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سخن ناشر

کـه چهـل بـار مابعدالطبیعـۀ  ابن سـینا در زندگی نامـۀ خودنوشـتش تعریـف می کنـد 
ارسـطو را خوانـد و مطلقـًا از آن چیـزی درنیافـت، تـا اینکـه بـا خوانـدن رسـالۀ بسـیار 
مختصـر فارابـی بـا عنوان اغراض مابعدالطبیعه تمامِی زوایای این اثر برای او روشـن 
گشـت. کوشـش تمثیل گونـۀ او حکایـت از ایـن می کنـد کـه خواننـده راهـی طوالنی تا 
فهـم متـن کالسـیک در پیـش دارد و در ایـن راه نیازمنـد راهنماسـت. امـا تـالش برای 
خوانـدن ایـن متن هـا، و بـرای مـا فارسـی زبانان خوانـدن ترجمه هـای فارسـی آن هـا، 
کشـیده می شـود و فهـم عمیـق و دقیـق، رفته رفتـه،  اغلـب بـه مسـیری بی سـرانجام 
جـای خـود را بـه ساده سـازی های مبتـذل می دهـد. رفتـن بـه سـراغ ایـن متـون دشـوار 
و گاهـی سـهل  ممتنـع اسـتیصالی بـه بـار مـی آورد که ای بسـا خواننده را بـه بازنگری و 
گـر از دام این تردیدها  تردیـد دربـارۀ فهم پذیـرِی ایـن متون بینـدازد. خوانندۀ پرتالش ا
بیـرون آیـد، بـه مطالعـۀ متـوِن درجـه دوم روی مـی آورد و بـه آثـار شـارحان و مفسـران 
رجـوع می کنـد و مدت هـا در میـاِن شـروح مطـول و پرجزئیـات سـرگردان می شـود و از 
قضـا خـود ایـن شـروح را نیازمنـد راهنمـا می بینـد. سـرانجام، پـس از دل کنـدن از ایـن 
تالش های َمدرسی و روشمند و دردسرهای بی حاصل، نوبت به تفرج در آثار درجه 
کـه بیـان شسـته رفته و سـاده ای از سـیر تفکر یک متفکـر می دهند و  سـومی می رسـد 
اغلـب حاصلـی جـز فروکاسـتن وجـوه اندیشـۀ او در قالب کلیشـه های سـاده انگارانه  
کـه، به جـای قـدم اول بـودن، مهـر ختامـی بـر جسـت وجوهای فکـری  ندارنـد، آثـاری 
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کالسـیک  متـن  خوانـدن  صرافـت  از  یـا  خواننـده  بدین ترتیـب  می زننـد.  خواننـده 
می افتـد یـا خـود را از خوانـدن آن هـا بی نیـاز می بینـد. درس گفتارهـای دانشـگاهی، 
مقـاالت علمی پژوهشـی و تألیف هـای به اصطـالح انتقـادی، همگـی، در رجـوع بـه 
ایـن آثـار درجـه دوم و سـوم و در تظاهـر بـه رجـوع بـه آثـار اصلـی -کـه عمدتًا رونوشـتی 
از اسـتنادات شـرح ها و مقدمه هاسـت- بـا یکدیگـر شـریک اند. حاصـل آنکـه آثـار 
یـا  مؤلفانـه  بازخوانی هـای  اصلـی  منابـع  ایـن  و  نمی شـوند  خوانـده  هرگـز  کالسـیک 

منتقدانـه به مـرور فرامـوش می شـوند.
کتاب هـای مجموعـۀ »راهنمـای متـون کالسـیک« چیـزی اسـت در میانـۀ این دو 
شـیوۀ تقـرب بـه متـن؛ نـه شـرح و تفسـیری مفصـل اسـت و نـه ادعـای آسـان کردن تمـام 
از پیچ وخـم  گـذر  بـرای  قـرار اسـت نقشـه ای باشـد  دشـواری های متـن را دارد، بلکـه 
کانتینیـوم بـا عنـوان Reader’s Guides و بـا هـدف  متـن. ایـن مجموعـه در انتشـارات 
فراهم کردن مقدمه ای روشن و مختصر برای متون کالسیک در ادبیات و فلسفۀ غرب 
تهیه شده است. نویسندگاِن این مجموعه هر یک در زمینۀ کارِی خود شناخته شده 
و صاحـِب اعتبـار هسـتند و مخاطـب کتاب هـا نیـز دارای دانشـی در حد کارشناسـی 
و کارشناسـی ارشـد در رشـته های مرتبط در نظر گرفته شده اند. این کتاب ها خواننده 
را دعـوت می کننـد بـه خوانـدن کتـاِب اصلـی و بـه رفت وبرگشـت میـان کتـاِب راهنمـا 
کتـاِب  و کتـاب اصلـی. بنابرایـن خواننـده بایـد پـس از خوانـدن بخش هـای مقدماتـِی 
راهنمـا، بـه سـراغ متـن اصلـی بـرود و ابتـدا بـا داشـته های ابتدایـی خـود بـا متـن مواجهـه 
شـود؛ سـپس کتـاب راهنمـا را بـاز کنـد و توضیحات مربـوط به آن بخـش را بخواند؛ این 
توضیحـات مقاصـد اصلـی اندیشـمند را توضیح می دهند و پیوندهای هـر بخش را با 
نظام تفکر او مشـخص می سـازند و به ندرت وارد تفسـیری خاص از متن می شـوند؛ در 
مرحلـۀ آخـر نیـز خواننـده دوبـاره بـه متـن اصلـی رجـوع می کند و بـا دانشـی افـزون دوباره 

