیە دەكرێت بوترێت دەوڵەت، 

بۆیە  پاراستنی.  بۆ  دامەزراوەیەك،  شێوەی  بە  دەسەاڵت  ئاڵوگۆڕی  واتە 

سیاسی  باوەڕی  بەگوێرەی  جێگیربێت.  كە  رەوایە  هەردەسەاڵتێك  كاتێك 

ماكیاڤیلی، ئەركی دەوڵەتە كە چاودێری هاوسەنگی ئەندامەكانی هەڕەمی 

و  رەوایەتی  سەقامگیری  بۆ  دەسەاڵت،  هەرچەند  چونكە،  بێت.  سیاسی 

بەردەوامی دەسەاڵتدارێتی خۆی، سوود لە دەزگای دەوڵەت وەردەگرێت، 

كەچی بەردەوام دەبێت گۆڕانكاری لە قەڵەمڕەوی سیاسی هەڵبسەنگێندرێت 

كە رەنگە لە قەڵەمڕەوی سیاسی دەربكەون و بتوانن ئاگاداری ئەو دیاردانە 

بن كە هەڕەشە لە ژیان و مانەوەی دەوڵەت دەكەن. بەم شێوەیە، دەوڵەت، 

تاكە رواڵەتی بااڵی دەسەاڵت نییە، بەڵكو هەروەها دامەزراوەیەكی یاساییە 

كە دەبێت چاودێری شێوازی جێبەجێكردنی یاساكان بكات. دەوڵەت بە رای 

ماكیاڤیلی، پێش هەرشتێك، دامەزراوەیەكی یاساییە، واتە سستمێكە یاسایی. 

یاسایەك لەم دامەزراوەیەدا سەپاندنی دەسەاڵتی سیاسی، بەهۆی یاساكانەوە 

هەر  یاسای  بە  دەسەاڵت  نزیكی  پەیوەندی  لەئەنجامی  دەدرێت؛  ئەنجام 

هەنگاوێكی سیاسی وەك هەنگاوی یاسایی دادەنرێت. لە پێشینەیەكی لەم 

چەشنەدا ناكۆكی قەڵەمڕەوی تایبەتی و قەڵەمڕەوی گشتی ئاشكرا دەبێت، 

كە دەدرێتە یاسا. ئەو ناكۆكییە توانامان دەداتێ كە نەك بەمانای پەیوەندی 

كەسانی  و  دەوڵ��ەت  لەنێوان  كە  بكەین،  دی��اری  سیاسەت  یاساو  نێوان 

تایبەتدا هەیە، بەڵكو سنووری دامودەزگای دەوڵەتیش دیاری بكەین. لێرەدا 

دەكەوینە بەردەم بنەمای نوێی ئەو بنەمایانەی پەیوەندی بە سەقامگیریەوە 

كۆندا  سیستەمی  روخانی  لە  هاتنەدی  هەلومەرجەكانی  دەبێت  كە  هەیە 

دابڕانی  تۆوی  دەوڵەتی،  سیستەمی  بوژانەوەی  )لە  چونكە  بگەڕێی؛  بۆی 
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یەكیەتی دنیاو روبەڕووبونەوەی نێوان دنیاو پاشەڕۆژدا شاردراوەتەوە(. ئەو 

روبەڕووبوونەوەیە، توانا دەداتە بنیادەم كە خۆی بەسەر چاوەی كارەكانی 

ئەنجومەنی دەسەاڵتی  بە  بنیادەم  دەبێت سروشتی  كەوایە  بزانێت.  خۆی 

سیاسی دابنێیت؛ هارمۆنی نێوان كۆمەڵگای مرۆڤایەتی و دەسەاڵتی دەوڵەت 

بەگوێرەی  كۆمەڵگا  دیكەدا،  دیوێكی  بە  دەگرێت.  ئەنجام  هەمانكار  لە 

سیاسی،  لەواقعیەتی  مرۆڤایەتی(  )یاساكانی  نەك  و  مرۆڤایەتی  مافەكانی 

دامەزراندنی  روو.  دەخرێتە  دەوڵەت(یش  )دامەزراندنی  چەمكی  یەكسەر 

دەوڵەتێك، واتە هێنانەدی هەلومەرجی پێویست بۆ سەپاندنی دەسەاڵت. بە 

خستنە رووی ئەو مەسەلەیە، بۆ خاڵی بەرایی ئەو لێكۆڵینەوەیە دەگەڕێینەوە. 

دەخاتە  دەوڵەت  دامەزراندنی  مەسەلەی  شێواز  دوو  بە  ماكیاڤیلی 

روانگەی  لە  )قەڵەمڕەوی میری( و هەم  روانگەی چەمكی  لە  روو: هەم 

سەپاندنی  جۆری  جیاوازەكانی  شێوە  هەوڵدەدات  كۆماری(.  )قەڵەمڕەوی 

پێشنیازبكات.  چارەسەرێك  مەسەلەیەك  هەر  بۆ  و  رونبكاتەوە  دەسەاڵت 

رەشبینییەكەی  لەسەر  سیاسییەكەی  تیۆرە  بناغەی  بارە،  لە هەردوو  بەاڵم 

بەسروشت  مرۆڤەكان  ماكیاڤیلی،  رای  بە  وەستاوەتەوە.  مرۆڤەكان  بۆ 

ناپاكن و هەربۆیە پێویستییان بە سستەمی سیاسی هەماهەنگ و جێگیرە 

لەمەسەلەی  تاكەكان  بەرژەوەندی  كەوایە  بژیین.  كۆمەاڵیەتیانە  تابتوانن 

ئاگامان  دەبێت  ئەوەشدا  لەگەڵ  لەگۆڕێیە.  دا،  سیاسی  سستمی  یەكیەتی 

یتالیا جیا  بۆ  لەخۆشەویستی  ماكیاڤیلی،  واقیعخوازی سیاسی  لەوەبێت كە 

نییە. بۆچوونە سیاسییەكانی جیلوەیەكە لە نیگەرانیەكەی لە سەربەخۆیی و 

یەكپارچەیی و یەكیەتی ئیتالیا. هەربەو هۆیە، بیروڕای سیاسی ماكیاڤیلی 

پێیوایە  واقعیەتە.  سەرچاوەیان،  بەڵكو  ناگرن،  بۆچوونەكانی  لە  سەرچاوە 

بەمەش،  دەگرێت.  مرۆڤایەتی  واقعیەتی  لە  سەرچاوە  سیاسەت،  ئەلگۆی 

باوەڕی ماكیاڤیلی، چارەنووسی مرۆڤەكان لەدنیای  دەبێت بوترێت كە بە 

سیاسەت )حەتمی( نییەو ناتوانی لەبەرهەمەكانیدا هیچ ئاماژەیەكی هاتنەدی 
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چاالكی  لۆژیكی  وایە  باوەڕی  ببینی.  داهاتوودا(  لە  ئایدیالی  )كۆمەڵگای 

لێ  سەرچاوەی  و  دەكرێت  دیاری  واقعیەتێك  بنچینەی  لەسەر  سیاسی، 

دژی  تەواوو  بیرمەندێكە  ماكیاڤیلی  بوترێت  دەكرێت  كەوایە  دەگرێت. 

هەموجۆرە  پەیوەندیەك  چونكە:  ئایدیالی(یە،  )كۆمەڵگای  و  )یۆتۆپیایی( 

قەڵەمڕەوی  لەنێوان  كە  دووردەخاتەوە،  لەخۆی  )یۆتۆپیایی(  چەمكێكی 

سیاسەت و قەڵەمڕەوی مێژوو دەیهێنێتەدی. كەوایە، بەوجۆرە گەمارۆیەك 

بۆ مێژوو نییە كە لە بیركردنەوەیی پەیوەند بە كۆمەڵگای ئایدیالی دەیبینین 

و هەربۆیە دنیای سیاسەتیش دنیای داخراو نییە. 

ماكیاڤیلی،  رای  بە  كە  بكەین  وتراوەكەمان  ئەنجامگیری  دەتوانین 

باوەڕی،  بەپێی  ناخرێت.  رێك  هەمیشە  بۆ  جارێك  كۆمەڵگا  دامودەزگای 

چاالكی سیاسی هەم الیەنی )یاسای بابەتی( هەیەو هەم الیەنی مێژوویی. 

لەم روانگەیەوە، دوو كتێبی میرو وتارەكان، ئەو كتێبانە نین كە بە روانگەی 

كۆمەڵگای ئایدیالی نووسرابن و ئامانجیان دەربڕینی سیاسەتە لە كۆمەڵگای 

ئایدیالی و نەك گەڕان بەدوای )بەهەشتی ونبودا( و كۆمەڵگایە كە خستنە 

لەیۆتۆپیزم،  رەخنە  ماكیاڤیلی  بیركردنەوەیی  لە  دیاریكراوە.  پێشتر  رووی 

لەخۆدوورخستنەوەی هزری گەڕانەوە بۆ كۆمەڵگاكانی سەردەمانی كۆن، جیا 

نییە. ئەوەی بەالیەوە گرنگە، كۆمەڵگای سیاسییە كە تێیدا دەژیت و نەك 

وادەی بەختەوەربون لە داهاتودا لە )دوورگەی یۆتۆپیا(. 

بەم هۆیەیە كە هەوڵدەدات یارمەتی لە میر بخوازێت كە پێیوایە 

ستەمكار نەبێت و هەروەك دامەزرێنەر - سیاسەت دانەری نوێ دابنرێت 

و بە هاوكاری ئەو نەخشەی دامەزراندنی تاكە دەوڵەتێك بۆ سەرتاسەری 

ئیتالیا بكێشێت. بەاڵم دەبێت ئەو میرە نوێیە چ بكات ئیتالیا لەستەمكاری 

و  بكات  پەسند  پێویست  یاسای  كە  دابمەزرێنێت  دەوڵەتێك  و  رزگ��ار 

رێزیان بگرێت؟ ماكیاڤیلی لەوەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارە دەڵێت كە دەبێت 

میرێكی لەم چەشنە بتوانێت هەم هونەری سیاسەت و هەم هونەری شەڕ 
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بەتەواوەتی بەكاربێنێت. كەوایە، پێش گرتنەدەستی حكومەت و بۆئەوەی 

و  بناسێت  خۆی  دەسەاڵتی  سەرچاوەی  دەبێت  بپارێزێت،  حكومەتەكەی 

بداتەوە كە: سەرچاوەی حكومەتەكەی بە سەر ئەو  وەاڵمی ئەم پرسیارە 

قەڵەمڕەوە دیاریكراوەدا چییە؟ ماكیاڤیلی دەڵێت كە: )هەركە پیاوساالران 

دەرفەتیان هێنا، میراتییەك لێی بۆخۆیان بونیات دەنێن(. بەدەربڕینێكی دی، 

دەسەاڵتی حكومەت پشتی بە یەكێك لەم دوو هێزە جیاوازانە دەبەستێت: 

یان خەڵك و یان پاشاكان. بۆیە فەرمانڕەوا كەسێكە بەربەستی نێوان ئەو 

دوو گرووپە؛ )چونكە پاشاكان هەركە ببینن خۆبۆ خەڵك خۆناگرن، یەكێك 

لەنێوان خۆیان دەكووژن و بە میری رادەگەیەنن تالەسێبەری بحەسێنەوە(. 

لەهیچكام لەم دوو بابەتە، میر وەك كەسی تایبەتی كارناكات، بەڵكو لەبری 

كۆمەاڵیەتیەكان،  گرووپە  ناوبژیوانی  وەك  چونكە  كاردەكات،  دەوڵەتمەرد 

داكۆكی لەبەرژەوەندیەكانی دەوڵەت دەكات. بەاڵم بۆ دامەزراندنی دەوڵەت 

لەخاكێكی دیاریكراو، كام یەك لەو دوو هێزانە پێویستترە: پارە و سامانی 

پاشایان؟ یان نیەتی قوبڵكردنی خەڵك؟ بە رای ماكیاڤیلی: )بێگومان خەڵك! 

چونكە داوای خەڵك شیاوترە لە پاشاكان...(. میر پێویستی بە هاوڕێیەتی 

و متمانەی خەڵكە تابەگژ مەترسی و دووژمنەكاندا بچێتەوە، لە كاتێكدا كە 

بە پشت بەستن بە پاشاكان نەك تەنها لە بەردەم نەهامەتیەكان گورگان 

خواردوی دەكەن، بەڵكو مومكین نییە هاوڕێیەتی خەڵك بەدەست بێنێت. 

سەختەكان  لەرۆژە  ئەگینا  پێویستە،  میر  بۆ  خەڵك  )هاوڕێیەتی  كەوایە 

پەنایەكی نابێت(. بەاڵم میر دەبێت كێشكردنی هاوڕێیەتی خەڵك لیبراڵی 

زێدەڕۆیی  ئ��ەوەی  بێ  دەربكات،  ناوبانگ  سیفەتە  بەم  پیشەو  بكاتە 

بە  بۆ  قینەوە.  و  نەفرەت  بەردەم  نەكەوێتە  هۆیە  بەم  بكاو  كارەدا  لەم 

دەستهێنانی ناوبانگیەكی وەها ئەوەندە بەسە رێز لە خەڵك بگرێت، چونكە 

میر  دەبێت  بۆیە  نەبیستن(.  زۆر  كە  نایانەوێت  شتە  لەم  جگە  )خەڵك 

لەچاوچنۆكی و رژدی و تااڵنوبڕۆی شمەكی خەڵك و هەروەها قورسكردنی 
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باری داراییان خۆی بپارێزێت. )دەبێت میتۆدێكی لەم چەشنە بگرێتەبەر كە 

هاوواڵتیانی هەمیشەو لەهەمو دۆخێكدا پشتییان بە ئەو و دەوڵەتەكەی قایم 

راكێشانی متمانەی خەڵكە  بە  ئەوكاتە هەمیشە وەفاداری دەبن(.  بێت و 

پێ  ماكیاڤیلی،  هەربۆیە،  دەگرێت.  پەالمارەكان  لەبەرامبەر  میر خۆی  كە 

لەسەر دەووری خەڵك دادەگرێت لەكاتی شەڕدا. بە وتەی ئەو دەبێت میر 

شەڕكەرانی  لە  وەرگرتن  هاوكاری  لە  تاچاو  خۆشبوێت  خۆی  خەڵكەكەی 

راڕا بپۆشێت، چونكە جگە لەخراپەو زیان شتێكی ئاكامێكی دیكەی نابێت. 

چونكە )ئەگەر كەسێك داكۆكی واڵتەكەی بە بەكرێ گیراوان سپارد، هەرگیز 

ئاسایش و ئاسودە نابێت، چونكە لەبەریەك هەڵوەشاو و دەسەاڵتخوازو بێ 

بەندوبارو پەیمان شكێنن و لەگەڵ هاوڕێیان شێر و لەگەڵ دووژمن رێوین 

....(. ماكیاڤیلی، میر پێشنیاز دەكات كە سوپای نیشتمانی دابمەزرێنێت و 

جڵەوی دەسەاڵتی خۆی نەداتە دەست سوپای بەكرێ گیراو و هاوپەیمانیان. 

لێی  كە  ببەستێت  بە خەڵك  دەتوانێت پشت  تاكاتێك  میر،  بەم شێوەیە، 

بێزار نەبون و سەقامگیری دەوڵەت بپارێزێت. بەاڵم گەر میر رێزی خەڵك 

یان  سەرچاوەكەی  هەستێكە  رێز  بگرن.  رێزی  دەبێت  ئەمانیش  بگرێت 

گەر  دژوارە،  بەیەكەوە  هەردوو  بونی  )بەاڵم  ترسە؛  یان  خۆشەویستییە 

بڕیاربێت یەكێك لەو دووانە هەڵبژێرین، دەبێت بڵێن زیاتر لەوەی بترسن، 

خۆشیان بوێت(. بەاڵم دەبێت ببینین كە ماكیاڤیلی، دوای ئەوەی كە داوا لە 

میر دەكات دڵی خەڵك رابكێشێت، بۆچی داوای لێدەكات ترس بنوێنێت؟ 

لە راستیدا، ماكیاڤیلی جەخت لەوخالەوە دەكاتەوە كە میر نابێت پەیڕەوانی 

لێی بێزاربن. كەوایە، تا ئەوكاتەی خەڵك رقیان لێی نابێتەوە و لێی بێزار 

ئەوتۆی  گرنگیەكی  بۆخۆی  رێزگرتنیان  هەستی  بۆبونی  هۆكارێك  نین، 

نییە كە بەكاری دێنێت. )كەوایە میری عاقڵ دەبێت پشت بەوە ببەستێت 

لەدەسەاڵتی دایە نەك ئەوەی لەدەسەالتی ئەوانی دیكەدایەو بەوشێوەیەی 

وتمان، دەبێت خۆی لە نەفرەت ورووژێنەر بەدوور بگرێت.( بێجگە لەمە، 
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میر بۆبونی هەیبەتی خۆی لەدڵی خەڵكدا، دەبێت بزانێت چۆن دەتوانێت 

هێزی  كە  لەوێ  چونكە،  وەربگرێت.  لەیاسا  هەم  زۆرو  لە  سوود  هەم 

میر  دەسەاڵتی  بەمەش،  دەكات.  زۆر حكومەت  یاسای  بەكارنەیەت،  یاسا 

تێكەڵەیەكە لە زۆرو یاساو لەم روانگەیەوە دەكرێت بە بونەوەرێكی دابنێی 

یاسادا  لەچوارچێوەی  چونكە  مرۆڤە  نیوەی  ئاژەڵ.  نیوە  و  مرۆڤ  نیوەی 

پێدەنێتە  و  دەبەزێنێت  یاسا  بازنەی  چونكە  ئاژەڵ،  نیوەی  و  كاردەكات 

دنیای كەڵەگاییەوە. بە رای كاكیاڤیلی، دەبێت میر لەناو ئاژەڵەكاندا هەم 

السایی شێر بكاتەوە و هەم رێوی. )چونكە شێر ناتوانێت لەبەر داوەكان 

داوەكان  بێت  رێوی  دەبێت  بۆیە،  گورگەكان.  لەچنگی  رێوی  و  رابكات 

هێزی  و  رێوی  فێڵبازی  بڕەوێنێتەوە.(  گورگەكان  بێت  شێر  و  دەناسێت 

شێر، بەیەكەوە، وادەكەن میر لەهەر رویەكەوە بەهێزبێت. دەبێت لێرەدا 

لەوتەكەی ماكیاڤیلی تێبگەین كە میر دەووری ئاژەڵ دەبینێت بێ ئەوەی 

كە ئاژەڵبێت. ئەوەی گرنگە وێنایەكە كە دەسەاڵت لە زەینی ئەوانی دیكەدا 

بنەماو  ببێتە  كە  رواڵەتە  لۆژیك  دیكە،  دەستەواژەیەكی  بە  دەهێنێتەئارا. 

بنچینەی داوەری ئەوانی دی. بەپێی وتەی مرلۆپۆنتی: )مەرجی سەرەكی 

سیاسەتە كە لەرواڵەتدا رەنگبداتەوە.( بەمەش جەوهەر و ماهیەتی سیاسەتە 

كە هێمای رواڵەتی هەبێت. چونكە بۆ دەسەاڵت گرنگە كە هەمیشە لەكاتی 

الواز بون، بەهێز بنوێنێت. بەم بەڵگەیە كە: )خەڵك، بەسەریەكەوە، زیاتر 

داوەری لەسەر زۆر بینینی چاوەكانە تا ئەوەی لە نزیكەوە بتوانێت دەستی 

لێبداو هەمو ئێوە دەتوانن لە دوورەوە بیبینن، بەاڵم كەمترین كەس لەئێوە 

دەتوانێت لە نزیكەوە دەستی لێبدات.(

كە  دەچێت  قومارێك  لە  زیاتر  ماكیاڤیلی،  ب��اوەڕی  بە  سیاسەت 

پارەی  سەربكەوێت،  دیكەدا  ئەوی  بەسەر  هەوڵدەدات  قومارچییەك  هەر 

زیاتری چنگ كەوێت، سوود لەهەر دەرفەتێك بۆ كەمكردنەوەی چانسی 

سیاسەت  پێیوایە،  هەروەها  وەربگرێت.  بەرامبەر  الیەنی  بردنەوەی 
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لەئاستی  چاالكییەكە  سیاسەت،  دەدەن.  ئەنجامی  مرۆڤەكان  چاالكییەكە 

رۆحی مرۆڤ. لەگەڵ ئەوەشدا، سیاسەت ناتوانێت هاوشێوەی چاالكییەك 

)كامڵبو( دابنرێت، چونكە مرۆڤەكان كامڵ نین. كەوایە مەسەلەی )دەوڵەتی 

و  هێنانەدی  سیاسەت،  كەڵكی  نییە.  روو  خستنە  قابیلی  نەبو(  كامڵ 

پاراستنی یەكیەتی و یەكپارچەیی سستمی سیاسییە. بە باوەڕی ماكیاڤیلی، 

بەرایی  و  سەرەكی  ئامانجی  كۆمەڵگایەو  پێكهێنەری  هۆكارێكی  دەوڵەت، 

دەستنیشان  دەوڵەت  تێكڕایی  ماهیەتی  كە  ئەوەیە  میر  كتێبی  نووسەری 

بەقسەیەكی  دەوڵەت(ە.  )باشترین  دۆزینەوەی  هەڵوەدای  كەمتر  و  بكات 

دیكە، پاڵنەری ماكیاڤیلی، كاتێك مەسەلەی ماهیەتی دەوڵەت دەخاتە روو، 

مەسەلە ئەخالقیەكان نییە. كەوایە دەكرێت هاوڕای ئەلبێرتۆ موراویا بێت 

جیادەكاتەوە(.  مەسیحی  ئەخالقی  لە  سیاسەت  )ماكیاڤیلی،  كە:  بڵێت  و 

لەچوارچێوەی  پیرۆز هەوڵدەدات  كاری  مەیدانی  كردنەوەی  بەرتەسك  بە 

لە هەمان  رونبكاتەوە.  سیاسی(  كاری  )واقعیەتی  دەكرێت  تا  كۆمەڵگاكان 

بە  ماكیاڤیلی  دەك��ات.  شرۆڤە  ئایین  كۆمەاڵیەتی  دەووری  روانگەشەوە 

پێچەوانەی پەیڕەوانی بیروڕای سیاسی نەریتی ئۆگستین كە ئایین بە ئامانج 

و غایەتی هەمو چاالكییە سیاسییەكان دادەنێت - باوەڕی وابو كە سیاسەت 

بیرمەندانی  لەیەكەم  یەكێ  بێت.  ئایینی  غایەتی چاالكی  و  ئامانج  دەبێت 

سەردەمی نوێگەرییە كە وەك هۆكارێك بۆگەیشتن بە ئامانجی سیاسی باسی 

ئایین دەكات و )لەناو بیرمەندانی سەردەمی رێنانسی ئیتالیا ماكیاڤیلی لە 

هەموان زیاتر لە كتێبی ئینجیل بە دوورە، كەمتر لە دانتی باوەڕ تێكەاڵوی 

سیاسەت دەكات و زیاتر لەهەموان گوێ بەئەخالقی مەسیحی نادات. چونكە 

بەرز  هاوسەردەمانی هیممەت  كە  وایكردووە  مەسیحی  ئەخالقی  پێیوایە، 

بەوجۆرە  ئایین  و  مرۆڤ  نێوان  پەیوەندی  ئامانجیەتی  ماكیاڤیلی  نەبن(. 

