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يقول ميكيافيللي في كتابه "األمير" " :هناك بعد شاسع بين ما يعيشه المرء وما ينبؽيي نن يعيشيه"
نن نستشيؾ مين هياا اليين

 ،وكياا مين نصيو

ن ييرب مشياب

يمكين

فيي التوكييد للييل التباليد بيين الواميع المعييي

واليوتوبيا ،لقد كان ميكيافلي للل ولي بوجوب تؽيير نمط مراءة الفعل السياسي؛ فبدل القيراءة اليوتوبيي التيي
تنظر إليه من منظور ما يجب نن يكون لليه ،حاول فيلسيوؾ فلورنسيا التنظيير لطريقي مؽيايرة ،تقيرن الوامعي
السياسي في مستواها الفعلي  .وب اا فصل بين الكائن وما ينبؽي نن يكون لليه ،فبلور حسب بعي

القيراءا

الفلسفي رؤي موضولي لوامع االجتماع السياسي ،جعلته نول مؤسس لعلم السياس الحديث.
هاا هو التصور الشائع لن الطبيع المن جي لإلس ام اليمكيافيللي في حقيل الفلسيف السياسيي  ،لكين لنيدما
ندمق في المتن نجد ننه م ترق بمومؾ آ ر يؤكيد لليل جانيب مؽياير تميام المؽيايرة ل ياا التصيور ،اليا يبيدو
ممتثلا ل اجس الموضولي والوامعي  ،وهو التقاد ميكيافيللي بأن التنجيم ميد ل لتوميع الفعيل السياسيي والتنبيؤ
به .فكيؾ يمكن نن تستقيم الصورة المعطاة لميكيافيللي بوصفه مؤسس للم السياس  ،القاطع مع الرؤي القيميي
واليوتوبي  ،وبين العقل الا يقرن مستقبل الوامع السياسي من لل التأمل الفلكي في موامع وحرك النجوم؟
وليس

هاه هي المفارم الوحيدة والكبرب فيي الفكير الميكييافيللي ،بيل إن األطروحي المحوريي لفيلسيوؾ

إيطاليا؛ ن نطروح استبداد األمير ،التيي تؤسيس للصيورة التيي اشيت ر ب يا؛ ن صيورة المفكير المشيدود إليل
دول األمير ،والمناد بتقوي نفواه السياسي ،بكل الوسائل ،دون امتثال أل معيار ن لمي ،نو التبيار لحريي
الشعب ،هي مؽايرة لصورة ن رب نجدها في متنه اآل ر "نحاديث للل المقاال العشر األولل في تاريخ تيتو
ليفيو" ،الا إن كان نمل ش رة مين ميتن "األميير" ف يو ال يقيل لنيه نهميي مين الناحيي المعرفيي  ،وال هيو نميل
تعبيرا ا لن صوصي التفكير الميكيافيللي ،في متن "نحادييث" ال نلقيل اليك التنظيير السيتبداد األميير ،بيل ثمي
نزوع تحرر  ،وتوكيد للل الحقيوق السياسيي للشيعب ،لليل نحيو م يالؾ لليروث الثاويي فيي ميتن "األميير".
فكيؾ يستقيم هاا التضاد بين "األمير" و "نحاديث "؟ وهل هو دال للل وجود تطور في التفكير وتحول ،نم نن
ثميي مييد لا من جياييا مييادرا ا للييل اسييتجماع الفكيير الميكيييافيللي ومراءتييه فييي كليتييه دون فصييل بييين "األمييير"
و"نحاديث"؟
ال يعنينا كثيرا ا إيمان ميكيافيللي بالفلك والتنجيم ،بل سنوجه اهتمامنا نحو األطروح الفلسفي الكبيرب التيي
نسس ل ا بكتابه "األمير" ،من نجل ف م ا فيي السيياق الكليي للميتن ،لياا فيإن ال يدؾ مين هياا البحيث هيو إيجياد
الوحدة الموضولي ل ياا الميتن الفلسيفي .بييد نننيا ال نعنيي ب ياا ال يدؾ افتعيال وجيود تليك الوحيدة ،نو اسيتثقال
وجود تباين في السيرة الفكري للفلسف  ،إا نعلم نن كثيرا ا من الفلسيف شي دوا يلل صييرورة حييات م تقلبيا
وتحوال معرفي  ،بعض ا يصل الل درج الجاري والقطع ،لكننا لندما تأملنا فكر ميكيافيللي الحظنيا نن ثمي

) Le Prince, Le livre de poche, Paris , p 5.

