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1سكوالريسم ماكياولي

�حاجي ناصرييدعس

و علوم سياسي دانشگاه تهرانياراستاد  گروه علوم سياسي دانشكده حقوق

 مسعود اعتصامي
و اجتماعيدانشجوي  دكتري انديشه سياسي پژوهشكده مطالعات فرهنگي

)17/11/90: تاريخ تصويب–5/10/90:فتتاريخ دريا(

:چكيده

ماكياولي به مانند رشته درازي است كه تاكنون پاياني نداشته همچون نيكولوبحث از متفكري

و تحول فكري سكوالريسم،.است از نسبت انديشه مدرن با مسيحيت نخستين آبشخورهاي خود را

استفاده ابزاري از دين توسط ماكياولي از تفاسير معتبر در اين زمينه است. گيرد انديشه ماكياولي مي

مي لي مخدوشو بر درك انديشه ماكياكه راه را در اين مقاله سعي در نشان دادن نوعي.كند تر

و مسيحيت داريم كه از طريق تفسير جمهوريوهماني بين انديشه ماكيا اين بهمي خواهانه، لي تواند

و چنين تحولي ناگفته پيداست در تفسيري.فهم چنين تحولي منجر شود درك معناي سكوالريسم

.در مسيحيت قابل توضيح است در اينجا آورده مي شودكه صرفا 

: واژگان كليدي

 ابزارگرايانه به دين، سكوالريسم نگاه ويرولي، خواهانه، مسيحيت جمهوري لي،وماكيا

 66409595: فاكس:مسئولنويسنده*
و به اين امر اذعان دارند كه انديشه هاي نويسن.1 دگان مقاله صرفاً درصدد ارائه قرائتي ديگر از انديشه هاي ماكياولي مي باشند

و اين انديشه ها در  او ريشه در آرمان انسان فاوستي دارد كه به منظور تصرف بر طبيعت، روح خويش را به شيطان فروخت،
و زمينه اي اسالمي مدخليتي ندار .ندبافت
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 مقدمه
و تاكيدش بر واقعيت سياست در بيرون حوزه»يِ جديد كشف قاره«ماكياولي با ي اخالق

به شهريار براي در نحوهو اندرزهايش ي مواجهه با واقعيت يك بدنامي هميشگي براي خود

مدتي بعد از مرگ وي آثارش مقبوليت قابل توجهي. ميان هواداران اخالق بر جاي گذاشت

و وارثانش آن را ستودند، اين ستايش در اواخر  و در اوايل قرن شانزدهم معاصران پيدا كرد

ي زماني ادبيات مفصلي عليه ماكياولي وجود قرن هجدهم از سر گرفته شد ولي در اين فاصله

مي. دارد و خوانندگان آثارش نيز تكفير .شدند آثار وي توسط كليسا ممنوع اعالم شد

مي. رسد نفرت از ماكياولي در عصر اليزابت در قرن هفده به اوج خود مي توان به ندرت

مارلو،«هاي در نمايشنامه. اي را در اين دوره يافت كه از ماكياولي نام نبرده باشد نويسنده

و فلچر بن ص 1382 كاسيرر،(»جانسون، شكسپير، وبستر، بومونت  ماكياولي همه جا تجسم)204،

و قساوت است و رياكاري از» ياگو«باز شكسپير در نمايشنامه اتللو شخصيت نيرنگ.خدعه را

كه از ماكياولي در ذهن داشته است  اين مخالفت با ولي ظاهراً. روي تصويري ساخته است

و كه هنوز آثار ماكياولي به انگليسي ترجمه نشده بود ماكياولي در دوراني صورت گرفته

اي از نويسنده» آنتي ماكياول«نويسندگان انگليسي عصر اليزابت تحت تاثير كتابي به عنوان 

گر فرديك كبير در طرف دي) (Machiavelli, 1984,103-105اند قرار داشته» ژانتيه«فرانسوي به نام

به عنوان  به تشويق ولتر كتابي كه و تمام نظرات» آنتي ماكياولي«پادشاه پروس بود نوشت

و همه آنها را مخالف قوانين اخالق ناميد به باد انتقاد گرفت .ماكياولي را

كه بي ي آنها شك سرآمد همه در قرن بيستم نيز ماكياولي منتقدان سرسختي داشت

ي اشاره. تفسير اشتراوس از انديشه سياسي ماكياولي توام با نقد تجدد است.اوس است لئواشتر

به برخي نقدهاي اخالقي اشتراوس است بر نقد«به تعبير اشتراوس آثار ماكياولي. ما در اينجا

و نقد اخالق بنا شده است ،(»دين ص 1387اشتراوس وو ماكياولي استاد چيره)49، دست كفرگويي

به مقد مي نقد اشتراوس در هر سطر گزنده. سات استتوهين و تا جايي پيش رود تر مي شود

و اموركه مدعي مي شود كه در كل آثار ماكياولي حتي يك نكته درست درباره سرشت آدمي

ص( انساني وجود ندارد كه متفكران كالسيك كامالً با آن آشنا نبوده باشند با.)53همان، در تضاد

به تع و بنياد آن بر غير اخالقي بودن ذاتي استوار انديشه سنتي، بير اشتراوس ساختار جامعه

مي است كه موجب جديد بودن انديشه ماكياولي تعليمي پيامبران، درباره. شودي ماكياولي

و همه مي بي دهد كه تمام پيامبران مسلح پيروز شدند . سالح شكست خوردندي پيامبران

و بزرگترين نمونهبزرگترين نمونه يك پيامبر مسلح بي موسي است . سالح مسيحي پيامبر

آيا مسيحيت شكست خورده. دهد اشتراوس اما سوال مهمي را در برابر ماكياولي قرار مي

كه آيا ماكياولي خود پيامبري بي و اين  سالح نيست؟ است؟
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به دنبال آن هستيم، اما صحت ادعاهاي پاسخ پرسش  هاي اشتراوس آن چيزي نيست كه ما