بگۆڕێت كە لەسەردەمی ئەودا هەبووە. بە بڕوای ئەو، دەبێت ئایین بۆ 

باوەڕی  گەرچی  بكات.  مرۆڤ  هاوكاری  بەختەوەر،  كۆمەڵگای  هێنانەدی 
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وابو مەسەلەی راستەقینەی سیاسەت، مرۆڤە. لەگەڵ ئەوەشدا، ماكیاڤیلی پێ 

لەسەر دەووری گرنگ دادەگرێت، كە ئایین لە پڕۆسەی بونیاتنانی دەسەاڵت 

هەیەتی؛ بەاڵم لەكتێبی وتارەكانە كە لەم بارەیەوە باسی دەكات و دەڵێت: 

)ناتوانرێت لەناو كەسانێك هیچ كەس لە بونیاتنەرانی ئایین بدۆزییەوە كە 

تاریفییان دەكرێت(؛ كەمێك دووتر بۆی زیاد دەكات: )ئەركی پاشاكان و 

دەسەاڵتدارانی كۆمارە كە رێز لەبونیاتەكانی ئایین بگرن(. كەوایە بە رای 

دەوڵەتە.  كۆمەڵگاو سەقامگیری  یەكپارچەیی  ئایین، هۆكارێكی  ماكیاڤیلی، 

ئایین، سیستەمی كۆمەاڵیەتی رێكدەخات. هەربۆیە، تا ئەوكاتەی باوەڕ بە 

خوا لۆژیكی چاالكی هاوبەشی مرۆڤەكان دیاری دەكات، نابێت لەهونەری 

سیاسەتدا بایەخی كەم بە سیاسەت بدرێت. 

بێگومان  ئایینییە؟  تاچەند  ماكیاڤیلی  كە  بپرسرێت  رەنگە  بەاڵم 

دەكرێت لەوەاڵمی ئەو پرسیارەدا بوترێت كە تاكێكی خاوەن باوەڕە، پێیوایە 

ئایین، دەووری بنچینەییە لەپتەوكردنی كۆمەڵگاكان و بەهای مەدەنی هەیە. 

كەوایە دەبینین ماكیاڤیلی سەرنجی تایبەتی لەسەر دەووری كۆمەاڵیەتییەو 

هەروەك وتمان بەهۆكاری یەكپارچەیی سیاسی دەزانێت. لە كتێبی وتارەكاندا 

فەنابونی  بڕیاری  نەبێت  تێدا  لەخوای  ترس  )هەردەوڵەتێك  دەنووسێت: 

بەسەردا دەدرێت...(.

ئەگەر خەڵكی كۆمەڵگایەك لەخوا نەترسن بێگومان دەبێت لە میر 

بترسن. بەاڵم بێگومان، ترسان لە میر بە رادەی ترسان لەخوا، كاراوكاریگەر 

نییە. هەستیارو شایانی دیتنی دەسەاڵتی میر خەڵك دەترسێنێت. كەوایە گەر 

ماكیاڤیلی لە كتێبەكانیدا دەربارەی دەووری كۆمەاڵیەتی ئایین پێدادەگرێت، 

لەبەر ئەوەیە ئایین بەپتەوكەرو پارێزەری دەسەاڵت دەزانێت. 

لەسیستەمی فكری ماكیاڤیلیدا، روبەڕووی چەمكێكی دیكە دەیبینەوە 

لە  چەمكە  ئەو  یەكەمجار  بۆ  )Fortuna(ە.  بەخت  و  چانس  هەمان  كە 

دیوانی  بۆ سەرۆكی  ئەیلولی 1499  لە 30ی  كە  بەكاردەهێنێت  نامەیەكدا 
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لوككا دەینووسێت و دەنووسێت: )تەنها لەبەر گۆشەگیركردنی شارەكەمان 

ئاڵودەی دەكەی - بڕیارم نەداوە  ئاڵودەبوونی بێزاری، شارێك كە تۆ  بە 

نامەت بۆ بنووسم، بەڵكو زیاتر لەبەر ئەوەیە كە بەهۆی دڵسۆزی ئاگادارت 

بكەمەوە كە لێرە بەدواوە عاقڵ بیت. پێموایە ئەركی خۆمە كە ئاگادارت 

بكەمەوە، چونكە بەخت و چانسی هەردووكمان، یەكە(.

)توانا(  چەمكی  هەروەها  و  چەمكە  ئەم  ماكیاڤیلی  كە  دووەمجار 

دەیەیەكان  ناوی  بە  كە  شیعرێكە  دووەم��ی  پارچەی  لە  بەكاردەهێنێت، 

)Decennials( دەیخوێنێتەوە. لەساڵی 1504 دەست بەو بەرهەمە دەكات و 

لە پارچەی دووەمی كە لە ساڵی 1509 نووسراوە دەڵێت: )لەمایە دەنانی 

شەرەفی خۆی السار و لە بەخسینی زێڕەكانی دەست وااڵ بووە و بەدرێژایی 

ژیانی بە رادەیەك فەزیلەت و شیاوی پیشاندا كە زمانم پێی تاریف ناكرێت. 

لەگەڵ ئەوەشدا ئێستا دەرپەڕێندراوو بێزراوە، لە ماڵەكەی خۆی گۆشەگیر 

و كەم دەرامەتە و پیر و نابینایە، چانس و بەخت، تابەم ئاستە پشتی لەو 

پیاوچاكە كردووە(.

چەمكە  دوو  ئەو  راستەقینەی  مانای  ئاشانای  زیاتر  میردا  لەكتێبی 

واتە تواناو بەخت دەبین. ماكیاڤیلی ئەو دوو چەمكە لەم كتێبەدا بەهۆی 

باسكردنی داگیركردنی واڵتی تازە بەكاردێنێت. دەڵێت: دەكرێت قەڵەمڕەوی 

كە  ئەو واڵتانەی  یەك  بكەی:  دابەش  بۆ سێ گرووپ  پاشاكان  حكومەتی 

بەمیرات بۆیان ماوەتەوە و هەریەكەیان دەتوانن بە ئاسانی ئیدارەی بدەن، 

)گەر لەوپاشایەتیانەدا رێز لەنەریتی باپیران بگیردرێت و گرێكان بەسەری 

ئەوەندە  میرایەتی  بۆ  پاشایەتی  هێشتنەوەی  بكرێنەوە،  كارزانی  پەنجەی 

سەخت نییە كە لە عەقڵ بەهرەمەند بێت، مەگەر هێزی زۆرهێنی ناوەخت 

تەخت  و  تاج  بەمجۆرەش  پاشایەك  ئەگەر  بیهێنێتەخوارو  كورسی  لەسەر 

لەدەست بدات، هەركاتێك كە زیان بە بەتااڵن بەری تاج و تەختی بگات، 

دیسانەوە دەكرێت لەچنگ دابێت(. پاشان )واڵتانی ئاوێتەیی( كە پاراستن و 
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هێشتنەوەیان دژوارە، )سێ رێگا بۆ هێشتنەوەیان هەیە: یەك، وێرانكردنیان؛ 

دوو، دانانی پایتەخت لەوێ و ژیانی پاشا تێیدا؛ سێ، ئازادكردنیان بۆ ژیانیان 

لەگەڵ یاساكانیان و وەرگرتنی باج لێیان و دانانی گرووپێك لەسەر كار كە 

ماكیاڤیلی  كە  سێیەم،  گرووپی  سەرەنجام،  بپارێزن(.  هاوڕێیانە  پەیوەندی 

زۆر  بە  كە  واڵتانەیە  ئەو  مەبەستی  و  دەیانخوێنێتەوە  نوێ(  )واڵتانی  بە 

چەك یان بەپیشاندانی تواناو یان بەیارمەتی بەخت و چانس بەدەستهاتون. 

سفۆرتساو  فرانچسكۆ  دەكات:  دووكەس  باسی  نمونە  دوو  وەك  لێرەدا 

چزارە بورجا. هەردووكییان توانیویانە بەهۆی توانای زۆر بەچەك، بگەنە 

پلەی میرایەتی. ماكیاڤیلی ناوی دووكەسی دیكەش دەبات كە بەپێچەوانەی 

دووكەسەكەی پێشتر كاریان كردووە، گاسوكلس و ئەلیۆرتۆ دی فرمو كە 

توانا پیشان  بێویژدانی و خیانەت، بێ ئەوەی  هەردوو بە توندووتیژی و 

بدەن و بەبێ یارمەتی بەخت و چانس بە حكومەت گەیشتون. 

دەسەاڵت،  راستەقینەی  تەالرسازانی  ماكیاڤیلی،  باوەڕی  بە  بەاڵم 

بونیاتنەران - یاسادانەرانن كە دەسەالتی خۆیان تەنها لەسەر ستوونی توانای 

بەهۆی  یان  و  بەخت و چانس  بە  بەستن  نەبە پشت  و  دادەنێن  خۆیان 

خیانەت و ناپاكی. بەپێی وتەكەی، دەكرێت لەناو ئەوجۆرە دەسەاڵتدارانە 

بەهۆی  پیاوانە،  ئەو  ببەی.  تسیۆس  و  رمۆلۆس  ك��وروش،  موسا،  ناوی 

دەسەاڵتی  توانویانە  سەربازی،  توانای  و  سیاسی  وشیاری  لە  بەهرەمەندی 

توانیویانە سەرەڕای هێزی بەخت و چانس،  بیپارێزن.  بنیاتبنێن و  خۆیان 

بە سوود وەرگرتن لە چەكەكانیان بێ ئەوەی كە یارمەتی لە سوپای بەكرێ 

گیراو وەربگرن، بگەنە دەسەاڵت. هێزی چەك بەهۆی بونی توانای سیاسی 

بابەتی رووخانی  ئەوكەسانە توانی كاریگەر بێت. بە رای ماكیاڤیلی زێدو 

هەردەسەاڵتێك دەبێت لە كێشمەكێشی نێوان تواناو بەخت بۆی بگەڕێیت؛ 

كتێبی میر ئاوێنەی دەركەوتن و ئاوابونی دەسەاڵتەكانی پاشاكانە. ماكیاڤیلی 

لە كتێبی وتارەكاندا بەپێی ئەزمونی كۆماری رۆم، باسی شێوازی دەركەوتن 
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و لەناوچوونی حكومەتە كۆمارییەكانیش دەكات. 

ئێستا  وتارەكانە،  كتێبی  زادەی  میر  كتێبی  كە  وتمان  پێشتر 

هەوڵدەدەین كتێبی وتارەكانیش سەرچاوە لە كتێبی میر بگرێت. لۆژیكی 

دەستنیشان  كۆماری  سیاسەتی  چۆنیەتی  تواناكانی  و  هەلومەرج  دەسەاڵت 

دەكات.  

سیاسەت لە روانگەی ماكیاڤیلییەوە

)ناوی ماكیاڤیلی بەكردەوە بۆ نمونەی سیاسەتی پەتی دەگۆڕێت(

        

بندتو كروچە

سیاسییە  رژێمە  نەك  گرتووە،  سیاسەتی  بەرۆكی  كە  قەیرانێك 

قەیراناویە كە  چەمكی سیاسەت توشی  زیاتر  لەجاران  بەڵكو  جیاجیاكان، 

بووە. تاچەند ئەو چەمكە واقعیەتێك دەگێڕێتەوە كە لەئێستادا دەیبینین، 

داوەری  هەربۆیە  قەیرانەدایە.  ئەو  ژێرخانی  خودی  لە  كە  مەسەلەیەكە 

بێگومان  هەاڵوێریان،  و  لێكجیاكردنەوە  بەهۆی  دووانە،  ئەم  پەیوەندی 

یەكەم هەنگاو بەئاڕاستەی بیركردنەوەیە لەو قەیرانە. بەاڵم لێكجیاكردنەوەی 

مەیدانی  واتای جیاكردنەوەی  لە سیاسەتدا  واقعیەتی سیاسی،  و  سیاسەت 

هزری لەمەیدانی كار ناگەیەنێت. ئەوەی لێرەدا گرنگە دەربارەی چەمكی 

سیاسەت بەهۆی دیاریكردنی سنووری واقعیەتی. 

بە سەرنجدان لە رەگی یۆنانی وشەی سیاسەت )پۆلیتەیا( دەكرێت 

ئەنجامگیری بكرێت كە سیاسەت هەمیشە بە مانای زانست یان هونەری 

بەشداری  كۆن  لەیۆنانی  سیاسەت  نەبراوە.  بەكار  دەسەاڵت  داگیركردنی 

هاوواڵتیان )پۆلیتایی( بو لە ئیدارەی كاروباری شار )پۆلیس(. بەمەش ئەوكاتە 

چەمكی سیاسەت هەم كۆمەڵی هاوواڵتیان و هەم دەستوور واتە بنەمای شار 

لەخۆدەگرێت. هەربۆیە فەیلەسوفێكی وەك ئەرستۆ، هەرچەند بیرمەندێكی 
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كاردانەوەی  سیاسییەكەی  هزرە  زایینیە،  پێش  چ��واری  س��ەدەی  سەربە 

واقعیەتێكی سیاسی سەدەی پێنجی پێش زایینە. لە فەسڵی یەكەمی بەشی 

دەكات.  شار  باسی  سیاسی(  )كۆمەڵگای  وەك  سیاسەت،  كتێبی  یەكەمی 

مەبەستی لە )كۆمەڵگای سیاسی( كەشێكە كە تاكەكان لەپێگەی هاوواڵتی و 

بە رێككەوتن بەشداری رێكخستنی دەكەن. بە رای ئەرستۆ، مەودای نێوان 

ژیانی كۆمەاڵیەتی و ژیانی سیاسی نییە، بەهەمانجۆر كە ناكۆكی لەنێوان 

كاری تایبەتی و كاری گشتییدا نییە. لێرەدا سیاسەت وەك تێكڕاییەكە كە 

پاشماوەكانی ژیان دەگرێتەوە. لە راستیدا، لەكۆمەڵگای ئاتنی سەدەی پێنجی 

پێش زایین واقعیاتی سیاسی لەچەمكی واقیعی سیاسەت جیا نییە. )تەڵقینی 

مردووەكان( پریكلس كە توسیدیۆس لە فەسڵی یەكی كتێبی دووەم شەڕی 

پلۆپۆنزی خۆی دەیهێنێتەوە، زەقترین نمونەی كارێكی وەهایە. پریكلس لە 

ئێمە ئەو  )لە راستییدا  ئاتنی دەڵێت:  بەشێكی وتارەكەی بۆ هاوواڵتییانی 

ناكات، هاوواڵتیەكی  پێمانوایە كەسێك كە بەشداری سیاسەت  مرۆڤانەیین 

بەشداری  هەمومان  چونكە  گۆشەگیر،  و  هێمن  هاوواڵتی  نەك  بێكەڵكەو 

حكومەتی شار دەكەین، چ بەهۆی دەنگدان و چ لە پێشنیازكردنەكانماندا(. 

واقعیەتی  و  سیاسەت  چەمكی  نێوان  پەیوەندی  بۆ  ئەگەر  ئێستا 

لەخۆیدا جێی  سیاسی  واقعیەتی  كە  دەبینین  بەباشی  بگەڕێینەوە،  سیاسی 

سیاسەت  چەمكی  بەهەمانجۆر  و  ناكاتەوە  سیاسەت  چەمكی  حەقیقەتی 

سیاسەت  بۆیە،  بكات.  قبوڵ  واقعیەتە  ئەو  هزری  بەرپرسیەتی  ناتوانێت 

جیا  دام��ەزراوەی  بەشێوەی  بەڵكو  نییە،  كۆمەاڵیەتی  كاری  كاردانەوەی 

ئوستوورەیی  زەبەالحێكی  بەشێوازی  یان  و  دەبێت  جێگیر  بەتەنیشتیەوە 

سیاسەتكار  هاوواڵتیان  بێت  كۆمەڵگا هەڵدەلوشێت. هەرچۆنێك  بەیەكجار 

نین، بەڵكو بابەتی دەبن. بەدەربڕینێكی دی، سیاسەتدانەران و هاوواڵتییان 

واقعیەتێكی تاك پێكناهێنن، بەڵكو دەوالیزمێك دەهێننەئارا كە لەجودایی 

مەیدانی سیاسەت لەمەیدانی كۆمەڵ كورتدەبێتەوە. دوای كۆتایی سەدەی 
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دەوڵەت  لەجیاكردنەوەی  جوداییە  لەم  وێنایەك  دەكرێت  زایینی  هەژدەی 

بەشێوەی  تاكی  ئازادی  مەسەلەی  لێرەدا  بدۆزیەوە.  مەدەنی  لەكۆمەڵگای 

بێالیەنی كۆمەڵگای مەدەنی لەبەرامبەر دەوڵەت دەخرێتە روو. تایبەتمەندی 

ئازادی  كۆن  لەدنیای  لەكاتێكدا  تاكیەتی،  ماهیەتی  مۆدێرن  دنیای  ئازادی 

جگە  مۆدێرن  سیاسەتی  غایەتی  بەمجۆرە،  گشتگیرە.  و  كۆمەڵی  كارێكی 

لەنەهێشتنی داواكان و پێویستیەكانی تاك لەكۆمەڵگای مەدەنی شتێكی دیكە 

ناڕاستەوخۆو ماوەكورت لەسیاسەت،  نییە. لەبەرامبەردا تاك بە بەشداری 

ناوبژیوانێك وەك )دەوڵەت( لەنێوان خۆی و كۆمەڵگادا دیاری دەكات. لە 

راستیدا، مەودایەك ماهیەتی دەسەاڵت دەستنیشان دەكات، كە دامەزراوەی 

مەودایە  ئەو  لەمێژە  بۆیە  جیادەكاتەوە.  كۆمەڵگا  لەدامەزراوەی  دەوڵەت 

دەوڵەت  و  دەگۆڕێت  كۆمەڵگا  و  دەسەاڵت  نێوان  تەواووی  دابڕانێكی  بۆ 

بەشێوازی تێكڕاییەكی ئۆرگانیكی هەمەالیەنەی كۆمەڵگا )مەیدانی ئابووری - 

یاسایی و كەلتوری( دەخاتە ژێردەسەاڵتی خۆیەوە، لەم حاڵەتەدا دەسەاڵت 

پۆست  ماهیەتی  تۆتالیتار  دەسەاڵتی  بەهرەمەندە.  تۆتالیتاری  لەماهیەتی 

- كۆمەاڵیەتی هەیە. بەم مانایە، حزب، گرووپ و یان تاكێك دەكەوێتە 

كە  گەرچی  دەسەاڵتەیە.  ئەو  رەنگدەرەوەی  كە  كۆمەڵگاوە،  دەرەوەی 

دەسەاڵتی تۆتالیتار پەیوەندی ئایدۆلۆژی و سمبۆلیكی بە مەیدانی كۆمەڵگاوە 

دیاری  تاكەكاندا  رۆژانەی  لەژیانی  خۆی  هزروكاری  ماهیەتی  واتە  هەیە، 

مرۆڤیلەن،  كۆمەڵگا  تاكەكانی  ئەودەسەاڵتەوە  روانگەی  لە  بەاڵم  دەكات، 

هەربۆیە تاك، لەكۆمەڵگای تۆتالیتار لەپێگەو پلەوپایەی یاسایی بەهرەمەند 

دەبێت  كە  نییە  دەوڵەت  ئەمجارەیان  دەبینین،  كە  بەهەمانشێوە  نییە. 