بـرای حـل معماهـای متن می کوشـد.
کتاب هـای ایـن مجموعـه از سـاختاری واحـد پیـروی می کننـد. در بخـِش اول 
هـر کتـاب بـه زمینـه و زمانـۀ نوشته شـدن اثـر پرداختـه شـده اسـت، یعنـی تالش شـده 
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گیـرد تـا نسـبت اثـر بـا آثـاِر  اسـت تـا متـن در دروِن بافتـار فکـری و تاریخـی خـود قـرار 
گذشـتگان و پیوسـت و گسسـِت آن بـا منظومـۀ معرفتـِی پیشـینیان مشـخص گـردد. 
در بخـِش دوم مضامیـن اصلـِی اثـر بـه بحـث گذاشـته شـده اسـت تـا خواننـده فهمـی 
اجمالـی از موضوعـات و مطالـب کتـاب پیـدا کـرده و آمادۀ ورود به متِن اصلی شـود. 
کـرده و وارد خـود متـن می شـود. در ایـن  در بخـش سـوم، نویسـنده از مقدمـات عبـور 
بخـش، نویسـنده بـا تفکیـک متـن اصلـی بـه فصل هـا، بخش هـا، قسـمت ها، بندها و 
حتـی جمله هـا گام بـه گام خواننـده را بـا خـود همـراه می کنـد و می کوشـد تـا هـم روایتی 
تکوینـی از چگونگـِی شـکل گیری و بسـِط ایده هـا بـه دسـت دهـد و هـم ربط و نسـبِت 
بـه تأثیـراِت فکـری و تاریخـی  منطقـی آن هـا را بـکاود. در بخـِش چهـارم، نویسـنده 
کتـاب، پرسـش هایی پژوهشـی   کتـاب مـورد نظـر می پـردازد. در انتهـای هـر بخـش از 
نیـز طـرح شـده اند تـا هـم خواننـده بتوانـد مطالب فصـل را جمع بندی کنـد و هم خود 
در آینـده به نحـو مسـتقل ایـن پرسـش ها را مبنـای تحقیقـش قـرار دهـد. در انتهـای هر 
کتـاب نیـز راهنمـای مطالعـۀ آثار مرتبط آمده اسـت که خواننده می توانـد آن را مبنای 

مرحلـۀ بعـدی مطالعـه و تحقیقـات خـود قـرار دهد.
انتشـارات ترجمـان علـوم انسـانی امیـدوار اسـت بـا ترجمـه و انتشـار ایـن آثـار 
قدمـی در مسـیر اندیشـیدن سـنجیده بـه اندیشـه های سـنجیده را برداشـته باشـد. 
هرچنـد کتاب هـای ایـن مجموعـه و نیـز ترجمه هـای آن هـا عـاری از نقـص نیسـتند، 
کـه پژوهشـگران علـوم انسـانی را از طرفـی بـه خوانـدن  امـا تالشـمان ایـن بـوده اسـت 
متن هـای اصلـی متفکـران و از طرفـی بـه تـالش بـرای تفکـر بـه زبـان فارسـی تشـویق 

کننـد. یـم مخاطبـان ایـن آثـار نیـز بـا نگاهـی نقادانـه مـا را همراهـی  کنیـم؛ و امیدوار





کرده اند.۱ طبیعتًا،  کیاوللی را تا به امروز حداقل چهار بار به فارسی ترجمه  شهریار ما
بـرای ترجمـۀ کتابـی کـه قـرار اسـت راهنمایـی بـرای خوانـدِن شـهریار باشـد، باید یکی 
از ایـن ترجمه هـا را به عنـوان متـن پایـه انتخـاب می کـردم. این انتخاب خالـی از تردید 
کـه، طـی ایـن چنـد سـال، دربـارۀ  نبـود، علی الخصـوص بعـد از بحث و جدل هایـی 
ترجمۀ این کتاب کالسیک بین نویسندگان فارسی زبان درگرفته است. نهایتًا ترجمۀ 
کتاب قرار دادم. در این تصمیم چند دلیل  استاد داریوش آشوری را پایۀ ترجمۀ این 
دخیـل بـوده اسـت: اول آنکـه ایـن ترجمـه نسـبت بـه دیگـر نسـخه ها در دسـترس تر 
کـه قصـِد خوانـدِن شـهریار را دارد، احتمـااًل، راحت تـر  اسـت. بنابرایـن خواننـده ای 
گمـان می کنـم ترجمـۀ  از دیگـر نسـخه ها بـدان دسـت می یابـد. دوم و مهم تـر آنکـه 
کـه از ایـن  اسـتاد آشـوری، در مجمـوع، ترجمـه ای اسـت بهتـر از دیگـر ترجمه هایـی 
کتـاب بـه  چـاپ رسـیده اسـت. البتـه بحـث از دالیـِل چنیـن ادعایی خـارج از هدف 
کـه از متـن شـهریار آمـده  و حوصلـۀ ایـن مقدمـه اسـت. بنابرایـن تمـام نقل قول هایـی 
که تفاوتی وجود داشـته اسـت  اسـت از ترجمۀ داریوش آشـوری نقل شـده اند و هرجا 

۱.  مشخصات این ترجمه ها به ترتیب زیر است:
کیاولی، نیکولو، شهریار، ترجمۀ محمود محمود،  ۱۳۱۱، تهران: بنگاه آذر. الف( ما

گه.   کیاوللی، نیکولو، شهریار، ترجمۀ داریوش آشوری، ۱۳۶۶ )ویراست دوم از ۱۳7۵(، تهران: آ ب( ما
کیاوللی، نیکولو، شهریار، ترجمۀ احمد زرکش، ۱۳8۹، تهران: نشر پژواک. ج( ما