و پيش در فرض منتقدان موضوع»ي ابزاري از دين استفاده«يا» دينيبي«هاي مخالفان ماكياولي

.اساسي بحث ما در اين مقاله است

از دين  تفسير ابزاري
ماكياولي در فصل دوم كتاب گفتارها در وصف آزادي دوستي مردمان در طول تاريخ با

و بياني مستقيم در انتقاد از دين  كه آن را علت ضعيفلحني تند تر بودن مردمان مسيحيت

ميمي) مسيحيت(جهان كنوني از گذشتگان بر اثر دين آنها  كه داند :نويسد

مي« انديشم چرا مردمان روزگار باستان آزادي را به مراتب بيش از امروزيان دوست وقتي

مي مي ش داشتند بر حق چنين كه سبب كه علت آن همان عاملي است ده است مردمان نمايد

و آن عامل به عقيده امروزي ضعيف از تر از گذشتگان باشند ي من اختالف تربيت است كه

مي اختالف دين امروزي ما با دين مردمان دوره و. گيردي باستان نشات دين ما كه راه حقيقت

مي نجات را بر ما مي و افتخارات اين جهان نمايد ما را بر آن و جاه به مال كه بيدارد اعتناي

كه گذشتگان كه دين مسيحي نداشتند اين جهان را بسيار ارج مي و شويم، در حالي نهادند

مي همه و رو در همه از اين. شمردندي آن چيزها را واالترين مواهب ي اعمال خويش نيرومندتر

ص 1377 ماكياولي،(»جسورتر بودند ،200(.

كه به فراخور بحث و قطعات ديگري  به آنها اشاره خواهيم كرد برخي تفاسير مهم اين فقره

به عنوان يك مقوله از انديشه كه بر طبق آن دين ميي ماكياولي راي ابزاري نگريسته شود،

يك. موجب شده است كه تلقي ماكياولي از دين صرفاً اساس اين بحث بر اين فرض قرار دارد

به صورت اثري بر رفتار سياسي و فقط به صورت نظامي نگاه ابزاري است و و اجتماعي است

و آئين كه انگيزه از اعتقادات و انگيزه ها مي هايي را تقويت كند بايستي هاي ديگري را تضعيف

.به آن توجه داشت

كه«اين اساس بر و دين را به سبب چيزي نگاه ماكياولي به دين، يكسره فايده باورانه است

كه ترويج مي و به سبب اخالقي ميكند دارد ص 1387پالمناتز،(»نهاد ارج  در اين تعبير، به.)130،

في«نظر ماكياولي اي است در دست فرمانروايان نفسه نيست، بلكه صرفاً وسيله دين ديگر هدفي

و شالوده ي حيات اجتماعي بشر نيست، اما سالح پرتواني در مبارزاتو همچنين اساس

ص(»سياسي است .) 230كاسيرر، همان،

ن تفسير ابزارگرايانه، دين يكي از عناصر ضروري حيات اجتماعي بشري است، اما در در اي

و اعتبار دين نظام ماكياولي دين نمي و ارزش و جزمي باشد تواند مدعي داشتن حقيقتي مطلق

به نفوذش در حيات سياسي است ترين رده قرار با اين معيار مسيحيت در پايين.كامالً وابسته
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و همه فضايل واقعي سياسي است، زيرا. گيرد مي و رشادت  مسيحيت سخت مخالف دالوري

و زن به تعبير ماكياولي. صفت كرده است مسيحيت مردان را سست هاي دين ما انسان«چرا كه

و فعال، برتري مي و تامل را به مردان سخت كوش و غرق در نظر و تحقير فروتن و ايثار دهد

ميامور اين جهاني را بزرگترين مو ص(»شمارد اهب .)201ماكياولي، همان،

به واقع«در نظر آلتوسر ماكياولي و ناظر  مذهب را صرفاً از نقطه نظر سياسي
)factual(در ،

و استمرار دولت نظر مي كه براي تاسيس، استقرار گرفت، به عنوان ابزاري در كنار سالح

به تفسير آلتوسر)Althusser,2000,109(»ضروري است به مثابه بنا تلقي ماكياولي از دين

به وسيله ميي عملكرد سياسي واقعيت، موجودي است كه .يابد اش معني

و عملگرايانه آلتوسر البته بسيار سياسي به نقش مذهب در انديشه تر ي ماكياولي اشاره تر

كه از او به عنواني تفسير كلي كند، بدين معني كه در ادامه مي يشمند عمل اند«اش از ماكياولي

مي در برابر نظريه» سياسي و معتقد است كه اگرچه در انديشه ماكياولي1كند پرداز سياسي تعبير

و در كليت مفهومي آن بيان اي وجود دارد اما نمي نظريه به صورت دستگاهي نظري توان آن را

پي.كرد كه حتي اگر در انديشه سياسي ماكياولي نظريه آلتوسر در د داشته باشد اي وجو آن بود

به عنوان امري غايب عمل« اين نظريه از نظام انديشه سياسي او غايب است يا دست كم

ص 1382طباطبايي،(»كند مي ،589(

وي بر پايه فصل يازدهم كتاب اول گفتارها مذهب را در انديشه ماكياولي پيش شرط

مي اي براي جنگ مقدمه و اطاعت قانوني كه حق رجوع افزارها به اقتدار خداوند نيز از دانست

اين تقدم مذهب در موفقيت براي متقاعد كردن مردم براي پذيرش نهادهاي. آن مذهب است

و همچنين  و سياسي در لحظات حساس«جديد مي» تصميمات مهم .دهد نيز خود را نشان

ن در توصيف بيا)State apparatus(آلتوسر با استفاده از تعبير ماركسيستي دستگاه دولت

به عنوان ماشين كه دولت در نظر ماكياولي كه در بعضي موارد از آن ماكياولي معتقد است

مي] دولت[ سه عنصر است ياد به وسيله. كند داراي ي عنصر نخست ابزار زور است كه

و رضايت است كه به وسيله. نماياند سازوبرگ جنگي خود را مي ي وجه دوم ابزار اجماع

و عنصر سوم ابزار سياسي مذهب خود را نشان مي كه در نظام قوانين ظهور- دهد  قضايي است

