
35073

سال اول، شماره 3-4
پاییز و زمستان 1397

یک شهریار بی پایان

 دکتر فؤاد حبیبی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

بررسی و نقد کتاب راهنمای خواندن شهریار ماکیاولی

چکیده
ــاری  ــی از آث ــر، یک ــگل وت ــر می ــی، اث ــهریار ماکیاول ــدن ش ــای خوان ــاب راهنم کت
اســت کــه ذیــل مجموعــة راهنمــای خوانــدن آثــار کالســیک از ســوی انتشــارات 
ــوم  ــان عل ــارات ترجم ــی و انتش ــد مالعباس ــت و محم ــر شده اس ــری منتش بلومبزب
انســانی بــه ترجمــه و انتشــار آن بــه زبــان فارســی هّمــت گماشــته اند. میــگل وتــر 
در ایــن اثــر بــا بحــث از بســتر تاریخــی و فکــری برآمــدن نیکولــو ماکیاولــی آغــاز 
ــه طراحــی خوشــه هایی از فصــول  ــه توضیــح شــهریار می کنــد، ســپس دســت ب ب
می زنــد کــه ایده هــای اصلــی اثــر را متمایــز می ســازد و ســرانجام بــا ذکــر برخــی از 
مهم تریــن و برجســته ترین تفاســیر از ماکیاولــی و اثــر او کتــاب خویــش را به پایــان 
ــی  ــه »جمهوری خواه ــوب ب ــنتی منس ــپهر س ــل س ــر ذی ــری وت ــاند. قرارگی می رس
ــه  ــه، ب ــا گرفت ــر پ ــی، کــه در دهه هــای اخی ــار ماکیاول ــش آث تعارض گــرا« در خوان
وی امــکان داده اســت تــا بــه فراســوی اثــری مقدماتــی بــرود و عــالوه بــر تابانــدن 
نــوری درخشــان بــر زوایــای مختلــف شــهریار، همزمــان تفســیری جــدی و قابــل 

تأمــل از آن نیــز عرضــه دارد.

واژه های کلیدی: 
نیکولو ماکیاولی، شهریار، راهنمای خواندن، میگل وتر.

مقدمه
ــر سوفســطایی گری  ــه جنبشــی در براب ــن »فلســفه« به مثاب ــد خیــزش آغازی هرچن
مبتنــی بــود بــر مکالمــات ســقراطی در کــوی و بــرزن آتــن بــا پیــر و جــوان شــهر، 
و اگرچــه به زعــم آلــن بدیــو خطــاب دموکراتیــک، برابــر و همگانــی فلســفه بخشــی 
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اســت درون مانــدگار و ذاتــِی ایــن کنــش فکــری )بدیــو، 1397، ص ص. 51-40(، 
یکــی از مهم تریــن معضالتــی کــه عامــة مخاطبــان فلســفه از دیربــاز بــا آن دســت 
بــه گریبــان بوده انــد ژارگــون خــاص و پیچیــدة ایــن گفتــار اســت. البتــه درســت 
ــری  ــر نابراب ــد آن ب ــفه«، تأکی ــِی »فلس ــک درون ــش دموکراتی ــن گرای ــالف ای برخ
ارزِش شناخت شناســانة اســتدالل های مختلــف، تعریــف ســفت و ســخت چگونگــی 
ــرای  ــای خــاص ب ــزوم آموزش ه ــی، و ل ــک اســتدالل منطق ــه ی سروشــکل دادن ب
آموختــن فلســفیدن، بــه عــالوة دفــاع رایــج فالســفه از تمایــز فضــال و عــوام در فهــم 
امــور بــه تأســیس نهــادی به نــام »آکادمــی« به  دســت بزرگ تریــن شــاگرد ســقراط 
ــی در  ــان عموم ــات و لس ــفی را از حی ــار فلس ــی گفت ــن جدای ــه ای ــد ک ــم ش خت
آگــورا نهادینــه کــرد. از همیــن رو به رغــم حفــظ و حضــور همیشــگی تنــش درونــی 
مزبــور، مابیــن ســویة دموکراتیــک گفتــار فلســفی و وجه غالــب آریســتوکراتیک آن، 
قرائــت متــون فلســفی بــه دانــش و تخصصــی بســیار ویــژه بــدل گردیــد کــه حتــی 
دانش آموختــگان ایــن رشــته از معرفــت نیــز بــرای کامیابــی در آن بــه تحمــل رنــج 
و مــرارت بســیار نیازمنــد هســتند. ایــن معضــل زمانــی بــه اوج خــود می رســد کــه 
کســی بــرای خوانــش متــون اصلــی و دســت اول فالســفه و متفکــران ممتــاز حــوزة 
فلســفی پــا پیــش بگــذارد، آن گاه اســت کــه خواننــده، ولــو ســالک طریــق صعــب 
و دشــوار فلســفه، اغلــب یــا در فهــم غالــب داللت هــای متــون نــاکام می مانــد یــا، 
در بهتریــن حالــت، چنیــن کاری جــز بــه راهنمایــی و دســتگیری اســتادی حــاذق 

ــردد. ــر نمی گ میس
ایــن وضعیــت، از دیربــاز، منجــر بــه رواج گونــه ای از متــون فلســفی شده اســت 
ــوزة  ــت اول ح ــون دس ــاص از مت ــیری خ ــة تفس ــن ارائ ــا در عی ــعی دارد ت ــه س ک
فلســفه، یاریگــر و راهنمــای عالقه منــدان و جوینــدگان ایــن مســیر شــود. به ویــژه 

■ وتر، میگل )1397(. راهنمای خواندن شــهریار 
ماکیاولی، ترجمة محمد مالعباسی، تهران: ترجمان 