پێویستی و داوای تاك نەهێڵێت، بەڵكو تاكەكانن دەبێت پەیڕەوی لەشێوازە 

دەستەواژەیە،  بەم  بكەن.  تۆتالیتار  دەسەاڵتی  سەركێشی  جۆراوجۆرەكانی 

ئەگەر سیاسەت لەكۆمەڵگای تۆتالیتار، تێكڕای كۆمەڵگا لەخۆدەگرێت، بەاڵم 

- سەرەڕای یەكسانكردنی كۆمەڵگای مەدەنی و دەوڵەت )واتە كەشی تایبەتی 
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كە  نییە،  كۆمەڵی  كارێكی  واقعیەتێك  بەپێچەوانەی   - گشتی(  كەشی  و 

لەسەردەمی كۆندا هەبو. كۆمەڵگای تۆتالیتار، كۆمەڵگایەكی سیاسییە، چونكە 

سیاسەت تەوەری سەرەكی ژیانی تاكەكانی كۆمەڵگا پێكدەهێنێت. بەاڵم ئەو 

تاكانە نەك لەپێگەی هاوواڵتی، بەڵكو لە جیاتی تاكی گچكەی بە ترس و 

تۆقینی سیاسەت لەكۆمەڵگای تۆتالیتاردا قبوڵدەكەن. هەربۆیە لە روانگەی 

ئەو تاكانەوە چەمكی تۆتالیتاریزم و چەمكی سیاسەت هەردوو واقعیەتێك 

دەگێڕنەوە. بۆیە، دەرپەڕاندنی واقعیەتی سیاسی تۆتالیتاریزم، رەتكردنەوەی 

چەمكی سیاسەتی لێدەكەوێتەوە. سەركێشی سیاسەتی تۆتالیتارو زاڵبونی بێ 

دەمانخاتە  دیكە  جارێكی  كۆمەاڵیەتیدا،  مەیدانەكانی  بەسەر  چەندوچوونی 

مەسەلەیەكە  ئەوە  سیاسەت(.  )خودموختاری  ماكیاڤیلی  ئەلگۆی  بەردەم 

تەوەری سەرەكی هزری ماكیاڤیلی پێكدەهێنێت، كە تاچەند ئەو خودموختارییە 

هۆی سەرهەڵدانی دامەزراوەی نوێی دەسەاڵتە - شێوازی ستراتیژی پێدەداو 

 .- بەتاڵكردۆتەوە  گشتییەكەی  ناوەرۆكی  لە  سیاسەت  )دەوڵەت(  بەناوی 

هەوڵی ماكیاڤیلی بە ئاڕاستەی پێناسەو دیاریكردنی واقعیەتی چەمكی نوێی 

سیاسەت لەچوارچێوەی جیهان و مرۆڤایەتی نوێ بەرچاو دەكەوێت. 

كە  سیاسییەوە  قەیرانێكی  بەردەم  كەوتۆتە  ماكیاڤیلی  راستیدا  لە 

بون  بنەمای  داڕمانی  و  ئەرستۆیی  دنیاناسی  سیستەمی  گۆڕانی  ئەنجامی 

ناسییەكە كە بۆماوەی 19 سەدە بەدوای )رزگاركردنی دیاردە سروشتییەكان(

ەوە بو. ئاساییە كە مرۆڤ بە لەدەستدانی ناوەندی دنیاناسییەكەی لەتوانای 

جۆرە  بەو  و  تێدەپەڕێنێت  لەسروشت  پێ  خۆی  ئەرستۆیی  دیاریكراوی 

پێویستی روانگەی سیاسی نوێ بو كە بەسەرنجدان بە پەیوەندی كە لەنێوان 

لە  نێوان خۆی و هاوجۆرانی  پەیوەندی  خۆی و جیهانەكەی هاتبووەئارا، 

چەمكی  نوێی  پێناسەی  لە  ماكیاڤیلی  ئامانجی  بكات.  دیاری  كۆمەڵگادا 

رەنگدەرەوەی  روانگەیەوە  لە  كە  سیاسییە  واقعیەتی  هزرێكی  سیاسەت، 

دیاریكردنی  بە  كە  بیرمەندە  یەكەم  ماكیاڤیلی  جیهانە.  نوێی  سیستەمی 
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تیۆری  بۆ  رێگا  دەس��ەاڵت،  ستراتیژی  كاری  لەجیاتی  سیاسەت  چەمكی 

هاوسەنگی  بۆ  ناهاوسەنگییەك  هەوڵدەدات  دەكاتەوە.  مۆدێرن  سیاسی 

بگێڕێتەوە، كە دوای دابڕانی مەعریفەیەك بە دنیای ئەرستۆیی لەجیهانی 

سیاسەت هاتبوەدی. لە راستیدا شێوەی تەواووی ئەو هاوسەنگییە لەبینایەی 

تەالرسازانەی سیاسەتی عەقاڵنی هۆبز دەدۆزینەوە كە لەسەربنەمای گۆڕانی 

ماكیاڤیلی سیاسەت وەستاوەتەوە. بە وتەی لیۆ شتراوس: )ماكیاڤیلی گرنگتر 

لە كریستۆفەر كۆڵۆمبۆس، دۆزەرەوەی كیشوەرێكە كە هۆبز رێنماییەكانی 

بەهۆی  سیاسەت  كردنی  زانستی  بە  هۆبز  ئامانجی  دەكات(.  بینا  لەسەر 

میتۆدی ماتماتیكی گالیلۆیە كە دوا لێكۆڵینەوەی فەلسەفیەكەی الی هیگڵ 

دەدۆزینەوە. بەاڵم سیاسەتی زانستی هۆبز هەلومەرجی بونی خۆی لەكاتی 

ماكیاڤیلی گەڕانەوەی بۆمەیدانی كردەوەی سیاسی مرۆڤەكان دەدۆزێتەوە. 

كە  كردەوەیی(ە  )كاتمەندی  بەدیهێنەری  ماكیاڤیلی  سیاسی  هزری  بۆیە، 

روانگەی  لە  پتەو دەكات.  نوێ  واقعیەتی سیاسی  تێیدا چەمكی سیاسەت 

رەفتاری  مێژوویی  ماهیەتی  دەرب��ڕی  كردەوەیی(  )كاتمەندی  ماكیاڤیلی 

مرۆڤەكانە لەكۆمەڵگادا. ئێستا بایەتێكە لەكتێبی میر بەرچاومان دەكەوێت، 

كاریگەری  سیاسی،  واقعیەتێكی  مێژوویی  ماهیەتی  قبوڵكردنی  تاچەند  كە 

بەسەر دیاریكردنی چەمكی نوێی سیاسەتەوە دەبیت. 

پێداچونەوە بەكتێبی ماكیاڤیلی رێمان پێدەدات چەمكی )سیاسەت( 

بكەین.  دیاری  )دەوڵەت(  و  )دەسەاڵت(  چەمكی  دوو  بە  پێی  لەپەیوەند 

سەپاندنی  سیستەمی  وەك  ماكیاڤیلی،  رای  بە  سیاسەت  كە  وتمان 

دەسەاڵتی دەوڵەتە. لەم روانگەیەوە، دەسەاڵت، وەك داینەمۆی سەرەكی 

بەدیوێكی  رەنگدەداتەوە.  دەوڵەت  دامەزراوەكانی  چاالكی  و  بەكارهێنان 

دیكەدا، دەوڵەت لەپەیوەند بەدەسەاڵتی سیاسی هەیە؛ دەسەاڵتی دەوڵەت 

دەسەاڵتی  ماهیەتی  كەوایە  دەسەپێنرێت.  كۆمەاڵیەتی  دیسپلینی  بەهۆی 

دیسپلین،  بەبێ  كۆمەڵگایەك  هیچ  كە  ئاشكرایە  هەرچیەكبێت،  دەوڵەت 
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پێی رێكناخرێت؛ چونكە ئاڵۆزترین كۆمەڵگای مرۆڤایەتیش لەسەر جۆرێك 

ژیانی  نەبێت،  كۆمەاڵیەتی  دیسپلینی  ئەگەر  وەستاوەتەوە.  دیسپلین 

یەكپارچەكردنی  هۆكاری  دیسپلین،  بوترێت  دەكرێت  نابێت،  كۆمەاڵیەتی 

بێت،  دەسەاڵت  بۆئەوەی  دەسەاڵتێك  هەر  بەمەش،  سیاسییە.  كۆمەڵگای 

تایبەتی خۆی دێنێتەئارا.  پێویستی بەدیسپلینە، هەردەسەاڵتێك، دیسپلینی 

لە دیموكراسیدا، دیسپلینی یاسا بااڵدەستە، لەكاتێكدا كە حكومەتە ستەمكارو 

ستەمكەرەكان، دیسپلین بە زەبری چەك و بە سەپاندنی توندووتیژی تێكەڵ 

لە  حكومەت  جۆری  هەردوو  لە  دیسپلین  سەرەنجام  دێننەئارا.  زۆر  بە 

لەدووەمدا،  هاوواڵتییان،  لەالیەن  یاساكان  رێزگرتنی  بە  هەیە،  یەكێكیاندا 

لە رێگای ترساندنی هاوواڵتییان لەدەسەاڵتی دەوڵەت. ناتوانرێت ئاڵۆزی و 

بڵۆزی هەردیسپلینێك تەنها بەهۆی كار دیاری بكرێت، بەڵكو پەیوەندی بە 

پاراستنی ئەو دیسپلینەشەوە هەیە. بۆیە، سەقامگیری سیاسی، زیاتر ئاكامی 

بەردەوامی دیسپلینە. 

رێنماییەكانی ماكیاڤیلی لەم بارەیەوە، تەواوو دروست دێنە بەرچاو. 

دەكرێت كتێبی وتارەكان لەجیاتی كتێبێك دابنێیت كە نووسەر هەوڵدەدات، 

لە دیسپلینی كۆماری بكۆڵێتەوە. لە كۆماریدا، دیسپلین، جمكی داواكاری 

شێواز  بەباشترین  كە،  رژێمێكە  كۆماری  ماكیاڤیلی،  باوەڕی  بە  ئازادییە. 

دیسپلینە، چونكە لە راستیدا، بەم هۆیە دیسپلین دەكرێت تا )كاری گشتی( 

بێتەدی. هەربۆیە، ماكیاڤیلی پێ لەسەر مەترسییەك دادەگرێت كە گەندەڵی 

كتێبی  سێیەمی  لەفەسڵی  مۆنتیسكۆش  هەیەتی.  هەركۆمارێك  بۆمانەوەی 

سێیەمی رۆحی یاساكان، شوێن پێی هەمان بەڵگاندن دەكەوێت. گەندەڵی، 

خاوەن  دیكە،  قسەیەكی  بە  ل��ەدەس��ەاڵت.  نادروستە  وەرگرتنی  س��وود 

دەسەاڵتان، خۆیان رێپێدراو دەزانن كە بۆ تێركردنی ئارەزووەكانیان، یاسا 

بشكێنن. هیچ كۆمارێك نادۆزیەوە بەردەوام یاسا بشكێنێت. كۆماری بەبێ 

یاسا مەترسی لەناوبردن و یان هەڕەشەی گۆڕانی بۆ حكومەتی ستەمكارو 
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بڕیارەكانی  بەگوێرەی  كۆمارێكدا،  لەهەر  ژیانی سیاسی  دەكات.  ستەمكەر 

یاساو بەپێی رێسایەك بەردەوام دەبێت، كە بۆ چاالكی لەكۆمەڵگادا دانراون. 

بە  بۆ  كە  رادەكێشێت،  ماكیاڤیلی  رۆم سەرنجی  لەكۆماری  هەمان هەوڵ 

رێساكردنی ژیانی كۆمەاڵیەتی دەدرا. بەاڵم وەك پێشتر وتمان، ماكیاڤیلی 

مەسەلەی حەقیقی بونی دیموكراسی رۆم ناخاتە روو. تەنها بەوە قەناعەت 

دەكات كە كارو چاالكی دامەزراوەكانی رۆمی لەهەمو رەهەندە سیاسی و 

سەربازیەكانیان شی بكاتەوە. بە رای ماكیاڤیلی، تائەوكاتەی دەكرێت رۆم 

وەك نمونەی لەسەدا سەدی دیسپلین و هەماهەنگی سیاسی و سەربازی 

كۆماری  یان  بووە  دیموكراسی  شارە  ئەو  كە  نییە  گرنگ  ئەوە  دابنێیت، 

ئۆلیگاریشی. كەوایە نابێت ماكیاڤیلی لەجیاتی بیرمەندێك دابنێیت كە تەنیا 

بیر لە دیموكراسی دەكاتەوە، چونكە بیركردنەوەكانی زیاتر پەیوەست دەبن 

سیاسی.  تایبەتی  تیۆرێكی  لێكۆڵینەوەی  بە  نەك  و  سیاسەت  هونەری  بە 

بۆیە دامەزراندنی كۆماری وەك پێشكەوتنی بەهای ئەخالقی و كۆمەاڵیەتی 

سەدەكانی  سیاسی  پاڵنەری  بە  پەیوەندی  دابڕانی  دادەنێت.  دیاریكراو 

سەرهەڵدەدات.  كۆن  سەردەمی  مێژووی  توێژینەوەی  كەوایە  ناوەڕاست، 

بەهۆی  كۆماری  رەونەقی  و  بەردەوامی  یەكیەتی،  ماكیاڤیلی،  باوەڕی  بە 

بۆ  سیاسیەكانی  هەوڵە  هەمو  دامەزراوەكانیەتی؛  سیاسی  كاری  شێوازی 

كاتی  فلۆرانسی  كۆماری  دامەزراوەكانی  دەرەنجامی  هەمان  بەدەستهێنانی 

فلۆرانس  كۆماری  و  رۆم  كۆماری  بەراوردكردنی  لەچوارچێوەی  خۆیەتی. 

مانا دەدۆزێتەوە. هەوڵ نادات هەماهەنگی لەنێوان رۆحیەی مەدەنی هەبو 

هەوڵدەدا  بەڵكو  بێنێتەكایە،  نوێ،  دامەزراوەكانی  و  كۆن  لەكۆمەڵگاكانی 

 - یۆنانی  لەدنیای  بگات  دووە  ئەو  نێوان  هاوسەنگی  ماهیەتی  لەماناو 

بێنێت. ماكیاڤیلی،  لەفلۆرانسی سەردەمی خۆی بەكاری  رۆمی هەبووە و 

ئاوەژو  باو  سیاسی  بیركردنەوەیی  شێوازی  مەبەستە  ئەو  ئەنجامدانی  بۆ 

دەكاتەوە تا بنەماكانی خودموختاری سیاسی فلۆرانس دابنێت.  
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چاالكییە  فۆرمۆلبەندی  سیاسی،  ئامانجی  تاكە  ماكیاڤیلی،  رای  بە 

هۆكارەكانی  كردنی  بەدیسپلین  هەروەها  بەڵكو  نییە،  كۆمەاڵیەتیەكان 

پێكهێنەری ژیانی دەوڵەت دەخاتە ژێرسەرنجەوە. پێیوایە، چاالكی سیاسی، 

ئیدارەی  بەهۆی  كۆمەڵگا  هەرەمی  كۆمەڵێك  رێكخستنی  لە  بریتییە 

دەوڵەتەوە. هزری جیاكردنەوەی كۆمەڵگای مەدەنی لەدەوڵەت، هەرلەوێ 

لەبەراییدا  هزرە  ئەو  ماكیاڤیلیدا،  سیاسیەكانی  لەتیۆرە  دەردەكەوێت. 

بەشێوەی جیاكردنەوەی دەسەاڵتی میر)و یان دەسەاڵتی كۆماری( لەخەڵكدا 

جۆرە  هیچ  ماكیاڤیلیدا  لەبەرهەمەكانی  ناتوانی  هەربۆیە،  رەنگدەداتەوە. 

)دەوڵەتی  ژێردەسەاڵتی  كۆمەڵی  هەرەمی  وێرانكردنی  بە  ئاماژەیەك 

دەوڵەت  بدۆزیتەوە.  هەموشتێك(  چاودێری  و  شوێنێك  لەهەمو  ئێستا 

مەحاڵ  لەخۆیدا  مەدەنی  كۆمەڵگای  هەمو  كە  نابینێت  دەسەاڵتێك  وەك 

دەسەاڵتی  رەفتاری  دەربارەی  بەردەوام  پێچەوانەوە،  بە  بەڵكو  كردووە، 

دیكە،  دەستەواژەیەكی  بە  دەداتێ.  هۆشدارییان  خەڵك،  لەگەڵ  دەوڵەت 

دسەاڵت  كە  نییە  سنوور  بێ  مەیدانێكی  سیاسەت(  )مەیدانی  لەچاویدا، 

هەرجۆرە  ماكیاڤیلی،  هەربۆیە،  بكات.  بەسەردا  حكومەتی  هەوڵبدات 

لەتیۆرەكانیدا،  وەدەردەنێت.  دەوڵەت  ئۆرگانیك(  )تێكڕایی  لە  وێنایەك 

مەیدانی سیاسەت، كەشێكە كە ماهیەتەكەی بەردەوام هاوكاری گۆڕانكارییە. 

ماكیاڤیلی بەبیركردنەوەیی دووبارە لەسیاسەت، هەر چوارچێوەیەكی زارەكی 

دەباتە ژێر پرسیار، كە باوەڕی بە بەردەوامی ژیانی دامەزراوەكانی تێكدەری 

دیسپلینی سیاسی هەیە. بەمەش، بە باوەڕی )دەكرێت شكوگومان لەهەمو 

كە  راشكاوە  رایەكی  ئەوە  بدۆزییەوە(.  گەرادا  یەكیەتی  ستراكتۆرەكانی 

بیرمەندانی  لەنێوان  ماكیاڤیلی  بۆ رونكردنەوەی هەڵوێستی  لەخۆیدا  خۆی 

خۆی  هیچكات   - راك��ان  هزرو  كە  تایبەت  بە  بەسە،  سیاسی  گ��ەورەی 

لەخۆیدا، زەین مژول ناكات، بەڵكو كاتێك لێیان دەكۆڵێتەوە كە بەكردەوە 

رەنگبدەنەوە، هەم لەكردەوەشدایە كە ژیانی حەقیقیانمان بۆ دەردەكەوێت. 
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هەیە.  تایبەتی  پێگەی  سیاسی،  بیروڕای  مێژووی  لە  ماكیاڤیلی،  كەوایە، 

بیركردنەوەیی ماكیاڤیلی، نە سازشگەرایەو نە شۆڕشگێڕی؛ بەردانگەكانی، بە 

تایبەت، نە دیكتاتۆرن و نەئاژەوەچی. قسە بۆ هەمو ئەوكەسانە دەكات كە 

كەموزۆر خۆیان بۆ سیاسەت تەرخانكردووە، یان بەهۆی سیاسەتەوە دەژین. 

بەم بەڵگەیە، لێكدانەوەی هزرە سیاسیەكانی ماكیاڤیلی، وەك پێوەرێك بۆ 

دەركی چارەنووسی سیاسی تاكەكان پێویستە. بۆیە تازە ژیانی بەردەوامی 

ماكیاڤیلی دەستی پێكردووە. 

* سەرچاوە، كتێبی، ماكیاولی و اندیشە رنسانس، رامین جهانبگلو               
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نیكۆلۆ ماكیاڤیللی
چ ناوێكی مەزن، چ ستایشێك

عەبدولڕەحمان عالم

وەرگێڕانی: ئایدیا
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1. رەوشی سیاسیی ئیتالیا

لە قۆناغی رێنیسانسدا، هێزە گۆڕانخوازەكانی كایەی زانستی و هزری 

لە ئیتالیا، لە هەموو ناوچەكانی دیكەی ئەورپا چاالكتر بوون. ئیتالییەكان 

نێوان  سیاسییەكانی  دژبەرە  لە  چاالكبوون  دیكە،  ئەوروپاییەكانی  لە  زێتر 

پاپاكان و لە نێوان خۆیان و پاشاكاندا و زۆر بێزار بوون لە رەفتارە خراپ و 

گەندەڵی و ریسواییەكانی هەندێك لە پاپاكان. لەتەك گشەسەندنی تێڕوانینی 

لەسەر رەهەندەكانی  كاریگەرییەكی زۆری  نوێسەردەم، كە  سیكیۆالریانەی 

ژیانی خەڵكی هەبوو، چەندین پەرچەكرداری سروشتی و لۆژیكی هاتنەئارا. 

زانكۆكان دادەمەزرێنران و پسپۆڕیی نائایینیش بەرفرە دەبوو. ئەم گۆڕانە 

ئیتالییەكان  دەدات  نیشانی  زانكۆكان،  رووەو  كڵێساییەكانەوە  فێركارییە  لە 

بە جەختكردنەوە لەسەر ئاوەزگەرایی  و ئەزموونگەرایی ، ئاراستە رووەو 

ئاشكرا  و  روون  شێوەیەكی  بە  و  وەردەگ��رن  نوێسەردەم  فێركارییەكانی 

دژبەری سكۆالستیسیزمن . لە رەوشی كۆمەاڵیەتی نوێسەردەمدا، هەموو 

جۆرەكانی هونەر و داهێنانە هزرییەكان گەشەیانكرد. چاالكییە بازرگانییەكان 

سوودێكی زۆری بەوانە گەیاند، كە پیشەی بازرگانیان هەبوو و ئەو سامانەی 

كۆكرایەوە، یارمەتیدەرێكی باشی پەرەسەندنی زانستی و هونەری بێ پێشینە 

بوو لە مێژووی جیهاندا.  

دیكەی  بەشەكانی  لە  هەلومەرجانەی  ئەو  هەموو  بوونی  لەتەك 

لە  ئارا،  هاتبووە  پەرەسەندن  و  پێشكەوتن  و  نەتەوەیی  یەكێتی  ئەوروپا 

ئیتالیاشدا هەبوون، بەاڵم كۆمەڵەی ئاڵۆزی رەوشی سیاسیی و كۆمەاڵیەتی 
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ژێر  خستبووە  ئەوروپا  لە  ئاراییەكانی  هێزە  ئۆپۆزیسیۆنەكان،  هێزە  و 

رێگربوو  ئیتالیا،  دوورگەكانی  نیمچە  سیاسیی  پەرتەوازەیی  كۆنترۆڵەوە. 