به تعبير آلتوسر مذهب در اين ماشين سياسي نقش).Althusser. Op. cit. p.101(كند پيدا مي

كه مانند وسيله مي مشروعيت بخشي را بر عهده دارد و قانون قرار .گيرد اي در كنار سالح

و آلتوسر مفسر تاريخ انديشه«در كتاب» جنارو ساسو«ايتاليايي ماكياولي پيش از كاسيرر

به خوبي سازمان يافته«مذهب را به عنوان» سياسي ماكياولي يكي از عناصر اساسي دولت «

.در برابر كساني مثل كاسيرر، كه قائل به نظريه سياسي ماكياولي هستند.1
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و سازوبرگ«به مانند. مطرح كرده بود به صورت عملي اخالق نيك، نظم مطلوب كه دولتي

مذهب از يك طرف.)Quouted by: Viroli, , 2010, p.5(»جنگي مناسب را در اختيار داشته است

گذار ذكاوتمند است كه از طريق آن قانون) instrumentum regni(» ابزار پادشاهي«به عنوان

و واالترين موفقيت مي به اسم خدا بهترين كار را انجام دهد و از طرف. ها را بدست آورد تواند

ز به مثابه و اخالقي مذهب و نه سطحي ديگر تعاليم سياسي و اخالق نيك ندگي واقعي مردم

و ابزار گرايانه. شود مطرح مي را در اين تعبير مفهوم مذهب وجه ظاهري فايده گرايانه ي خود

مي) ابزار پادشاهي(كه در شكل نخست مي داشت از دست به حاشيه و آن را ساسو. راند دهد

كه مفهوم مذهب ديگر صرفاً يك ابزار تسلط نشان مي و»اهميت سازنده«نيست، بلكه يك دهد

.كند حياتي پيدا مي

. توان خود را بايستي در عمل نشان دهد» سالح«در قامت» مذهب«نهايت امر اين كه

به جاي سازمان دينِ كه و روي گردان باشد، صرفاً انفعالي يعني ديني دادن جهان از آن گريزان

و سبب ويراني بسياري از پادشاهي هاها كه.ه استشددولت دين فقط وقتي خوب است

و موفقيت در كارها همراه  و سامان نيك نيز عموماً با بخت مساعد سامان نيك پديد آورد

در. آخرين گام بدين ترتيب برداشته شده است» وسيله«در تفسير دين به مثابه. است دين ديگر

ن)transcendent(اي با نظم متعاليي هيچ رابطه بردارنده و همهامور هاي معنويي ارزش يست

به دين.و روحاني خود را از دست داده است فراگرد سكوالرشدن در نگاه كاركردگرايانه

مي بدين ترتيب در به فرجام خود به«زيرا.رسد انديشه ماكياولي نه فقط اكنون دولت دنيوي

به طور قانوني)de Facto(عنوان يك واقعيت شناخته شده  به رسميت شناخته (de Jure)بلكه  نيز

به دست آورده است دولت دنيوي مشروعيت قطعيِ. شده است كاسيرر، همان،(»تئوريك خود را

.)231ص 

 اخالق شرك در مقابل اخالق مسيحي
به عنوان وسيله، و كليسا توضيح دين بخشي از تبيين انتقاد اساسي ماكياولي به مسيحيت

ميباشد، اين انتقاد از مسيحيت كلي مي كه در واقع ايضاح منطق گسست از قديم در سايي باشد

به»اي لحظه« مي»شكل«ديگر به سان. نماياند ديگري خود را بر ما » عياريبت«خداي ماكياولي

به شكلي رخ مي كه براي هر كسي .نمايد است

1»آن«ديگري از اين آيزيا برلين اما شكل
)Moment(ر انديشهِ ماكياوليايي ا توضيح گسست

به.دهد مي مي كشف قاره به نظر برلين ماكياولي كه سياست ناميده شد نظر نداشتهي جديدي

 
 لحظه، دقيقه.1
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كه آن را در تمايز با اخالق توضيح دهد، بلكه ماكياولي دو ايده و دو نوع است آل جمع نشدني

و اخالق مسيحي: اخالق را از هم جدا كرده است .)Pagan and Christian(اخالق شرك

كه بفهميم ماكياولي درصدد رد اين نكته كه ارزشبه هاي مسيحي تعبير برلين مهم است

و رذايل مسيحي هدف ماكياولي نمي.نيست باشند، مطلوب مي و اين. باشد انكار فضايل

كه مناسب و بازتعريف باورهاي اخالقي پي تعريف برخالف هابز يا اسپينوزا است كه در

كه از نظر آنها انس مياناجتماعي .)p.46 ,  Berlin ,1970( باشد هاي عقالني در آرزوي آن هستند

هاي مسيحيِ تواضع، نيكي، معنويت، اعتقادبه خداوند، عشق ارزش ماكياولي بر خالف اين دو،

بي را ويژگي....وبه مسيح بي اهميت نمي هاي بد يا و در مقابل رذايلي نظير ، اعتقاد رحمي بيند

بي جان انساننادرست، فدا كردن به عنوان ارزش هاي هاي خوب گناه به خاطر مصالح جامعه را

.گيرد در نظر نمي

مي همچنان«ي اخالقبه نظر برلين اما در اين تفكيك دو حوزه دهدكه تاريخ نشان

كه با معيارهاي يك جامعه مناسب، مشخص مي1هاي نيك مسيحي صرفاً در عمل ارزش شوند

و قد ماكياولي در اين.)Berlin, ibid(»رتمند بر روي زمين سازگار نيستندمستحكم، پرانرژي

كه در دوران طاليي آتن يا يونان  وجود داشت) به تعبير برلين(تعبير با الگو قرار دادن آنچه