علوم انسانی
شابک:  978-600-8091-35-6 
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ــف،  ــار مختل ــة آث ــگارش و ترجم ــاهد ن ــان ش ــر جه ــر در سراس ــای اخی در دهه ه
ذیــل نام هایــی مختلــف، هســتیم کــه بــه تلخیــص و تشــریح قابــل فهــم ایده هــای 
اصلــی فالســفة برجســته اختصــاص دارنــد. مجموعه هایــی کــه مــا نیــز در ایــران، 
به یمــن مــوج عظیــم و جدیــد ترجمه هــای فلســفی، شــاهد انــواع و اقســام 
ــری  ــارات بلومزب ــه انتش ــا ک ــت مجموعه ه ــی از این دس ــا یک ــم. ام ــا بوده ای آن ه
ــوض  ــه ع ــت گماشته اســت ب ــه انتشــار آن هّم )Bloomsbury Publishing( ب
ــورت  ــر، به ص ــدرن و معاص ــا م ــیک ی ــفة کالس ــری فالس ــام فک ــر کل نظ ــه ب تکی
ویــژه کانــون توجــه خویــش را بــر شــرح و توضیــح برخــی از کتــب مهــم و پــرآوازة 
ــن  ــاری از ای ــه آث ــا ب ــة آن ه ــوان از جمل ــه می ت ــرار داده اســت ک ــخ فلســفه ق تاری
قبیــل اشــاره کــرد: سیاســت و مابعدالطبیعــة ارســطو، ضیافــت و جمهــور افالطــون، 
ــوم،  ــری هی ــم بش ــوص فه ــی در خص ــز،  کاوش ــان هاب ــی، لویات ــهریار ماکیاول ش
پدیدارشناســی روح هــگل، جهــان به مثابــه تصــور و اراده شــوپنهاور، فراســوی خیــر 
و شــر نیچــه، هســتی و نیســتی ســارتر، تفــاوت و تکــرار دلــوز و ... . در ایــن میــان 
انتشــارات ترجمــان علــوم انســانی در ایــران نیــز دســت بــه ترجمــة ایــن آثــار زده 
ــاری  ــة آث ــت. از جمل ــی برگردانده اس ــه فارس ــه را ب ــن مجموع ــار ای ــی از آث و برخ
ــه فارســی برگردانــده شــده،  کــه در طــول یــک ســال گذشــته و در ایــن راســتا ب
بایــد بــه اثــر میــگل واتــر ذیــل عنــوان راهنمــای خوانــدن شــهریار ماکیاولــی بــه 
ترجمــة محمــد مالعباســی اشــاره کــرد. اثــری کــه چنان کــه مترجــم نیــز اشــاره 
ــور خــود را از دیگــر آثــار تألیفــی و ترجمــه ای  ــر اثــر مزب ــا تمرکــز ب کرده اســت، ب
در زبــان فارســی کــه قصــد معرفــی و تفســیر کل نظــام ماکیاولــی را دارنــد متمایــز 

می ســازد.

معرفی اثر و نویسنده
کتــاب راهنمــای خوانــدن شــهریار ماکیاولــی اثــر میــگل وتــر اســتاد دانشــگاه فلیندرز 
اســترالیای جنوبــی اســت. وتــر دکتــرای فلســفه از نیواســکول فــور سوشــال ریســرچ 
ــوان  ــل عن ــری را ذی ــل دیگ ــر مفص ــر اث ــد دارد و پیش ت ــاالت متح )NSSR( در ای
مابیــن فــرم و رخــداد: نظریــة ماکیاولــی دربــارة آزادی سیاســی درخصــوص ماکیاولــی 
نگاشته اســت. حــوزة عالیــق میــگل وتــر از ماکیاولــی و کانــت تــا جمهوری خواهــی، 
ــی  ــد مالعباس ــر محم ــم اث ــرد. مترج ــی را دربرمی گی ــات سیاس ــم و الهی نولیبرالیس
اســت.  مــدرس  تربیــت  دانشــگاه  در  جامعه شناســی  دکتــرای  دانش آموختــة 

مالعباســی همچنیــن جانشــین  ســردبیر ســایت و فصلنامــة ترجمــان اســت.
کتــاب راهنمــای خوانــدن شــهریار ماکیاولــی بــا »ســخن ناشــر« آغــاز می شــود 
و ســپس بــا »مقدمــة مترجــم« ادامــه می یابــد کــه بــه برخــی از اطالعــات اولیــه، 
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ــی در  ــرو ماکیاولی پژوه ــی در قلم ــای واژگان ــی از انتخاب ه ــارة برخ ــل درب فی المث
ــر می شــویم کــه عبــارت اســت  ــت خــود اث ــران اختصــاص دارد. آن گاه وارد قرائ ای
ــرای مطالعــات بیشــتر«،  ــا بخش هایــی همچــون »ب از 9 فصــل کــه دســت آخــر ب

ــد.  ــان می رس ــه« به پای ــه«، و »نمای ــع«، »واژه نام ــت ها«، »مناب »پی نوش
ــد  ــاب را تشــکیل می دهن ــی کت ــة اصل ــه بدن ــور ک ــن 9 فصــل مذک ــا عناوی ام
بــه قــرار ذیــل هســتند: 1. »نوزایــش و "بزنــگاه" ماکیاولــی«، کــه شــامل 
ــون: »زندگــی یــک مــورخ سیاســی«، »تعلیمــات  زیرعنوان هایــی اســت همچ
ــای  ــی«. 2. »نم ــرای زندگ ــخ ب ــا ارزش تاری ــش ی ــت«، و »نوزای ــوزگار سیاس آم
ــی اســت از  ــامل زیرعنوان های ــه ش ــه و فلســفه«، ک ــة خطاب ــهریار به منزل ــی: ش کل
قبیــل: »شــهریار و علــم سیاســت«، و »نقشــة ایــن راهنمــای خوانــدن«. 3. »اغــوای 
ــاً یــک زیــر عنــوان:  ــا صرف ــه لورنتســو دی مدیچــی«، فصلــی ب شــهریار: تقدیــم ب
ــا ششــم«، کــه  ــت: فصــل اول ت »پرســش های تمرینــی«. 4. »فراچنــگ آوردن دول
زیــر عنوان هــای آن عبارتنــد از: »درســی مفیــد بــرای پادشــاهان«، »پــدران 
بنیان گــذار و بقیــة اســطوره ها«، و »پرســش های تمرینــی«. 5. »نگاه داشــت 
ــش های  ــوان »پرس ــر عن ــان زی ــاً هم ــه صرف ــم«، ک ــا ده ــم ت ــل هفت ــه: فص جامع
تمرینــی« را دارد. 6. »مســلح کــردن مــردم: فصل هــای یازدهــم تــا چهاردهــم«، بــا 
یــک زیــر عنــوان: »پرســش های تمرینــی«. 7. »شــهریار جدیــد در آینــه می نگــرد: 
فصل هــای پانزدهــم تــا بیســت و ســوم«، بــا زیــر عنــوان: »پرســش های تمرینــی«. 
ــا  ــارم ت ــای بیســت و چه ــمان: فصل ه ــردن آس 8. »خلع ســالح بخــت و مســلح ک
ــش های  ــلح اند« و »پرس ــمان ها مس ــای: »آس ــر عنوان ه ــا زی ــم«، ب ــت و شش بیس
ــی همچــون:  ــر عنوان های ــا زی ــا«، ب ــی«. و ســرانجام، 9. »تفســیرها و تأثیره تمرین
ــی،  ــی«، »ماکیاول ــی جمهوری خواه ــی حام ــر«، »ماکیاول ــوزگار ش ــی، آم »ماکیاول

ــت«. ــدع مصلحــت دول ــی، مب ــگام«، و »ماکیاول کمونیســت زودهن

بررسی و نقد شکلی اثر
یکــی از ابداعــات ارزشــمند نشــر ترجمــان علــوم انســانی، در ترجمــة فارســی اثــر، 
ــد  ــادی امــر توجــه مخاطــب را به خــود جلــب می کنــد طــرح جل کــه در همــان ب
متفــاوت کتاب هــای مجموعــة »راهنمــای خوانــدن...« اســت. در طــرح جلــد همــة 
ــی،  ــهریار ماکیاول ــدن ش ــای خوان ــه راهنم ــه، و از جمل ــن مجموع ــای ای کتاب ه
ــم  ــن می بینی ــی امروزی ــت لباس های ــور را در هیئ ــر مزب ــال متفک ــری از تمث تصوی
ــه  ــور را ب ــن تص ــد ای ــری، می توان ــن تصاوی ــودن چنی ــه ب ــدا از جالب توج ــه ج ک
ــن  ــدام از ای ــی هرک ــی و تاریخ ــل زمان ــم فواص ــه به رغ ــد ک ــال  ده ــب انتق مخاط
متفکــران، خواننــده نــه بــا شــخصی متعلــق بــه روزگارانــی دیگــر و لــذا نامرتبــط بــه 
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حــال حاضــر وی، بــل بــا کســی طــرف اســت کــه می توانــد کمــاکان »معاصــر« و 
لــذا طــرف خطــاب وی باشــد. 