ئاراستەی سەنترالی  كەشی دەستەاڵتدارێتی ستەمكار. لەو رۆژگارەدا،  لە 

ئیتالیا لە پێنج دەوڵەت پێكهاتبوو و  لە كۆتاییەكانی سەدەی پازدەهەمدا، 

هەموویان تا ئاستێك دەستەاڵتی یەكسانیان هەبوو: ناپۆلی ، میالنۆ، فلۆرەنس 

روانگەی  لە  دەوڵتانە  ئەم  )ل17...(  رۆم.  یان  پاپا   ، هەرێمی  ڤینس   ،

كۆمەاڵیەتی-سیاسییەوە رەوشێكی جێگیریان نەبوو. رەوشە ناوخۆییەكانیان 

ناجێگیر بوو. ملمالنێ چینایەتی و گروپییەكان، ئەو دەوڵەتانەیان خستبووە 

دۆخی ئاشووب و قەیرانەوە. سیستەمە جیاوازە سیاسییەكان بەخێرا جێگەی 

گروپە  نێوان  بەردەوامەكانی  توندە  ملمالنێ  چونكە  دەگرتەوە،  یەكدیان 

جیاوازە ئەریستۆكراتییەكان و لە نێوان هەژاران و دەوڵەمەنداندا، خەڵكی 

خوازیاری فۆرمێكی حوكمڕانی تایبەتمەند بە هێز دەكرد. ئەم رەوشە، پێنج 

ئیتالیای خستبووە بەردەم زیانی دەستێوەردانی دەرەكییەوە.  دەوڵەتەكەی 

سوپا بەكرێگیراوەكان و هەندێك جار سوپای واڵتانی دیكە، وەكو فەرەنسا 

یان ئیسپانیا، بەشەكانی ئیتالیایان داگیر دەكرد . ئەگەر پێویست بێت ئیتالیا 

پرۆسیسیی  لە  پەیڕەوی  و  وەربگرێت  ئاراستە  نەتەوەیی  یەكێتی  رووەو 

دەوڵەتە،  پێنج  ئەم  پێویستە  ئەوا  بكات،  مێژوویی  وەرچەرخانی  بنەڕەتی 

بەهەر شێوەیەك بێت، دەبێت یەكبگرن. بە شێوەیەكی گشتی، هەمووان 

دەیانزانی ئەم یەكێتییە تەنها بەڕێی هێزەوە شیاوی پێگەیشتنە. گەورەترین 

خودی  فەرمانی  ژێر  لە  پاپا  دەوڵەتی  نەتەوەیی،  یەكێتی  بەردەم  رێگری 

پاپادا بوو ئەمەیان لە روانگەی جیۆگرافیی بێبەهاوە، بەهێزترین و باشترین 

دەوڵەتی ئیتالیا بوو لە روانگەی بەڕێوەبەرایەتییەوە. پاپا بێگومان گەرەكیبوو 

سەرتاسەری ئیتالیا كۆنترۆل بكات و لەم شێوەیەشدا ئیتالییەكان پێویست بوو 

لە بەرانبەر وەها بزووتنەوەیەكدا رانەوەستابان، ئەگەر پاپا بە ئەندازەیەكی 

ئەوا  بهێنێتەئارا،  ئیتالیا  یەكێتی  هێزەوە  بەڕێگەی  تا  نەبایە  بەهێز  باش 
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بۆ  رێگەیەك  هیچ  كەواتە  دووربخاتەوە،  كارە  لەم  ئەوانیدیكە  دەیتوانی 

یەكێتی بوونی نەبوو. ماكیاڤێللی لە گوتارەكان لەبارەی یەكەمین دە كتێبی 

پاپا  پێگەی  و  سیاسییە  پەرتەوازە  ئەم  باسی  بەمجۆرە  لیڤیوس،  تیتیوس 

دەكات:

و  هێشتووەتەوە  دابەشكراوی  بە  هێشتا  ئێمەی  واڵتی  ...كڵێسا 

یەكێتی بگات و شاد  ناتوانێت هەرگیز بە قۆناغی  ئاشكرایە هیچ واڵتێك 

بێت، تەنها ئەوكاتە نەبێت، كە تەواو دەبێتە گوێڕایەڵی حكومەتێك، چ ئەو 

ئیسپانیا  و  فەرەنسا  لە  بەوجۆرەی  پاشایەتی،  یان  بێت  حكومەتە كۆماری 

نەگەیشتووە  رەوشێك  وەها  بە  ئیتالیا  هۆكارەی  ئەو  تەنها  دەبینرێت، 

كڵێسایە...  پاشایەتی،  یان  كۆماری  حكومەتێكی  فەرمانبەری  نەبووەتە  و 

تەواوی  دەستەاڵتدارێتی  بتوانێت  هەیە  هێزەی  ئەو  نە  كڵێسا  )ل18....( 

كارە  ئەم  دەدات  دیكە  هێزێكی  بە  مۆڵەت  نە  و  دەست  بگرێتە  ئیتالیا 

مەزنە ئەنجام بدات و هەمان پنت بووەتە هۆی ئەوەی ئیتالیا هیچ كاتێك 

هەمیشەیش  و  بكات  كۆنترۆڵ  یەكێتییەك  رێبەرێكەوە  بەهۆی  نەتوانێت 

دەمێنێتەوە  ئەریستۆكراتەكاندا  و  میران  لە  ژمارەیەك  زنجیری  بەندی  لە 

و ئەمەش تا ئەو ئاستە بووەتە هۆی داڕمان و نشوست و الوازبوون، كە 

بووەتە  بەڵكو  بەهێزەكان،  بەربەرە  بەرانبەر  لە  نێچیرێك  بووەتە  نەتەنها 

ئەو نێچیرەی هەركەسێك رۆژێك حەزبكات سنووری ئیتالیا ببەزێنێت، ئەوا 

دێتەناوی و داگیری دەكات . 

ئەم جۆرە پەرتەوازەیە سیاسییە لە ئیتالیادا زۆر زیانبار بوو، بەتایبەت 

ئەم  و  روودەدات  چی  دەیانزانی  رۆشنی  بە  كەسانەی  ئەو  روانگەی  لە 

پەرتەوازەییانە تا چ ئەندازەیەك زیان بە مۆراڵی سیاسیی و دەروونی تاكی 

ئیتالیایی دەگەیەنێت. رێكخراوە كۆنەكانی كڵێسا و ئیپمراتۆری، ئیدی وەكو 

مۆراڵی  رووكردنە  و  یەكێتی  رۆحیەتی  ئاستی  لە  نەیاندەتوانی  رابوردوو 

تایبەتی و گشتیدا بن. پاشاكانی ئیسپانیا، فەرەنسا و ئینگالند توانیبوویان 
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بە هێز یەكێتی سەرتاسەری واڵتانی خۆیان بهێننەئارا و هاوسەنگییەك بۆ 

ئیتالیا  لە  بەاڵم  برەوپێبدەن،  ناچاركەرەوە  هێزێكی  بە  مۆراڵی  رەفتاری 

بەخێرایی  سیاسیی  مۆراڵی  سەرەنجام  نەبوو.  بوونی  نەتەوەیی  پاشایەكی 

هەرەسی دەهێنا:

جڤات و سیاسەتیی ئیتالیی بە شێوەیەكی تایبەتی نیشاندەری داڕمانی 

لە  بوو  جڤاتێك  رۆژگارە  ئەو  ئیتالیای  بوو.  كۆمەاڵیەتییەكان  دام��ەزراوە 

روانگەی هزرییەوە درەوشاوە و لە روانگەی هونەرییەوە داهێنەر، بەاڵم 

هاوكات لە روانگەی سیاسییەوە كەوتبووە نێو گەندەڵی سیاسیی و داڕمانی 

لەكاركەوتبوون.  پێشووتر  سیاسییەكانی  یا  سیڤیلییەكان  دامەزراوە  مۆراڵ، 

و  راستی  ب��وون،  حكومڕانی  باوەكانی  رێگە  مرۆڤكوژی  و  ستەمكاری 

دروستكاری وەكو راراییەكی مندااڵنە خۆیان دەنواند، بەو جۆرەی كەسێكی 

و  هێز  دەرببڕێت.  بەوانە  بەرانبەر  ناڕەزایەتی  نەیدەتوانی  رۆشنبیریش 

گەندەڵی  و  رابواردن  و  بوون. هەرزەكاری  كلیلی سەركەوتن  ساختەكاری 

مۆراڵی بە ئەندازەیەك بوو لەباسكردن نایەت. خۆپەرستییەكی بێباكانە، تاكە 

بزوێنەر و بنەمای كردار نواندن بوو قۆناغێك بوو، بە راستی دەتوانین بە 

قۆناغی »فێڵبازان و ئاژاوەگێڕان«ی بزانین، )ل19...( جڤاتێك بوو بە راستی 

نیشاندەرەوەی ئەم قسەیەی ئەریستۆتێلیس بوو: »ئەو كاتەی مرۆڤ لە یاسا 

و دادپەروەری دووربكەوێتەوە، لە هەموو ئاژەاڵن نزمتر و خراپترە« .

هەمان ئەوەی ئیتالیای لە رابوردوو دابڕی، دەستەاڵتگرتنە دەست 

بوو لەالیەن ستەمكارانی دەوڵەتە جۆراوجۆرەكان، كە تەنها بەهۆی هێز و 

ساختەكارییەوە دەهاتنە سەركار. ئەم ستەمكار و دیسپۆتیستانە تەنانەت زێتر 

لە خەڵكی، دووربوون لە هەستی پابەندێتی مۆراڵی. ئامانجیان دەستەاڵت 

بوو، بەدەستهێنانی دەستەاڵت و پاراستنی، هەر ئامرازێكیان بەكاردەهێنا بۆ 

گەیشتن بە ئامانجەكانیان. بەاڵم هەموو هەوڵەكانیان، سەرەنجام لەناوچوونی 

خۆیانیانی لێدەكەوتەوە. دەستەاڵتداران بۆ لەدەستنەدانی تاج و تەختیان، 
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داوای  جار  هەندێك  یان  نەیارەكانیان،  لەتەك  ئاژاوە  نانەوەی  دەكەوتنە 

یارمەتیان لە پاشای واڵتێكی دیكە دەكرد. ئەم پاشایە لەتەك ئامادەكردنی 

تەواوو  شێوەیەكی  بە  تا  دەكرد  دەستەبەر  پێگەیەكی  گشتی  بە  سوپادا، 

بەسەر رەوشەكەدا سەروەر بێت، جگە لەم شێوەیە، سوود لە سەربازانی 

بەكرێگیراو وەردەگیرا، كە لە كاتی هەستیاردا، خۆیان بە الیەنی بەرانبەر 

دەفرۆشت یان مەیدانی جەنگیان بەجێدەهێشت و سەرپەرشتیارەكەی خۆیان 

لە گرفتارییەكی شەرمەزاریدا بەجێدەهێشت.

ئیتالیا  سیاسییەی  رەوش��ە  لەم  ماكیاڤیللی  وەك��و  كەسێك  هیچ 

تێنەگەیشت، ئەمەش بە رۆشنی لە زۆرینەی بەرهەمەكانیدا رەنگیداوەتەوە، 

لەم  دەرچوون  بۆ  شیاوی  رێگەچارەیەكی  ئەو،  هێندەی  كەسێكیش  هیچ 

رەوشە دانەڕشتووە.

بە گوتنی ساباین لە رۆژگاری ماكیاڤیللیدا:

هیچ كەسێك وەكو ئەو ئاقارە سیاسییەی لە سەرتاسەری ئەوروپادا 

و  داڕزاوی  ئەو  وەكو  كەسێك  هیچ  نەبینیوە.  رۆشنی  بە  ئارا،  هاتبووە 

كۆنی ئەو دامەزراوانەی نەبینیوە، كە لە دۆخی داڕمان یان پەسەندكردنی 

تەواوەتیدا بوون، هیچ كەسێك وەكو ئەو لەو قۆناغەدا هەستی بە یەكێتی 

نەتەوەیی نەكردووە و ستایشی نەكردووە. هیچ كەسێك بە ئەندازەی ئەو 

بە ئاگا نەبوو لەبارەی گەندەڵی مۆراڵی و سیاسیی و هەروەها هیچ كەسێك، 

لەوانەیە، بە ئەندازەی ئەو لەبارەی ژیانێكی كۆمەاڵیەتی شیاوتر، هەستی 

لە  بوو،  ئەودا  لە هۆشی  دڵتەنگییەی  نەكردبێت، ئەو جۆرە  دڵتەنگی  بە 

رۆمی ئەنتیكەوە سەرچاوەی دەگرت. بێگومان هیچ كەسێك بە ئەندازەی 

ماكیاڤێللی، ئیتالیای نەناسیوە . )ل20....(
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2. ژینگەی سیاسیی رۆژگاری ماكیاڤیللی

دوای  ماكیاڤێللی،  رۆژگ��اری  سیاسیی  ژینگەی  سەرنجخستنەسەر 

خستنەڕوویەكی گشتی رەوشی سیاسیی ئیتالیا، هاوكاریمان دەكات تا باشتر 

لە هزری سیاسیی ئەو تێبگەین. هیچ كەسێك ناتوانێت رابكات لە ژینگەی 

كۆمەاڵیەتی، سیاسیی-ئابووری و كولتوورییەكەی خۆی. بە گوتنی دونینگ:

نا،  یان  ئاگامەندانە  كۆمەاڵیەتی،  رەوش��ی  ئاشكرایە  داكەوتێكی 

راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ، هەمیشە كاریگەری لەسەر فونكسیۆنی هۆشی 

یارمەتیدەری  هۆكارێكی  كۆمەاڵیەتی-سیاسیی  ژینگەی  دادەنێت.  مرۆڤ 

ناسینە، چونكە هیچ كەسێك ناتوانێت لێی رابكات و هەمووان پەروەردەكراوی 

ئەون. لە رامان و نووسینی كەسەكان هەمیشە ئاماژەكردنەكان بەم ژینگەیە 

ئامادەیی هەیە. لە فەلسەفەی سیاسییدا، هیچ كەسێك هێندەی ماكیاڤێللی 

رووینەكردۆتەوە كاریگەریی ژینگە. ئەم فلۆرەنسییە شكۆمەندە بە تەواوی 

نەوەی رۆژگاری خۆی بوو . 

ماكیاڤێللی لە رۆژگارێكدا دەژیا، تێیدا ئیتالیا بە شێوەیەكی گشتی، 

تایبەتی،  شێوەیەكی  بە  ئەو،  زادگ��ەی  فلۆرەنس،  و  گوترا  بەوجۆرەی 

قەیرانانە،  ئەم  هاتبوو.  بەرباڵو  قەیرانی  و  ئاشووب  چەندین  دووچ��اری 

چەندین رەهەندی كۆمەاڵیەتی و سیاسییان هەبوو، هێرنشۆو لەمبارەیەوە 

دەنووسێت:

بوو،  ئەوروپا  پێشڕەوی  هونەرییەوە  و  هزری  روانگەی  لە  ئیتالیا 

بوو.  ئەوروپا  واڵتی  پاشڕەوترین  سیاسەتەوە  و  مۆراڵ  روانگەی  لە  بەاڵم 

گەندەڵ  تەواوی  بە  كولتوورە هەمەچەشنەكان،  و  نەژادەكان  خەڵكەكەی، 

بووبوون. دەستەاڵتی سوپایی ئیتالیا بە تەواوی داڕمابوو. )ل21....( میرەكان 

بە  و  چێژپەرست  ئیتالی  كڵێسای  بوون.  پێرفێكت  خراپەكاری  و  گەندەڵ 

ئەندازەیەكی نەشیاوی باوەڕكردن، گەندەڵ بووبوو. ناكۆكی و دووبەرەكی 

بەشە  یەكێتییەك  جۆرە  هیچ  كردبوو.  داڕمان  تووشی  واڵتی  فێڵبازی  و 
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سیاسییەكانی  گەمە  لە  نەدەبەستەوە...  بەیەكەوە  ئیتالیای  پەرتەوازەكانی 

ئیتالیادا، هیچ جۆرە پرەنسیپێكی رێز و مۆراڵ رەچاو نەدەكرا. خیانەت و 

پەیمانشكێنی، دەرمانخواردكردن و كوشتن، سوێندخواردن بە درۆ و ریاكاری 

كاری  و  بێنرخی  بێدینی-هەرجۆرە  و  پیرۆزییەكان  بە  سووكایەتیكردن  و 

نەفرەتئامێز، لەئارادابوون .

لە رۆژگاری ماكیاڤێللیدا بزووتنەوەی الیەنگرانی حكومەتی سنووردار، 

هەم لە كڵێسا و هەم لە دەوڵەتدا، كە لە سەردەمی كونسلگەراییدا وەها 

پێشكەوتنێكی جوانی بەخۆوە بینیبوو، بە تەواوی لەنێوچوو جێگەی خۆی 

چۆڵكرد بۆ الیەنگرانی پاشایەتی ئۆتۆریتەخواز. جێگیری سیستەمی پاشایەتی، 

هەموو سیستەمە ئەریستۆكراتییەكانی ئەوروپای سەركیشوەری لەنێودەبرد. 

چەندین  خۆیاندا،  واڵتانی  لە  ئەوروپا  مەزنەدەوڵەتەكانی  رۆژگارەدا،  لەو 

پاشایەتی ئۆتۆریتەگەرایان دامەزراندبوو پەرەیان پێدابوون: هێنری حەوتەم 

دوازدەه��ەم  لیوسی  و  هەشتەم  چارلزی  یازدەهەم،  لیوسی  ئینگالند،  لە 

ئۆتۆریتەگەرایانە  پاشایەتە  ئەم  ئیسپانیا.  لە  فێردیناند  و  فەرەنسا  لە 

بە  فیۆدالییەكان  ئەریستۆكراتییە  پێكهاتە  سیاسیی  دەستەاڵتی  توانیبوویان 

تەواوی لەنێوبەرن. بەاڵم هێشتا ئیتالیا هیچ جووڵەیەكی تێنەكەوتبوو و هیچ 

پێشكەوتنێكی بەخۆوە نەبینیبوو. ئیتالیا ماڵێك بوو لە نێو خۆیدا بەش بەش 

كرابوو. ماكیاڤێللی ئۆپۆزیسیۆنی ئەم رەوشە بوو. 

دامەزراندنی  و  ئیتالیا  نیمچەدوورگەكانی  سەرتاسەری  یەكێتی 

ئامانج، لەوانەیە تەنها  حكومەتێكی ئۆتۆریتەگەرا لە تێڕوانینی ماكیاڤێللیدا 

ئامانجی بەهامەند بووبێت، كە بە شێوەیەكی ناسیۆنالیزمی لە پێكهاتەیەكی 

سیاسییدا خستیەڕوو. ئەو وەكو نموونەیەكی بااڵ و جێگیر لە فەرەنسا و 

ئیسپانیای دەڕوانی، بەهۆی پەیوەندی بەم یەكێتیبەخشییە یان ناسیۆنالیزمەوە 

تەواوی  بە  كە  هێنایەئارا،  مێتۆدێك  بە  خۆی  سیاسییەكەی  فەلسەفە  بوو 

جیاواز بوو لە فەلسەفەی سیاسیی هزرڤانانی سەدەكانی نێڤین. )ل22...(
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ماكیاڤێللی بە روون و ئاشكرایی ئەو هێزانە دەناسێت، كە رێگەی 

یەكێتی و دەستەاڵتیان لە ئیتالیا داخستبوو. بەر لەو، هیچ كەسێك نەیویستبوو 

باشی  رێگەچارەیەكی  ئەو،  هێندەی  كەسێك  هیچ  یان  بكاتەوە  رێگەكە 

بۆ دەرچوون لەم قەیرانەی ئیتالیا، پێشنیار نەكردبوو. ئەو ئارەزوومەندی 

وزەیەكی پاكی گشتی بوو و دەشیزانی ئەمە تەنها دەشێت بەڕێی چاكسازی 

مۆراڵی تایبەتییەوە دەستەبەر بكرێت. چەندین جار گەشتی دەرەوەی ئیتالیای 

كردبوو، چۆنێتی بەڕێوەبردنی حكومەتەكانی دیكەی بینیبوو سەرنجی خستە 

سەر وزەی هاوواڵتی لە حوكمڕانی نەتەوە و دەوڵەتاندا. 

ئەودا،  لەسەردەمی  كە  دەكرد،  بێگانانە  لەو  نەفرەتی  ماكیاڤێللی 

ئەویش  كردبوو،  سیاسیی  قەیرانی  و  پێكداهەڵپژان  دووچاری  زادگاكەیان 

پێویستە  واب��وو  ب��اوەڕی  ریالیست،  و  ئاوەزمەند  سیاسەتڤانێكی  وەك��و 

ئیتالییەكان بكەونە كێبەڕكێوە لەتەك نەتەوەكانی دیكەدا. ملمالنێی خێزانە 

ئەریستۆكراتییەكانی ئیتالیا، پێكهاتەی سیاسیی ئیتالیایان وەها الواز كردبوو، 

كە ئەم واڵتە بە ئاسانی بووبووە ئامرازی دەستی پاشاكانی واڵتانی دیكە. 

تەنها  ئەو،  تێڕوانینی  بە  بدات.  رەوشە  بەو  گۆڕان  هەوڵیدا  ماكیاڤێللی 

گەیشتن بە رێگەچارەی شیاو، یەكێتی سەرتاسەری ئیتالیایە، ئەمەش تەنها 

زۆر  هەوڵێكی  پێناوەشدا  لەم  و  پێگەیشتنە  شیاوی  میرێك  رێبەرێتی  بە 

ئایینییانە  یان  مۆراڵیانە  مرۆییانە،  تێبینییەكی  جۆرە  هیچ  و  بدات  جدی 

هزری  لە  رۆشنی  بە  دەشێت  كاتێك  رابگرێت.  ئەو  كارەكەی  نەگەرەكە 

سیاسیی ماكیاڤێللی تێبگەین، ئەگەر لەم پنتە سەرەكییە بەئاگا بین. )ل22...(
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تێگەی سیاسەت الی ماكیاڤیللی
شەكوە مەحمود زادە

وەرگێڕانی: هێرۆ ئەحمەد
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پێشەكی

ناوبانگی ماكیاڤیللی وەكو بانگەشەكار و بەرگریكاری سیاسەتی هێز، 

تا ئەمڕۆش لە سەرتاسەری جیهاندا ماوەتەوە. نووسراوە سیاسییەكانی، الی 

هەندێك لە رەخنەگران، وەكو ئاراستەكەری بەرژەوەندی دەستەاڵتداران و 

ناسێنراوە.  ئامانج،  پاساوی سوود وەرگرتن لە دەسوێژێك بۆ گەیشتن بە 

بەاڵم دەوالیزم و دووڕەهەندی هزری ماكیاڤیللی، نیشانەی بەردەوامی و 

تازەییەتی. هێشتاش دوای نزیكەی پێنج سەدە، هزرە سیاسییەكانی ماكیاڤیللی 

شیاوی لێكۆڵینەوەن و هزری زۆرینەی ئەو توێژەرانەی بەخۆیەوە مژوول 

كردووە، كە لەتەك لێتوێژینەوەی سیاسییدا خەریك دەبن. ئەم نووسینە، 

هەوڵێكە بۆ خستنەڕووی دووبارەی هزرەكانی ئەم هزرڤانە سیاسییە مەزنەی 

قۆناغی رێنیسانس و هاوكات هەوڵێكە بۆ ناسینی پێگەی ماكیاڤیللی لە نێو 

مێژووی هزرە سیاسییەكاندا.

