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ماکياولی نيکۆلۆ ""Machiavelli, Niccolò
نووسهری ئيتاليايی ر کهوتی  ١٤٦٩/٥/٣له فلۆرانس له دايك بووە و
سا ی  ١٥٢٧ههر له فلۆرانس کۆچی دوايی کردووە .له زانستگه دەرسی
دادپهروەری – مرۆڤخوازی خو ندووە و وەك کارمهند له شاری فلۆرانس
کاری کردوە.
نيکۆلۆ ماکياولی لهگهڵ خو قاندنی کارە سهرەکييهکهی به ناوی "شازادە"
جوو نهوەيهکی زۆری بهتايبهت له ئاست شکاندنی داب و نهريتی مهسيحی
– م تافيزيکی ،بيرداڕ ژيی و باس کی ڕەخناوی لهسهر ياسای و تهکهی
وەڕ خست.
ماکياولی له بنهما هيهکی تا ڕادەيهك ههژار به م خو ندەواری شاری
فلۆرانس گهورە بووە .زۆر زوو لهڕ گهی پهرتووکخانهی ناو ما يانهوە
لهگهڵ کارە کﻼسيکهکانی ئهو سهردەمه ناسياويی پهيدا کرد .به هۆی
ب يمهت بوونيهوە لهو بوارەدا ،وەك گهنج کی ژير ،ر گای ناو دانيشتنهکانی
ناو کۆماری فلۆرانسی ئهو سهردەمهی بۆ کرايهوە .سا ی  ١٤٩٨بوو
به سکرت ری کاروباری دەرەوە و وە مدەری پرسياری سهبارەت به سوپا
و دواتريش وەك سهدرئهعزەمی شووڕا هه بژ ردرا .لهو سا نهدا
سهفهر کی زۆری بۆ دەرەوە و ناوەوەی و ت کردووە .دانيشتن و گفت
وگۆی لهگهڵ لودويگی دوازدەی فهڕانسه ،قهيسهر ماکسيميليان و يۆليۆسی
دووههم -پاپای کاتی خۆی ،کردووە .ههو هکانی لهسهر ئهو دانيشتنانه و
شيکردنهوەيان ،و نهيهك له پ کهاته و بنهمای خاوەن ه زانی ئهو سهردەمه
دەدات به دەستهوە.
شهش ساڵ دواتر ماکياولی له ئيدارەکهی وەدەر نرا .ميديچی ""Medici
وەك بنهما هيهکی ناوبهدەرەوە و بهه زی شاری فلۆرانس ئهويان به تاوانی
پيﻼن زيندانی کرد .ماکياولی لهو سهردەمهدا ڕەنج کی زۆری ک شا به م
ئهوان نهيانتوانی تاوانهکهی بسهلم نن .دوای ئازادبوونی له سا ی ١٥١٣
لهگهڵ ژن و مندا هکانی گهڕايهوە بۆ شاری سان کاسيانۆ ""San Casciano
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له نيزيکی شاری فلۆرانس .له دەسا ی دوای ئهو رووداوە زۆربهی کارە
سياسی – نيزاميهکان و نووسراوە سه تهنهتييهکانی ،وەك ماندراگۆﻻ
" ،(١٥٢٠-١٥١٨) "Mandragolaکه وەك سهرەکيترين ياريی کوم دی
سهردەمی ڕ نسانس ناسراوە ،کۆتايی پ ه نان .له سا ی  ١٥١٩وە هاتا
کۆچی دوايی سهرەڕای ڕ کهوتن و وەرگرتنی چهندين پهيماننامه له ﻻيهن
بنهما هی ميديچيهوە ه شتا نهيتوانی کهسايهتی سياسی پ شوی خۆی زيندوو
بکاتهوە .يهك لهو پهيمان نامانه نووسينی م ژووی شاری فلۆرانس بوو که
له ﻻيهن بنهما هی ميديچيهوە پ ی ئهسپ ردرا.
"شازادە" سا ی  ١٥٣٢له  ٦٩ﻻپهڕەدا به زمانی ئيتاليايی و سا ی
١٧١٤به زمانی ئا مانی وەك نووسراوەيهکی سياسی له چاپ دراوە .لهو
نووسراوەيهدا ماکياولی ت ئۆرييهکی بۆ بيرداڕ ژی له و تهکهيدا
دۆزيوەتهوە که وەك نموونهيهکی ب هاوتا بۆ رۆحيهی ئهخﻼقی و تی ل
هاتووە.
ماکياولی سا ی  ١٥١٣هاوکات لهگهڵ نووسينی "شازادە" بهرههمی
دووههمی دەست پ کرد که باس و گفتوگۆ لهسهر دەيهی يهکهمی م ژووی
ڕۆم به ناوی تيتوس ليۆيۆس " "Titus Liviusبوو که ههشت سا ی خاياند .ئهو
کارە زياتر لهسهر کارت کهری چارەنووسی سياسی خۆی ساغ ببۆوە :دوای
دوورکهوتنهوە له کارەکهی و ههروەها ئاواتی گهڕانهوەی بۆ سهر ه زی
سياسی پ شووی ،بۆته هۆی ئهوەی ژيانی خۆی له ناوچهی سان کاسيانۆ به
شت کی ب فايدە و ههدەردانی کات دابن  .له کت بی شازادە دا ناچاربوون
به پاشهکش و ناچاﻻکبوون له ناو کۆمه گای سياسی ئهو سهردەمه،
ژيان کی فانتازيای سياسی بۆ پ که ناوە که بۆته هۆی ههو دان بۆ
دۆزينهوەی ڕ گايهك بۆ سهرکهوتوويی .ههروەها نووسراوەی شازادە
بهرههمی بارودۆخی سياسی ئهو سهردەمهی ئيتاليايه که نووسهر ههو ی
داوە به ش واز کی ناسيۆناليستی ،و تهکهی له کارت کهری و تانی ب گانه
ڕزگار بکات.
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نووسراوەکه له ت که ويی بارودۆخی سياسی و م ژوويی ئهو سهردەمه
پ کهاتووە .لهو دا ئايين و پرەنسيپی ئهخﻼقی به مهبهستی ڕوونکردنهوە،
شی دەکر نهوە و نرخ و بههايان له و ت و کۆمه گادا هه دەسهنگ نر ت.
ههروەها بنهما و مهبهستی ههموو هه س و کهوتهکانی مرۆڤی ناو کۆمه گا
بۆ پهرەپ دان و گهيشتن به کۆمه گايهکی ئازاد و پڕ له خۆشيی دەناس ن .
پرسياری سهبارەت به پاراستنی دەو هت بۆ ماکياولی پرسيار کی گه ك
سهرەکييه و خو نهر هان دەدات دەو هت له ک شهکانی ئازاد بکات و
مهبهستی کۆتايی ،پ که نانی هه س و کهوت کی ئينسانييه.
زۆربهی بزوتنهوە سياسييهکانی دوای مردنی ماکياولی ،ههو يان داوە به
ش واز کی وردبينانه خۆيان به نووسراەکانيهوە خهريك بکهن .تا سهدەی
ههژدەههميش نووسراوەکانی وەك ت ز کی سهرەکی و گرنگ له ئورووپا
سهير کراوە .شۆڕشی ناسيۆناليستی که لهگهڵ شۆڕشی فهڕەنسه له ئورووپا
دەستيپ کرد ،به تامهزرۆييهوە له ت زەکانی ماکياولی که کيان وەرگرتووە و
کارت کهری ئهو نووسراوانه تا ئهمڕۆش ههستی پ دەکر ت.

در ژەی ههيه ...
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