امــا خــود ســبک نــگارش متــن اصلــی نیــز واجــد ویژگی هــای درخــور توجهــی 
اســت کــه آن را شایســتة عنایــت ویــژة مخاطبــان ایــن حــوزه می ســازد. فصل هــای 
ــن  ــاز می شــود و ای ــا بحــث از »عصــر رنســانس« و »لحظــة ماکیاولیــن« آغ ــاب ب کت
ــه ای  ــی رابط ــد. یعن ــظ می کن ــر آن را حف ــه آخ ــا ب ــاب ت ــه کل کت ــت ک ــی اس تنش
ــال  ــاب: اتص ــث کت ــورد بح ــر م ــروف اث ــرف و مظ ــن ظ ــر مابی ــی و جدایی ناپذی درون
)conjuncture( ایتالیــای عصــر رنســانس و عمــل اتصالــی )conjunctural( نگارش 
شــهریار در آن وضعیــت. بــر همیــن اســاس شــاهد نــگارش فصل هایــی هســتیم کــه 
پیــش از ورود بــه بحــث بررســی متــن کتــاب، بســتر تاریخــی ایتالیــای عصــر رنســانس 
را بــه تفصیــل توضیــح می دهــد. تخصیــص فصلــی جداگانــه بــه »تقدیم نامــة« کتــاب 
یکــی دیگــر از فراســت های ارزشــمند مؤلــف اســت کــه مهــر تأییــدی اســت بــر تســلط 

او بــر مباحــث بســیارِ درگرفتــه دربــارة ایــن بخــش آغازیــن شــهریار.
ــه  ــتی دســت ب ــش، به درس ــاب خوی ــدی کت ــر، در فصل بن ــگل وت ــه می در ادام
ــی  ــترک موضوع ــی مش ــل مضمون ــه ذی ــد ک ــول می زن ــه هایی از فص ــاد خوش ایج
محــوری و بنیادینــی را شــرح می دهــد. بــرای نمونــه، وتــر در همیــن راســتا بحــث 
ــازد؛  ــز می س ــه« متمای ــت جامع ــث »نگاه داش ــت« را از مبح ــگ آوردن دول »فراچن
ــی  ــب فصول ــه در قال ــن ن ــن مضامی ــدام از ای ــد هرک ــازه می ده ــه اج ــدی ک تمهی
منفــرد و پراکنــده، بلکــه در پیونــد بــا فصــول مشابه شــان مــورد توجــه و بررســی 
قــرار گیرنــد. چنیــن رویــه ای در کل فرمــی را به وجــود آورده اســت کــه به موجــب 
آن حتــی نگاهــی مختصــر بــه فهرســت کتــاب می توانــد راهنمایــی بــرای خوانــدن 
ــای  ــوط راهنم ــه خط ــی ک ــد، خوانش ــه کن ــب عرض ــه مخاط ــی ب ــهریار ماکیاول ش
آن نــه صــرف عنــوان عــددی فصــول شــاهکار مزبــور بلکــه دغدغــه و دلمشــغولی 

ــان گران ســنگ اســت. ــری چن ــف اث محــوری مؤل

بررسی و نقد محتوای اثر
ــاب  ــرده، کت ــر ک ــش ذک ــگزاری کتاب ــش سپاس ــر در بخ ــگل وت ــود می ــه خ چنان ک
ــی اســت.  ــارة ماکیاول ــی دومیــن کتــاب وی درب ــدن شــهریار ماکیاول راهنمــای خوان
امــا نکتــة جالبــی کــه وتــر در همیــن بخــش متذکــر می شــود ایــن اســت کــه وی 
ــارة  ــی درب ــة ماکیاول ــداد: نظری ــرم و رخ ــن ف ــت، »مابی ــر نخس ــگارش اث ــس از ن پ
ــا  ــرود امــا آشــنایی ب آزادی سیاســی«، قصــد نداشته اســت دیگــر ســراغ ماکیاولــی ب
ــی همچــون فیلیپــو دل لوکــّزه، جــان مــک کورمیــک، جرمــی  آرای ماکیاولی پژوهان
ــی  ــش از ماکیاول ــیر خوی ــازی تفس ــه بازس ــپوزیتو و ... وی را ب ــو اس ــاس، روبرت بارت
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ــر مبحــث »لحظــة  ــا حــدودی، خــود را در تأکیــد ب ترغیــب می کنــد. امــری کــه، ت
ــوکاک  ــه پ ــی ک ــن« )the Machiavellian moment(، به تأســی از بحث ماکیاولی
ــت  ــت، و محوری ــه در آن کاویده اس ــش از هم ــک بی ــک کورمی ــاخته و م ــرح س مط
ــا انبــوه خلــق  تعــارض و نقــش کلیــدی هستی شناســانه و معرفت شناســانة مــردم ی
نــزد ماکیاولــی، بــه تأســی از کســانی همچــون دل لوکــّزه و بارتــاس، نشــان می دهــد.

ــز  ــهریار متمرک ــاب ش ــی کت ــور اصل ــه مح ــر س ــاه ب ــال کوت ــن مج ــر در ای اگ
شــویم، یعنــی آغــاز، اوج، و فرجــام اثــر، می توانیــم بــه یــک جمع بنــدی از 
ــش از  ــی پی ــر، حت ــد. وت ــت می ده ــهریار به دس ــر از ش ــه وت ــیم ک ــیری برس تفس
بحــث دربــارة »تقدیم نامــة« کتــاب، وارد بحــث راجع بــه یکــی از مهم تریــن 
ــود:  ــی می ش ــفة سیاس ــی در فلس ــی ماکیاول ــالب کپرنیک ــن انق ــتون های بنیادی س
»بــاز کــردن عرصــة سیاســت بــرای کنشــگری مــردم کــه تــا بــدان زمــان مطــرود 
ــن  ــاد مابی ــارة تض ــه درب ــن مجادل ــا ای ــگان ب ــر، 1396، ص. 63(. هم ــد« )وت بودن
ــة  ــا معادل ــه ب ــوری«، ک ــی جمه ــِی »حام ــهریار« و ماکیاول ــح ش ــِی »ناص ماکیاول
»شــهریار علیــه گفتارهــا« مســتند می شــود، آشــنا هســتند. امــا چنان کــه 
ــر  ــای اخی ــول دهه ه ــق دارد در ط ــدان تعل ــوع ب ــز در مجم ــر نی ــه وت ــنتی ک س
نشــان داده اســت، برخــالف اغلــب هــواداران جمهوری خــواه ماکیاولــی، بجــز 
اســپینوزا، نبایــد دلبســتگی ماکیاولــی را در اظهــارات آشــکارا آزادی خواهانــة وی در 
»گفتارهــا«، بلکــه در تمامــی بخش هــای شــهریاری جســت کــه تاکنــون همچــون 