پێگەی ماكیاڤیللی لە نێو مێژووی هزری سیاسییدا

سەدەی  سەرەتای  لە  ماكیاڤیللییەوە  لەالیەن  پرسیارانەی  ئەو 

گفتوگۆن  و  لێتوێژینەوە  شیاوی  هێشتاش  گرتبوو،  سەرەتای  شازدەهەمدا 

لەوەی،  بریتین  ماكیاڤیللی  سەرنجی  جێ  گرنگەكانی  پرسە  سیاسەتدا.  لە 

ئایا  بێت؟  پێویستە چۆن  و  چییە  مۆراڵ  و  سیاسەت  نێوان  پەیوەندی  كە 

كردارەكانی  و  كار  سەركەوتنی  بە  سەبارەت  تەنها  دەبێت  سیاسەتڤانێك 

خۆیەوە بهزرێت یان پێویستە پەیڕەوی لە یاسا گشتییە مۆراڵییەكان بكات؟ 
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تیۆری و فەلسەفەی سیاسیی دەتوانێت چ رێسایەك لەخۆبگرێت بۆ كرداری 

سیاسیی؟ ئایا رێساگەلی گشتیی بڕواپێكراو و باو هەن سەبارەت بە سەركەوتن 

بۆ كرداری سیاسیی یان سەركەتنی سیاسیی زێتر لە ئەنجامی كاردانەوە لەمەڕ 

نەرمی نواندن و خۆگونجێن پەیوەست بەهەلومەرجە جیاوازەكان، كە شیاوی 

دەستەبەربوون بێت؟ ئاسۆكانی سیاسەت چۆن لەتەك یاسامەندییە تەواوو 

پەرەسندووی  شتێكی  ئایا  دەگرن؟  پەیوەندی  مێژووییەكان  پەرەسەندووە 

جیهانی لە مێژوودا بوونی هەیە یان هەر قۆناغێكی پەرەسەندن لە مێژوودا، 

قۆناغێكی پەرەسەندن یان وەرچەرخان بەدوای خۆیدا دەهێنێت؟ تەواووی 

سەدەی  فلۆرەنسی  تیۆریستێكی  و  هزرڤان  بە  پەیوەستن  پرسیارانە،  ئەم 

شازدەهەم.

هەمیشە  خۆیاندا،  سیاسییەكەی  فەلسەفە  لە  رۆس��ۆ،  و  سپینۆزا 

نۆزدەهەمدا،  سەدەی  سەرەتای  لە  ك��ردووە.  ماكیاڤیللی  لە  پەیڕەوییان 

هێگل و فیختە، كە هاوچەرخ و بینەری داڕمانی ئیمپراتۆریی رایشی كۆنی 

ئەڵمانی بوون، بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارە سیاسییەكانی خۆیان، بۆ كتێبەكانی 

هەم  و  مۆسۆلۆنی  هەم  بیستەمدا،  سەدەی  لە  دەگەڕانەوە.  ماكیاڤیللی 

خۆیان  باوەڕییەكانی  دابوو،  زیندانەكانی  لە  و  ئەو  نەیاری  كە  گرامشی، 

پەیوەست دەكرد بە ماكیاڤیللییەوە و بۆ هزر و رامانە سیاسییەكانی خۆیان، 

»رێبەری  توانی وەكو  ماكیاڤیللی  بەم چەشنە،  ماكیاڤیللی دەگەڕانەوە.  بۆ 

هزریی« كێشە و رەوت و تاكە جۆراوجۆرەكان و هەندێكجاریش دژبەری 

خۆی، بدۆزرێتەوە. 

لە  ماكیاڤیللی  چوونكە  دروستە،  الیەكەوە  لە  دۆزینەوەیە  ئەم 

الیەنگیری  بە جەختەوە  سیاسییەكانی خۆیدا، هەرگیز  نووسراوە  تەواووی 

رەوتێكی سیاسیی ناكات. لە نووسراوەكانی ئەودا دەشێت چەندین دەربڕین 

بدۆزرێنەوە، كە زێتر كۆنزەرڤاتیڤانە، یان زێتر چاكسازیخوازانە و یان زێتر 

كتێبی  زێتر  ئەمەریكاییەكان،  و  ئینگلیزی  كۆنزەرڤاتیڤە  شۆڕشگێڕانەیە. 



ئاشنابوون بە میكاڤیلــی 76

»گوتارەكان« دەكەنە رۆژەڤی خۆیان، لە كاتێكدا شۆڕشگێڕانی وەكو رۆسۆ 

و گرامشی و سیاسییەكانی ئەوروپای كیشوەری، زێتر ئاراستە رووەو كتێبی 

»میر« وەردەگرن. هەمان شت، دژبەری لە نێو نووسینەكانیدا هێناوەتە ئارا و 

خستنەڕووی ئەم دژبەرییەش، ئامانجی سەرەكی ئەم نووسینە پێكدەهێنێت. 

هیچ  ماكیاڤیللی  بۆ  پرسە  ئەم  سیاسەتە؟  باشترین  سیاسەتێك  چ 

گرنگییەكی نەبوو، بەڵكو ئەو لە هەلومەرجە باوە سیاسییەكانەوە سەرەتای 

ئیتالیا،  لە  جیامپی  شۆڕش  رێبەری  هەم  زێتر:  لەمەش  تەنانەت  دەگرت. 

كە دەیخواست دەستەاڵت مۆنۆپۆل بكات و هەم چزارە بۆرژا )یان سیزار 

بۆرژیا(، كە دەیویست دەستەاڵتەكەی خۆی بپارێزێت، بوونە جێ سەرنج و 

رامانە سیاسییەكەی ماكیاڤیللی. لە هەموو پنتە تیۆرییە سیاسییەكاندا، شتێك 

روانینی ماكیاڤیللی مژوول كردبوو: هونەری راست، ئەمە الی ماكیاڤیللی 

دەرەنجامەی  ئەو  ئەمە  گۆڕا.  سەركەوتن  بۆ  كە  سیاسیی،  كرداری  واتا 

لێكەوتەوە، كە تێڕوانینەكانی بوونە جێ سەرنج و سوودلێوەرگرتنی بزووتن 

بناغەیی نووسراوەكانی  و رەوتە جیاوازە سیاسییەكان. هاوكات، پێكهاتەی 

ماكیاڤیللی لە بنەڕەتدا كۆماریخوازانەیە و هۆشی بەبەر پێكهاتەی دیمۆكراسیی 

خۆرئاواییدا كردووە. ئەم باوەڕییەی، كە ماكیاڤیللی كۆماریخوازێكی مەزنە، 

و  ژاكۆبنەكان  هەم  لەبەرئەوەی  دەربكەوێت،  پارادۆكس  وەكو  لەوانەیە 

لینین  هەروەها  لێوەرگرتووە.  سوودیان  و  خوێندویانەتەوە  ناپلیۆن  هەم 

كردووە.  ماكیاڤیللی  تێڕوانینەكانی  هەندێك  لە  پەیڕەویان  مۆسۆلۆنی  و 

رێبەری  وەكو  ماكیاڤیللی  ئێمە  ئەگەر  بگوترێت  پێویستە  ئەمە،  سەرباری 

هزری حكومەتی تیرۆرئاسای ژاكۆبنەكان و جەنگە داگیركارییەكانی ناپلیۆن و 

هەروەها بە رێبەری هزری كۆمیونیزم و فاشیزم بزانین، ئەوا تێڕوانینەكانی 

لەتەك  لێرەدا هاودەنگ  كاریكاتێری.  ئەومان وەرگێڕاوەتە سەر وێنەیەكی 

رۆسۆ، پێویستە ببێژین: »ماكیاڤیللی لەژێر پەردەی پەروەردەكردنی پاشاكان، 

راستییەكەی وانەی فێری نەتەوەكان كردووە. میری ماكیاڤیللی، لە راستیدا، 
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كتێبی كۆماریخوازانە« . بەو جۆرەی دواتر دەبینین، دەستكەوتە هزرییەكانی 

ماكیاڤیللی رووەو دۆزینەوەی یاسامەندییە زاڵەكان بەسەر زانست و سیاسەتدا 

سیاسیی  كرداری  بۆ  رێسایانەی  و  دەستوور  ئەو  و  وەرگرتووە  ئاراستەی 

دەیخاتەڕوو-سەرباری دەركەوتنی پارادۆكسەكەی- گۆڕاوە بۆ دیمۆكراسی. 

كالسیكی  سیاسیی  فەلسەفەی  لە  نموونەیی  گۆڕانێكی  ماكیاڤیللیدا  لەتەك 

جیهانی ئەنتیكە و هەروەها تێگەیشتنی سیاسەت لە سەدەكانی نێڤین رووەو 

هزری سیاسیی سەردەمیانە )یان مۆدێرن(، روودەدات، كە دواتر تەواوی 

بە  دەكەن  پێكهاتەیە  ئەم  نوێسەردەم  سیاسییەكانی  تیۆرییە  و  تێڕوانین 

بنەڕەتی خۆیان. ماكیاڤیللی شێوازی پرسی سیاسەتی دووبارە داڕشتۆتەوە، 

و هەروەها رێكبەند و لە نوێوە فۆرمولەكەی كردۆتەوە و لەم روانگەیەوە 

دەشێت وەك دانەری زانستی سیاسیی مۆدێرن بناسرێت. 

پێكهاتەی قۆناغی رێنیسانس

كتێبەكەیدا  لە  سویسرایی،  گەورەی  هزرڤانی  بۆركهارت،  یاكوب 

»كولتووری رێنیسانس لە ئیتالیا«  دەبێژێت: »رێنیسانس نەك الساییكردنەوە 

قۆناغی  بەڵكو  بوو،  ئەنتیكە  جیهانی  دەستكەوتەكانی  كۆكردنەوەی  و 

زیندووبوونەوە و دۆزینەوەی دووبارەی جیهان و مرۆڤ بوو. لە قۆناغی 

رێنیسانسدا، بۆ یەكەمینجار لە ئەوروپا و خۆرئاوا، پڕۆژەی »مرۆڤێكی جیهانی«  

لەدایكبوونەوەی  راستییەكەی  جیهانی«یە  »مرۆڤی  ئەم  ئەگەرچی  داڕێژرا. 

دووبارەی مرۆڤی ئەوروپایی و خۆرئاوایی بوو، بەاڵم ئەو مرۆڤەی بەمجۆرە 

بە بانگەشەی جیهانێتی هاتە مەیدانەكە، ئامانجی دیاریكردن و راڤەكردنی 

تاكگەرایی  پرۆسیسیی  رێنیسانس  بوو.  مرۆڤایەتی  گشتییەكانی  تێڕوانینە 

ئاگامەند  خۆبڕیاردەری  سێنتەری  وەكو  خۆی  گەرەكیبوو  بوو،  قۆناغێك 

بناسێنێت، و لە الیەكی دیكەوە، خۆی دادەماڵی لە جیهانی دراوە ئایینی-

سیمبولییەكان، تا دووبارە لە پێكهاتەی ناتورالیستیدا خۆی بدۆزێتەوە«.
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نێڤین  سەدەكانی  )وەستاو(ی  ستاتیك  ژیانی  شێوە  قۆناغەدا،  لەو 

دەڕمێت و شێوە دینامیكییەكانی ژیانی قۆناغی نوێسەردەم سەرەتا دەگرێت. 

رووخسارەكانی ئەم دینامیكییە دەشێت لە هونەر، ئەدەبیات و فەلسەفەی 

بازرگانی  بۆرژوازی  چواردەهەمدا  سەدەی  لە  بیدۆزینەوە.  قۆناغەدا  ئەو 

نێڤیندا وەكو  ئیتالیا، سەرباری ئەوەی شوێن، كە لە سەدەكانی  و دارایی 

ئیدی  دۆزییەوە.  كاتیشیان  ئەوا  هەبوو،  گرنگی  كشتوكاڵ  شیاوی  زەوی 

زەنگی كڵێسا تەنها واتای ئایینی نەبوو، بەڵكو ئەم زەنگە واتای كاتژمێر و 

شەو و رۆژ و كاتیشی دەبەخشی. لەو رۆژگارەدا، شار گرنگییەكی زێتری 

پەیدا دەكرد بەرانبەر بە گوند و سەرمایەداری بازرگانی و دارایی بە كڕینی 

زەوییەكان، ئەریستۆكراتیكی زەویندار و تەنانەت كڵێسا وەكو زەویندارێكی 

سەبارەت  رۆژگ��ارەدا  لەو  دووەم  پیوسی  پاپا  دەكرد.  پاشەكشەی  گەورە 

بەمە گوتبووی: »لە ئیتالیای گۆڕانخوازدا، كە هیچ شتێك پتەو نییە و هیچ 

دەستەاڵتێكی كۆن بوونی نییە، بە ساناهی دەتوانیت وەكو كوڕی پاشا بێیتە 

بوون«.

بۆ ئەوەی هۆشی ئەو قۆناغە زێتر لەمە رۆشن بكەینەوە، پێویستە 

ئیتالیا  بانكدارانی  مەزنترین  لە  یەكێك  كە  بخەینەڕوو،  گرنگە  پنتە  ئەم 

لەسەر چەكەكانی دەنووسی:«بەناوی خوداوەند و سوود«.  قۆناغەدا،  لەو 

دۆزییەوە  سوودیشی  خ��وداوەن��د،  سەرباری  بۆرژوازییە  ئەم  بەمجۆرە 

سێنتەری  فلۆرەنس  بەرێت.  بااڵتری  خوداوەند  لە  زێتریش  دەیویست  و 

فلۆرەنسدا  لە  خانەدانانەی  ئەو  گەورەترین  لە  بوو.  سەرمایەدارییە  ئەم 

دەستەاڵتدار بوون، دەشێت بنەماڵەی مەدیتچی لە پێشەوە دابنێین. كۆزیمۆ 

بوو،  رۆژگارەكەی خۆی  دەوڵەمەندترین كەسانی  لە  تەنها  نەك  مەدیتچی 

بەڵكو لە ساڵی 1434 سیاسەتی دەوڵەتشارەكەی خۆیشی دیاری دەكرد. نۆڤا 

ئۆ لۆرنتزۆ یەكێك لە گەورەترین كەسانی هونەر، ئەدەبیات و فەلسەفە بوو 

لە رۆژگاری ژیانی خۆیدا وەكو میری فلۆرەنس دەبینرا. ماكیاڤیللی كتێبی 
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میر پێشكەشی هەمان لۆرنتزۆی مەدیتچی دەكات، بە ئومێدی ئەوەی الی 

ئەو چەند پۆستێك وەربگرێت. كوڕەكەی لۆرنتزۆ، جیۆڤانی لە ساڵی 1513 

وەكو پاپا لیۆی دەیەم تاجی لەسەرنا. دوای ماوەیەك، كلێمنتسی حەوتەم، 

كە ئەویش مەدیتچی بوو، وەكو پاپا هەڵبژێردرا. لە ساڵی 1533 كچەكەی 

نۆڤا لۆرنتزۆ، كاترین دومەدیتچی لەتەك پاشای ئاییندەی فەرەنسە، هێنری 

دووەم، ژیانی هاوسەری پێكهێنا. لێرەدا دەشێت مێژووی ژیانی بنەماڵەی 

رێنیسانسی  لە  ببینین  نموونەیی  چەماوەیی  بزووتنەوەیەكی  بە  مەدیتچی 

فیۆدالەوە،  و  سەرمایەدار  بنەماڵەیەكی  خێرای  گەشەكردنێكی  لە  ئیتالیدا: 

فیۆدالییەكان.  ئیدیالە  هەڵگرتنی  بە  ئەریستۆكراتیك  بنەماڵەیەكی  رووەو 

ئەم »نوێكردنەوەیەی ئەریستۆكراتیك«  لەالیەن بنەماڵە بانكدار و بازرگانە 

گەورەكان و ئەفسەرانی فلۆرەنس، دیاردەیەكە وەكو پرۆسیسێكی پارادۆكس 

)دژبەر( خۆی دەردەخات لە پرۆژەی گشتێتی رێنیسانسی ئیتالیا و نوێسەردەم، 

واتا گەشەسەندنی بۆرژوازی و پەیوەندییەكانی سەرمایەداری. ماكیاڤیللی لە 

ئەو  لە زۆر الیەنەوە وەاڵمی هەمان  تیۆریی دەوڵەتی مۆدێرن،  داڕشتنی 

بزووتنەوەیە پارادۆكسئاسا و ڤەگەڕینەی نێو گەشەسەندنی بۆرژوازی ئیتالیی 

دەداتەوە. لەتەك ئەم گەشەسەندنەی بۆرژوازی بازرگانی و داراییدا، پێویستە 

باس لە هیومانیستەكانی قۆناغی رێنیسانس بكەین. ئەو هیومانیستانە لەتەك 

سەرمایەداران یەكیانگرت دژ بە ئەریستۆكرات و كڵێسا و لەم قۆناغەدا بوو، 

پڕۆژەی یەكگرتنی »پارە و هزر« هاتە ئارا، كە تایبەتمەندییەكی گرنگی ئەو 

سەردەم بوو. یەكگرتنی پارە و هزر لە خەبتینی شاریانە دژ بە كڵێسا و 

ئەریستۆكراتیك بووە هۆی ئەوەی ئەو توێژانەی لە كاتی لەدایكبوونیانەوە 

ئەریستۆكراتیك  پەیوەندییەكانی  لە  سەرمافیانەی  لەو  بووبوون  بەهرە  بێ 

كایەی  بنێن رووەو چەندین  نێڤین هەبوون، هەنگاو  ئایینی سەدەكانی  و 

گرتەوە،  پارەی  شوێنی  هزر  جەنگەدا،  لەم  كۆمەاڵیەتیدا.  ژیانی  لە  تازە 

لەبەرئەوەی هزرڤانانی ئەو قۆناغەش لە چینەكانی ناوەڕاستی چڤاتەوە هاتنە 
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نووسینەكەیان  شێوازی  بەاڵم  دەیاننوسی،  التینی  بە  هیومانیستەكان  ئارا. 

باشتر كرد. كەچی لە رۆژگاری دانتێ، زمانی خەڵكی ئیتالیا، واتا ئیتالیایی، 

قۆناغی  سەرەتای  لە  پ��ەراوێ��زەوە.  خستە  التینی  زمانی  ئەدەبیاتدا،  لە 

ماكیاڤیللی، هەبوون.  قۆناغەدا  ئەو  كۆتاییەكەی  لە  و  پێترارك  رێنیساندا، 

لەتەك  جیهانی«  »مرۆڤی  گەرەكیانبوو  رێنیسانس  قۆناغی  هیومانیستەكانی 

هزرینی جیهانی و جیهانگەرا چێبكەن و ئەمەش چارەنووسی نوێسەردەمە، 

كە لە جیاتی هزرینی ناوچەیی )هەندەكی(  دەیانویست هزرینی جیهانی 

و جیهانگەرا )هەمەكی(  بهێننە ئارا. ماكیاڤیللی وەكو یەكێك لە مەزنترین 

نوێنەرانی هزرینی رێنیسانس، دێتە نێو ئەم نەریتەوە و لەبارەی سیاسەت 

بە شێوەیەكی جیهانی و هەمەكی، بە رامان و لێهزرینێكی قوڵەوە خەریك 

دەبێت. 

ژیانی ماكیاڤیللی

نیكۆلۆ ماكیاڤیللی  لە 3ی مەی 1469 لە فلۆرەنس لە خێزانێكی چینی 

ناوەڕاستەوە هاتە بوون. باوكی بێرناردۆ ماكیاڤیللی، یەكێك بوو لە خێزانە 

ئەریستۆكراتەكان، بەاڵم هەژار كەوتبوو. ماكیاڤیللی لە خێزانێكی شەش كەسیدا 

ئەمەش  بۆ  و  منداڵەكانی  خوێندنی  بۆ  بوو  زۆر  خوازیاری  باوكی  و  دەژیا 

خەریكی سەرماگوزاری بوو، لەبەر ئەوەی دەیزانی پێشڤەچوون و پێشخستنی 

منداڵەكانی تەنها پەیوەستە بە خوێندنی ئەوانەوە و توانستە داراییەكانی خێزان 

ناشێت ببێتە رێگەیەكی دیكە بۆ بەرەوپێشچوونی ئەوان. ماكیاڤیللی لە تەمەنی 

هەشت ساڵیدا نێردرایە الی مامۆستایەكی التین. باوكی ماكیاڤیللی پارەیەكی 

زۆری خەرجدەكرد بۆكڕینی كتێبی التینی بۆ كوڕەكەی و بەم هۆیەوە خێزانەكە 

هێدی هێدی هەژار دەكەوتن. بەاڵم بەهۆی بەرگەگرتنی ئەم خەرجیانە بۆ 

ماكیاڤیللی، سەرەنجامی هەبوو لە تەمەنی 29 ساڵیدا بە بەڕێوەبەری »دیوانی 

دووەم« و ئەندامی »كونسلی دە كەسی« دەستەاڵتدارێتی فلۆرەنس هەڵبژێردرا، 
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كە تێیدا بڕیار لەسەر سیاسەتی دەرەوە و ئاساییشی كۆماری فلۆرەنس دەدرا. 