(- Machiavel ,

وحدة موضولي ؼير مفتعل  ،مادرة لليل تف يمنيا سيبب المفارميا الكامني فييه ،فميا هيي هياه الوحيدة؟ وكييؾ
يمكن نن نقرن في ا تلؾ المتن الميكافيللي اتفا اما وتكاملا؟

1
يعد المتن الميكيافيللي من نكثر النصو

السياسي إثارة للجيدل ونكثرهيا استحضيارا ا كلميا تيم التفكيير فيي

الفعل السياسي مين حييث هيو فعيل منفصيل لين األ يلق والقييم .فيل يمكين ميراءة التأسييس المعرفيي للنظريي
السياسي الحداثي دون إحال للل المتن الميكيافيللي .بيد نن هاا المتن،لليل كثيرة ميا مييل لنيه ،ال ييزال محيل
بحث ودرس وتفكير في ماهيته ومقصوده ،ولعل هاا اإلكثار في القول راجع إلل جاابيته من ج ي  ،وصيعوب
تأويله من ج ثاني  ،إا للل الرؼم مين بنيتيه األسيلوبي التيي تمييل إليل اإلفصياث والوضيوث ،فإنيه مين حييث
شبك ُته المفاهيمي العام ونس ُقه الداللي الكلي َي ِن ُّد لن االستد ال في إطار تأويلي محدد .ومين ثيم يؽيدو التفكيير
في السؤال المن جي "كيؾ نقرن ميكيافيلي؟" مق ّدم اا نولوي وسبق.
وإن سؤال القراءة يفيت لليل سيؤال المين م ،ومين المعليوم نن المقاربيا المن جيي التيي كاني تنظير إليل
الفلسفا

واتجاها التفكير ونواتم النظر والعقول من لل شيروط ا المجتمعيي  ،ميد لحق يا اهتيزاز كبيير فيي

مصداميت ا ،لل القرن العشرين ،والك بفعل شيوع رؤب من جي ؼير تاري يي كيالمن م الشيكلني  -اصي
مع إي نباوم  -والمنظور المن جي البنيو الدالي لييس فقيط إليل إؼفيال اإلحالي إليل يار" "الين

" ،بيل إليل

تموي مؤلفيه -ميع روالن بيار -؛ ن إؼفيال اإلحالي إليل حيياة المبيدع ،وتقلبات يا ولحظات يا المرحليي  ،ونيوع
التأثير الا مارسته للل التكوين الشعور والفكر له؛ حتل نصب هاا النوع من اإلحال مست جنا ا في الاوق
المعرفي المعاصر ال ا
وللل الرؼم من بع

بمناهم القراءة والتأويل.
اإلس اما المن جي التي حاول التقلييل مين ؼليواء البنيويي  ،كاجت يادا لوسييان

جولدمان الموسوم بالبنيويي التكوينيي  ،التيي حياول فيت المنظيور البنييو لليل سيياق الصييرورة التاري يي ،
لييس بوصيفه كينوني

ورؼم محاول التجديد المن جي للشكلني مع تنيانوؾ وموكاروفسكي بيالنظر إليل الين
مؽلق  ،بل كيانا ا له للما مع السياق الثقيافي والمجتمعيي اليا اكتنيؾ وجيوده وتبليوره ،فيإن هياه المحياوال

وؼيرها لم تستطع تبديل هياه القنالي  ،وال حتيل التقلييل مين إفراط يا المن جيي فيي ؼليق الرؤيي بيين سيياجا
اليين  .وفييي السييياق المن جييي ااتييه الييا يؽفييل الشييرط التيياري ي نو يتجاهلييه نصيلا تبلييور من جيييا لديييدة
ك رمونطيقا الن

التي ن ا اليوم تطرث نفس ا بقوة كأسلوب لقراءة الفلسفا وتأويل ا.

لكن رؼم ننؾ البنيوي  ،وضداا للل اوم ا المن جي التزامني (السنكروني) المستبعد للصييرورة التار يي ،
نرب نن مقارب فلسف ميكيافيللي السياسي في مسيس االحتيا" إلل اإلحال  -نحيانا ا كثييرة  -إليل يار" متن يا،

ن إلل الشرط الثقيافي والمجتمعيي اليا اكتنيؾ ميكييافيللي ورافيق تبليور ولييه السياسيي .وهياه اإلحالي  ،فيي
التقاد  ،تؽدو ضروري إن نردنا ف م كثير من نفكار هاا الفيلسوؾ اإليطالي الم اتل ،لكني لندما نمول نحيا انا
 ولو كثيرة  -فالك توكيد للل نسبي هاا المومؾ المن جي ومحدودي ندائه؛ ألن ن من م هو مجيرّ د إضياءة،وإاا نردنا استعمال التشبيه ال باشلر  ،فإننا نقول :إن المقارب المن جي هي شعاع من الضوء بمقدار ما يسم
بإضاءة منطق ما ،فإنه يلقي للل ما يحيط يا ظيلالا ت في يا .وفيي هياا توكييد لليل نسيبي ن مين م فيي ميراءة
الفكر والوجود.
بيييد نن هيياه اإلحال ي ال تعنييي مشييروطي هيياا الفكيير وانشييداده اآللييي إلييل لحظتييه ،بييل فييي الفكيير السياسييي
لميكيافيللي امتدار ملحوظ للل الحضور في تكييؾ الفعل السياسيي حتيل يار" سيياق اللحظي التاري يي التيي
ش د نشأته .وآي الك نن المومؾ الفلسفي السياسي الميكيافللي له حضيور ملحيوظ ،بيل يمكين نن ننعي ليالم
السياسي اليييوم بكونييه لالميا ا ميكيافلل اييا بامتييياز؛ و الييك ألن القيييم التييي تسييوده والمبيياده التييي توج ييه والوسييائل
المست دم فيه هي ميم ومباده ووسائل ميكيافللي  ،حتل وإن ليم تنيبن لليل سيابق دراسي لنصوصيه .وهياا ميا
يحول دون جعل دراستنا للنظري السياسي لند ميكيافيللي ،ارتحاالا إلل ميا تياري ي انقضيل واهيب ،وإنميا
يجعل ا تأملا في حاضير السياسي بكيل راهنيتيه .كميا نن ميراءة الين