كه اين نكته را بازگو مي ها بخواهند اجتماعي باشكوه به مانند جهان باستان اگر انسان« كند

ا و آن را با چيز بهتري كه هدف بسازند، بايستي ز تعاليم مسيحيت روي گردان شوند

به رغم.)Berlin, op. cit, p.47(»تري دارد جايگزين سازند مناسب كه اخالق مسيحي  چرا

به خدا، بخشش در برابر دشمن، رستگاري آموزه كه دارد همچون ترحم، ايثار، عشق هاي نيكي

كه هم به زندگي جاوداني قرار ميگيرند،)Charity(» احسان«ه در ذيل ارزش غاييروح، اعتقاد

و در حقيقت موثر امور براي بناي اجتماعي قدرتمند موثر نيست در مقابل اخالق. در عمل

و مقاومت در برابر سختي به جمهور مردم، نظم، شرك با تعاليم شجاعت، تالش ها، وفاداري

و خود تاييد پي شادكامي بودن، عدالت بنياني را براي اجتماع)self-affirmation(ي انضباط، در

.كند نمونه از نوع رمي تاسيس مي

به مانند تفسيرابزارگرايانه از دين نكته در عارضيي اساسي، در تفسير برلين نيز بودن دين

دو.ي ماكياولي است انديشه به مثابه عنصر مقدماتي»شكل«در هر يكي از عناصر(،دين و)و يا

مي ون از انديشهيا چيزي بير كه. شودي ماكياولي تفسير در شكل نخست دين ابزاري است

و استقرار اجتماع استفاده كرد در شكل دوم دين اساساً  بايستي از آن براي پيشبرد هدف سياسي

و تنها اهميت آن در بي .اهميتي آن است چيزي است در بيرون مناسبات سياسي

. است"حقيقت موثر امور"منظور همان.1
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تع» سكوالريسم« .ي ديني همراه است بير با نوعي گسيختگي از انديشهماكياولي در اين دو

به نوعي در تفسير انديشه ماكياولي منجر شده است كه براساس» گسسته نظري«اين گسيختگي

كه  و در جايي ايستاده است ي لحظه«آن ماكياولي گويي چند صد سال از خود جلوتر است

. است» حال

به»ي حال لحظه«و»ي ماكياوليايي حظهل«اين گسسته نظري با ناديده گرفتن شكاف منجر

مي دو نتيجه نخست اين كه با جدا كردن. شودي نادرست در فهم انديشه سياسي جديد

 ماكياولي از يك طرف از بافت
)context(و از طرف ديگر با منتزع كردن انديشه  فلورانسي خود

به كج فهمو بهي انديشهي از سير تاريخ انديشه از عهد باستان تاكنون، و در نهايت ي ماكياولي

ي ماكياولي به عارضي عارضي ديدن دين در انديشه. انجاميده است»ي گسست لحظه«نافهمي

به ديدن خود وي در انديشه سياسي منجر مي وي داده» تاسيسِ«شود، هر چند در ظاهر راي

.باشند

به تبع و  آن مفهوم سكوالريسم پيامد ديگر اين شكاف، بدفهمي سكوالريسم ماكياولي

دو.است كه در مي»شكل«سكوالريسمي آن بيان حاصل به گسستي است كه بر طبق شود ناظر

و در نهايت استقالل.ي سياسي با ماكياولي به آن دچار شده است انديشه گسست از امر متعالي

بي پيامد انديشه. منطق معاش در برابر معاد به چنين استقالي ماكياولي ميترديد بر لي كه انجامد

تر به نظر طبق آن دنيا ديگر مزرعه آخرت نيست اما توضيح اين تامل ماكياولي بسيار پيچيده

.رسد مي

با هر دو تفسير ياد شده اين گسست را از طريق گسستي توضيح مي كه ماكياولي دهند

اس. مذهب داشته است به كه يكي كه گويي اساساً دو منطق وجود داشته است تقالل دنيا در اين

به مزرعه بودن آن در برابر اين نظر داشته و ديگري و ماكياولي با انتخاب برابر آخرت اند

توضيحي كه بار ديگر با ناديده. صورت اول گسستي از انديشه سياسي قديم ايجاد كرده است

وو صرف توجه به پيامد انديشه ما)Machiavellian Moment(»ماكياوليايي آنِ« گرفتن كياولي

و در نهايت از منظر ليبرال دموكراسي قرن بيستم در مورد ماكياولي تاثيرآن بر فيلسوفان بعد

.عرضه شده است

ي قابل اعتنا در مورد اين دو تفسير كوشش آنها براي نشان دادن امتناع تاسيس نكته

اين.استي سياسي نيكولوماكياوليي شريعت مسيحي در انديشهي سياسي بر پايه انديشه

كه سال و اين و توضيح گسست از دنياي قديم هاي اندكي پيش از ماكياولي حيات امتناع

و نهادهاي سياسي به ساحت و اجتماعي هاي مستقلي تبديل شده بودند كه منطق قدرت

به كوشش نظري از نوع ديگرگونه .تري دارد مناسبات جديد از پيامدهاي آن بود نياز
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وي از دين، بلكهبه تعبيري توضيح گسست نه از طريق هموارِ توضيحِ گسست  ماكياولي

و ناهمواري توضيح داده شود كه كم«بايستي از مسير باريك تفسير.»اند روندگان آن

و سكوالريسم را از طريق خواهانه جمهوري كه ميان» وحدتي«اي كه توضيح اين گسست

مي انديشه و مسيحيت برقرار يي انديشه اين توضيح بر پايه.سازدميكند ممكني ماكياولي

مي جمهوري به توضيح اين مساله .پردازد خواهي نوآئين فلورانس

 جمهوريخواهانه از مسيحيت تفسير
و مسيحيت)civil religion()مدني(ي بين مذهب سياسي رابطه در آمريكا

و ساي)republican Christianity(اي خواهانه جمهوري هاي ايتاليا زادهر جمهوري كه در فلورانس

مي شد نقطه كه اين تفسير از آن شروع در اين معنا انديشه سياسي. كند اي است

مي جمهوري و مذهب مسيحيت نسبتي برقرار كه بر طبق آن انديشه خواهانه ي كنند

به كمك تفسير خاصي از مسيحيت جمهوري به موفقيت رسيده خواهانه همواره و زاده شده

.است

كه به قلم در اينجا توضيح داده مي)Machiavelli's God( تامل بر پايه كتاباين شود

)Maurizio Viroli(ه رشته تحرير در آورده شده استب.