و  دەدا  ئەنجام  بەباشی  خۆی  دیپلۆماتیكی  كاری  ئەركەیدا،  لەم  ماكیاڤیللی 

ساڵ لە دوای ساڵ لە پێگەكەی خۆیدا دەمایەوە. ئەو وەكو سەركونسولگەر 

و دیپلۆمات بۆ الی چزارە بۆرجا، سیزار ماكسیمیلیان و لە هەمووان گرنگتر 

بۆ دەرباری پاشایەتی فرەنسە نێردرا. سەرباری ئەم ئەركەی، رێكسختنەوەی 

دووبارەی هێزی سوپایی بەو سپێردرا و هاوكات لە فلۆرەنسدا میلیشیایەكی 

پیالنگێڕی  لە  بەشداریكردن  بەهۆی  ماكیاڤیللی   1512 ساڵی  لە  دروستكرد. 

كودەتا دژ بە مەدیتچییەكان )ئەو شتەی تا ئێستا نەسەلمێنراوە( و بەرگریكردن 

لە كۆماری فلۆرەنس، لەسەر كار الدرا و هاوكات دوورخرایەوە. ماكیاڤیللی 

هەمیشە گەرەكیبوو بێتەوە نێو جیهانی سیاسەت، بەاڵم ئەم كارە لە ماوەی 

ژیانیدا بە تەواوی دەستەبەر نەبوو. لەوانەیە بێویژدانانە بێت، بەاڵم سوودی 

ماكیاڤیللی  چونكە  دوورخراوەییەكەیدا،  لە  وەرگرتووە  سیاسەت  جیهانی  لە 

تازە لە رۆژگاری دوورخستنەوەیەدا، ماوەی ژیانی خۆی تەرخانكرد بوو بە 

رامان و قوڵبوونەوە لە كاری سیاسییدا وەكو سیستەمێكی هزرین. ماكیاڤیللی 

لە ساڵی 1512دا دەستی بە نووسینی »گوتارەكان« كرد و لە ساڵی 1513، لە 

ماوەی چوار مانگدا، كتێبی »میر«ی نووسی. دوو بەرهەمی دیكەی گرنگی 

ئەو »هونەری جەنگ« )1520( و »مێژووی فلۆرەنس« )1525( یەك لە دوای 

یەك باڵوكرانەوە و كاری نووسینی »گوتارەكان«یش كۆتایی دەهات. ماكیاڤیللی 

كرداری  دەیڕوانییە  مێتۆدێك  و  رێباز  وەكو  خۆی  تیۆرییەكانی  بە  هەمیشە 

سیاسیی، بەاڵم جگە لە چەند كارێكی ناگرنگ لە رۆژگاری مەدیتچییەكاندا، 

هیچ كارێكی دیكەی پێنەسپێردرا. كاتێك لە ساڵی 1527 بنەماڵەی مەدیتچی 

جارێكی  دەتوانێت  كە  دەبینی،  وای  ماكیاڤیللی  دوورخرانەوە،  فلۆرەنس  لە 

مەدیتچییەكان،  هاریكاریكردنی  بەهۆی  بەاڵم  بگەڕێتەوە،  سیاسەت  بۆ  دیكە 

ئەم ئارەزووەی هیچ ئامانجێكی نەبوو لە هەمان ساڵدا لە 22ی جونی 1527دا 

كۆچی دوایی كرد. 
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لە  كە  دەكات،  ئەوە  گازەندەی  هەمیشە  نامەكانیدا  لە  ماكیاڤیللی 

دوورخراوەییدا ناچارە تەنها لەتەك ژنان و مریشك و كەڵەشێراندا سەرقاڵ 

ئەو  بە  بەرچاوی  پێویستییەكی  سیاسەت  جیهانی  كاتێكدا  لە  بەاڵم  بێت، 

دەوڵەتێكی  ئاواكردنی  ماكیاڤیللی  سەرەكی  ئامانجی  لێهزریندا،  لە  هەیە. 

بەهێز و جێگیر بوو لە ئیتالیا، بەاڵم ئەو ئامانجەشی بێ ئاكام بوو. چوار 

و  دەكات  داگیر  ئیتالیا  فەرەنسا  سوپای  ماكیاڤیللی،  مردنی  دوای  مانگ 

بەمجۆرە رێنیسانسی ئیتالی كۆتایی پێدێت. لە روانگەی مێژووییشەوە هزری 

ماكیاڤیللی لە ئیتالیادا بە بێ بەرهەم مایەوە و ئیتالیا لە ساڵی 1870 بەهۆی 

گاریبالدی بە یەكگرتوویی گەیشت و لەو كاتەشەوە تا ئەمڕۆ ئیتالیا هەرگیز 

دەوڵەتێكی بەهێزی نەبووە. بەاڵم تیۆری و هزری سیاسیی ماكیاڤیللی لە 

كرداری  و  سیاسەت  زانستی  هەبوو.  زۆری  الیەنگری  خۆرئاوادا  جیهانی 

سیاسیی لە نوێسەردەمدا خۆی بەر لە هەركەسێك، قەرزاری ماكیاڤیللییە 

و لەم روانگەیەوە سەركەوتنی مەزنی بەدەستهێنا، هەڵبەت دوای مەرگی، 

ئەویش نەك لە ئیتالیادا. 

پرۆژەیەكی نوێ بۆ پرسەكە

لەتەك ئەوەی ماكیاڤیللی لە سەرەتای قۆناغی نوێسەردەمدا دەژیا و 

لە ژیانی خۆیدا سەرەتا وەكو دیپلۆمات كاری دەكرد و لەتەك كاری سیاسییدا 

سەدەكانی  نموونەی  ژێر  لە  ئەوكاتە  تا  كە  دەبوو،  خەریك  چەشنە  بەو 

نێڤیندا پراكتیزە دەكرا، بەاڵم توانی لە لێهزرینی سیاسیی خۆیدا نەریت و 

تێڕوانینی ترادیسیۆنی سیاسەتی سەدەكانی نێڤین رەتبكات و تیۆریی سیاسیی 

و مێژوویی خۆی بە پرەنسیپ و نموونەكانی نوێسەردەم دابڕێژێت. گوتاری 

سیاسیی الی ماكیاڤیللی بە شێوەیەكی بڕاوە و رادیكاڵ دابڕاوە لە گوتاری 

ئەنتیكەی گریكی-رۆمی و  گوتاری  نێڤین و هەروەها  سیاسیی سەدەكانی 

دەرگایەكی مێژوویی رووەو نوێسەردەم ئاوەاڵ دەكات. ئەوەی ماكیاڤیللی 
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واتا  نێڤین  سەدەكانی  سیاسیی-مێژووییەكانی  جیهانبینییە  لە  جیادەكاتەوە 

سیاسەتنامەنووسی بەر لە خۆی، كە لە ئەوروپادا پێی دەبێژن »ئاوێنەی میر« 

تێڕوانینێكی »مەبەستمەندیی  لە هەرجۆرە  رادیكاڵ  لە الدانێكی  برێتییە   ،

یەزدانی«  و یان »تیلیۆلۆژی« ی پێكهاتەی دەوڵەت.

بەپێی تێڕوانینی سانت ئۆگۆستینۆس، كە لە سەدەكانی نێڤین وەكو 

ئەرگیومێنتێكی تەواو سەیر دەكرا، مێژوو بەهۆی ویست و خواستی یەزدانی 

و لە الیەن خوداوە رێنوێنی دەكرێت. بەاڵم الی ماكیاڤیللی مێژوو بەرهەمی 

لە  خۆی  ئۆبژێكتیڤیزمی  ماكیاڤیللی  بۆ  مێژوو  مرۆڤەكانە.  ویستی  و  كار 

ئۆبژێكتیڤیزمە  ئەم  بەڵكو  وەرناگرێت،  خوداوەندییەوە  دەستێوەردانی 

مێژووییەكانەوە  رووداوە  و  پرۆسیس  پێویستێتیی  و  ناوەكی  پێكهاتەی  لە 

وەردەگرێت. بەمجۆرە ماكیاڤیللی نووسینەكەی خۆی »مێژووی فلۆرەنس« 

پێكهاتەی بورجی  ئینجیل لە  وەكو مێژوونووسانی كریستیانی، بە داستانی 

مێژووە  ئەو  بەڵكو  دەستپێناكات،  مرۆڤەكان،  بۆ  خودا  نەفرەتی  و  بابل 

دەكرێتەوە.  روون  و  سەرەتادەگرێت  ئیتالیا  بۆ  ژەرمەنەكان  هێرشی  بە 

هەموو  كە  ئەوەین،  بینەری  ئێمە  ئیسالمیش،  قۆناغی  مێژوونووسی  لە 

مێژوونووسان لە ئادەمەوە سەرەتا دەگرن و لێكدانەوەی هەموو پەیامبەران 

ئەنجام دەدەن، تا بەو مێژووە بگەن، كە جێ سەرنجی خۆیانە. لە واڵتانی 

ئیسالمیدا تەنها خواجە نیزام ئەلمولك لەو ترادیسیۆنە الدەدات و ئەگەری 

سەلماندنی  بەاڵم  هەبووبێت.  ماكیاڤیللی  الی  سیاسەتنامەكەی  هەیە  ئەوە 

ئەمە، پێویستی بە توێژینەوەیەكی گشتگیر و ئەرگیومێنتەتیڤە. 

خۆیدا  هزرییەكەی  سیستەمە  لە  ترانسێندێنتال  هزرینی  ماكیاڤیللی 

بەدەر دەكات و یاسامەندییەكانی پرۆسیسیی پەرەسەندنی مێژوویی شرۆڤە 

ئەو  هۆیەوە  بەم  ترانسێندێنت.  لێهزرینی  ناوەوەی  هێنانە  بەبێ  دەكات 

روودەكاتە  مێژوو،  لەبارەی  ترانسێندێنت  خەریكبوونی  رەتكردنەوەی  بە 

مێتۆدی هۆكارێتی  لە لێتوێژینەوەی مێژووییدا. لێرە بەدواوە دەستێوەردانی 
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خوداوەندی نابێتە هۆی وەرچەرخانە مێژووییەكان، بەڵكو تەنها سروشت، 

رەفتار و كردارەكانی مرۆڤ، پرۆسیسیی مێژوویی دەسازێنێت. ئەم كارە 

–دەستێوەردانی مرۆیی- ئەو پێشنیارە لۆژیكییەیە، كە ماكیاڤیللی لە دوو 

لێوەردەگرێت  سوودی  »گوتارەكان«  و  »میر«  واتا  سەرەكییەكەیدا،  ئیشە 

و لەم روانگەیەوە، ئەو گۆڕان بە مێتۆدی مێژوونووسین دەدات. لەتەك 

دوو تێگەی باوی سەردەمی رێنیسانس، واتا »ڤیرتو«  و »بەخت« ، ئەوا 

ماكیاڤیللی تێگەی »زەروورەت« یش دەهێنێتە نێو گوتاری سیاسیی-مێژوویی 

تیۆرییەكەی خۆیەوە. تێگەی زەروورەت لەو روانگەیەوە پێویست بوو، كە 

وەكو دەستێوەرنەدانی خوداوەندی وەك هۆكاری دیاریكەر و بگۆڕی مێژوو، 

مێژووییەكان  پرۆسیسە  بەردەوامی  وەكو  دیكە  هۆكارێكی  بوو  گەرەك 

رووداونووسییەكی  ئاستی  نەبێتە  مێژوو  ئەوەی  بۆ  بگیرێت،  لەبەرچاو 

كە  دەكرێت،  ئەژمار  ئەندازەگیری  یەكێكی  بە  زەروورەت��ە،  ئەم  ساكار. 

لە  ناسین  شیاوی  ناوەكییەكانی  پەیوەندییە  چۆنێتی  لەتەكیدا  ماكیاڤیللی 

بەستە  پشت  تەواو  ماكیاڤیللی  سیاسییەكانی  رێسا  دەسازێنێتەوە.  مێژوودا 

لەسەر بنەمای ئەندازەگیری ئەم پەیوەندیە ناوەكییە مێژووییەوە. تەنها ئەو 

كەسەی یاسامەندی و پرۆسیس و رووداوە مێژوویی و سیاسییەكان بزانێت، 

دەكات.  دەستەبەر  خۆی  مەبەستەكانی  كە  دەبێت،  پێگەیەكدا  لە  ئەوا 

لێكۆڵینەوە لە یاسامەندییە مێژووییەكان ئەو توانستە بە مرۆڤەكان دەدات، 

چارەنووس  هێزەكانی  دەست  لە  بكەن  رزگار  خۆیان  ئەندازەیەك  تا  كە 

مێژوودا  بەسەر  زاڵبوون  توانستی  بەخت.  هەمەچەشنەی  خوونەریتی  و 

بەڕێی ناسینی یاسامەندییەكانی-ئەمەیە ئەو فۆرمولە تیۆریی و پراكسیسی 

بەرنامەیەی، كە رێنیسانسی ئیتالی بۆمان دەخاتەڕوو: 

دەستەاڵتدارێتی،  لە  ساڵ  چەندین  دوای  كە  ئێمە،  »میرەكانی 

سەروەرێتی خۆیان لەدەستداوە، پێویست ناكات لەم روانگەیەوە گلەیی لە 

چارەنووس بكەن، بەڵكو پێویستە گلەیی لە جەبانی)ترسنۆكی( خۆیان بكەن. 
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لەبەرئەوەی لە رۆژگارە ئارامەكاندا بیریان لەوە نەدەكردەوە، كە شتەكان 

ئەگەری گۆڕانیان هەیە. هەروەها ئەمەش هەر هەڵەی مرۆڤایەتییە، كە لە 

رۆژگارە ئارامەكانیشدا بیریان لە تۆفانی دەریا نەدەكردەوە. كاتێك رۆژگاری 

خراپەكاری گەرووی گرتن، ئەوان تەنها بیریان لە راكردن دەكردەوە، نەك 

بەرگریكردن«. )میر، ل101(.

و  دەوڵەت  »خۆپارێزی«   میردا  لە  ماكیاڤیللی  سەرەكی  ئامانجی 

»بەرژەوەندی دەوڵەت« �ە و ئەو بۆ ئەم خۆپارێزییە، ناسینی زەروورەت و 

هەبوونی ڤیرتو بە واتای توانست و شایستەیی و لێهاتوویی لەتەك یەكدیدا 

پەیوەست دەكات. ئەگەر زەروورەتی مێژوویی نەناسرێت و یان سیاسەتڤانان 

و  رەش  گەمە  قوربانی  دەبنە  ئەوان  بەمجۆرە  نەبێت،  ڤیرتویەكیان  هیچ 

ناڕوونەكانی چارەنووس و هەروەها دەبنە قوربانی خوونەریتی هەمەچەشن. 

ئەمجۆرە قوربانیبوونە لە تێڕوانینی ماكیاڤیللیدا برێتییە لە هۆی نەناسینی 

زەروورەت لە فەلسەفەی مێژووی ئەودا، كە هەمیشە لەتەك هەڵبژاردنی 

دیكتاتۆر و چارەڕەشیدا بووە و شرۆڤەكردنی كۆتایی ناشایستەیی و لێهاتوویی 

سیاسیی تاكەكەس یان نەتەوە و واڵت نیشان دەدات. 

»رەفتار ئەم شێوە نەخۆشییەی سیلە، كە سەبارەت بەوە پزیشكان 

ئاسانە و  قۆناغەكانی سەرەتادا چارەسەركردنی  لە  نەخۆشییە  ئەم  دەبێژن 

سەختە لە ناسینیدا. بەاڵم لە قۆناغەكانی پاشتردا كاتێك، كە لە سەرەتاكانیدا 

ناسرا و چارەسەر نەكرا، ئەوا بۆ ناسین ئاسان و بۆ چارەسەركردن سەختە. 

سەردەردێنن،  واڵتدا  لە  ئاژاوەگێڕیانەی  ئەو  چەشنەیە:  بەم  سیاسەتدا  لە 

ئەگەر زوو بزانرێن، كە هەڵبەت بۆ ئەم كارە هۆشێكی دانا پێویست دەكات، 

ئەوا زۆر زوو كۆتاییان پێدەهێنرێت، بەاڵم ئەگەر نەزانرێن و زێتر ببن، تا 

ئەو شوێنەی هەر كەسە توانستی ناسینی هەبێت، ئەوا ئیدی هیچ دەرمانێك 

ناتوانێت چارەسەری بكات«. )میر، ل10(
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لێرەدا بە جیاوازیدانان لە نێوان »كەسێكی دانا« و »هەركەسێك«، 

وەكو  سیاسەت  كە  دەكات،  بەڵگەدار  بەوە  بانگەشەكەی خۆی  ماكیاڤیللی 

یەك هونەر و زانست دەخرێتەڕوو. سیاسەت لەتەك ماكیاڤیللیدا رێسا و 

یاسا تایبەتمەندەكانی خۆی وەردەگرێت، كە پێویستە بخرێتەڕوو، بۆ ئەوەی 

بەرز،  نەك خواستی  بەدواوە  لێرە  بگەین.  ئامانجەكانی جێ سەرنجی  بە 

سیاسەتڤان  كەسی  تایبەتمەندییەكانی  باشترین  سەركەوتن،  توانستی  بەڵكو 

پێكدەهێنێت. 

بە  دەستگەیشتن  »هونەری  وەكو  سیاسەت  ماكیاڤیللیدا  لەتەك 

لە  هەندێك  ئەگەرچی  دەكات،  دەستەبەر  خۆی  تایبەتمەندی  شیاوەكان« 

بەنەشیاوەكان«دا  دەستگەیشتن  »هونەری  دوای  بە  ئەودا  سیاسیی  هزری 

ماكیاڤیللی- لە  ئێمە  تێگەیشتنی  جۆری  بە  بەستراوە  ئەمە  دەگەڕێن. 

ئارا- وەكو هزرڤانێكی  بەو جۆرەی لە مێژووی هزردا دوای ئەو هاتۆتە 

كۆنزەرڤاتیڤ، ریفۆرمیست، و یان شۆڕشگێر خراوەتەڕوو. بەاڵم پێویستە 

سیاسیی-مێژووییەكانی  شرۆڤەكردنە  لە  ماكیاڤیللی  كە  بخەینەڕوو،  ئەوە 

هەرجۆرە  و  دادەنێت  تیۆرییەكەی  بنەمای  وەكو  پەتی  ریالیزمیی  خۆیدا 

ویستێكی نۆرماتیڤ )پێوەری(  لە سیاسەتدا بە توندی رەتدەكاتەوە:

»لەبەر ئەوەی لە نێوان ئەو ژیانەی، كە بەم چەشنە هەیە و ئەو 

گەورە  جیاوازییەكی  بەمجۆرە  بێت،  چەشنە  بەو  پێویستە  كە  ژیانەی، 

لەئارادا هەیە، كە هەركاتێك سەرنجمان خستەسەری، كە پێویستە چی 

روودانگە)واقعیت(دا  لە  رووداوێك  چ  كە  بەوەی،  نەك  و  رووبدات، 

دێتەپێشێ، ئەوا بوونی خۆی زێتر لەنێو دەبات نەك ئەوەی پارێزگاری 

لێبكات. ئەو مرۆڤەی تەنها داوای چاكە دەكات، بەناچاری شكست دێنێت 

لە نێوان ئەو هەموو مرۆڤانەی، كە باش نین«. )میر، ل63(

بۆ  دەگەڕێتەوە  ئاشكرا  بە  راستەقینە  مەترسی  ماكیاڤیللی  الی 

»دەستوورمەندی سیاسیی« . ئەگەر الی پالتۆن و ئەریستۆتێلیس زانینی 
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سیاسەتی راستەقینە لە پەیوەندیدا لەتەك هزری خۆشبەختی و فەزیلەتدا 

دادەنرێت، ئەوا ماكیاڤیللی بەشێوەیەكی رادیكال خۆی بەدوور دەگرێت 

گرنگی  بە  شتەی  ئەو  تەنها  و  مرۆڤەكان  بۆ  خۆشبەختی  ی  تێگە  لە 

دادەنێت، جێگیری سیاسییە لە واڵتدا. ئەمە گوتنێكی بێ ویژدانانەیە، كە 

ئەویش باوەڕی پێیەتی، كۆمەكێكی زۆری بە ناوزڕاندنی خۆی كردووە، 

دەستەبەركردنی  رواڵەت  بە  كە  شوێنانەی،  لەو  تەنانەت  ئەو  چونكە 

خۆشبەختی بۆ مرۆڤ شیاوە، باسی نەكردووە و تەنها باسی »خۆپارێزی« 

دەوڵەت و »بەرژەوەندی دەوڵەت« و جێگیری سیاسیی واڵتی كردووە. 

ماكیاڤیللی باوەڕیی وایە، كە »تاكی ئازاد بوونی نییە، بەڵكو نەتەوەی 

ئازاد هەیە و تاكێك تەنها كاتێك دەتوانێت پرۆپاگەندەی ئەوە بكات، كە 

ئازادە، ئەوەیە، كە پەیوەست بێت بە نەتەوەیەكی ئازادەوە«.

تێزی نەگۆڕی ئەنترۆپۆلۆژیی)یان سروشتی مرۆڤ(  وەكو یەكێك 

لە گرنگترین توخمە جێگیرەكان لە هزری ماكیاڤیللیدا خراوەتەڕوو، كە لە 

بەرانبەریدا دەتوانرێت شرۆڤەی گۆڕانكارییە مێژووییەكان بكرێت. تاكی 

مرۆڤ الی ماكیاڤیللی تاكێكی نەگۆڕە و مێژوو لە بزووتن و گۆڕاندایە. 