ــده اند. ــه ش ــواه اقام ــوف جمهوری خ ــک فیلس ــام ی ــه وی در مق ــندی علی س
اگــر قصــد داشــته باشــیم چنیــن داعیــه ای را بــه قضــاوت بنشــینیم، 
ــرود  ــی مط ــه منش ــی ک ــم؛ جای ــر نمی یابی ــة« اث ــر از »تقدیم نام ــی را بهت هیچ جای
ــی  ــن شــرایط سیاســی، اقتصــادی و اجتماع ــس، در بدتری ــاکاِم فلوران ــورِی ن جمه
ممکــن، یعنــی در تبعیــد و تنهایــی، اثــری را بــه یکــی از اعضــای خانــدان حاکــم 
مدیچــی تقدیــم می کنــد کــه عــالوه بــر داللت هــای درونــی متــن بــا ایــن هــدف 
نگاشــته شده اســت کــه راقــم ســطور مزبــور را از تبعیــد و طــرد خالصــی بخشــد. 
در همین جاســت کــه ماکیاولــی، ایــن فرزنــد حقوق دانــی فروپایــه، یــک تبعیــدی 
جمهوری خــواه، مدعــی فهمــی از »امــور روزگار حاضــر« و »پژوهــش در آثــار 
ــا  ــد ت ــال می ده ــه وی مج ــگاران« ب ــون »منظره ن ــه همچ ــود ک ــتانیان« می ش باس
واجــد شــناختی دقیــق، و حتــی بهتــر از شــهریار و کل خانــدان واالتبــار وی، گــردد؛ 
چــرا کــه بایــد هماننــد خــود ماکیاولــی، و بــه واژگان خــود او، »بــرای دریافــت نهــاد 

ــی، 1394،  ص. 54(.  ــود )ماکیاول ــه تمامــی از مــردم« ب شــهریاران، ب
کانــون دوم شــهریار، نقطــة اوج اثــر مزبــور، فصــل نهــم کتاب اســت، »در باب شــهریاری 
ــد )دل لوکــّزه،  مردمــی«، فصلــی کــه دل لوکــّزه آن را »هســتة واقعــی شــهریار« می خوان
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1397، ص. 168(. جایــی کــه محــل بحــث و تمرکــز برخــی از مفســرانی در زمانــة معاصــر 
بــوده کــه در قلــب شــهریار بــر نقــش برســازندة ســوژه ای سیاســی متمرکــز شــده اند کــه 
ــار  ــد تب ــه و فاق ــان فروپای ــه مطــرح ساخته اســت: مردم ــر، در تقدیم نام ــی، پیش ت ماکیاول
ــر برتــری موضــع معرفت شــناختی  اشــرافی )popoli(. اگــر ماکیاولــی در »تقدیم نامــه« ب
ــرای فهــم قــدرت سیاســی تأکیــد می کنــد، در فصــل نهــم از برتــری  مردمــان فروپایــه ب
هستی شــناختی آن هــا در برپایــی یــک قــدرت سیاســی پایــدار و برخــوردار از »امنیــت« 
دفــاع می کنــد. هرچنــد، مــا در شــهریار در ســاحت قســمی نظــم سیاســی قــرار داریــم کــه 
ــن  ــز ای ــا حتــی در چنیــن وضعیتــی نی ــل فرمــان شــهریار اداره می شــود، ام کمــاکان ذی
»طبــع مــردم« کــه تــن نــدادن بــه ســلطه، یــا همــان میــل بــه آزادی، اســت کــه بســی 
ــد  ــه ســتمگری، می توان ــا همــان میــل ب ــه ســلطه داشــتن، ی ــزرگان« ب بهتــر از »طبــع ب
ضامــن »امنیــت« و »پایــداری« حکومــت شــهریار باشــد. فصــل نهــم کــه اوج فصولی اســت 
مختــص بــه چگونگــی »نگه داشــت جامعــه« ضمــن دفاعــی رادیــکال و بی نظیــر از خصلــت 
ســازنده و ایجابــی تعــارض و آنتاگونیســم اجتماعــی مابیــن طبــع آزادی خــواه مــردم و طبــع 
 originary( »ســلطه جو بــزرگان، چیــزی کــه لفــور آن را »شــقاق آغازیــن امــر اجتماعــی
division of the social( می خوانــد )بنگریــد بــه بــراو، 1396، ص ص. 85-95(، آشــکارا 
شــهریار را توصیــه بــه جانبــداری از مــردم و ایســتادن در کنــار ایشــان می کنــد: »برخــالف 
ــم  ــا نه ــم ت ــای هفت ــی در فصل ه ــرب، ماکیاول ــی در غ ــی قبل ــمندان سیاس ــة اندیش هم
اســتدالل می کنــد کــه شــهریار می توانــد بــه جــای تکیــه بــر اشــراف جامعــه و نخبــگاِن 
»شــکوهمند« و »ثروتمنــد«، صرفــاً بــا تکیــه بــر حمایــت مــردم، دولــت خــود را تأســیس 

کنــد و جایــگاه و موقعیــت خــود را محکــم نمایــد« )وتــر، 1396، ص. 108(.
دســت آخر فصــل پایانــی شــهریار، »فراخوانشــی بــه رهانیــدن ایتالیــا از چنــگال 
بربــران«، کــه ســرانجام شــهریاری کــه بــا همــة فنــون و رمــوز باســتانی و مــدرن 
ــردم، و  ــردم، تســلیح م ــکای م ــه ات ــت ب ــت، حفاظــت از دول ــارة تأســیس دول درب
چگونگــی متکثــر ســاختن بــدن خــودش بــا آموختــن از ماجــرای خیــرون کنتائــور 
آشــنا شده اســت در مقابــل یکــی از محوری تریــن ایده هــای ماکیاولــی قــرار 
ــی  ــای ناگهان ــه و چرخــش  و پیچش ه ــا زمان ــردن ب ــه ک ــرد: چگونگــی مقابل می گی
ــا  ــتی، ب ــم به درس ــر، بازه ــت )Fortuna(. وت ــو )Virtù( و بخ ــة ویرت آن: موازن
ــی  ــوان نهای ــن فراخ ــش از ای ــی پی ــه ماکیاول ــی ای ک ــای پایان ــه فصل ه ــاره ب اش
نگاشته اســت، بــر ایــن برخــورد تعیین کننــده انگشــت می نهــد و بــه بحثــی 
ــر بخــت  ــدرت تفوق ناپذی ــی از ق ــارة ریشــه های فلســفی تلق مفصــل و جــذاب درب
ــری  ــوآوری نظ ــت ن ــت و عظم ــاً اهمی ــه دقیق ــی ک ــث مفصل ــد. بح ــت می زن دس
ــیاری  ــه بس ــی ک ــد. در حال ــیم می کن ــب ترس ــم مخاط ــش چش ــی را پی ماکیاول
ــرة  ــیم چه ــعی در ترس ــی س ــة سیاس ــوزة اندیش ــج در ح ــگاهی رای ــب دانش از کت
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ــد، فصــل  ــوم سیاســی« مــدرن و آکادمیــک دارن ــة پیشــگام »عل ــی به منزل ماکیاول
بیست وششــم دقیقــاً خصلــت »اتصالــی« ایــن متفکــر برجســته را نشــان می دهــد. 
چــرا کــه ماکیاولــی، ایــن »گالیلــة علــم سیاســت«، درســت در اوج برجســته ترین 
ــاز می شــود،  ــای آن دوران آغ ــار ایتالی ــه وضعیــت فالکت ب ــا اشــاره ب ــه ب ــرش ک اث
بــه اتــکای فلســفة اتمیســتی ناظــر بــر کــژروی ناگهانــی در مســیر اتم هــا 
ــل  ــاع عم ــا و امتن ــر ایتالی ــای ناگزی ــه فن ــم دادن ب ــوض حک ــه ع )clinamen(، ب
ــد )دل  ــوان خوان ــت می ت ــاد« وضعی ــه »فس ــب آن چ ــش به موج ــر رهایی بخ و تفک
ــرای  لوکــّزه، 1397، ص. 151(، از ایــن ایــده دفــاع می کنــد کــه لحظــة مســاعد ب