الميكييافللي مين يلل لحظتيه التاري يي

وشروط ا القيمي والقانوني يفيد في إبصار داللتيه واستشيفاؾ نبعياده ومرامييه ،واالمتيدار لليل تأوييل ميا بيين
السياسيي ااتيه ،إا

سطوره ،ورفع مفارماته وتنامضاته .ومشرولي هاا المسلك المن جي آتي من طبيع الين
لييو مارنيياه بييالن الشييعر نو السييرد مييثلا ،نجييده ميين نكثيير النصييو امترابيا ا ميين سييياق الحييياة وإشييكاالت ا

ومتطلبات ا؛ فالرؤب والنظم السياسي هي ،في نشأت ا وتطورها ،محاول لف م الوامع نو بليورة نظريي لتؽيييره،
ومن ثم فدراس الن

السياسي يحتا" ال ب ّد إلل مقارب تستحضر الك الوامع وتحيل لليه.

لكن مراءة مح ّددا النظري السياسي الميكيافلليي تعترضي ا لوائيق كثييرة ،إا ثمي إشيكاال لدييدة تعيوق
اإلمساك ب اه المحددا  ،ومبل بلورة إجاب لن هاا السؤال يجيب اليولي ب ياه اإلشيكاال والعوائيق ،وهياا ميا
سنعمل للل تسطيره في الفقرا التالي  ،للل نن نعود في ما يتلو مين سيطور إليل إبيراز هياه المحي ّددا  .فميا
هي إان العوائق التي تقؾ حاجزاا نمام ني محاول تأويلي للن الميكيافللي ؟
ثم لائق آ من ش رة كتاب "األمير"؛ فميكيافللي من صنؾ الكتاب الاين كانوا ضيحايا متين م المشي ور
الا يصب حاجزاا ي في م وي فيي بيامي كتيب م .فقيد التياد األبحياث الدارسي للفكير الميكييافلي الوميوؾ لنيد
كتاب "األمير" ،بل واالمتصار لليه في حين ننه لل َبيِّنٌ تناول التفكير السياسيي لميكييافيللي مين يلل نصيه
هاا منفصلا لن كتابه اآل ر الا ال يقل لنه نهمي  ،وإن لم يناظره في الش رة والايوع ،نمصد كتابه "نحاديث
للل المقاال العشير األوليل فيي تياريخ تيتيو ليفييو" ،لييس فقيط ألن مؤلّف ميا واحيد ،بيل إن السيبب يرجيع إليل

كون ما مكوّ نين ضروريين يستكملن بناء الفلسيف الميكيافلليي  ،األمير اليا يؤ ّكيد فيي تقيدير نن ميا متكياملن
وليسا متنامضين كما تاهب العديد من القراءا .
"األمير" ثمي ليائق ثيان آ مين كثيرة وتبياين التيأويل التيي حظيي ب يا التيأليؾ

وإضاف إلل لائق ن

الميكيافلي ،إا يمكن القول :إن ثم نمنع لديدة تمنع إمكاني إبصار الفلسف الميكيافلليي فيي اات يا بالفعيل .ومين
نكثر األمنع سماك وامتداراا للل إ فاء ميكييافيللي نمنعي التأوييل التيي تراكمي فيوق نصيه بيدءاا مين ظ يوره،
حيث حظي كتاب " األمير" وبع

نصوصه األ رب بتفسيرا

وتأويل

وانتقادا شديدة التباين والتنيام

،

حتل استحال إلل حاجز يمنع التواصل المباشر مع الفكر الميكيافللي ،دونميا حضيور تلقيائي لركيام التيأويل
الشائع والمتداول  .لاا نقول:
إن ثم صعوب بالؽ في التجيرّ د مين المسيبقا

واليرن الشيائع حيول الميكيافلليي  ،والنظير فيي نصوصي ا

دونما حكم َمبْلي جاهز .ؼير ننه ال بد من القول ،إن الميتن الميكييافللي ااتيه فييه مين الميولي الدالليي ميا يبيرّ ر
تنام

التأويل وتضاد الف م الا ننتم لنه ،ف و ن

مليء بالمفارما  ،وال بد لنا في سبيل إليادة بنياء معنيل

المتن من استحضارها والتأسيس لتجاوزها.