کیاولی، نیکولو، شهریار، ترجمۀ مرتضی ثاقب فر، ۱۳۹۳،  تهران: مصدق. د( ما

مقدمۀ مترجم
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در پاورقـی توضیـح داده ام. البتـه ایـن تفاوت هـا از چنـد مـورِد محـدود تجاوز نمی کند 
کـه  کـه ترجمـۀ آشـوری معنایـی را نمی رسـانده اسـت  و آن هـم در جایـی آمـده اسـت 
آشـوری  ترجمـۀ  اسـت.  داشـته  نظـر  در  راهنمـا،  کتـاب  ایـن  نویسـندۀ  وتـر،  میـگل 
ویراسـت های مختلـف دارد و بارهـا بـه چـاپ رسـیده اسـت. متـِن مرجـع مـن، بـرای 
کـه در سـال  نقل قول هـا و صفحـۀ آن هـا، چـاپ چهـارِم ویراسـت سـوم بـوده اسـت 

گـه منتشـر شـده اسـت. ۱۳۹۳ توسـط نشـر آ
کتـاب بگویـم. اسـتاد آشـوری رسـم الخطی  نکتـه ای نیـز دربـارۀ رسـم الخط ایـن 
کـه خوبی هـای خـاص  کار می برنـد  مخصـوص را در نوشـته ها و ترجمه هـای خـود بـه 
کتاب هـای انتشـارات ترجمـان علـوم انسـانی غالبـًا  کـه در  خـود را دارد، امـا از آنجـا 
کتـاب نیـز  رسـم الخط مصـوب فرهنگسـتاِن زبـان مـورد اسـتفاده بـوده اسـت، در ایـن 
ویراسـتار محترم بر اسـاس همین قاعده عمل کرده اند. این کار باعث شـده اسـت تا 
رسـم الخط نقل قول ها، تفاوت هایی جزئی با رسـم الخط اسـتاد آشـوری داشـته باشد. 
بـرای مثـال ترجیـح داده ایـم »ی«ای کـه به جـای کسـرۀ اضافـه روی »هـای غیرملفـوظ« 
کنیـم. بنابرایـن بـرای نمونـه »دربـاره ی« بـه صـورت »دربـارۀ«  می آیـد را بـه همـزه تبدیـل 
گـر انجـام شـده باشـد در همیـن حـد و  ضبـط شـده  اسـت. تغییـراِت دیگـری نیـز ا

حـدود اسـت. 
کیاولـی« درسـت  بحـِث دیگـر دربـارۀ نحـوۀ ضبـِط اسـامی خـاص اسـت. »ما
نمونـه ای  بورجـا؟  چـزاره  یـا  یـا  بورژ سـزار  ـی«؟ 

ّ
کیاول »ما یـا  کیاوللـی«،  »ما یـا  اسـت، 

کـه خـود آشـوری نیـز بـه آن اشـاره می کنـد، ضبط هـای رنگارنـِگ قیصـر  عجیب  تـر، 
مشـهور روم اسـت: ژولیوس سـزار، ژول سـزار، یولیوس کایسـار، یا اصاًل یولیوِس قیصر؟ 
همـۀ ایـن ضبط هـا در متون فارسـی آمده اند. اسـتاد آشـوری در مقدمـۀ خود بر ترجمۀ 
و جغرافیایـی، مترجـم  تاریخـی  نام هـای خـاص  مـورد  »در  کـه  اسـت  آورده   شـهریار 
)غالمحسـین  فارسـی  دایرة المعـارف  روش  از  پیـروی  بـه  آشـفتگی،  از  پرهیـز  بـرای 
مصاحـب(، جـز در مـواردی کـه نام هـا شـکل شناخته شـده ای در زبان فارسـی دارند، 
کوشـیده اسـت آن هـا را بنـا بـر واگفـت )تلفظ(شـان در زبـاِن اصلـی )یونانـی، التینـی، 
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فـراوان  به دلیـِل  کـه،  نیـز توضیـح داده  اسـت  ادامـه  بیـاورد«. در  فرانسـه(  ایتالیایـی، 
ایتالیایـی حـرِف  نام هـای  ایتالیایـی، در ضبـط  زبـان  در  تشـدیددار  کلمـات  بـودن 

 )Ferrara( مشـدد را تکـرار کـرده  اسـت. نتیجـۀ ایـن کار اسـم هایی اسـت ماننـد فـررارا
یـا هاننیبـال )Hannibal(. البتـه آشـوری توضیح نداده اسـت که چرا، بـا وجوِد امکاِن 
تشـدیدگذاری در رسـم الخط مرسـوم فارسـی، ترجیـح داده اسـت تـا از تکـرار حـروف 
اسـتفاده کنـد امـا، بـه هر ترتیب، شـیوۀ مختار مـا در این کتاب پیروِی کامل از شـیوۀ 

ضبـط مترجـِم اصلـی یعنـی اسـتاد آشـوری بـوده اسـت.
دیگـر آنکـه میـگل وتـر، نویسـندۀ ایـن راهنمـای خوانـدن، در صفحـات کتابـش 
بخـِش پی نوشـت های  بـه  تمامـًا  را  توضیحاتـش  و  نیـاورده اسـت،  پانوشـت  مطلقـًا 
کـه در ترجمـۀ ایـن  کـرده اسـت. بنابرایـن تمـاِم پانوشـت هایی  کتـاب منتقـل  انتهـای 
کوشـیده ام در ایـن پانوشـت ها بـه  راهنمـای خوانـدن آمـده اسـت از مترجـم اسـت. 