يك ماكياولي براساس اين تفسير نه تنها ادعا كرده است كه آزادي جمهوري خواهانه نياز به

كه از جانسپاري براي  و آن را ترويج)common good(»خير عمومي«مذهبي دارد  حمايت كند

به درستي تفسير مناسبي براي هدف ماكياولي در راستاي وظيفه«بخشد، بلكه مذهب مسيحيت

.دهد ارائه مي)civic task( مدني

مي مخالفان اين ادعا در برابر به فقره با اي از كتاب گفتارها اشاره كه در آن ماكياولي كنند

به كليسا عامل حمله مي بختي اقوام مسيحي را بدين نگوني :دهد گونه توضيح

از اگر سران كليسا دين مسيح را بدان« و كه بنيادگذارش تاسيس كرده است نگاه داشته سان

و نيك و شهرهاي مسيحي به مراتب متحدتر آن بخت آن پاسداري كرده بودند كشورها تر از

به. بودند كه اكنون هستند مي كه ولي امروز دين مسيح و تباه شده است كه اقوامي  قدري ناتوان

بيبه كليساي مسيحي نزديك هاي دين كسي كه پايه.اند تر از ديگران شده دين تر از ديگرانند

و رسوم امروزي چقدر از آن دور شده است  كه اخالق و ببيند به روشني بشناسد مسيح را

كه زوال اقوام مسيحي يا روز مجازاتشان ص(» نزديك استيقين خواهد كرد )76 ماكياولي، همان،

و تاريخي شورشگر ساسو تاكيد مي  را)subversiv( كند كه اين جمالت يك تز سياسي

مي شامل مي به نظر ساسو. دارد شود كه ماكياولي با زبان ابهام آن را بيان و براندازي شورش

دبدين ترتيب بيان مي ر ذات خود متضمن شود كه مسيح بنيانگذار واقعي ديني است كه
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مي.بدترين شر سياسي ممكن است گويد كه اگر كسي اين گفته ماكياولي را ژرف ساسو

به اين نتيجه مي و ديانت مسيح حول اين گفته بخواند رسد كه تشخيص ماكياولي از خلوص

كه ريشه مي و ديانت مسيح است كه دقيقا اين خلوص هاي هاي بدبختي جمهوري گردد

ن ميمسيحي را از مي. داشت ظرها پنهان رسد كه نبايد گفته ساسو از اين فرض به اين نتيجه

مي«:مشهور ماكياولي را جدي بگيريم كه گفته بود و اگر كه دين ما سربلندي وطن انديشيدند

و آن را محترم دفاع از آن را مجاز شمرده است، در مي كه ما بايد به وطن عشق بورزيم يافتند

و  و قدرت ص(»مردانگي الزم براي دفاع از آن را بدست آوريمبداريم .)201 ماكياولي، همان،

و منظور واقعي ماكياولي طبق نظر ساسو اين بود كه مذهب مسيحي به صورت ريشه اي

مي» نفي سياست«قطعي نوعي  مي. شود را شامل ي مفسران، گيرد كه در ميان همه ساسو نتيجه

ميها يقيناً برحق بودند وقت يسوعي به عنوان دشمن مسيحيت محكوم كه ماكياولي را . كردندي

كه نوشت درست همان كه فرانسيس بيكن محق بود، وقتي  نيكولو(يكي از عالمان ايتاليا«طور

مي) ماكياولي كه دين مسيحي مردان خوب را در چنگال جباران تقريباً با كلماتي روشن نويسد

.)Virloli. op.cit, xi, xii(»كندو ظالمان رها مي

كه پيش ساسو بدين ترتيب با نفي ديانت در انديشه ماكياولي در ادامه راهي قرار مي گيرد

به جهت توضيح مسيحيت جمهوري. از اين توضيح داديم از اين تفسير را خواهانه ماكياولي

 به نظر طريق مفهوم مخالف آورديم تا راه را براي بسط اين انديشه هموارتر كرده باشيم چرا كه

به مانند تفسير ابزارگرايانه و پالمناتز، آلتوسر،( ما تفسير ساسو و تفسير برلين توان ...) كاسيرر

و مسيحيت را ندارد بر اين اساس در اينجا سعي در توضيح.توضيح نسبت انديشه ماكياولي

كه مي تواند توضيح دقيقتري از انديشه ماكياولي بر اساس تفاسير جمهوريخواهانه جديد داريم

.سكوالريسم ماكياولي ارائه دهد

هاي اومانيستي فلورانس خواهانه را بايستي در آموزهي مسيحيت جمهوريي انديشه ريشه

هاي انديشمندان مطرح بوده هاي دور در گفته از گذشته)glory(»افتخار«انديشه. جستجو كرد

به عالم باال كه همواره با نوعي نگاه مياست و وجه معني پيدا اما داشت،» جهانيآن«كرد

» شهرت نيكوي مردان نيك«هاي فلورانسي مفهوم كالسيك افتخار را به مثابه اومانيست

ميصورت كه از طريق زندگي عمومي و تركيب كردند شد بندي  به عنوان مثال. توان به آن نايل

 نوشت كه)Libri della famiglia(» خانوادهكتاب«اي با عنوان در نوشته» لئون باتيستا آلبرتي«

كه فرشته شهرت باالي سر كساني قرار مي و نه آنهايي گيرد كه در امور عمومي مشاركت كنند