2
الميكيافللي ،وجدل المفارم ال يمس فقط نفكياراا جانبيي فيي هياا

كثيرة هي المفارما التي يحبل ب ا الن
للي يا كيل نسيقه؛ فحتيل اليدالال والطروحيا الرئيسي
الن  ،بل يمس نيضا ا مفاهيمه المركزي التيي يين
التي لادة ما ُتربط بفيلسوؾ فلورنسا نجد في نصوصه ما يؤ ّكدها وينفي ا في الوم ااته ،وكأن ميكيافللي نبل
إال نن يكون متنه ميكيافلليا ا نيضاا ،نمصد متنا ا مراوؼا ا متقلبا ا يقول الشيء ونقيضه.
وشدة تضادها يطرحيان إشيكاالا حقيقيا ا بيالتفكير والبحيث هيو إشيكال الف يم والتأوييل؛

ولمق هاه المفارما
فبعيييداا ليين القييراءا اال تزالي ي السييطحي التييي تييركن إلييل استحضييار فلسييف ميكيييافللي م تصييرة إياهييا فييي
مجمول من المقوال المتماثل والجاهزة ،نريد هنا نن نستحضر المتن الميكييافللي بكينونتيه دون إؼفيال تعيدد
نطراف ا والتضاد الظاهر بين جوانب ا .فما هي هاه المفارما ؟
أوالً :نكاد نجد في كل الكتب التي تؤرخ وتحلل الفكر السياسي لميكيافللي نن هاا األ ير بلور فكراا وامعياا،
 ،مثل موله في كتابه "األميير"" :بميا نن مصيد هيو كتابي نشيياء

والحقيق نن هاا ما يؤكده بنفسه في ؼير ن
مفيدة لمن ينص إلي ا ،فقد بدا لي ملئما ا نكثر تتبع الحقيق الفعلي الوامعي للشيء بدل ت يله" ،ثم يضيؾ" :لقد
ت يل البع جم وريا وإمارا لم تشاهد إطلما ا ولم يعرؾ نن ا حقيقي  ،لكن هناك بعداا شائعا ا بين ما يعيشه

المرء وما ينبؽي نن يعيشه ،حيث إن الا سيدع ما يحدث وي يتم بميا يجيب نن يحيدث ،سييتعلم كييؾ يضيمحل
بدل نن يتعلم كيؾ يحفظ ااته".
ومعلوم نن هاه الرؤي الوامعي هي التي جعل بع

المف ّكرين والفلسف ينظرون إلل الفلسف الميكيافللي

كون ا رؤي من جي نقل الفكر السياسي من مجرّ د تأمّل وولظ إلل لليم يقيوم لليل اسيتقراء الحيدث اليوامعي،
بل ياهب بول جاني إلل القول :إن ميكيافللي "هو مؤسّيس لليم السياسي الحيديث"  .لكننيا لنيدما نرجيع إليل
هياا الحيس اليوامعي وي ل يل مين هياا التقيريظ المبيالػ النياظر إلييه

نصوصه يمكن نن نجد بسي ول ميا ينيام
بكونييه ُم ْن ِجييز النقل ي العلميي فييي الفكيير السياسييي ،ف نجييد مييا ي ييالؾ تمييام الم الف ي هيياه الرؤي ي الوامعيي العلمي ي

المزلوم  ،إا يمكن نن نقول :إن فيلسوؾ فلورنسا كان نسطور الرؤي حتل في شأن الحدث السياسيي ااتيه،
فقد كان مسكونا ا بنزوع نحو نسطرة الكون ،ليس فقط الكون الطبيعيي ،بيل الكيون السياسيي والمجتمعيي ،حييث
يييرب نن مييا ميين حييدث سياسييي يقييع إال وثمي إمكانيي ماورائيي للتنبييؤ بييه بفضييل مييدرة الك اني الروحيي  ،فيأ
الميكيافيلليين نأ ا:
هييل ميكيييافللي الييدالي إلييل اسييتقراء الحييدث السياسييي فييي صيييرورته الوامعي ي  ،نم ميكيييافللي الييا ينيياد
باإلنصا إلل صو الك ان والتنجيم؟
ثانيًا ً :إن ميكيافللي لادة ما يق ّدم بوصفه "رجل األمير" المستبد اليا ال مييم ليه وال مبيدن ،حييث ال يحكميه
سوب هدؾ االستمرار في السلط  ،وبالفعل نجد ل اه الفكرة العديد من الفقرا التيي تؤكيدها اصي فيي كتابيه
األش ر "األمير" ،حيث يبدن بتقديم النظم السياسي مص ِّنفا ا إياها إلل نولين:
واحيد وننظمي جم وريي  ،حييث تسيود الحريي  .ثيم يقيؾ ميكييافلي

ننظم وراثي يكون في ا الحكم لش
ضد هاه النظم األ يرة محبااا النظام األول .لكن يمكن إيجاد لبارا وسياما في ن "األمير" ااته يمكن نن
نلحييظ في ييا لميكيييافللي مومف يا ا مؽييايراا ،بييل هيياا مييا يفعلييه نحييد البيياحثين المت صّصييين فييي الفلسييف السياسييي
الميكيافللي  ،نمصد ميشيل برجيس في كتابه المعنون "ميكيافللي :مف ّكر ُم َق َّنعٌ " ،حيث يقتطع من كتياب "األميير"
فقرة يقول في ا فيلسوؾ فلورنسا بأن ثم نظما ا تسودها ثلث موب هي :األمير ونصحاب النفيوا وميوة الشيعب،
ونن "هاه القوب الثلث تعمل للل مرامب بعض ا بعضياا"  ،ثيم يقفيز بيرجيس إليل تأسييس اسيتنتا" لليل هياا
القول ،هو نن ميكيافللي مع نظام سياسي يقر الحري وفق مدلول ا في زمننا الحالي.