کنـم و جـز توضیحـات ضـروری چیـزی نیـاورم.  حداقـل اکتفـا 
خالـی از فایـده نیسـت کـه اندکـی هـم دربـارۀ نویسـندۀ این کتـاب بگویم. میگل 
َوِتر اسـتاد علوم اجتماعی در دانشـگاِه نیو سـاوث ولز۱ در شـهر سـیدنی اسـت. حیطۀ 
گامبـن را  کیاوللـی و کانـت تـا فوکـو و آ عالیقـش در نظریـۀ سیاسـی وسـیع اسـت و از ما
دربرمی گیـرد. وتـر توجـه و عالقـۀ ویـژه ای بـه زیست سیاسـت و الهیـات سیاسـی دارد و 
عـالوه بـر مقـاالت متعددی که دربارۀ این حیطه های جدید و جنجالی منتشـر کرده، 

وب سـایتی نیـز بـا تمرکـز بر موضوع زیست سیاسـت بـه راه انداخته اسـت۲. 
کیاوللی یکی از نقاط ویژۀ کار اوست که  پژوهش دربارۀ جنبه های الهیاتی آثار ما
نشانه هایی از آن در این راهنمای خواندن نیز هویداست. وتر مقالۀ مجزایی با عنوان 
کیاوللی و برداشت جمهوری خواهانه از مشیت«۳ نوشته است که در آن می گوید  »ما

1.  The University of New South Wales
2.  http://www.biopolitica.unsw.edu.au
3.  "Machiavelli and the Republican Conception of Providence." in: The Radical Machiavelli. 
Brill, 271-250 .2015.
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کیاوللی باعث شده است تا باورهای الهیاتی او همواره با قضاوت های  آوازۀ الحاِد ما
صفـر و یکـی و بزرگ نمایـی همـراه باشـد: او را شورشـگری علیـِه خـدا یـا ایپکـورِی 
گانیسـت و الادری نامیده انـد. امـا تحقیـِق ژرف نگرانه تـر در ایـن بـاره بـه  رادیـکال یـا پا
کیاوللی  ما نشـان می دهد که مجموعه ای از باورهای الهیاتی در قلِب نوشـته های ما
کیاوللی، دیـن را ابزار  جـای گرفته انـد، باورهایـی کـه، برخالف برداشـت رایج از آثار ما
پیشـرفت های سیاسـی نمی دانـد، بلکـه خـود سیاسـت را جهـت می دهـد. پیـش از 
کیاوللی کیسـت؟«  وتـر، ویرولـی نیـز ایـن پرسـش را به میان کشـیده بود کـه »خدای ما
کیاوللـی معتقـد بـه »مسـیحیِت جمهوری خواهانـه« اسـت.  کـه ما و جـواب داده بـود 
وتـر بـا ایـن فهـم موافـق نیسـت و معتقـد اسـت بایـد بـرای پاسـخ بـه پرسـش »خـدای 
کیاوللی کیسـت؟« راه جدیدی را پیش بگیریم. خداوند کسـی اسـت که انسـان را  ما
به گونۀ خود ساخته است، بدین ترتیب انسان در اعمال خود از پروردگارش »تقلید« 
می کنـد. امـا مسـیحیت تصویـری از خداونـد بخشایشـگر و صلح جـو ارائـه می دهـد 
گر کسـی به گونۀ راسـت تو سـیلی  که بیش از هر جا در این آموزه متجلی اسـت که »ا
گـر خداونـْد پرشـکوه و  گونـۀ دیگـر را نیـز به سـوی او بگـردان« )متـی، ۴0(. امـا ا زنـد، 
منتقـم و سـخت ُکش باشـد چـه؟ آیـا در این صـورت می توان حکم کرد که انسـان نیز، 
کیاوللی  برای آنکه خداگونه باشـد، باید در پی شـکوه و انتقام بگردد؟ گویا جواب ما
بازسـازِی مفهـوِم »مشـیت  کیاوللـی در پـی  وتـر می گویـد ما بنابرایـن  مثبـت اسـت. 
کیاوللـی دسـت  الهـی« براسـاس الهیـات اسـالمی یـا یهـودی بـوده اسـت. در واقـع، ما
به کوششـی الهیاتی زده بود برای اصالِح شـیوۀ مسـیحِی سیاسـت ورزی. شـاهد دیگر 
کیاوللـی بـه دوسـت خـود فرانچسـکو وتتـوری نوشـته اسـت  کـه ما نامه هایـی اسـت 
کنشـگری و »بی طرف نبـودن« در دعواهـای سیاسـی دعـوت  و، در آن هـا، پـاپ را بـه 