به پاخاســتن شــهریار، دقیقــاً همین جــا و هم اینــک، فرارسیده اســت.

ارزیابی نهایی اثر
ــر  ــی اث ــر فارس ــگفتار ناش ــی در پیش ــه حت ــش از آن ک ــی بی ــل، بس ــن تفاصی ــا ای ب
ــری اســت ارزشــمند و  ــی اث ــدن شــهریار ماکیاول ــای خوان ــاب راهنم ــم، کت می خوانی
درخــور مطالعــه بــرای هــر آن کســی کــه عالقه ای به فلســفة سیاســی و مســائل مربوط 
بــه دولــت، سیاســت و حکمرانــی دارد. چــرا کــه کتــاب وتــر نه فقــط فصــل بــه فصــل 
ــد، بلکــه به تأســی از خــود  ــی می کن ــر معرف ــن اث ــی را در ای ــی ماکیاول ایده هــای اصل
ــر برتــری جایــگاه  او از موضعــی ایــن ایده هــا را مطــرح می کنــد کــه اســتوار اســت ب
هستی شــناختی و معرفت شــناختی مــردم )popolo(، طبــع ایشــان و ویرتویــی کــه، 
بــه تعبیــر آلتوســر، بایــد »آب دیــده« ســازند تــا در هنگامــة طغیــان »رودخانة وحشــِی 
بخــت« موجبــات امنیــت و آزادی دولــت و مملکــت، اعــم از جمهــوری و شــهریاری، 
ــت و  ــن قرائ ــلطة دیری ــه س ــه ب ــا توج ــژه ب ــردی به وی ــن رویک ــد. چنی ــم آورن را فراه
تفســیری از ماکیاولــی، و به ویــژه شــهریار، واجــد اهمیتــی مضاعــف می شــود کــه ایــن 
ــواع و  ــی ان ــه قربان ــت اندیشــه های اش ب ــخ دریاف ــدر را در طــول تاری فیلســوف گران ق
ــا »مشــاور  ــدل ساخته اســت، از »آمــوزگار شــر« ت اقســام القــاب و اتهامــات موهــن ب

ــی«.  ــوگ ملی گرای ــن اواخــر، »ایدئول ــه در ای ــاران« و، از جمل جب
و  رایــج  تفاســیر  چنیــن  پیــکار  بــه  رفتــن  به منظــور  وتــر  میــگل 
ــی،  ــر فلســفة سیاســی ماکیاول ــش ب ــکای تســلط خوی ــه ات فروکاســت گرایانه ای، ب
ــهریار  ــدن ش ــای خوان ــار وی، در راهنم ــر از آث ــیر معاص ــن تفاس ــاری از بهتری و ی
ــد  ــه گام می نه ــی و اولی ــری مقدمات ــرف اث ــوی ص ــه فراس ــتی ب ــی، به راس ماکیاول
ــدارک  ــی ت ــة راهنمای ــزرگ نقش ــر ب ــن متفک ــد آراء ای ــب عالقه من ــرای مخاط و ب
ــة  ــری زمان ــی و فک ــترهای سیاس ــا بس ــن، ب ــد ممک ــا ح ــه وی را، ت ــد ک می بین
ــنا  ــار وی آش ــر از آث ــیر معاص ــهریار و تفاس ــاب ش ــی کت ــن اصل ــی، مضامی ماکیاول
ــای  ــت تزه ــا قرائ ــب ب ــا مخاط ــد ت ــم می کن ــی فراه ــب امکان ــازد. بدین ترتی می س
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اصلــی ماکیاولــی در هــر کــدام از بخش هــا و فصــول شــهریار دریابــد چــرا و تــا چــه 
ــا »ناصــح  ــوزگار شــر« ی ــی همچــون »آم ــه القاب ــی ب ــردن ماکیاول ــدازه متصف ک ان
ــی  ــه حت ــد چگون ــان می ده ــر نش ــل وت ــت. فی المث ــه و نارواس ــاران« بی پای جب
ــدی  ــر ج ــد ب ــون تأکی ــتی همچ ــتوکراتیک و میلیتاریس ــر آریس ــی به ظاه در بحث
گرفتــن جنــگ و برتــری »ســپاه نیکــو« بــر هــر مقولــه و عامــل دیگــری، و به ویــژه 
»قوانیــن نیکــو«، ماکیاولــی از منظــری دموکراتیــک و مردمــی بــه مســئله می نگــرد 
ــر  ــه دســت مایة استوارســاختن پایه هــای شــهریاری ب و خــود همیــن موضــوع را ب