- Machiavel, ibidem.
( - Paul Janet,
) Histoire de la science politique dans ses rapports avec la science morale, Paris, Félix Alcan,
- Machiavel, Le Prince,op cit ,p159.

صحي نن مسلك هاا الباحث يبدو فيه افتعاالا والتسافا ا ملحوظين ،لكنيه لييس مسيلكا ا مسيتحيلا نن نجيد فيي
متن ميكيافللي إشارا وإيماءا تثمن الحري  ،لكن التأويل الكلي للنظريي الميكيافلليي ال يكيون بامتطياع ميزق
من السطور والعبارا  ،بل بمقارب فكره في لمومه ال في تفاريق نجزائه ،لكن ما سيبق يؤ ّكيد بوضيوث لميق
المفارم التي تسكن الن

الميكيافللي ،والتي ينبؽي لنا نن نجد ل ا الوحدة الموضيولي القيادرة لليل اسيتيعاب ا

وتفسيرها في آن.
نما المتن الميكيافلي في كليته ،فنستطي ع القول إنه م ترق بمفارم واضح تتمثل فيي كيون النزلي العامي
التي تحكم ن

"األمير" هي نزل توكيد االستبداد ،بينما يتجلل ميكيافيللي في كتابيه "نحادييث لليل المقياال

العشر األولل في تاريخ تيتو ليفيو" ،بمظ ر المدافع لن الحريي  .ولقيد نوميع هياا التنيام

الواضي الميؤر ين

المت صصين في ميكيافللي في حيرة بالؽ  ،حيث انتصب نمام م سؤال مستفز :ما هو مومفيه الحقيقيي هيل هيو
المومييؾ الييا بلييوره فييي كتيياب "األمييير"  ،نم مومفييه فييي كتيياب "نحاديييث"؟ هيياا هييو اللؽييز األكبيير فييي المييتن
الميكيافللي ،اللؽز الا ارتطم به كل باحث يحاول ف م األطروح السياسي الميكيافللي  ،وهو ما جعل الكثيرين
يستبعدون ميكيافيللي من صنؾ مؤسّسي النظري السياسي الليبرالي بدلوب ننه منظر الستبداد األمير.
ومن نطرؾ ما مرنته محاول لتفسير هاه المفارم هو ما كتبته ميار ديتيز  ،Mary Dietzحييث اهبي
في دراست ا "ف اخ األمير" إلل نن ميكيافللي في كتابه األش ر كيان بصيدد يداع األميير المسيتبد ،فألطياه مين
النصائ ما هو كفيل بتدمير دولته ،إن ا بحسب ن

لبارت ا "نصيح ملؽم "

من ميكيافللي ألمير ساا" هو

لورنزو د ميدتشي ،ومن ثم فكتاب "األمير" ال يعبّر لن حقيق المومؾ الميكيافللي .
ولعميير  ،إنّ هيياا التفسييير ليدليل للييل الحيييرة فييي الف ييم ،نكثيير منييه محاولي إلزالت ييا ،وليياا يبقييل السييؤال
المفارم هو:
ن الميكيييافلليين نأ ييا هييل ميكيييافللي "األمييير" النييازع منييزع االسييتبداد ،نم ميكيييافللي "نحاديييث" المنيياد
بمجتمع الحري والحكم الجم ور ؟
ثالث اًا ً :إضيياف إلييل مييا سييبق ،ثم ي مفارم ي تتجل يل فييي فكييرة ن ييرب لصيييق بالميكيافللي ي ورؤيت ييا للتيياريخ
السياسي ،إا يُقال :إن ميكيافلل ي يبلور رؤي دائري  ،رؤي مسيكون بحيس تشياؤمي ،حييث ييرب نن ثمي حتميي
تاري يي تحكييم اليينظم ميين حيييث ميلدهييا ونموهييا ونفول ييا ،وهييو فييي الييك ييياكرنا بييالنظرة ال لدونيي وتحليل ييا
الدائر لنشأة ونفول الدول في الؽرب اإلسلمي ،إا إن ميكيافللي يعتقد هو نيضيا ا بيأن الينظم لنيدما تصيل إليل
نو" لظمت ييا تبييدن ال بييد فييي النييزول واالنحييدار .لكيين هيياه الفكييرة اات ييا  -للييل شيييول ا وكثييرة مييا فييي اليين
6 . “Trapping the Prince: Machiavelli and the Politics of Deception,” American Political Science

- Mary Dietz,
Review 80 .