می کنـد تـا این گونـه بتوانـد رسـالت سیاسـی مقـام پـاپ را بهتـر بـه انجام رسـاند.
کیاوللی  وتـر، پیـش از ایـن راهنمـای خواندن، کتاِب مفصل دیگری نیـز دربارۀ ما
کیاوللـی دربـارۀ آزادی  کتـاب میانـۀ ُفـرم و رویـداد: نظریـۀ ما نوشـته اسـت. عنـوان ایـن 
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کیاوللـی از آزادی اسـت.  کتـاب برداشـت ما سیاسـی۱ اسـت. مرکـز بحـث وتـر در ایـن 
کیاوللـی جمهوری خواهـی پرشـور و دلـدادۀ آزادی اسـت؟ یـا، برعکـس، طرفـداِر  آیـا ما
او  از  باشـند  داشـته  دوسـتش  اینکـه  به جـای  اسـت  بهتـر  کـه  خون خـواری  شـهریاِر 
بترسـند؟ ایـن سـؤال در جـای جـای ایـن کتـاِب راهنمـا نیـز خـودش را نشـان می دهـد و 
کیاوللی نظریه پرداِز خسـتگی ناپذیِر آزادی اسـت.  البته وتر در نهایت معتقد اسـت ما
فهمیـد:  بهتـر  را  کیاوللـی  ما دربـارۀ  وتـر  کار  شـیوۀ  می تـوان  نمونـه،  دو  ایـن  از 
او، عالوه بـر تمرکـز روی متـوِن اصلـِی ایـن متفکـر ایتالیایـی، وقـت بسـیاری را بـرای 
متـون  از  مفسـران  ایـن  کـه  سـؤاالتی  وتـر  اسـت.  کـرده  صـرف  او  تأثیرگـذار  مفسـراِن 
کیاوللـی پرسـیده اند دوبـاره می پرسـد و جواب هـای آن ها را بار دیگـر مرور می کند،  ما
و  ایـن پژوهش هـا می آمیـزد  بـه  را  پیشـرفت ها و دغدغه هـای جدیـد علـِم سیاسـت 
کیاوللـی  کلمـاِت فراموش شـده یـا نادیده گرفته شـدۀ خـود ما آنـگاه سـراِغ حاشـیه ها، 
کـه هـم بسـیار جدیـد اسـت و هـم بسـیار  مـی رود و تفسـیری غنـی از متـن او می سـازد 
قدیمـی. در ایـن راهنمـای خوانـدن، عالوه براین هـا، نویسـنده لحنـی روایـی و طنـزی 
کـه،  زیرکانـه نیـز بـه متـن خـود افـزوده اسـت. حاصـْل متنـی اسـت زنـده و پرطـراوت 

درعین حـال، از دقـت و موشـکافی های علمـی نیـز دور نشـده اسـت. 
دهـم.  توضیـح  نیـز  فارسـی  بـه  متنـی  چنیـن  ترجمـۀ  لـزوم  دربـارۀ  اسـت  الزم 
کیاوللی نام ناآشنایی در متون فارسی نیست. دو کتاب اصلی او، یعنی شهریار و  ما
گفتارها، به فارسی ترجمه شده اند و کتاب کوچکی از کوئنتین اسکینر، مفسر پرآوازۀ 
کیاوللی، نیز به قلم عزت اهلل فوالدوند به فارسی درآمده است. رامین جهانبگلو نیز  ما
کیاولی و اندیشۀ رنسانس است.  کیاوللی نوشته است که عنوان آن ما کتابی دربارۀ ما
کیاوللـی نوشـتۀپل اسـتراتن را ترجمـه کـرده اسـت  پیـام یزدانجـو کتـاب آشـنایی بـا ما
کیاوللـی بـرای معاصـران را بـه قلـم کریسـتینه راینهـارد به فارسـی  و علـی عبد اللهـی ما

1. Between form and event: Machiavelli’s theory of political freedom. Springer Science & Busi-
ness Media, 2000.
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در  بوده انـد،  کیاوللـی  ما بـه  مختـص  کـه  کتاب هـا،  ایـن  از  جـدای  اسـت.۱  درآورده 
کـه بـر اندیشـۀ سیاسـی قـرون جدیـد نوشـته شـده اسـت نیـز  تاریخ هـا و شـرح هایی 
کتاب ها همگی کل منظومۀ  کیاوللی اختصاص یافته است.۲ این  فصل هایی به ما
آشـنایی  بـرای  و  سـاده  زبانـی  بـا  چـه  حـال  داشـته اند،  مدنظـر  را  کیاوللـی  ما فکـری 
کیاوللـی نوشـته شـده باشـند، چـه زبانـی تخصصی داشـته باشـند. اما  مقدماتـی بـا ما
ایـن کتـاب راهنمـا جایـی در میانه ایسـتاده اسـت. متن آن برای دانشـجویانی نوشـته 
کیاوللـی را بـا جدیـت و بـا امعان نظـر بـه  کـه می خواهنـد اثـِر کالسـیک ما شـده اسـت 
تحـوالت و پیچیدگی هـای نظـرِی علـوم سیاسـی بخواننـد؛ در عیـن  حـال نویسـنده، 
کیاوللی نیز سـود جسـته اسـت و مسـائل را در بسـتر  هرجا که الزم بوده، از آثار دیگر ما
تاریخـی آن هـا مطـرح کـرده اسـت. از این لحـاظ، این کتاب همتایی در زبان فارسـی 
کـه بخواهـد شـهریار را در مقـاِم یـک اثـر سـترگ اندیشـۀ سیاسـی  کسـی  نـدارد و بـرای 

بخوانـد مفیـد خواهـد بود. 
در نهایـت، مایلـم از دوسـتانم در انتشـارات ترجمـان، علی الخصـوص آقایـان 
کتـاب را پیشـنهاد و امـکان آن را فراهـم  کـه ترجمـۀ ایـن  روحانـی و موسـوی خوئینـی 
کردنـد، تشـکر کنـم. از راهنمایی هـای آقـای دکتـر رضـا بهشـتی معز در ترجمـۀ برخـی 
گـرم  گرفتـه ام و تشـویق های  کلیـدواژۀ »مشـیت«، بهـره   از معادل هـا، ازجملـه همیـن 

۱.  مشخصات آن ها بدین قرار است: 
کیاولی، ترجمۀ عزت اهلل فوالدوند، ۱۳۹0، تهران: طرح نو. کوئنتین، ما الف( اسکینر، 

ی و اندیشۀ رنسانس، ۱۳87، تهران: مرکز.  ّ
کیاول ب( جهانبگلو، رامین، ما

کیاوللی، ترجمۀ پیام یزدانجو، ۱۳۹۲، تهران: مرکز. ج( استراتن، پل، آشنایی با ما
کیاوللی برای معاصران، ترجمۀ علی عبداللهی، ۱۳8۵، تهران: مرکز.  کریستینه،ما د( راینهارد، 