)Viroli, op.cit. p.45(كنند تن آسايي زندگي شخصي را انتخاب مي
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آنبه گفته كه بر طبق ويرولي يك سنت نيرومند فكري در فلورانس وجود داشت

و در راستاي هدفي انسان تجوي افتخار، شايستهجس و درعين حال مقبول خداوند است ها

.در مذهب مسيحيت است» زندگي جاوداني«

احسان در مفهوم. است»احسان« ديگر خصيصه متمايز تفكر مذهبي اومانيسم مفهوم

كه بدون چشم مي مسيحي نوعي از عشق است  است عشقي.يابد داشتي از طرف مقابل معني

كه حتي دشمن شخصي را نيز بايد دوست مي  التفاتي است به نيازمندان،. داشت فراگير

و ضعيفان كه در مقابل)(agapeو در يوناني caritas)(احسان در تعبير التيني. مظلومان  است

گيرد كه با زيبايي سروكار قرار مي)amor(و يا به تعبير التيني ) Erosبه يوناني(عشق زميني

بهد و عشقي است كه پي پاسخ طرف مقابل است) enjoyment(»تمتّع«ارد و در . نظر دارد

به مانند احساسي از ميل خودخواهي كه هيچ ويرولي ادامه مي از دهد كه هنگامي كه عشق گاه

(cupiditas) )تمنّا()cupidity (ميو نفس اماره جدا نمي  ماند، عشق معطوف به احسان شود باقي

)charitable love(و چشم داشت،به مثابه محبت بي مي غرض  شودبه دورترين نقطه پرتاب
)virloi, op.ct.p.46(.

و عصر اومانيسم خيرعمومي، و براي متفكران سياسي دوران ميانه و الهي بود خيرمقدس

به ميهن، شكلي از  و كمال نبود» احسان« بود، اگرچه يك charitable love)(عشق وندپي. تمام

و به نوعي قرار گرفتن و يكي شدن آن دو و خير الهي، بر پايه»آن« در ذيل» اين« خيرعمومي

و تفسير توماس به تعبير ارسطو خيرِمدينه برتر آكويناس از اخالق نيكوماخوسي ارسطو بود كه

و آكويناس بدين نكته اشاره كرد كه تعريف تر از خير قدسمبسي  ِشخصي است

و مقدس براساس تشبه به خداوند صورت مدين عموميِ خير و همه مردم به عنوان خير برتر ه

و علل همه خوبي مي .هاست گيرد، چرا كه خداوند مبدا

و خيرهمگاني در مقابلبه حوزه» احسان«بدين ترتيب بسط مفهوم ي مصالح عمومي

كه منتهي ي به كعبهپيگيري نفع شخصي راهي را پيش روي نويسندگان اومانيست فرا نهاد

مي آمال انديشه جمهوري به» دانته«براي.شد خواهي كه خداوند احسان براي ميهن عشقي بود

و آنها را مقدس كرده بود .بندگان خاص خود القاء

Caritas (Charity)و بنابراين ضروري شهروند ايده اساس وطن بر.آل است پرستي مذهبي

و در پيروا« در اين تفاسير، پايه اصل احسان، ن خود را از جستجوي رستگاري از طريق عبادت

مي عزلت منع مي و در عوض از آنها و عاقالنه در خدمت خيرعمومي باشند كند »خواهد دليرانه

)viroli, op.cit. p 55(.

كه در بافت تاريخي ماكياولي مي به خدايي«توان به يك سنت ممتد از متفكريني اشاره كرد

مياعتقاد دارند كه مر و فضيلت به مقام خدايي رسند پاداش دماني را كه از طريق احسان
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كه شيفته جمهوري».دهد مي و مردماني كه بهتر از هر نوع حكومتي است هاي آزاد هستند چرا

و خير عمومي است در عالقه«در اين سنت. پاداش چنين مردماني عدالت به افتخار حقيقي ي

به ميهن وظيفههاي مسيح انطباق كامل با آموزه و عشق اي اصلي يك مسيحي متدين است

.)viroli, op.cit. p. 61(» است

ماكياولي. خواهانه فلورانس بود بدين ترتيب خداي مسيحيت جمهوري» خداي ماكياولي«

كه از طريق ويرتو و مودت خداوند را)Virtu( آرمان انسان متشبه به خدا  صورت پذيرفته

يك. ته بودكسب كرده است، پذيرف به مانند كه خداوند قهرمان اصلي ماكياولي موسي بود

به خداوند مودت خود را بواسطه«.گفت دوست با او سخن مي و از روي التفات ي فيض

و موسي بواسطه كه با خداوند صحبتيِ فيضِ»ويرتو«ي موسي اعطا كرده بود خداوندي بود

به طوري كه كسي با دوست خود تكلم نمايدو خداوند با موسي«.)viroli,ibid(»كرد مي  روبرو

و سه، آيه يازده(». راند سخن مي ماكياولي در فصل ششم ). عهد عتيق، سفرخروج، فصل سي

به اگرچه در باب موسي نمي«: نويسد شهريار مي كه وي را كاري جز توان سخن گفت چرا

خو با اين همه. هاي خداوند نبود جاي آوردن فرمان ر ستايش است زيرا بدان پايه وي در

كه عنايت خداوند وي را سزاوار هم سخني با خداوند ساخته بود ص 1389ماكياولي،(» رسيده بود ،

80(.