ــر، 1396، ص ص. 133-123(. ــد )وت ــل می کن ــردم تبدی ــتون م ــنگ س س
ــی  ــر از ماکیاول ــیر معاص ــه تفاس ــه ب ــاب ک ــی کت ــش نهای ــن بخ ــا در همی ام
اختصــاص دارد، میــگل وتــر، برخــالف اغلــب بخش هــای کتــاب، به ســبب رعایــت 
ــی  ــتة ماکیاول ــران برجس ــرح آراء مفس ــر، در ش ــوم دیگ ــل نامعل ــا دالی ــار، ی اختص
بســیار عجوالنــه دســت بــه قلــم برده اســت. بــرای مثــال وتــر تفســیر کلــود لفــور 
ــد  ــح می ده ــطر توضی ــش س ــا در ش ــهریار، را تنه ــژه ش ــی، و به وی ــار ماکیاول از آث
کــه عــالوه بــر اختصــار و نامفهوم مانــدن آن بــرای مخاطبــی کــه به نحــوی 
دیگــر نقــداً از آن آگاه نیســت، خطایــی اســت جــدی بــرای کتابــی کــه قصــد دارد 
مخاطــب را بــا شــرح های برجســتة معاصــر از اثــر مــورد بحــث آشــنا ســازد. تنهــا 
ــر خویــش راجــع  ــی آلتوســر، در دیباچــة اث ــم کــه لوی ــاد آوری ــه ی کافــی اســت ب
ــچ  ــد: »هی ــه می گوی ــرش چ ــور و اث ــارة لف ــا« درب ــی و م ــی، »ماکیاول ــه ماکیاول ب
ــم  ــنده ای نمی شناس ــارة نویس ــمندانه ای را درب ــه و هوش ــن تیزبینان ــل چنی تحلی
ــرت  ــرق در حی ــش را غ ــان خوی ــواره مخاطب ــارش، هم ــگارش آث ــان ن ــه، از زم ک
ــه  ــه ب ــم ک ــا نمی شناس ــهریار و گفتاره ــارة ش ــرحی درب ــچ ش ــت ... هی ــرده اس ک
ایــن انــدازه در راه فهــم طــرح ذهنــی و ســبک بیــان ماکیاولــی پیــش رفتــه باشــد« 
ــتر،  ــی بیش ــا تفصیل ــر ب ــه وت ــت ک ــی اس ــن در حال ــر، 1396، ص. 45(. ای )آلتوس
ــود  ــیر خ ــه تفس ــوم، ب ــن و مفه ــدان مبّی ــذا نه چن ــنده و ل ــز نابس ــد آن نی  هرچن

آلتوسر می پردازد. 
ــی  ــر به خوب ــت وت ــدی1، در نهای ــه ج ــهود و البت ــف مش ــن ضع ــم ای ــا، به رغ ام
ــا توجــه  ــرا ب ــد. زی ــر دوش گرفته اســت برمی آی ــه ب ــالت ســنگینی ک ــدة رس از عه
1. هرچنــد آشــکار اســت کــه کتــاب وتــر اثــری اســت مقدماتــی بــرای آشــنایی اولیــه بــا شــهریار 
ماکیاولــی، امــا بــا توجــه بــه قــدرت تبیینــی ای کــه اثــر وتــر در بخش هــای دیگــر از خــود نشــان 
می دهــد و همچنیــن، گســتردگی و تنــوع وســیع تفاســیر از ماکیاولــی، چنیــن ضعفــی در برقــراری 
ــرای مثــال  ارتبــاط بیــن ماکیاولــی و اتصــال معاصــر را نمی تــوان نقصــی کوچــک قلمــداد کــرد. ب
دل لوکــّزه بــرای بحــث از دریافت هــای مختلــف از ماکیاولــی قریــب 100 صفحــه از اثــر خویــش را 
ــر، از  ــیر معاص ــن تفاس ــی از مهم تری ــرح برخ ــز در ش ــد وی نی ــد، هرچن ــاص می ده ــا اختص بدان ه
جملــه مهم تریــن آن هــا شــرح کلــود لفــور از ماکیاولــی، قصــور مــی ورزد و نمی توانــد حــق مطلــب 

ــد. ــی ادا کن را به تمام
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بــه گــزارة کروچــه در بــاب »معمــای همــواره ناگشــودة« ماکیاولــی، وتــر به ســهم 
خویــش اگــر نــه بــه حــل ایــن معمــا، بلکــه بــه شــناختی بهتــر از خــوِد ایــن معمــا 
ــر، در  ــک و مختص ــری کوچ ــب اث ــر، در قال ــت. وت ــور کرده اس ــهمی درخ ادای س
ــگاه  ــد جای ــه بای ــی نشــان می دهــد کــه چگون ــدن شــهریار ماکیاول راهنمــای خوان
ــر  ــرآغاز تفک ــطا و س ــرون وس ــیحی ق ــر مس ــان تفک ــی را در پای ــی ماکیاول بینابین
ــد  ــه بای ــه وی نشــان می دهــد چگون ــم. از جمل ــد درک کنی ــی ســده های بع لیبرال
ســبک نــگارش خــاص شــهریار را درک و فهــم کــرد، مســئله ای کــه همــواره یکــی 
ــه  ــبکی ک ــی س ــت. یعن ــان بوده اس ــالف ماکیاولی پژوه ــث و اخت ــای بح از کانون ه
ــی  ــون علم ــر مت ــم ب ــد و ه ــی می مان ــرون ماض ــای ق ــه نصیحت الملوک ه ــم ب ه
ــال  ــن ح ــد، و در عی ــتی می کن ــی پیش دس ــده های آت ــج در س ــتی رای پوزیتیویس
ــش  ــه ورای اتصــال خوی ــه ب ــی ک ــی اتصال ــم نیســت: متن ــن دو ه ــدام از ای هیچ ک
ــکان و  ــل اعمــال در هــر م ــای عصــر رنســانس و قاب مــی رود، متنــی خــاص ایتالی

زمــان دیگــر.
ــی از  ــته بندی خاص ــة دس ــا ارائ ــم، ب ــه گفتی ــن، چنان ک ــر همچنی ــگل وت می
فصــول مختلــف کتــاب شــهریار، بــه مخاطــب کمــک می کنــد تــا پــس از خوانــش 
ــاب  ــای کت ــدام از بخش ه ــر ک ــی ه ــتدالل های اصل ــم اس ــه تنظی ــی ب ــن اصل مت
در کنــار هــم بپــردازد. و بدیــن ترتیــب امکانــی فراهــم می کنــد تــا انبــوه تزهــای 
درخشــان و گاه برق آســای ماکیاولــی، کــه در میانــة انبوهــی از داســتان ها و 
مثال هــای باســتانیان و معاصــران وی رهــا می شــوند، مخاطــب را سرگشــته نســازد. 
ابن میمــون  چنان کــه  به راســتی،  را  وتــر  اثــر  می تــوان  کــه  ازهمین روســت 
خوانــد،  ماکیاولــی  تفکــر  وادی  سرگشــتگاِن«  بــرای  »راهنمایــی  می گفــت، 
مخاطبــان سرگشــته ای کــه نــه از فقــدان نقشــة راهنمــای الزم کــه از شــمار فــراوان 
ــزی را  ــای او چی ــی از ایده ه ــی کل ــه ورای مختصات ــد ک ــه هایی در حیران ان نقش