الميكيافللي من توكيد وتكرار ل ا  -يمكن نن نجد ما ي الف ا م الف تامي  ،ودلييل اليك نننيا نجيد بيرجيس يياهب
إلييل تأويييل بعي

العبييارا  ،اصي تلييك التييي يتحييدث في ييا فيلسييوؾ فلورنسييا ليين وجييود ثييلث مييوب تتبييادل

المرامب  ،فينت ي إلل نن كاتب "األمير" يقول بإمكاني ستاتيكي النظام ن استمراريته بفعل توازن القوب.
لصيي لليل الف يم،

وهكاا نلحظ نن الن الميكيافللي يطرث بناء للل اكتنازه لمفارما لديدة إشكاال
وهاا نصلا ما نشار إليه برجيس بيدءاا مين العنيوان اليا ا تياره لكتابيه "ميكييافللي مف ّكير مقنيع"؛ إا ثمي نمنعي
لديدة تؽليؾ هياا المفكير الزئبقيي ُتصيعب الجيزم بحقيقي مومفيه ،بيل لعيل نكثير األمنعي إسي اما ا فيي إ فياء فكير
ميكيافللي هي األمنع التأويلي التي ننتج ا القرّ اء والمؤر ون المؤولون لنصوصه ،حيث لعيوا للي يا دالال
شديدة التباين واال تلؾ ،حتل استحال نحيانا ا كثييرة إليل طبقيا سييمانطيقي تفير نفسي ا لليل كيل مياره
وتمنعه من التواصل المباشر مع الن

الميكيافللي نفسه.

ونزلم نن من بين هاه األمنع التي ت فيي نكثير مميا تظ ير القيراءة التأويليي لبيرجيس اليا ييزلم اليولي
بوجييود هيياه األمنعي السيييمانطيقي وضييرورة الحييار من ييا ،ومييد رنينييا ميين مبييل كيييؾ يقتطييع النصييو

وينتقييي

ميراءة بيرجيس وؼييره مين الميؤولين

العبارا  ،وإن كيان سيياق بحثنيا هياا ال يسيم بمزييد مين إبيراز نقيائ
ول ْيوداا إليل ميا نشيرنا إلييه ميبلا ،وهيو نن مسيلك بيرجيس وؼييره ميا كيان يمكين سيلوكه إال
المعاصرين .لكينَ ،
بوجود مابلي لتباين التأويل دا ل التأليؾ الميكيافللي ااته .وهاا ما نسميناه بمفارما الن
مراوغ مليء بالنقائ

األمر الا يفر

؛ فالمتن الميكييافللي

ضرورة البحث لن ناظم

متن "ميكيافللي " بامتياز ،نمصد ننه ن
لقراءته وتأويله .ولندما نقول ناظما ا للقراءة ،فلسنا نقصد ا تزاله بمحو مفارماتيه وتحويليه إليل ني

ممياثل

منسجم  ،باستد اله في إطار تأويلي واحد مقفل ،بل إن الناظم الا نطم إلل إيجاده هو الا ُي َم ِّكنُ من مبول
تلك المفارما  ،واستيعاب ا وتأويل ا دون محوها نو إرجال ا إلل منطق ؼير متنام

.
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يتض تأسيسا ا للل ما سبق ،نن الن

الميكيافللي يحبيل بمفارميا ونقيائ

دالليي لدييدة ،ونكبير مفارمي

هي الك التنام الشديد بين كتابي "األمير" و"نحاديث للل المقاال العشر األولل في تاريخ تيتو ليفيو"؛ ففي
الن األول يظ ر ميكيافللي ك ُم َن ِّظر للستبداد ومشجّ ع للل ممارسته ،بينما في كتاب "نحاديث" يتبي ّدب مفكيراا
وجوب تأسيس مجتمع سياسي حر.
جم وريا ا يؤ ّكد
َ
فكيؾ يمكين ت طيي هياه المفارمي الكبيرب التيي تشي ّكل شير ا ا واضيحا ا فيي الفلسيف الميكيافلليي ؟ وهيل ثمي
إمكاني إليجاد ارتكاز تأويلي للجمع بين هاين النصين للل تنامض ما الشديد وا تلف ما البين؟

نزلييم نن هيياه اإلمكاني ي متاح ي  ،نمييا ن ساس ي ا المن جييي ف ييو مييا كن ي مييد بييدن باإلشييارة إليييه فييي المييد ل
المن جي ،حين انتقد المقارب الشكلني والبنيوي التي تؽلق الرؤي التأويلي بين سياجا الن

 ،حييث بيني

نن المتن السياسي نلصق بيالوامع وإشيكاالته بطبيعتيه ،ومين ثيم فأسيلوب مقاربتيه ت يالؾ ال بي ّد نسيلوب مقاربي
الن الشعر مثلا ،نو ؼييره مين نصيو بعي األجنياس الفنيي األ يرب .ونمصيد ب ياا نننيا ليو نحلنيا لليل
ش صي ميكيافيللي والسائد السياسي في زمنه سنتمكن من استيعاب هاين النصين المتنامضين في إطار تأويلي
واحد يجعل من ما نصين متكاملين ؼير متعارضين.
ونزلم نن تؽييب هاا السياق التاري ي يجعل القيراءة التأويليي للين
إلل الوموع في توهما
ن

الميكييافللي ميراءة لرجياء مضيطرة

وت رصا من مبيل ما ومع فيه الباحث األمريكي مار ديتز لنيدما انت ي إليل نن

"األمير" ال يعبّر لن وج

نظر ميكيافيللي ،بل هو مجرد فخ نحكمه كاتبه الداهي بم ارة واكياء لإليقياع

بلورنزو د ميديتشي ليحفر مبره السياسي بنفسه ،ودليل ا للل الك هو طبيع النصائ التي مي ّدم ا ميكييافيللي
في كتابه.
نما لن ماهي هاه النصائ المف