به عنوان دوست خود برگزيند موسي كه خداوند موسي را و توان» احسان«پيش از آن

ب«و. خود را نشان داده بود ه نزد برادرانش بيرون واقع شده در آن روزها كه موسي بزرگ شده

مي كه مرد عبراني از برادرانش را و مرد مصري را ديد به بارهاي ايشان نگريست و سفر(زد آمد

او.)11:2خروج،  و كه كسي را نديد مصري را كشت و آن طرف نگاه كرده چون و به اين طرف

 كاهن مديان ياري همچنين هنگامي كه موسي به دختران.)12:2همان،(» را در ريگ پنهان كرد

و] هفت دختر كاهن مديان[شبانان آمده ايشانو«:رساند و آنگاه موسي برخاست را راندند

و گله )16:2همان،(».هايشان را نوشانيد ايشان را نصرت كرده

ميمي» سفرخروج«ماكياولي آشكارا بر اين فقرات كه نوشت خداوند انديشيد هنگامي

كه شف ميدوست كساني است كه قت خود را نثار ايتاليايي بدتر از عبرانيان در بندگي« كنند

و ستم ديده و پراكنده افتاده ص 1389ماكياولي،(»تر از آتنيان تر از پارسيان خداوند. شده است)193،

كه عزم به نجات ايتاليا جزم كرده كه دوست موسي بود اند، همچنان دوست چنين كساني است

مي. مردم خود بودهنگامي كه منجي كه كند به اين ترتيب خداوند مودت خود را نثار كساني

بي متشبه به او هستند، كه خداوند از و براساس قاعده چرا و ستمگري بيزار است عدالتي

.)viroli. op.cit. 62(مستعد نثار عشق به چنين بندگاني است» احسان«
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وهابه مانند ساير اومانيست» خداي ماكياولي« و از تبختر و صلح بود  خداي عدالت

مي. خودبيني متنفر بود به ميهن، تاسيس دولت اما ماكياولي به نيكي كه براي خدمت و1دانست

كه برخالف مذهب عمل شود شكني، ستم پيمان:نجات مردم غالباً گريزي از اين امر نيست

و پنهان كاري در تقسير جمهوريخواهانه با ايني اين استدالل ماكياولي بر پايه. مشدد، دروغ

مي مساله روبه كه خداوند بنيانگذاران رو مي،هادولتشود و حاكمان را و منجيان مردم بخشد

در صورتي كه اين افراد به انجام چنين افعال شرّي براي كند، مودت خود را به آنها اعطا مي

به اهدافشان ناگزير گردند .رسيدن

مي» كتاب مقدس«عاي خود به ماكياولي براي اثبات اد مي رجوع و كس«:نويسد كند هر

به دقت بخواند مي به قوانين خود مجبور كتاب مقدس را كه موسي براي اعتبار بخشيدن بيند

مي شماري را بكشد كه از سر حسد با نقشه بود مردان بي ، 1377ماكياولي،(»كردند هايش مخالفت

كه موسي براي ناگزير ساختن مردم بني بر اين اساس ماكياولي معتقد)383ص اسرائيل است

به منظور برقراري سامان سياسي برعهده كه خداوند اش گذاشته شده براي اطاعت از قوانيني

به چنين اقدامي بزند و بيست هشتم فصل اشاره ماكياولي به آيه. است دست و هفتم ي بيست

و دوم سفرخروج است كه و هر كس شمشير خود...«سي و در اردو  را به كمرش ببندد

و هر كس همسايه و هركس مصاحب خود و هر كس برادر خود و رفت نمايد دروازه، آمد

به«و» خود را به قتل رساند و در آن روز از قوم ليوِي موافق فرمان موسي عمل نمودند پسران

سه هزار نفر افتادند  بهاي.)28و27:32سفر خروج،(».]كشته شدند[قدر ن فرمان در عوض شرك

كه بني اسرائيل در مدت چهل روز غيبت موسي به پرستش گوساله سامري خداوند صادر شد

و. مشغول شدند كه چنين كنند،« موسي به بهترين شكل چنين قساوتي را انجام داد كساني

به ياري خدا يا بشر، مي ص 1389ماكياولي،(»كما بيش قدرت خود را استوار كنند توانند ،99(

مي خداي ماكياولي بدين به مرداني به ترتيب مودت خود را كه با عمل به احسان دهد

و زيستن بر پايه.كنند خداوند تشبه پيدا مي مي» ويرتو«خدايي كه عشق به ميهن . دهد را فرمان

به مناسبت ديگري به آن اشاره با اين وصف فقره ي بسيار اساسي ماكياولي را كه پيش از اين

مي كرديم دوباره مي به نظر كه آن آوريم مي شود» اكنون«رسد با اين تفاسير معناي :روشن

مي« در اگر و دفاع از آن را مجاز شمرده است انديشيدند كه دين ما سربلندي وطن

كه مي ما[يافتند و] مذهب و آن را محترم بداريم كه ما بايد به وطن عشق بورزيم آرزو دارد

و مردانگ ص 1377ماكياولي،(ي الزم براي دفاع از آن را بدست آوريمقدرت ،201(.

 اسكينر ضروري است كه استفاده از اين واژه توسط اي به بحثي ماكياولي اشارهي دولت، در انديشه در مورد تداول واژه.1

.ي با تداول كنوني آن مقايسه كردماكياولي را نبايست
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و بنابراين بايستي كساني را كه برايبه تعبير ويرولي خداوند نمي تواند آرزوي ناممكن كند

به ارتكاب شرّ شده كه.اند، مورد مغفرت خود قرار دهد دفاع از وطن ناچار چطور ممكن است

ك ميخداوند بخواهد چنين مرداني دارد در انجام وظايفشان به خطاه بيش از همه دوستشان

كه اگر اين خطا را انجام ندهند موفق نخواهند شد .روند، در حالي

مي بدين كه بين مذهب ترتيب ماكياولي موفق شود با چنين تصوري از خدا، تناقضي

و  به ميهن وجود داشت را رفع كند و عشق ي ان هستهرا به عنو» ويرتو مذهبِ«مسيحيت

.)viroli, op. cit. p.65(خواهي فلورانس زنده نگه دارد معقول تجربه جمهوري
به ذات باري كه بيشترين تشبه و مسيحي حقيقي آن كسي بود و احسان تعالي را داشته باشد

كه از ذات الهي صادر مي پيوند اين مفهوم با وصف ديگر خداوند. شدند افتخار اوصافي بودند