کیاولـی تـا مارکـس، ۱۳۹۱، تهـران: مرکـز؛  کمـال، تاریـخ اندیشـۀ سیاسـی در غـرب، از ما ۲.  بـرای نمونـه: پـوالدی، 
کیاولی تا منتسکیو، ترجمۀ خشایار دیهیمی، ۱۳۹۳، تهران:  الف( کلوسکو، جورج، تاریخ فلسفۀ سیاسی: از ما
نی؛  ب( طباطبایی، سـیدجواد، جدال قدیم و جدید از نوزایش تا انقالب فرانسـه: تاریخ اندیشـۀ سیاسـی جدید 
کـس، سـپیده دمان فلسـفه تاریـخ بورژوایـی، ترجمـۀ محمدجعفر  در اروپـا، ۱۳۹0، تهـران: ثالـث؛ ج( هورکهایمـر، ما
ک،  کیـاول، بـدن، هابـز، ال پوینـده، ۱۳۹۳، تهـران: نـی؛ د( جونـز، و.ت، خداونـدان اندیشـۀ سیاسـی، جلـد دوم: ما

ترجمـۀ علی رامیـن، ۱۳۹۴، تهـران: امیرکبیر.



19 مقدمۀ مترجم

نیـز سپاسـگزارم.   ایشـان  از  اسـت،  بـوده  روحیه بخـش  برایـم  کار  ادامـه  بـرای  ایشـان 
دوسـتان فـراوان دیگـری نیـز هرکـدام بخش هایی از متن را خوانده انـد و نظرات خود را 

کمـک همـۀ آن هـا هسـتم. کرده انـد، وامـدار  بـرای بهبـود متـن ارائـه 
محمد مالعباسی

تابستان ۱۳۹۵





بسـیار  کتابـی  نوشـتِن  بـرای  تالشـم  اولیـن  از  بعـد  سـال  ده  کوچـک  کتـاب  ایـن 
کـه دربـارۀ ایـن  کیاوللـی تألیـف شـد. آن زمـان از دسـت ایده هایـی  قطورتـر دربـارۀ ما
موضـوع داشـتم بسـیار خسـته شـده بـودم و تقریبـًا مطمئـن بـودم که دیگـر هیچ وقت 
کنـم،  گرفتـه ام تـا حرف هایـم را تکـرار  گـر حـاال تصمیـم  سـراغ آن هـا نخواهـم رفـت. ا
کـه مسـائل را طـور دیگـری می بینـم، و ایـن نـگاه را تـا حـد خیلـی  بدین جهـت اسـت 
خوانـدن  بـا  کـه  پژوهشـگرانی  هسـتم،  دیگـران  فکـری  تالش هـای  مدیـون  یـادی  ز
کـه اول بـار سـراغ  آثارشـان و مصاحبـت بـا آن هـا خیلـی بیشـتر از زمانـی یـاد گرفتـه ام 
یتو، مارکـو جنـوا، فیلیپپـو دل  کیاوللـی رفتـم، به ویـژه جرمـی بارتـاث، روبرتـو اسـپوز ما
کـری جـی. ندرمـن، میـگل سـارالگی و  کان، جـان مک کورمیـک،  یـا  لوچچـز، ویکتور
کـه  کسـی  کوئنتیـن اسـکینر. سپاسـگزاری ویـژه ای بدهـکارم بـه واسـیلیو سـایروس، 
مـرا بـا طیـف وسـیعی از آثـار در ایـن زمینـه آشـنا کرد کـه کامـاًل از آن ها بی خبـر بودم، 
کل متـن اولیـۀ  کـه بـه خـود داد بـرای خوانـدن  و علی الخصـوص به خاطـر زحمتـی 
کتـاب و درمیان گذاشـتن نظراتـش دربـارۀ آن. تمـام اشـتباهات باقی مانـده بـر  ایـن 
عهـدۀ مـن اسـت. و نهایتـًا، سپاسـگزار خانواده ام هسـتم: ونسـا ِلم، کـه حامی من در 
کـه بر دوش داشـت،  کادمیـک سـنگین تری  نوشـتن بـود، علی رغـم مسـئولیت های آ
و بچه هایمان، لو، اسـتپان و الیزه، که در برابر پدری که سـاعت های بسـیار طوالنی 

پشـت میـزش نشسـته بـود صبـور بودنـد. 

سپاسگزاری
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زمینه:
کیاوللی1 نوزایش و »بزنگاِه« ما

زندگی یک مورخ سیاسی
فوق العـاده  ک  خـا روی  کـه  اسـت  درخت هایـی  بارورتریـن  از  کیاوللـی  ما نیکولـو 
کیاوللی در ۳ مۀ ۱۴۶۹ در این  حاصلخیز فلورانس در دورۀ نوزایش روییده است. ما
شـهر متولد شـد و در ۲۲ ژوئن ۱۵۲7 همان جا درگذشـت. برخالف بسـیاری از دیگر 
کیاوللی در یکی از آن خانواده های  هنرمندان و اندیشمندان و دولتمرداِن آن دوران، ما
کـه امـور شـهرها را در دسـت داشـتند بـه دنیـا نیامـده بـود.  ثروتمنـد و اشـراف زاده ای 
 امـا پـدر او، برنـاردو، حقـوق دان و متفکـر تفننـی۲ )یـا به قول خودشـان »اومانیسـت«(،