 ،ف ي حسب ديتز نربع:

 األولل :النصيح التي نسداها ميكيافيللي لألمير بأن يسكن في مدين فلورنسا اات ا. الثاني  :نن يعمل للل كسب دلم الشعب له. الثالث  :نن ال يبني حصوناا. الرابع  :نن يسلّ شعبه بأن يجعل منه جيشا ا.إننيا ن يالؾ تمييام الم الفي وج ي النظير هيياه ،لكين مبييل بييان مومفنييا واالسيتدالل لليييه ،ال بيد نن نيياكر نن
نطروحي ديتييز انتقييد ميين مبييل مت صّصييين آ ييرين فييي الفلسييف الميكيافلليي  ،وميين م الباحييث األميركييي جييون
النؽتييون  ،John Langtonالييا رنب فييي تلييك النصييائ األربييع ،التييي حسييبت ا ديتييز ف ا ياا ،نصييائ
م لص  ،وبيان الك نن:
األمير بأن يسكن المدين نطروح موجودة نيضا ا في كتاب "نحاديث" ،حيث يؤ ّكد نن األمير إما نن
َنصْ َح ُه
َ
يسكن المدين التي يفتح ا نو يدمرها؛ ألن االرتحال لن ا دون بناء حكيم ميو ال يضيمن اسيتمرار والئ يا .نميا
النصيح الثاني ؛ ن كسب ود الشعب ،التي فسرت ا ديتز بكون ا لؽما ا طيراا ،هدؾ به ميكيافيللي إليل نن ييدفع

- ibid.
- John Langton, ibidem.
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لورنزو لكي يقؾ في صؾ الشعب ضد النبلء ،فألتقد نن ا مطلب يناؼم الحلم الميكييافللي فيي تأسييس مجتميع
الحري  ،حيث ي دؾ إلل تأسيس إميارة مويي يكيون نقطي ارتكازهيا هيو الشيعب ،لتكيون شيرطا ا لتوحييد إيطالييا
الحقاا.
نما النصيح الثالث ؛ ن توصييته لألميير بيأال يبنيي حصيونا ا نو مللياا ،فيالوامع نن هياه النصييح موجيودة
نيضا ا في كتاب "نحاديث" ،مما يؤ ّكد نن ا فكرة ميكيافللي نابع مي ن التقياد ال لين رؼبي فيي نصيب ف ياخ كميا
تزلم ديتز .ثم لو راجعنا التبرير الا م ّدمه ميكيافيللي لعدم جدوب القلع والحصون سنجده مستساؼا ا إليل حيد
كبير ،حيث يؤ ّكد نن موة األمير هي في موة الشعب ال في موة الجدران التي يتمنع لف ا؛ ألنه ليس ثم حصين
مادر للل حمايته إاا ما ثار الشعب لليه .ولاا ،فاألصل في الحكم هيو كسيب ثقي الشيعب ودلميه ال االنفصيال
لنه والت في من وراء جدر.
نما رابع الف اخ المزلوم ؛ ن تسلي الشعب ،فل يمكن نن يف يم إال بالسيياق التياري ي والرؤييا السياسيي
لميكيافيللي؛ إا كان يحلم بإيجياد إيطالييا موحيدة ومويي  ،وهياا ال يتحقيق إال بجيي

ميو  ،ومثيل هياا الجيي

ال

يمكن نن يوجد بمرتزم  ،بل بشعب مسل مادر للل إنجاز الحلم بنفسه.
إان ،فما يبدو ف ا ا ا وتعارضا ا ،بين كتابي "األميير" و "نحادييث لليل المقياال العشير األوليل فيي تياريخ
تيتو ليفيو" ،هو مجرد إسقاط ناتم لن مراءة متسرّ ل ال تأ ا بعين االلتبار السياق التاري ي.
ولتقديم بديل لن هاه القراءة الواهم  ،نعد اآلن إلل سؤال المفارم :
كيؾ يمكن نن نرفع التضاد الداللي الواض بين متني "األمير" و"نحاديث"؟
إن مييد لي فييي معالجي هيياا السييؤال هييو تاري يي اليين الميكيييافللي بقراءتييه ميين ييلل السييياق اإليطيالي
بإشكاالته وإ فاماته ونحلمه؛ فقد كيان ميكييافيللي مفكيراا مومييا ا يطمي إليل معالجي األزمي السياسيي اإليطاليي
المتمثل في تشرام ا السياسي بتوحيدها في إطار مومي موحَّ د .هاا هو الحلم الا سكن ولي ميكيافيللي ،ومن
ثم كان السؤال ال اجس الا انشؽل به هو كيؾ السبيل إلل هاا اإلطار السياسي الموحّ د؟
لقد التقد ميكيافيللي نن إيجاد هاا اإلطار يحتا" إلل حاكم مو ميادر لليل محيو التجزئي  .وميد كيان يحليم
بأن يكون حاكم فلورنسا لورنزو د ميديتشي يشابه فرديناند حاكم إسبانيا ،لاا كان شياؼله فيي كتابيه "األميير"
تقديم نصائ تم ّكن الحاكم من نن يسود ويؤسس إلطار سياسي مو مادر للل التمدد وال يمن للل كل إمارا
إيطاليا .ومن هنا نف م سر الحس االستبداد الظاهر في ن

"األمير" ،إنه استبداد مسوغ ومؤم ؛ ألنه شرط

لتأسيس دول مومي إيطالي  .نما في كتياب "نحادييث" ،ف يو ينظير إليل هياه الدولي بعيد نن تسيتو وتكيون؛ ن
دول جم وري تمتثل لقيم الحري ال لقيم االستبداد.