ــد. ــان نمی دهن نش
ــهریار  ــدن ش ــای خوان ــوان راهنم ــور می ت ــکات مذک ــع ن ــه جمی ــه ب ــا توج ب
ــی دانســت. چــرا کــه میــگل  ــراز تفســیر شــهریار ماکیاول ــری در ت ــی را اث ماکیاول
ــه  ــش را ب ــن خوی ــق و ِدی ــی، تعل ــورت تلویح ــاب، به ص ــاز کت ــان آغ ــر از هم وت
قرائتــی مشــخص اعــالم می کنــد و تــا پایــان بــر همیــن اســاس تفســیری مشــخص 
از شــهریار را مطــرح می کننــد کــه براســاس تقســیم بندی خــود او در زمــرة 
ــی، کــه در  ــه ماکیاول ــه« قــرار می گیــرد. ایــن رویکــرد ب تفاســیر »جمهوری خواهان
ــا،  ــوی از انح ــت، به نح ــه یافته اس ــر از همیش ــی قدرتمندت ــر پژواک ــای اخی دهه ه
بخشــی از تالشــی اســت کــه آلتوســر از آن بــه »نجــات« ماکیاولــی از »تنهایــی« اش 
ــر  ــد مگ ــر، کاری نمی کن ــم آلتوس ــی، به زع ــات نجات ــن عملی ــد. چنی ــاد می کن ی
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فعال ســازی تنش هــای دموکراتیــک، رادیــکال و ضــد جریــان غالــب قراردادگرایــی 
ــری  ــاختمان فک ــای س ــویه ها و زوای ــی س ــدگار تمام ــه درون مان ــم ک و لیبرالیس
ــی،  ــا تکــرار ژســت ماکیاول ــد همــراه شــود ب ــن کنشــی بای ــی اســت. چنی ماکیاول
یعنــی اتخــاذ همــان موضــع وی و در نتیجــه آمادگــی بــرای قرارگیــری در معــرض 
ــا وی را  ــد ام ــی نتازن ــه ماکیاول ــر ب ــاید دیگ ــه ش ــانی ک ــات کس ــالت و اتهام حم
ــب  ــانند و از قل ــتس می نش ــت پروکروس ــر تخ ــت گرایانه ب ــیری فروکاس ــا تفاس ب
فلســفة نخســتین نظریه پــرداز ســوژگی سیاســی مــردم در جهــان مــدرن مفاهیــم 
ــردم  ــر م ــزرگان ب ــراف و ب ــع اش ــری موض ــی و برت ــرای اقتدارگرای ــی ب و ایده های

ــد. ــتنتاج می کنن اس

راهنمای خواندن شهریار ماکیاولی و ما
ــا  ــی ب ــدن شــهریار ماکیاول ــای خوان ــری همچــون راهنم ــرای بحــث از رابطــة اث ب
ــه رابطــة  ــد نخســت ب ــم، بای ــه در آن به ســر می بری ــت خاصــی ک ــا وضعی ــا، و ب م
ماکیاولــی و شــهریار بــا خودمــان بپردازیــم تــا بتوانیــم جایــگاه »راهنمــای« فهــم 
ــم،  ــون گفتی ــازیم. برحســب آن چــه تاکن ــز مشــخص س ــور را نی ــر مزب ــف و اث مؤل
شــهریار ماکیاولــی اثــر بی نظیــری اســت کــه مؤلــف از همــان نخســتین ســطور آن 
طوفانــی بــه راه می انــدازد کــه بنــای هــزاران ســال خوارداشــت و تحقیــر مــردم و 
ــر  ــب اث ــی در قل ــزل می ســازد. همچنیــن، ماکیاول شــناخت و فهــم ایشــان را متزل
خویــش مدعــی می شــود حیــات ســرزنده و پویــای یــک دولــت، حفــظ و امنیــت 
ــرای  ــردم ب ــة م ــع عام ــروز طب ــه ب ــدان دادن ب ــرو می ــه در گ آن، و آزادی اش هم
ــرانجام او،  ــت. س ــلطه جویی اس ــه س ــراف ب ــل اش ــر می ــتادگی در براب آزادی و ایس
ــده، در  ــل، کارا و آب دی ــی قاب ــه ویرتوی ــردم ب ــلیح م ــت تس ــان دادن اهمی ــا نش ب
ــی  ــه ویرتوی ــدرت بخــت، آن ک ــة زور و ق ــم هم ــه به رغ ــرد ک ــان نتیجــه می گی پای
را از پیــش بــرای مقابلــه بــا چرخش هــای ناگهانــی »رود ســرکش و وحشــی 
ــای  ــه نابســامانی ایتالی ــی ب ــة وضعیت ــی در میان ــده باشــد، حت ــدارک دی بخــت« ت
تکه پــاره و ضعیــف اوایــل ســدة شــانزدهم، می توانــد، تــا حــدودی همچــون 
ــت  ــت و مل ــعادت دول ــه س ــان ب ــد و همزم ــه یاب ــع غلب ــر موان ــا، ب ــزاره بورج  چ

چنگ بزند.
ــر و  ــگل وت ــه می ــت ک ــیری اس ــان تفس ــاً هم ــن دقیق ــه ای ــه این ک ــر ب نظ
ــد  ــی می توان ــا و ماکیاول ــة م ــد، مواجه ــت می دهن ــه دس ــی ب ــرش از ماکیاول اث
ــر  ــیر وت ــرح و تفس ــی ش ــون اصل ــه کان ــد ک ــی روی ده ــن نقاط ــاً در همی دقیق
ــة  ــة عام ــع آزادی خواهان ــان طب ــردم، غلی ــة م ــی رود: شــناخت از زاوی ــه شــمار م ب
ــامان روزگار  ــاع نابس ــن اوض ــتن آن در بط ــو و به کاربس ــازی ویرت ــردم، و آماده س م
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ــی در  ــه ماکیاول ــد چگون ــان می ده ــل نش ــر به تفصی ــاب وت ــر. کت ــان معاص و جه
ــازد  ــتدل می س ــه و مس ــردم را توجی ــة م ــی عام ــرگاه معرفت ــری نظ ــهریار برت ش
ــش  ــر دان ــی ب ــرد جمع ــری خ ــاع از برت ــرای دف ــد ب ــی قدرتمن ــان مبنای و بدین س
ــار  ــة گفت ــژه در روزگار غلب ــه به وی ــری ک ــی آورد، ام ــم م ــان فراه فضــالو کارشناس
ارجحیــت دانــش تخصصــی و کارشناســِی بــه دور از اطــالع و دخالــت عمــوم مــردم 
ــداری  ــه اولویــت و اهمیــت امنیــت و پای ــا توجــه ب ــد. ب اهمیتــی دوچنــدان می یاب
ــرای هــر دولتــی، گفتــار دموکراتیــک و مردمــی ماکیاولــی، حتــی وقتــی دارد از  ب
ــه از جمهــوری، چنیــن غایتــی را تنهــا از رهگــذر  شــهریاری ها بحــث می کنــد و ن
میــدان دادن بــه طبــع ضــد ـ ســلطة مــردم میســر می دانــد، چــرا کــه عــالوه بــر 
شــمار بســیار ایشــان و قــدرت عظیمــی کــه دارنــد، اینــان گروهی انــد کــه چیــزی 
ــزرگان و  ــت ب ــالف خواس ــه، برخ ــلطه ک ــود س ــر آزادی و نب ــد مگ ــب نمی کنن طل
الیگارشــی های موجــود، دســتاوردی اســت از آِن همــگان و ســازندة امنیــت و 
ــق  ــن دقای ــازی چنی ــا برجسته س ــر ب ــان، وت ــت. بدین س ــک و مملک ــعادت مل س
ــت  ــی و اهمی ــی معاصربودگ ــم چرای ــا ه ــد ت ــکان می ده ــهریار ام ــی در ش و نکات
ــان  ــده ســاختن ویرتوی م ــت و آب دی ــرای تقوی ــم و هــم از آن ب ــر را دریابی ــن اث  ای