ک.  کتابی از جان پوکا کیاوللی )The Machiavellian Moment( تعریضی اسـت به عنوان  ۱.  تعبیر بزنگاه ما
کـه در آغـاز دهـۀ هفتـاد سـدۀ گذشـتۀ میالدی  ک بـود  سـیدجواد طباطبایـی دربـارۀ ایـن کتـاب می نویسـد: »پـوکا
... رسـاله ای مهـم بـا عنـوان The Machiavellian Moment نوشـت و راهـی نـو در پژوهش هـای مربـوط بـه بسـط 
و انتشـار نظریـۀ جمهوری خواهـی فلورانـس در انگلسـتان و آمریکا گشـود«. )طباطبایی، جـواد، تأملی در ترجمۀ 

متن هـای اندیشـۀ سیاسـی جدیـد، ۱۳۹۲،  انتشـارات مینـوی خـرد،  ص  ۱۳۱(.
2. amateur
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در  آبرومندانـه ای  آمـوزش  فرزنـدش  بـرای  تـا  کوشـید  محـدودش  امکانـات  همـان  بـا 
»هنرهـای آزاد«۱ فراهـم کنـد. باوجودایـن نتوانسـت هزینـۀ تعالیمی را بپـردازد که برای 
کسـی بـا ثروتـی  گـر  تدریـس در دانشـگاه یـا پیش گرفتـِن حرفـۀ وکالـت ضـروری بـود. ا
در  ترقـی  پله هـای  از  باالرفتـن  بـرای  کـه  راهـی  نمی گذاشـت،  دنیـا  بـه  پـا  مثال زدنـی 
جامعـۀ فلورانـس پیـش رو داشـت، یـا کسـب توانایـی در تجارت و بانـک داری بود )و 
ایـن کارهـا مسـتلزم تعلیمـات مقدماتـی در ریاضیـات و دفترداری و نیـز نامه نگاری 
بـه مراجعـان و انجمن هـا بـود( یـا دانش انـدوزی در یکـی از رشـته هایی بـود کـه دوباره 
بـاب شـده بـود و به تازگـی بـه آن »علـوم انسـانی« می گفتنـد. تحصیـل علـوم انسـانی 
کالسـیک  از فرهنـگ  تـا بشـود  بـود  زبـان التیـن و چه بسـا یونانـی  مسـتلزم آموختـن 
رومیـان و یونانیـان، یعنـی خطابه هـا و تاریخ هـا و سیاسـت های آن هـا، بهـره بـرد. از 
کـه شـهرهای خودگـردان ایتالیـا رونق گرفته  سـده های دوازدهـم و سـیزدهم میـالدی، 
کـه  کسـی تبدیـل شـده بـود  یـات هـر  بودنـد، ایـن آموزش هـای »آزاد« بـه یکـی از ضرور

کنـد.  آرزو داشـت در ادارۀ ایـن شـهرها مداخلـه 
نسـبتًا  شـخصیت  فلورانـس  اومانیسـتی  محافـل  در  بایـد  کیاوللـی  ما برنـاردو 
محترمـی بـوده باشـد، چـرا کـه اومانیسـت و افالطون گـرای مشـهور، بارتولومئـو ِاسـکاال۲، 
احـکام  و  قوانیـن  دربـارۀ  رسـاله هایش،  از  یکـی  در  فلورانـس،  شـهر  سـابق  رئیـس 
کـرده اسـت. بنابرایـن، شـوق سیاسـت و علـوم انسـانی را پـدر  حقوقـی۳، از برنـاردو یـاد 
کتابخانه هـای  ایـدۀ  کاشـت. در همـان دوران،  او  کودکـی در دل  اوان  از  کیاوللـی  ما
گرفتـه و جنـون  عمومـی در ایتالیـا، بعـد از قرن هـا بی اعتنایـی آشـکار، جـان تـازه ای 
 کتـاب میـان اومانیسـت ها شـروع شـده بـود، جنونـی کـه هنوز هـم فروکش نکرده اسـت.

که بخواهد  که هر انسـان آزادی  Liberal arts  .۱ : در دورۀ نوزایش، به مجموعۀ دانش ها و فنونی اطالق می شـد 
در جامعـه نقشـی بـر عهـده بگیـرد می بایسـت از آن هـا بهـره داشـته باشـد. مهم ترینشـان عبـارت بـود از: ادبیـات، 

یـخ، ریاضـی، جغرافیا و... . منطـق، تار
2.  Bartolomeo Scala
3.  On Laws and Legal Judgments
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از  نسـخه هایی  بـه  مزیـن  احیانـًا  سـترگ،  کتابخانـه ای  داشـتن  دلیـل،  همیـن  بـه 
گیریـم  بـود. برنـاردو هـم،  دست نوشـته های باسـتانی تازه کشف شـده، مایـۀ مباهـات 
کنـد، همـان  کتابخانـه ای آبرومنـد جمـع  آوری  کـرد تـا  از سـر فروتنـی، تمـام تالشـش را 
بـا برخـی از مورخـان و فیلسـوفان یونانـی و رومـی  کیاوللـی  کـه در آن ما کتابخانـه ای 
)ازجمله لیوی و سیسـرو، پولی بیوس و ارسـطو( آشـنا شـد؛ بعضی از چهره های فلسـفۀ 
کوئیناس( را شـناخت و شـعر و ادبیات ایتالیایی )ازجمله دانته و پترارک و  مدرسـی )آ