هاه هي الوحيدة الموضيولي الناظمي للسييرة الفكريي والسياسيي لميكييافيللي ،وتأسيسيا ا للي يا ال نعتقيد نن
ن "األمير" نصيح ملؽم كما تقول مار ديتز ،بل هو مق ّدم لتأسيس إمارة موي يحكم ا حاكم مستبد مادر
للل ال يمن للل ؼيره لتوحيد إيطاليا ونقل ا سياسيا ا إلل مجتمع حر.
وبعد رفع هاا التضاد الظاهر بين نصي "األمير" و"نحاديث" لنا نن نتساءل اآلن:
ما هي دالل هاه النظري السياسي التي م ّدم ا ميكيافيللي؟
منا "جم وري " نفلطون ،ومتن "السياس " األرسطي سار الفلسف إلل معالج سؤال السياس فيي إطيار
مبحث األ لق ،فكيان السيؤال ميمييا ا يمتثيل لينمط التفكيير بميا ينبؽيي نن يكيون ،مصيد االنتقيال بالسيائد والكيائن
نحوه ،لكن ميكيافيللي لن ينجز ملبيا ا للسيؤال فقيط ،ولين يحيدث فصيلا فيي مبحيث السياسي الفلسيفي ،بيل سيينجز
مطيع تنقل السؤال السياسي إلل مرتب منفصل لن مرتب السؤال األ لمي.
وهناك فكرة تتكرّ ر في كل القراءا والتأويل المتناول للفلسيف السياسيي لميكييافيللي ،وهيي نن نظريتيه
تتسم بالوامعي  ،بل ياهب م تلؾ الباحثين إلل النظر إلل وامعي الرؤي الميكيافيللي بوصف ا تأسيسا ا حداثيا ا لعلم
السياسي  .والحييال نن هيياا التقييييم ال ي لييو ميين ا ييتلل فييي بنائييه ،إا يمكيين نن نعتيير

لليييه ميين دا ييل اليين

الميكيافيللي ااته ،الا ال ي لو من نزوع نحو نسطرة الكينون السياسي واالجتمالي  ،ومد نشرنا إليل اليك مين
مبل ،لكننا إا نستحضر وامعي الرؤي الميكيافللي فليس لتوكيد للميت ا ،بل لتوكيد نفعيت ا ونزول ا نحيو فصيل
السياسييي ليين األ لمييي تحي دلييوب الوامعيي  ،و نولويي الرؤيي الواصييف  .وميكيييافللي بييالك يسييتحق نن يعييد
اإلرها األول بالنظري السياسي الليبرالي ؛ ألن ا هي نيضا ا توكيد للل هامشي القيم األ لمي  ،بل استبعادها
لتأسيس ما يسمّل بالحياد األ لمي تجاه سؤال السياس واالمتصاد.
إن الفكر الميكيافيللي فكر ليبرالي سعل إلل للمن السلوك والمشيروع السياسيي  .ويعيد هياا التحيول اليا
ن ا يؤكده ميكيافيللي في القرن السادس لشر للم وإرهاصا ا للل التحول الثقيافي واالجتميالي الكبيير اليا
ن ا لصر الحداث  ،ويؤسّس له بالتدريم لوضع مطيع مع العصر الوسيط ومف وماته الديني  ،وميميه المؤسّسي
للفعل السياسي واالجتمالي .وبالك ،فإن ميكييافيللي يؤشير فيي سيياق الصييرورة التاري يي للحداثي األوروبيي
للل إرها

بنقل نولي في ف م وتأويل الحياة السياسي  ،وهي ما سيسميه ماكس فيبر الحقا بي "نيزع السيحر

لن العالم" Désenchantement؛ فالحداث من حيث هويت ا السياسي الليبرالي تعطي األولويي للمصيلح
للل القيم ،بل إن ميم القيم مرهوني بميدب معييار المنفعي تحدييداا .وبيالك فالفلسيف الميكيافيلليي كاني مناؼمي
للتحييول الحييداثي الييا ش ي دته نوروبييا ،كمييا نن ييا بتوكيييدها للييل الحري ي  -بمييدلول ا كحكييم جم ييور  -كان ي
إرهاصا ا بالنظري السياسي التي سيتم التأسيس ل ا الحقاا؛ ن في القرن الثامن لشر في إطار ما سيس ّمل بفكرة
العقد االجتمالي.

وبناء للل الك يجوز القول :إن ميكيافيللي استجمع كل المواصفا التي تبرّ ر جعليه نول منظير للسياسيي
الليبرالي للل لكس ما هو شائع ومتداول في ؼالبي االتجاها الدارس لفكيره السياسيي والمشيدودة إليل ميتن
"األمير" دون ولي باإلطار العام لفكر ميكيافيللي.
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