بهره بگیریم. 
ــات  ــری منازع ــه در آن شــاهد اوج گی ــران معاصــر ک این دســت مباحــث در ای
ــان  ــی در می ــادی و سیاس ــی، اقتص ــکالت اجتماع ــل مش ــی ح ــر چگونگ ــر س ب
ــرد.  ــود می گی ــه خ ــز ب ــت نی ــاِص وضعی ــی خ ــف هســتیم، داللت ــای مختل نحله ه
ــم  ــوب پارادای ــاکان در چارچ ــا کم ــی ی ــران ایران ــیاری از صاحب نظ ــه بس ــرا ک چ
ــل  ــا ذی ــند ی ــات می اندیش ــتان اخالقی ــت در آس ــازی سیاس ــامدرن تابع س پیش
ــروج  ــا ع ــد ب ــه در پیون ــک ک ــد ـ دموکراتی ــک ض ــال پولتی ــی از رئ ــپهر نوع س
نولیبرالیســم در حــال تکه پاره کــردن همــة بندهــای همبســتگی اجتماعــی و 
ــن  ــی، ای ــن وضعیت ــت. در چنی ــی اس ــور )commonwealth( ایران ــای جمه بق
ــه خــود  ــان کســی ک ــم از زب ــت و ســعادت، آن ه ــه، دول ــم از جامع تفســیر و فه
ــهره  ــار ش ــی تمام عی ــی و واقع گرای ــه زیرک ــتاده و ب ــار ایس ــن دو گفت ــة ای در میان
ــدی  ــه امی ــتی ک ــن بن بس ــرون از ای ــه بی ــد ب ــومی باش ــد راه س ــت، می توان اس
ــروقت  ــه س ــر ب ــای وت ــاب راهنم ــکای کت ــه ات ــر ب ــی رود. اگ ــایش آن نم ــه گش ب
ــد  ــل خواه ــه حاص ــم آن چ ــدرن«، بروی ــت م ــم سیاس ــدر عل ــن »پ ــی، ای ماکیاول
ــای  ــت منه ــة »امنی ــط دغدغ ــه نه فق ــع و امیدبخــش ک ــاری اســت بدی شــد گفت
ــت«  ــت دول ــه امنی ــه ب ــی[ بی توج ــر »آزادی ]مال ــه ب ــد بلک آزادی« را رد می کن
ــه هیچ وجــه از رهگــذر قســمی  ــد؛ و البتــه ایــن کار نیــز ب نیــز مهــر باطــل می زن
ســنتز انجــام نمی گیــرد. بلکــه راه حــل پیشــنهادی شــهریار، چنانکــه وتــر تفســیر 
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ــا  ــت اســت، ام ــت و مل ــوأم دول ــی ت ــدف غای ــه ه ــت به مثاب ــی امنی ــد، تلق می کن
ــا  ــاد ب ــا در تض ــم، ی ــه به رغ ــت را ن ــن امنی ــال، تأمی ــن ح ــی، در عی ــن تلق همی
آزادی، بــل بــه موجــب و از رهگــذر آزادی میســر می دانــد، چــرا کــه نیــاز بنیــادی 
ــرای خــودش  ــم ب ــت ه ــن امنی ــر »تأمی ــزی نیســت مگ ــت، چی ــا دول شــهریار، ی
ــوزة  ــه آم ــت ک ــر، 1396، ص. 112(. و این جاس ــای اش« )وت ــرای رعای ــم ب و ه
ــزرگ دیگــر وی،  ــار ب ــی، چــه در شــهریار و چــه در آث کلیــدی و اساســی ماکیاول
خــود را در قامــت گسســتی اساســی جلوه گــر می ســازد، یعنــی درســت در هنــگام 
بحــث از رمــز و راز نگاه داشــت جامعــه و تأمیــن امنیــت بــرای دولــت: »پیوندهــای 
ــاد  ــتیزه بار  ایج ــی و س ــط احساس ــتر رواب ــت( در بس ــن سیاس ــی )وبنابرای مدن
ــان، ص. 110(.  ــه« )هم ــی و همکاران ــط عقالن ــتری از رواب ــه در بس ــود، ن می ش
بــر ایــن اســاس، ماکیاولــی راه را بــر گفتارهــای آگورافوبیکــی می بنــدد کــه ذیــل 
ــزرگ و  ــه »کارشناســان ب ــور ب ــق ام ــزوم واگــذاری مطل ــی، ل ــت عقالن ــام مدیری ن
کوچــک«، بــا کوشــش بــرای حــذف پویایــی و انــرژی موجــود در میــان طبع هــای 
مختلــف اجتماعــی، در عمــل در حــال زدودن پایه هــای قدرتمنــد تأمیــن امنیــت 
 اجتماعــی و تبدیــل »جمهــور و مدینــه« بــه قســمی »برهــوت و بیابــان« هســتند 

)اسپینوزا، 1394، ص. 75(.
بنابرایــن اگــر پذیرفتــه باشــیم کــه ماکیاولــی و شــهریار گسســتی را در بینــش 
ــی  ــر، »جریان ــر آلتوس ــه، به تعبی ــه البت ــد ک ــاد کرده ان ــت ایج ــامدرن از سیاس پیش
ایــن  وتــر،  بــا  همــراه  اگــر،  مانده اســت،  »واپس رانده شــده«  و  زیرزمینــی« 
ــت،  ــیس دول ــازوکار های تأس ــط س ــرح و بس ــه ش ــی را به مثاب ــت ماکیاول مانیفس
مانــدگاری آن، و شــکوفایی و کامیابــی اش در میانــة رقبایــی بخوانیــم کــه ابایــی از 
توســل بــه هیچ گونــه ترفنــد »نااخالقــی« ندارنــد، بایــد ایــن را نیــز بپذیریــم کــه 
راه رهایــی و ســعادت از مســیر چیــزی می گــذرد کــه بعدهــا یکــی از تیزبین تریــن 
خواننــدگان ماکیاولــی در »رســالة سیاســی« اش آن را چنیــن خوانــد: »دموکراســی 
مطلقــاً مطلــق« )اســپینوزا، 1394، ص ص. 84-181(. راهنمــای خوانــدن شــهریار 
ماکیاولــی وتــر، به ویــژه در اتصــال معاصــر، یعنــی در وضعیتــی کــه اقتصــاد نولیبرال 
مــردم را بیــش از پیــش بــه زوائــد و ادوات »بی مصــرف و دورریختنــی« سیاســت و 
فرهنگــی زامبــی وار تبدیــل می کنــد )ژیــرو، 1396، ص ص. 64-80(، و دموکراســی 
را بــه نامــی بــرای قطــب متضــاد آن، یعنــی آریستوکراســی و پلوتوکراســی، تــذکاری 
ــه  ــا چ ــه ت ــک جامع ــت و آزادی ی ــنگ بنای امنی ــه س ــی ک ــان ماکیاول اســت از زب
انــدازه بــر مــردم )popolo( اســتوار اســت؛ واقعیتــی کــه اثــری متکــی بــر شــناخت 
تیزبینانــة »امــور روزگار معاصــر« و »مطالعــة سرگذشــت و دانــش پیشــینیان« آن 

ــا قــدرت تمــام مســتدل می ســازد: شــهریار. را ب
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