تەنها بەهۆی قبوڵكردنی ئەم پرەنسیپە واتا جێگیری و نەگۆڕی سروشتی 

كە  بكەین،  بەراورد  جیاوازەكان  هەلومەرجە  دەشێت  كە  مرۆڤەوەیە، 

بەر  دەخاتە  مرۆڤ  سروشتی  نەگۆڕی  ماكیاڤیللی  دەتوێژێتەوە.  لێیان 

لێكۆڵینەوە و لە كردار و پەرچەركردارەكانی مرۆڤەكان لە هەلومەرج و 

داكەوتە جیاوازەكاندا ورد دەبێتەوە:

سەروكاری  دێرین  و  هاوچەرخ  مێژووی  لەتەك  »هەركەسێكی 

لە  دەوڵەتان  و  نەتەوە  هەموو  كە  تێدەگات،  ساناهی  بە  هەبێت، 

هاوشێوەیان  خوونەریتی  و  هاوشێوە  خواستگەلی  پێشوودا  قۆناغەكانی 

هەبووە. ئەگەر ئێمە بە وردییەوە لە رابوردوو بكۆڵینەوە، بە سادەیی 

و  كردووە  ئاییندەی  پێشبینی  كە  دەوڵەتێك،  هەر  لەبارەی  دەتوانین 
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بە دوای چارەسەردا گەڕاوە، بهزرێین، ئەگەرچی ئامرازەكانی رابوردوو 

لەبەردەستماندا نییە«. )گوتارەكان، ل107(

فەلسەفەی سیاسیی ماكیاڤیللی، سەرباری نەگۆڕی سروشتی مرۆڤ، 

ئەوا لەسەر تەوەری رەشبینی سەبارەت بە مرۆڤ دامەزراوە. بەپێچەوانەی 

سەردەمی رۆشنگەری، كە مرۆڤ بە سروشت »باش و چاك«�ە، ماكیاڤیللی 

و دوای ئەویش هۆبز، مرۆڤ لەخۆیدا بە »خراپ، گەندەڵ و شەڕانگێز« 

دەدەنە  رەوایەتی  هۆبز  هەم  و  ماكیاڤیللی  هەم  دووانە،  ئەم  دادەنێن. 

دەوڵەت بۆ كۆنترۆڵكردنی ئەم خراپە سروشتییەی مرۆڤ. ئەم رەشبینییە 

ماكیاڤیللی  سیستەماتیكی  سیاسیی  هزری  بزووتنی  پنتی  ئەنترۆپۆلۆژییە، 

وەكو  مۆدێرن  دەوڵەتی  بۆ  پێشنیارێك  رێگەیەوە  بەم  و  پێكدەهێنێت 

دامەزراوەیەك دادەنێت، كە تەنها بە ئامرازی هێز و زۆردارییەوە دەشێت 

بەردەوام و پایەدار بێت. لێرەدا جیاوازی سەرەكی »پێكەوەژیانی سیاسیی« 

لە  كاتێكدا  لە  دەردەكەوێت.  نێڤین  سەدەكانی  لەتەك  نوێسەردەمدا  لە 

سەدەكانی نێڤین تێگەی »وەفاداری« بناغەی كۆبوونەوەی سیاسیی پێكدەهێنا، 

بە  باوەڕنەبوون  و  متمانەیی  بێ  بنەمای  لەسەر  مۆدێرن  دەوڵەتی  بەاڵم 

واتا  دەوالیزمە،  ستراتیژییە  كردارە  ئەم  دەڕێژرێت.  بناغەی  هاوواڵتیان 

رەشبینی ئەنترۆپۆلۆژییانەی ماكیاڤیللی، هەم وەكو پێشنیاری لۆژیكی و هەم 

وەكو الیەنی گرنگی دابینكردنی رەوایەتی دەوڵەتی مۆدێرن، دەشێت وەكو 

مەزنترین دەستكەوتی ماكیاڤیللی دابنرێت.

وەاڵمی ماكیاڤیللی بۆ داڕمانی سیستەمی سەدەكانی نێڤین و داڕمانی 

سیستەمی هزری سكۆالستیسیزم و داڕمانی پارادایمی سیستەمی هیرارشیی 

بە  ئەویش  ئارا،  هێنایە  دەوڵەتی  »خۆپارێزی«  هزری  نێڤین،  سەدەكانی 

نێڤین،  سەدەكانی  لە  كاتێكدا  لە  خستییەڕوو.  ئامرازێك  و  بەها  هەر 

دەستەاڵتە »رێژەیی«یەكانی كڵێسا و جیهانی خۆی بە سەرنجدان لە ستاتیكی 

»رەها«كان  دەستەاڵتە  شێوەی  بە  قۆناغەدا  لەو  هەبووەكان  هەلومەرجە 
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هەلومەرجانەی  ئەو  بەسەر  س��ەروەر  دینامیكی  بەهۆی  دەردەخ��س��ت، 

سیزار  و  پاپا  گرتبوو،  سەرچاوەیان  یەكەمەوە  سەرمایەداری  گەشەی  لە 

»دەستەاڵتی راستەقینە«ی سیاسیی و سوپایی خۆیان رۆژ بە رۆژ لەدەست 

دەدا. بەم هۆیەوە پەیوەندییەكانی سەدەكانی نێڤین، كە تێیدا پاپا و سیزار 

وەكو دەستەاڵتی كڵێسایی و دەستەاڵتی عورفی لە سەرەوەی هەرەمەكەدا 

لە  بە هاتنەئارای شارەكان  لەنێوچوو.  رێنیسانسدا  لە قۆناغی  ئەوا  بوون، 

سەرەتای ئەم پرۆسیسە و هاتنەئارای دەوڵەت-نەتەوەكان لە درێژبوونەوەی 

دەستەاڵتی  هەبوونی  مەرجەكانی  )پاشا(  سیزار  و  پاپا  پرۆسیسەدا،  ئەم 

خۆیان لەدەستدا. بەمجۆرە داڕمانی سیستەمی سەدەكانی نێڤین هاتەپێش، 

»وروژاندنی  كە  بوو،  شیاو  كاتێك  تا  سیستەمە  ئەم  گەرەنتی  لەبەرەوەی 

بەهایی« و گەرەنتییە پیرۆزییەكان دەیانتوانی بێ لەمپەر، لە سەرچاوەیەكی 

دەستەاڵتەوە بگوازرێنەوە بۆ سەرچاوەی دەستەاڵتێكی دیكە. 

نەمانی تێگەیشتنی سەدەكانی نێڤین، واتا نەمانی وێناكردنی مرۆڤ 

بۆ جیهان و خوداوەند، و هەروەها داڕوخانی سیستەمی سیاسیی سەدەكانی 

مرۆڤدا  دەروون��ی  نێو  لە  15دا،  و   14 سەدەكانی  ئەوروپای  لە  نێڤین 

هەستێكی خەمۆكی قوڵ هاتە ئارا. سەدەی پازدەهەم لە تەواووێتی خۆیدا، 

هزری  تێكشكانی  بوو.  قوڵ  رەشبینییەكی  و  گشتی  خەمۆكییەكی  سەدەی 

سەدەكانی نێڤین، هەروەها بووە هۆی هاتنەئارای رەوتەكانی ئێپیكوری و 

ترسێكی قوڵ هاتەبوون سەبارەت بە مەرگ. لە نێو سیستەمێك، كە ئیدی 

هزرینی  سیستەمی  داڕمانی  رۆژگاری  لە  خوداوەندی  ترانسێندێنتی  هزری 

مرۆڤ  بە  گەرەنتییەكی  و  جەخت  و  دڵنیایی  جۆرە  هیچ  سكۆالستیسیزم 

نەدەدا، كە تایبەتمەندی فەلسەفەی سكۆالستیك بوو، ئەوا جیهان و مێژوو 

لەمە بەدواوە وەكو هەڕەشەیەك بۆ سەر مرۆڤ دەردەكەوتن. 
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لەمە  لەنێو چوو  دەروون  نەمری  بە  مرۆڤ  باوەڕبوونی  بەمجۆرە 

لە  ج��ۆرەی  بەو  مرۆڤ  رەهایی  و  رزگ��اری  وەكو  نەك  مەرگ  ب��ەدواوە 

ئەم  دادەن��را.  مرۆڤ  دوژمنی  وەكو  بەڵكو  باوبوو،  نێڤیندا  سەدەكانی 

ئەوەی،  هۆی  بووە  ئیدی  مرۆڤ،  لەنێوچوونی  بە  سەبارەت  ئاگامەندییە 

كە مرۆڤ بێ چەندوچوون سیستەمی خوداوەندی پەسەند نەكات، بەڵكو 

ماكیاڤیللی  »خۆپارێزی«.  بۆ  مرۆڤ  هەوڵدانی  هۆی  بووە  پێچەوانەوە  بە 

هەر  ژێر  لە  دەوڵەت  »خۆپارێزی«  لەسەر  بەست  پشت  ویستی خۆی  بە 

بوو  سەروەر  كە  ترانسێندێنت،  هزری  ئامرازێك،  بەهەر  و  هەلومەرج 

پێش  و  مەرج  پێش  لە  نێڤین،  سەدەكانی  قۆناغی  سیاسیی  هزری  بەسەر 

گریمانەی ئەم هزرە، باوەڕی بە بەهای دووەم هێنا. الی تۆماس ئاكویناس 

و لە فەلسەفەی سكۆالستیسیزمی سەدەكانی نێڤیندا، چاكە و خۆشبەختی 

دەروون وەكو بااڵترین جەوهەر و ئامانجی ژیان دەناسرا و بوونی مرۆیی و 

»خۆپارێزی« مرۆڤ و چڤاتی سیاسیی رۆڵی پلە دووی هەبوو، الی ماكیاڤیللی 

ئەم هەلومەرجە تەواو پێچەوانە كرایەوە. بۆ ماكیاڤیللی جەوهەری ژیانی 

ئەو  بۆ  بااڵتر  بەهایەكی  ئەو  دەوڵەت.  »خۆپارێزی«  لە  برێتییە  سیاسیی 

بۆ  ئەگەر  دەروون«.  لە  بەهادارترە  واڵت  »بۆیان  كە  دادەنێت،  كەسانە 

تۆماس ئاكویناس خۆشبەختی دەروون بااڵترین ئامانجی ژیانی مرۆیی بێت، 

دووی  پلە  گرنگییەكی  دۆخدا  باشترین  لە  كارە  ئەم  ماكیاڤیللی  الی  ئەوا 

هەیە و الی ئەو بااڵترین ئامانجی جڤاتی سیاسیی برێتییە لە »خۆپارێزی« و 

»بەرژەوەندی دەوڵەت«. پێچەوانە بوونەوەی تێڕوانینی بەهایی سەدەكانی 

تێڕوانینی  لە  باشتر  شوێنێكدا  هیچ  لە  ئامراز،  و  ئامانج  لەبارەی  نێڤین 

ماكیاڤیللی لەبارەی رۆڵی ئایین نایەتە بەرچاو. ماكیاڤیللی ئایین بە ئامرازێك 

دەزانێت، كە دەشێت بە پشت بەستن پێی، جێگیری سیاسیی واڵت دابین 

و گەرەنتی بكرێت. لەمە بەدوا، ئایین بەو جۆرەی لە سەدەكانی نێڤیندا 

وەكو  تەنها  بەڵكو  مرۆیی،  ژیانی  ئامانجی  وەكو  نەك  گۆڕا،  سەیردەكرا 
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سەدەكانی  پێچەوانەی  بە  سیاسیی.  جڤاتی  جێگیری  بۆ  دادەنرا  ئامرازێك 

دەوڵەت  كە  لۆتەر،  مارتین  تێڕوانینی  پێچەوانەی  بە  تەنانەت  و  نێڤین 

بە  ئەوەش  و  دادەن��را  یەزدانی  و  خوداوەندی  شتێكی  بە  فەرمانڕەوا  و 

بە  »پاشا«  ماكیاڤیللی دەوڵەت و میر  لێكدەدرایەوە،  یەزدانی«  »كاریزمای 

شتێكی ئەمجیهانی و ئایین وەكو دڵنیاییترین و تاقیكراوەترین ئامراز دەزانێت 

ئاراستە  گەندەڵی  داڕمان و  مەیلە مرۆییانەی، كە رووەو  لەو  رێگرتن  بۆ 

وەردەگرن. بەمجۆرە ماكیاڤیللی ئەو سەربەخۆیی و ئۆتۆنۆمییە بە سیاسەت 

دەبەخشێت، كە بە سەدەكانی نێڤین و تەنانەت جیهانی ئەنتیكەش نامۆبوو. 

لەبەرئەوە نەك تەنها سیاسەت لە ئایین جیادەكاتەوە، بەڵكو ئایین دەخاتە 

ژێر كۆمەڵەیەك لە ئامانجە سیاسییەكان. گۆڕانی پارادایمی)نموونەیی(، كە 

وەكو  روودەدات،  سیاسییەكاندا  هزرە  مێژووی  لە  دا  ماكیاڤیللی  لەتەك 

جیهانی  لە  كۆپەرنیكۆس  نیكۆالوس  لەتەك  كە  پارادایمییەیە،  گۆڕانە  ئەو 

فیزیكیدا هاتە ئارا. بەمجۆرە كۆپەرنیكۆس سیستەمی خۆری دۆزییەوە، كە 

دۆزییەوە،  سیاسەتی  سیستەمی  ماكیاڤیللیش  گەردوونە،  تێیدا خۆر چەقی 

كارەدا،  ئەم  لەتەك  هاوتەریب  سێنتەرەكەیدایە.  لە  دەوڵەت  خۆری  كە 

تەواو  كە  دادەڕێژێت،  مێژوو  ناوەكییانەی  یاسامەندییە  ئەو  ماكیاڤیللی 

لەبارەی  كۆپەرنیكۆس  ئەوەی  خوداوەند.  دەستێوەردانی  لە  سەربەخۆیە 

سیستەمی گەردوون و یاساكانی سروشت ئەنجامی دەدات، ئەوا ماكیاڤیللیش 

لەبارەی مێژووی ژیانی مرۆیی ئەنجامی دەدات، چونكە وەكو پرۆسیسیی 

پەرەسەندنی نیمچەسروشتی لە مێژووش تێدەگات. لەجیاتی »شاری خودا«ی 

ئۆگۆستینۆس، ئەو تێگەی »زەروورەت« دادەنێت. ماكیاڤیللی، كە بە توندی 

چارەسەرەكانی  ب��ەدوای  بوو  فلۆرەنس  زاڵی  قەیرانی  كاریگەری  ژێر  لە 

نەهێشتنی ئەم قەیرانانەدا دەگەڕا، ئیدی وەكو هزرڤانانی سەر بە نەریتی 

سكۆالستیسیزم و یان جیهانی ئەنتیكە، بەدوای مەرجەكانی ژیانێكدا ناگەڕێت 

تەواوی سەرنجی خۆی  بەڵكو  بۆ هاوواڵتیان،  فەزیلەت و خۆشبەختی  لە 
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چڕكردووەتەوە لەسەر بەردەوامی ناوەكی و گەشەسەندنی دەوڵەت و واڵت. 

بەمجۆرە، تەواوی دەستوورەكانی دیكە بەدوای نۆرمی رەهای »خۆپارێزی« 

»خۆپارێزی«  كاتیگۆری  رووەوە،  لەم  دێن.  دەوڵەتدا  »بەرژەوەندی«  و 

دەوڵەت، دەگۆڕێت بۆ شێوەیەكی ماتەریالیترین كاتیگۆری نوێسەردەم. 

ڤیرتو )Virtue(  وەكو جەوهەری شایستەیی و لێهاتوویی

و  سێنتەریترین   ، وەریدەگێڕم  »مایە«  بە  من  كە  ڤیرتو،  تێگەی 

خۆیدا  سیاسییەكەی  فەلسەفە  لە  ماكیاڤیللی  كە  تێگەیە،  بنەڕەتیترین 

بەكاریدەهێنێت. ڤیرتو لە زمانی ئیتالیدا هاوواتای واژەكانی لیاقە، لێهاتوویی، 

لە  تێگەیە  پیاوانە. ئەم  لە كۆتاییدا هێزی  توانست و  شایستەیی، پسپۆڕ، 

قۆناغی رێنیسانسدا لە الیەن تیۆرداڕێژانەوە خرایە بەر لێكۆڵینەوە و بەهۆی 

ماكیاڤیللی كۆتاترین فۆرمولەبەندی و كۆبەندی لەبارەی ئەم تێگەیەوە ئەنجام 

هەمیشە  پێویستە  كە  شتە«یە،  »ئەو  ماكیاڤیللی  الی  »ڤیرتو«  دەدرێ��ت. 

ئامانجی  بە  بگەن  بتوانن  ئەوەی  بۆ  هەبێت،  نەتەوەكاندا  و  تاك  نێو  لە 

بااڵتر. بەپێی تێڕوانینی ماكیاڤیللی، بەبێ ڤیرتو، نەتەوە، هیچ دەوڵەتێك 

ناتوانن لە درێژماوەدا جێگیری سیاسیی لە واڵتدا گەرەنتی بكەن. »ڤیرتو« 

هونەری  و  شیاوێتی  و  توانست  ژیان،  هێزی  لە  برێتییە  ماكیاڤیللی  الی 

ئەنجامدانی كارە مەزنەكان و لێهاتوویی و شایستەیی لە تیۆری و پراكسیسیی 

سیاسییدا. »ڤیرتو« كەرەستەی خاوی سیاسەتە، كە پێویستە فۆرم وەربگرێت 

و لەسەر ئەم بنەمایەش نەتەوە یان گەلێك توانستی ئەنجامدانی چەندین 

كاری مەزنی دەبێت. 

دەبینین  رادەمێنین،  مرۆڤەوە  كارەكانی  رەوتی  لەبارەی  »كاتێك 

جیهان هەمیشە بەیەك شێوە بووە. پێوەری چاكییەكان تێیدا بەرانبەر بووە بە 

پێوەری خراپییەكان، بەاڵم چاكییەكان و خراپییەكان لە واڵتێكەوە بۆ واڵتێكی 

مەزنەكان  دەوڵەتە  دەستەاڵتی  دەزانین  نموونە،  بۆ  دەگوازرێنەوە،  دیكە 
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بەهۆی نەمانی مۆراڵ و نەریتەكان، هەمیشە لە دۆخی گۆڕانكاریدابووە و 

لەتەك ئەمەشدا، جیهان هەر ئەوە بووە، كە هەیە، تەنها بەو جیاوازییەی، 

كە هێزە زۆرەكانی سەرەتا لە ئاشوور كاریگەرییان نواند، پاشان لە واڵتی 

مادەكان و پارس و سەرەنجام گوازرایەوە بۆ ئیتالیا و رۆم. ئەگەرچی دوای 

و  بێت  درێژماوە  كە  دیكە،  ئیمپۆراتۆرییەكی  رۆم،  جیهانیی  ئیمپراتۆریی 

دەرناكەوت،  هەرگیز  كۆبكاتەوە،  لەخۆیدا  جیهان  هەموو  دەستەاڵتەكانی 

پەرش،  و  بەرباڵو  بەشێوەیەكی  هێزانە  و  دەستەاڵت  ئەم  دەشێت  بەاڵم 

مۆراڵ  هێشتاش  شوێنەی  لەو  بدۆزرێنەوە،  نەتەوەكاندا  و  گەل  الی  لە 

فەرەنسا،  پاشانشینی  لە واڵتی  نموونە،  بۆ  باشەكان سەروەرن،  نەریتە  و 

یان لە ئیمپۆراتۆریی عوسمانلی و یان لە واڵتی پاشای میسر و ئەمڕۆ لە 

مەزنیان  كاری  چەندین  كە  عەرەبەكان،  الی  پێشووتر  و  ئاڵەمانەكان  الی 

پێشخستووە و دەستیانگەیشتووە بە چەندین واڵت و سەرەنجام ئیمپراتۆریی 

رۆمیی خۆرهەاڵتیان داڕماند« . )گوتارەكان، كتێبی دووەم، ل191(

گوتاری-مۆرالی  بنەماكانی  لەبارەی  ماكیاڤیللی  كۆتایی  روانینی 

دەردەخ��ات.  خۆی  بەباشی  »ڤیرتو«  تێگەی  لەبارەی  نێڤین،  سەدەكانی 

لە  ئەو توخمە سەرەكییەكانی  ئیدیالە جیهانییەكەی، كە  ئەو  واتا  »ڤیرتو« 

توانستی كرداری سیاسیی، ئەنەرژی، لێهاتوویی، بەدەستەاڵتی، شایستەیی، 

پسپۆڕی و كارزانیدا كۆبەندی دەكات. بە شێوەیەكی گشتی، »ڤیرتو« الی 

ئامانجە  شوێن  كە  مرۆڤەكان،  توانستی  و  ویست  لە  برێتییە  ماكیاڤیللی 

سیاسەت  بەمجۆرە،  بكات.  دەستەبەریان  تا  كەوتووە  سیاسییەكانی  خۆییە 

خودایی«   »كاریزمای  لە  سوودیان  كە  تایبەتمەند،  گروپێكی  دەستی  لە 

وەردەگرت، دەردەچێت و »هەركەس«ێك دەتوانن لێی بەهرەمەند بێت. 