بوکاچینـو( را خوانـد. 
کیاوللـی زندگـی در بحـر تأمل و تفکر نبود، بلکه سیاسـت  امـا اشـتیاق اصلـی ما
کیاوللی، در مقایسـه با دیگر اومانیسـت های همدورۀ  و زندگی ُپرجنب و جوش بود. ما
کتاب هـای باسـتانی، محـض خاطـر  خویـش، عالـم فاضلـی محسـوب نمی شـد و بـه 
کـه  خودشـان، عشـقی عتیقه  پرسـتانه نداشـت:  چیزهایـی را می خوانـد و می نوشـت 
کیاوللی  فکـر می کـرد بـرای فهمیـدن دنیای سیاسـی  مفید اسـت، همـان دنیایی کـه ما
کـه شـغلش را از دسـت  شـغل دیپلماتیـک خـود را در آن پـی می گرفـت. فقـط یک بـار 
کـه بعدازظهرهـای خـود را بـه  کـرد  داده و بیـکار و بدنـام شـده بـود، فرصـت آن را پیـدا 
خوانـدن و اندیشـیدن و مصاحبـت بـا نویسـندگان باسـتانی بگذرانـد، »آنجـا کـه یگانـه 
گرمـا و محبـت بـه مـن  کـه مخصـوص مـن اسـت و بـرای آن بـه دنیـا آمـده ام بـا  غذایـی 
می بخشـیدند«. امـا حتـی چنیـن مطالعاتـی نیـز بـه هـدف جلـب توجـه کسـانی انجـام 
کـه فی الحـال در قـدرت بودنـد یـا ممکـن بـود روزی بـه قـدرت برسـند: هـر  می گرفـت 
کنـد تـا دوبـاره بـه دنیـای پرجنب و جـوش  کیاوللـی کمـک  کـه می توانسـت بـه ما کسـی 
کیاوللـی بـا طنزی بی همتـا و مالمت بار دربارۀ خودش می نویسـد  سیاسـت بازگـردد. ما
در  تـا  کننـد  صبـر  بایـد  کتاب  هـا  اسـت،  مطـرود  و  بیـکار  کـه  وقت هایـی  حتـی  کـه 
کریـکا۱ و تخته نـرد  کل روز را بـه ول چرخیـدن و  مهمان سـرایی آن دور و برهـا »تقریبـًا 
... آُجرسـاز  دو  و  آسـیابان  یـک  و  قصـاب  یـک  »بـا  آن هـم  بگذرانـم،   بازی کـردن« 

1.  cricca
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بـه  تـا انگل هـای مغـزم را بتکانـم« )نامـه  بـا ایـن شـپش ها بسـاط می کنـم  این طـوری، 
 .)۱۳۹ ص   ،۱۵۱۳ دسـامبر   ۱0 وتتـوری، 

یادداشـت هایی  و  گزارش هـا  شـکل  بـه  ابتدائـًا  کـه  او  رنگارنـگ  نوشـته های 
نگاشـته می شـد که حین اشـتغال به کار سیاسـی می نوشـت، از همان اول، آمیزه ای 
کار روزگار و پژوهِش پیوسـته در آثار روزگار باسـتان« )۵۳(.  بود از »آشـنایی دیرینه با 
کرده اسـت،  که اندیشـه های او را این قدر اسـتثنایی  اما ترکیِب مدرن و قدیمی نبود 
کارگزاران اومانیسـت و سیاسـت گذاران دیگر  زیرا همین مطلب را دربارۀ نوشـته های 
گفـت. به واقـع آنچـه در مقایسـه بـا آن زمـان بی همتاسـت ایـن  آن دوره هـم می شـود 
کیاوللـی تجربـۀ تاریخـی جدید را با فهم سیاسـی کالسـیک درآمیخت تا  اسـت کـه ما
که از منظر چشـم مردم باشـد، نه از دیدگاه اشـراف.  کند  فهمی از سیاسـت را ایجاد 
کیاوللی بود که بصیرت های سیاسـی آریسـتوکراتیک باسـتانیان وسـط کشـیده  در ما
کـه او در طـول ول گشـتن های  می شـد تـا بـا دنیـای مـادی آدم هـای بی چیـزی درآمیـزد 
کیاوللـی  کارت بـازی می کـرد و فحـش مـی داد. ما بـا آن هـا می نوشـید و  روزانـۀ خـود 
کتاب هـای تاریخـیْ  نمایش نامه هایـش را بـرای ایـن مردمـان می نوشـت، درحالی کـه 
گردونـۀ  ایـن آدم هـا را در پشـت صحنـه چپانـده بودنـد و آن هـا را از دوران باسـتان از 

تاریـخ بیـرون رانـده بودند.  
کیاوللـی هم زمـان بـا عصـر طالیی فلورانس بـود. فلورانس -بـه موازات  زندگـی ما
دیگـر جمهـوری بـزرگ ایتالیـا، ونیـز- نگیـن رنسـانس ایتالیایـی بـود و بـه همیـن دلیـل 
کـه هنـوز هـم میلیون هـا نفـر از ایـن شـهر بازدیـد می کننـد و آن را می سـتایند.  اسـت 
شـکوفایی فلورانـس در ایـن زمـان، پیـش از هـر چیـز دیگـر، ناشـی از فعالیت هـای 
کـه در دوران اوج خـود، بـه قـول توسـیدید،  بازرگانـی و بانـک داری بـود.۱ همچـون آتـن 
اسـمًا دموکراسـی بـود امـا در واقـع فقـط بـه فرمـان یـک نفـر، یعنـی پریکلـس، رهبـری 
بـود، امـا در  کیاوللـی جمهـوری  از تولـد ما می شـد؛ فلورانـس هـم از صدسـال پیـش 
واقعیـت تحـت سـلطۀ چنـد خانـدان اشـرافی اداره می شـد کـه در رأس آن هـا خانـدان 
 »شـوم« مدیچـی قـرار داشـت. آن هـا فلورانـس را به منزلـۀ آتنـی جدیـد می نگریسـتند