واتا هەركەسێكی، كە »ڤیرتو« یان لێهاتوویی و پسپۆڕی و شیاوێتی هەبێت 

لەم  بڕوات.  ئامانجە سیاسییەكانی خۆیدا  بەدوای  بتوانێت سەرسەختانە  و 

تیۆرییەدا، ئایدیای یەكسانیی مرۆڤەكان شاراوەیە و یەكسانی ئەم تیۆرییە 
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»هەركەس« و »هەرنەتەوە«یەكە، كە خاوەنی لێهاتوویی و پسپۆڕی بێت، 

ئەوا دەتوانێت كاری مەزن لە مێژوو سیاسەتدا پێشبخات. هەروەها گەرەكە 

گواستنەوەی  لەسەر  بەست  پشت  ماكیاڤیللی  مێژوویی  تیۆریی  بگوترێت 

»ڤیرتو« لە نەتەوەیەكەوە بۆنەتەوەیەكی دیكە، كە ئەمەمان لە گوتەكەی 

و  هیومانیستانەیە  بنەڕەتدا  لە  ئەوا  دەركەوت،  بۆ  ماكیاڤیللی  سەرەوەی 

هیچ جۆرە راسیزمێك، كە دواتر دەبێتە تیۆریی تایبەتمەندی هەندێك لە 

تێڕوانینی  بە  ناكرێت.  بەدی  ئەودا  تیۆرییەكەی  لە  »یۆرۆسەنتەرالەكان«، 

ماكیاڤیللی، دەشێت »ڤیرتو« لە الی هەر نەتەوەیەك هەبێت و ئەركی هەر 

دەوڵەتێكیش برێتییە لەوەی پەروەردەی نەتەوەكەی خۆی بۆ دەستگەیشتن 

بە لێهاتوویی و پسپۆڕی و شیاوێتی ئاراستە بكات، كە ببێتە هۆی ئەنجامدانی 

كاری مەزن و دەستگەیشتن بە ئامانجە سیاسییەكان. لەم تێگەیەدا ماكیاڤیللی 

تەواوی خەسڵەتە بنەڕەتییەكانی پیاوان )و ژنان(ی سیاسیی كۆبەند دەكات، 

كە بۆ جێگیری و بەردەوامی جڤاتێكیی سیاسیی پێویستە و ئەم شتەش بەبێ 

ئازاییەتییەوە،  »لە  دەدرێت:  ئەنجام  حكومەت،  فۆرمی  سەر  سەرنخستنە 

ناچارەكی  تەمبەڵییەوە  لە  تەمبەڵی،  ئارامیشەوە،  لە  ئاراوە،  دێتە  ئارامی 

دێتە ئاراوە و لە ناچارەكیشەوە، گەڕەالوژەیی و ئەنجامی گەڕەالوژەییش 

بریتییە لە داڕمان. هەروەها لە ناخی داڕمانەوە دیسپلین دێتە ئارا و لە 

دیسپلینیشەوە، ئازایەتی«. )مێژووی فلۆرەنس، ل268(

وەكو  كە  دەڕاستێنێت،  سیاسیی  گریمانەی  ماكیاڤیللی  بەمجۆرە، 

پێچەوانەی  بە  دەردەكەوێت.  مۆدێرن  سیاسیی  هزریی  تیۆریی  بنەمای 

تێڕوانینی زۆرێك، كە تێگەی »ڤیرتو« وەكو دەستەاڵتی چەپێنەری سیاسیی 

بنەڕەتدا  لە  ئەوا »ڤیرتو« الی ماكیاڤیللی  دادەنێن بە هەر نرخێك بێت، 

برێتییە لە دەستگەیشتن بە ئامانجە بااڵكانی سیاسەت. ئەم ئامانجە بااڵیەش 

برێتییە لە »خۆپارێزی« چڤاتی سیاسیی و بەردەوامی و دیسپلین لە واڵتدا. 

لەو  برێتییە  شاوێتی،  و  شایستەیی  لێهاتوویی،  بەهۆی  سیاسیی  دیسپلینی 
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پرۆسیسە فەلسەفەییە سیاسییەی، كە رێنیسانسیی ئیتالی پێشكەشی جیهانی 

كردووە. ماكیاڤیللی بەو فۆرمولەبەندییە ناسراوەی خۆی »میر پێویستە هەم 

شێر و هەم رێوی بێت«، ئەم دەرەنجامگیرییە سیاسییە بە بەرزترین ئاست 

دەگەیەنێت. واتا دەبێت دەوڵەت هێز لەتەك فێڵ، فێڵی سیاسیی لەتەك 

ویستی بڕیاردان و توانستی سازشكردنی دیپلۆماتیكی لەتەك توانستی سوپاییدا 

ئاوێتە بكات، بۆ ئەوەی بتوانێت دیسپلینی ناوخۆیی و گەشەسەندنی خۆی 

جیاوازە  هێزە  مەیدانەدا  لەم  بكات.  دەستەبەر  ئۆتۆبانەكان  دەرەوەی  لە 

سیاسییەكان، رۆڵی سەرەكی بە »ڤیرتو« دەدەن. »ڤیرتو« رۆڵی پراكتیكی 

ئامانجی سیاسیی دەگێڕێت، بەاڵم بەخت یان Fortuna، نوێنەری توخمی 

رێكەوت و بێهودەییە لە مێژوودا. ماكیاڤیللی لە تەواوی نووسراوەكانیدا، 

»ڤیرتو«  تێگەی  لەسەر  جەخت  ئەوا  بەخت،  تێگەی  لە  باسكردن  لەبری 

خوونەریتی  لە  دەشێت  ئێمە  شێوەیەدا  لەم  تەنها  دەبێژێت  و  دەكاتەوە 

دەوڵەتان، هەموو  بین. »هەموو  پارێزراو  یەزدانییە  دەمدەمییە  تێگە  ئەم 

ئەو دەستەاڵتدارێتیانەی، كە خەڵكی تا هەنوكە لەژێر سایەیدا ژیاون، یان 

كۆماریی بوون یان پاشایەتی )میرنشین(. پاشایەتییەكان یان لە باوكەوە بە كوڕ 

گەیشتوون یان لە نوێوە ئاواكراوون... یان بەهۆی بەخت دەستەبەركراوون 

یان بەهۆی ڤیرتو«. )میر، ل42(

ئەم پۆلێنبەندییەی ماكیاڤیللی تەنها برێتییە لە تێڕوانینێكی هونەری 

و تەكنیكی و هیچجۆرە بەهامەندییەكی نییە. ئەگەرچی ماكیاڤیللی بەردەوام 

بنەمای  لەسەر  )دەوڵەتانەی(  پاشایەتییانەی  ئەو  كە  دەبێژێت،  و  دەبێت 

»ڤیرتو« ئاواكراوون، ئەوا توانستێكی زیاتریان هەیە بۆ مانەوە و دیسپلین، 

ئەمە،  سەرباری  بەاڵم  بنیادنراون،  »بەخت«  لەسەر  تەنها  ئەوانەی  نەك 

ماكیاڤیللی باس لە جۆری دووەمیشیان دەكات. 

لە جیهانی ئەنتیكەدا، ئەریستۆتێلیس لە كتێبی »سیاسەت«دا، باس 

لە سێ جۆر حكومەتی باش دەكات: مۆنارشی)سەڵتەنەتی( ، ئەریستۆكراتی 
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و دیمۆكراسی. هەروەها سێ جۆر حكومەتی خراپیش دەستنیشان دەكات: 

تیرانیی تاكفەرمان  )یان ستەمكاری(، ئۆلیگارشی  و ئەنارشی  )حكومەتی 

ئەم  دێتەئارا(.  دیمۆكراسییەوە  زێدەڕۆییەكانی  بەهۆی  كە  گەڕەالوژەیی، 

و  نۆرماتیڤ   پۆلێنبەندییەكی  لە  برێتییە  ئەریستۆتێلیس،  پۆلێنبەندییەی 

بەهامەند ، كە تێیدا ئامانجی جێگیری و دیسپلین برێتییە لە خۆشبەختی 

ئەریستۆتێلییە  تێگەیشتنە  لەم  تەواو  بەشێوەیەكی  ماكیاڤیللی  فەزیلەت.  و 

بۆ سیاسەت، دادەبڕێت. بەو جۆرەی لەسەرەوە بینیمان، تەنها دوو جۆری 

تەنها  پۆلێنبەندییە  ئەم  كۆ.  و  تاك  دەوڵەتی  دەك��ات:  دی��اری  دەوڵ��ەت 

پۆلێنبەندییەكی تەكنیكی و ریالیستیانەیە و هیچجۆرە بڕیاردانێكی بەهامەند 

لە  خۆی  خۆیدا،  نووسراوەكانی  تەواوی  لە  ماكیاڤیللی  بەدیناكرێت.  تێیدا 

بڕیاردانێكی سۆزمەند و بەهامەند بەدوور دەگرێت و بەم  هەموو جۆرە 

هۆیەوە پێش ماكس ڤێبەر  دەكەوێتەوە. 

پەیوەندی نێوان سیاسەت و زانین، كە لە جیهانی ئەنتیكەدا پالتۆن 

ماكیاڤیللی  نوێسەردەمدا،  لە  بوون،  نوێنەری  مەزنترین  ئەریستۆتێلیس  و 

وەكو مەزنترین نوێنەری ئەم پرۆسیسە خۆی دەبینێت. ناسینی زەروورەتی 

و  شایستەیی  و  لێهاتوویی  واتا  »ڤیرتو«،  هەبوونی  سیاسیی،  و  مێژوویی 

ئەو  ئەمانە  بەخت،  رێكەوتییەكانی  هێزە  كۆنترۆڵكردنی  و  پسپۆڕی 

بەمجۆرە،  دەیداتەوە.  سەردەمسازەكان  پرسیارە  بۆ  ئەو  كە  وەاڵمانەن، 

سیاسەت بە واتای »هونەری دەستەبەركردنی ئەگەرەكان« و یان »هونەری 

دەستەبەركردنی نائەگەرەكان« دێتە پێش و كۆنزەرڤاتیڤان، ریفۆرمیستان و 

ماكیاڤیللی  لە  نۆرەی خۆیان، سوودیان  بە  ریڤۆلیوسیۆنەكان، هەریەكەیان 

رستەیەكی  لە  بێت  گەرەكم  ئەگەر  وەرگرتووە.  سیاسییەكەی  تیۆرییە  و 

پوختدا تیۆرییە سیاسییەكەی فۆرمۆلە بكەم، لە كاتێكدا، كە بە تایبەتی لە 

میر و گوتارەكاندا رامانگەلێكی قوڵی داڕشتوون، ئەوا ئەم رستە پوختە بەم 

چەشنە دەبێت: الی ماكیاڤیللی سیاسەت واتا: »چۆن دەستەاڵتی سیاسیی 
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دەستەبەر بكەین؟ چۆن دەستەاڵت دەپارێزین؟ لە چ شێوەیەكدا دەستەاڵت 

لە دەستدەدەین؟«. پرسی دەستەبەركردن و پاراستنی دەستەاڵت لە رۆژگاری 

لەم  سیاسەت.  بنەڕەتی  و  سێنتەری  پرسێكی  بۆ  گۆڕاوە  ماكیاڤیللییەوە، 

شێوەیەدا توانستە راستەقینەكان لە »گریمانەوە« دەگۆڕێن بۆ »دیفاكتۆ« )یان 

كرداری راستەقینە(. زانست لەتەك سیاسەتدا الی ماكیاڤیللی زۆر بە پتەوی 

بە یەكەوە بەستراوەتەوە، كە ئەستەمە لە یەكتریان جیابكەینەوە.

رێبازی پارسەنگیی هێزەكان

پرەنسیپی »خۆپارێزی«  میردا دەخوازێت  لە  ماكیاڤیللی  كاتێكدا  لە 

دەوڵەت دابنێت، ئەوا لە  گوتارەكاندا پشتگیری لە سیستەمی كۆماری و 

پارسەنگی هێزەكان دەكات. رەوشی سیاسیی لە ئیتالیا لە كۆتاییەكانی سەدەی 

پازدە و سەرەتای سەدەی شازدەدا بەجۆرێك رەشبینانە بوو، كە ماكیاڤیللی 

بۆ چارەسەركردنی ئەم نەخۆشییە، واتا نەبوونی یەكێتی و یەكگرتوویی لە 

نێوان حكومەتە ئاراییەكانی ئیتالیا، ئەوا ژەهر بە شیاو دەزانێت بۆ ئەوەی 

واڵتەكەی خۆی لەو رەوش و پێگەیە رزگار بكات. پێشنیاری ماكیاڤیللی لە 

كۆتایی كتێبی میردا »هاندان بۆ رزگاركردنی ئیتالیا لەدەست بەربەرەكان« 

بانگهێشتەدا،  یان  ئاشكرایی دەبینرێت. لەم هاندان  ئەم شتە بە روون و 

نمایش دەكات. خواستی  گوتاربێژی خۆی  رەوانبێژی و  توانستی  تەواووی 

لەسەر بنەمای بەدەستەوەگرتنی دەستەاڵت لە الیەن »كەسێكی بانئاسایی«، 

ڤیرتوییەكەی و كارە مەزنەكانی خۆی،  بە  »مرۆڤێكی خاوەن ڤیرتو«، كە 

یەكبخات،  ئیتالیا  هاوكات  و  بهێنێت  ئیتالیا  سیاسیی  قەیرانی  بە  كۆتایی 

راستەوخۆی  و  سەرەكی  بەڵگەی  و  میر  كۆتایی  پنتی  لە  برێتییە  ئەمەش 

رامانی سیاسیی ئەوە. میر لە ژێر كاریگەری راستەوخۆی قەیرانی سیاسیی 

ئیتالیا و لە ماوەی كەمتر لە چوار مانگ نووسراوە. 
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پازدە  ماوەی  بۆ  ماكیاڤیللی  كە  گوتارەكاندا،  لە  بەپێچەوانەوە، 

لە مێژووی رۆم،  بریتییە  كتێبەكە  بابەتی سەرەكی  سال كاری لەسەركرد، 

میردا،  لەتەك  بەراوردكردن  بە  زێت  مەودایەكی  بە  ماكیاڤیللی  تێیدا  كە 

ماكیاڤیللی  میردا،  لە  دەبێت.  خەریك  سیاسەتەوە  لەبارەی  توێژینەوە  بە 

قۆناغە مێژووییەكانی قەیرانە دەوڵەتییەكان و رێگەی دەرچوون لەم قەیرانە 

بۆ  حكومەتییەكان«  شێوازە  »خوالنەوەی  ئەنتیكەیی  هزری  دەخاتەڕوو. 

یەكەمینجار الی پۆلیبیوس دادەڕێژرێت ئەویش بە رووكردنە تیۆریی سیاسیی 

سیستەمی  لەتەك  ئەم خوالنەوەیە  باسكرا.  لەسەرەوە  كە  ئەریستۆتێلیس، 

پاشایەتیدا سەرەتای گرتووە، كە بە ناچارەكییانە دەگۆڕێت بۆ سیستەمیی 

تیرانی. بە بەشداریكردنی گەلێر، حكومەتی دیمۆكراتیك پێكدەهێنرێت، كە 

لە پرۆسیسیی پەرەسەندنی خۆیدا بەهۆی جەنگی نێوخۆییەوە تا سنووری 

گەیشتنەوە  دووبارە  لە  بریتییە  ئەمەش  و  دێنێت  هەرەس  گەڕەالوژەیی 

دەستەاڵت لەالیەن پاشاوە. ئەم »خوالنەوەیە لە سیستەمەوە بۆ بێ سیستەمی 

فەلسەفەی  پرەنسیپی  پێكهێنەرەكانی  توخمە  لە  برێتییە  بەپێچەوانەوە«  و 

سیاسیی ئەو لە گوتارەكاندا: »واڵتەكان ئەو نەریتەیان هەیە، كە لە گۆڕان 

و وەرچەرخانی خۆیاندا لە سیستەمەوە رووبكەنە بێ سیستەمی و دوای 

ئەوە، جارێكی دیكە لە بێ سیستەمییەوە رووبكەنە سیستەم. ئەمە سروشتی 

مرۆڤە، كە ناتوانێت ئارام بێت«. )مێژووی فلۆرەنس، ل77(

لە گوتارەكاندا، ماكیاڤیللی روودەكاتە ئەم تێڕوانینە، كە تەواوی ئەو 

فۆرمانەی حكومەت، كە لە سەرەوە باسمانكردن، ئەوا بە ئاسانی رووەو 

گەندەڵبوون ئاراستە وەردەگرن، لەبەر ئەوەی لە الیەكەوە ئەوان نابەردەوام 

و لە الیەكی دیكەوە، خراپن. بەڵگەی سەرەكی ئەمەش، برێتییە لەو تێزەی 

ئەم  رێگەچارەی  بۆ  ماكیاڤیللی  مرۆڤ.  سروشتی  گەندەڵی  لەبارەی  خۆی 

كێشەیە »دەستووری ئاوێتە«  پێشنیار دەكات. 
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فەلسەفەی مێژووی ماكیاڤیللی

بە شێوەیەكی گشتی دوو تێگەیشتنی دەوڵەمەند لەبارەی بزووتنی 

پەرەسەندنی مێژوو هەیە. یەكێك مۆدێل یان Schemaی بزووتنی هێڵییە، 

كە لەسەر ئەم بنەمایە، مێژوو رووەو ئامانجێكی ئیدیالی دەبزوێت و هەڵگری 

ئامانجی پێشكەوتن و تەواوێتییە. بۆ هەندێكی دیكە مێژوو رووەو دابەزینی 

وەردەگرێت.  ئاراستە  ەوە  هەرەسهێنان  و  داڕم��ان   بەالی  ئەوا  مرۆڤ، 

الیەنگرانی بزووتنی هێڵی مێژوو بەالی پەرەسەندنی بیكۆن، رۆشنگەرانی 

فەرەنسی و هێگل و ماركسدا دەیشكێننەوە و الیەنگرانی بزووتنی مێژوو 

رووەو داڕمان و هەرەسهێنان رووەو تۆینبی و شپینگلەر ئاراستە وەردەگرن. 

بۆ ماكیاڤیللی مێژوو برێتییە لە كۆمەڵێك لە رووداوەكان رووەو پەرەسەندن 

مۆدێلی  بە  باوەڕی  بە  ماكیاڤیللی  پێچەوانەكەیشی.  رووەو  هەروەها  و 

و  جیهانی  پێشكەوتنێكی  هیچجۆرە  تێیدا  و  هەیە  مێژووییەكان«  »قۆناغە 

لەسەر  نەك  ماكیاڤیللی  مێژوویی  و  سیاسیی  تیۆریی  نابینێت.  گەردوونی 

جیهاندا،  مێژووی  لە  تەواووێتی  و  پێشكەوتن  گشتی  پرۆژەیەكی  بنەمای 

بەڵكو لەسەر بنەمای سەركەوتنێكی بڕاوەیی بەشەكی رێكخراوە. 
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مەكیاڤیلی نوسەر و فەیلەسوفی ئیتاڵی بەیەكێك لە دامەزرێنەرانی 

بەیەكێك  داڤنشی  لیۆناردۆ  شێوەی  بەهەمان  دادەنرێت،  نوێ  زانستی 

لەرابەرەكانی رێنسانس دادەنرێت.

مەكیاڤیلی ناوبانگی بەهۆی پەرتوكی)میر – The Prine( وە دەركرد 

كە پێنج ساڵ دوای مردنی لەساڵی )1532(لەچاپدرا)هەرچەندە ئەو پەرتووكە 

ساڵی )1513(لەلەیەن مەكیاڤیلیەوە نووسرا بوو(پێش چاپكردنیشی مەكیاڤیلی 

ئەو پەرتووكەی پیشانی هاوڕێ نزیكەكانی خۆی دابوو، تەنها پەرتووكێك 

 The Art -كە لەسەردەمی ژیانیدا چاپكرا، پەرتووكی )هونەرەكانی جەنگ

of War( بوو كە پەرتووكێكی تایبەتە بەزانستی سەربازی.

پەرتووكی میر وەك رابەرێكی پراكتیكییە، بۆ دەسەاڵتداران و كەسانی 

سیاسی، بەمەبەستی پاراستنی دەسەاڵت و هێزیان لەهەر راپەرین و هێزێكی 

دیكەی بەرامبەر، بەبۆچوونی مەكیاڤیلی كەسایەتی تاكە سەركردە گرەنتی 

سەركەوتنی هەر واڵتێكە، ئەو لە پەرتووكی میردا زۆربەی ئەو رێبازانەی 

و  و  لەماڵ  پارێزگاری  دەتوانن  دەسەاڵتداران  لەرێگایانەوە  كە  شیكردەوە 

موڵك و دەسەاڵتیان بكەن.

مەكیاڤیلی پێیوایە: لەسەر میر)دەسەاڵتدار(پێویستە هەموو هۆكارێك 

بگرێتە بەر بۆ پاراستنی هێز و دەسەاڵتەكەی، هەرچەندە ئەو هۆكارانەی 

بەكاری دەهێنێت دوور بن لەبەها ئاكاریە كلتوریەكانی كۆمەڵگا، مەكیاڤیلی 

پێكهاتەی حكومەت، ئەوەی بەالی ئەوەوە  نەداوە بە جۆری  زۆر گرنگی 

گرنگ بووە، سەركەوتن و مانەوەی دەسەاڵت بوو ئیدی بەهەر شێوەیەك 
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بێت.

بەسەركەوتنی  گرنگیدەدات  سیاسی  فەلسەفەی  وەك  مەكیاڤیلیزم 

سیاسی و بەهەر شێوازێك بێت، لەم سۆنگەیەشەوە مەكیاڤیلیزم بریتیە لە 

دڵڕەقلی، بێ رەحمی و فێڵبازی ئەو شتانەی لەگەڵ دنیای دیموكراسی و 

مافەكانی مرۆڤدا زۆر لەیەكەوە دوورن.  
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەم
ڵی  سا

چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید
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18
ئاشنابوون بە بزوتنەوەی 

فیمینیزم
2014كۆمەڵێك نوسەر

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

2014فازل حسێن مەال رەحیمماو تسی تۆنگكتێبی سور 27

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا 30

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

33
گەشتە بێ ئاكامەكانی 

سەركردەیەك
2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەر

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل
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36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان میالد 

ئەلقزی
2015سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58