مي»هيبت« به ارمغان كه براي يك شهريار تمام عيار را در قامت دوست» نجات ميهن«آورد

از خداوند، موسي، ظاهر مي كه كه بدين. در اين راه ابايي ندارد» قساوت«شود ترتيب مرداني

و مي و اسكيپو و سزار بورژيا، كه موسي نه هانيبال توانستند دوستي خداوند را كسب كنند

و تسئوس  كه كوروش .را در كنار هم داشتند» جالل«و» هيبت«و رومولوس بودند

كه ماكياولي مثال آلمان را مي كه وقتي و«زند و درستكارند مردم آلمان هنوز بسيار ديندار

مي از اين كه قوانين خود را محترم و هيچ رو در آنجا شهرهاي آزاد بسياري هستند شمارند

به دشمن داخلي يا خارجي نمي ص 1377ماكياولي،(» استقالل آن آسيب برساندتواند يو همه) 173،

و مذهب خوب مي و رسوم به خاطر خوبي آداب مي اينها دانست كه مذهب آنها باشد قطعاً

و هنوز  و اين» مذهب بزرگ«و)great goodness(»خير بزرگ« مسيحيت است وجود دارد

كه بر پايه ا» ويرتو«ي مسيحيتي است .ستتفسير شده

مطلـوب سياسـي اصـالح نظـمو حفظ ترتيب براي ماكياولي براي بنيادگذاري، مذهب بدين

و تنها مذهب موجود براي وي البته مسيحيت است  اگر ماكيـاولي معتقـد. قطعاً ضروري است

و تمـام آزادي  كه مذهب مسيحيت در ذاتش بـراي نظـم سياسـي خواهانـه هـاي جمهـوري بود

مي آور است، ناگزير زيان مي به اين نتيجه كه بايستي و آزادي«رسيد ترتيبـات سياسـي مطلـوب

به طور خاص ايتاليـا غيـرممكن اسـت) در حالت كلي(خواهانه براي جهان جديد جمهوري »و

)Viroli, op.cit. p.xiii(.از كه و اضطرار نه از سر بازيچه چرا كه بحث ماكياولي در مورد مذهب

مي  كه نفي ضرورتي بر مي خيزد به نفي آزادي  ماكياولي در عوض به امكـان تفـسيري. رسيد آن

كه او مي1»مدني« و قويـاً از مسيحيت مشابه آن چه دانست در فلورانس وجود دارد معتقد بـود

.كرد آن را پيشنهاد مي

1-civic :و در راستاي خير عمومي مراد است مدني در اينجا ناظر به مناسبات حوزه .ي عمومي
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كه خداي مسيحيت ويرولي اما معتقد است كه اين مطالب ناظر بر اين موضوع نيست

رو نقطه و غذاي روح ماكياولي كه زندگي واقعي. ان ماكياولي را اشغال كرده بودي مركزي جان

به ماكياولي مي و عظمت، احساس پيچيده. داد، عشق به ميهن بود را به زيبايي اي كه عشق

و شوق به جاودانگي اين جهاني را در بر مي به مردان بزرگ، عشق به آزادي .گرفت شيفتگي

مي تفكر است كه او دربارهوقتي موضوع«خدا براي ماكياولي و يا وقتيي جهان تامل كند

و نجات دهندگان استفاده مي كه او از عهد قديم براي نوشتن درمورد بنيانگذاران »كند است
)viroli,op.cit,xiv(.

نه خداوند مسيح، بلكه و ترس از مرگ، توشه ماكياولي براي رهايي وي از نكبت انسان

به انسان است كه فقط  بهعشق و خود احسان نيست»احسان« شباهت خداي راستين. دارد

به انسان فرمان مي و و از مردم مسيحيت دوستدار عدالت است به وطنش عشق بورزد كه دهد

به اندازه مي كهِ در مقابل. اي قوي كنند كه از وطن خود دفاع كنند خواهد كه خود را خدايي

و زبوني انسان را مي .خواست حقارت

كه خداي ماكياولي آفرينشگر،مي» ماكياولي در جهنم«گراتزيا در كتابدي تينسباس نويسد

و تنبيهقادرِ متعال، واقعي، جهاني، شخصي، قاضي، عادل بخشنده، پاداش و دهنده كننده، جبار

.است... 

به مانند يك انسان درستكار كه خود را به گفته گراتزيا، ماكياولي همچون شخصي است

به مي كه اطرافيانش را مي» عمل صالح«بيند به تعبير.)Sebastian de Grazia,1989,73(كند ترغيب

و نه به مفهوم انتزاعي دولت در. وي دلبستگي عميق ماكياولي به كشور بود كه كشور زماني

كه آنچه انجام مي آميز، بيدادگرانه يا شفقت دهيم درست يا نادرست، خطر است مهم نيست

س و آزادي.تايش يا مفتضحانه باشدقابل كه براي حفظ حيات بايستي آن كاري را انجام دهيم

)Grazia. Op.cit. p. 193(ميهنمان ضروري است

مي مذهب1ِ»مكتب كمبريج« به نحوي تفسير كه طبق آن ماكياولي ويرتوي ماكياولي را كند

و نه عمومي(هاي ترحم، بخشش دشمن حتي ارزش را در ذيل مسيحيت) در زندگي شخصي

و قدرت آن را مقدم بر همه چيز.آورد حقيقي يعني عشق به ميهن مي به ميهن -ماكياولي عشق

كهمي- مانند آخرت كه به عنوان معناي حقيقي مسيحيت، در تاريخ فلورانس ريشه دارد داند

.به توضيح آن پرداختيم

اسـكينر،:منظـور افـرادي همچـون( آورده اسـت"خواهي ماكياولي عليه جمهوري" شاره به عنواني است كه نويسنده مقالها.1

و  ....)پاكوك، ويرولي

John P. McCormick, Machiavelli against Republicanism, Political Theory , vol 31. N.5. 
2003.p615-643 
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 نتيجه
ب ماكياولي با تمام اين تفاسير، ا مسيحيت برقرار ميكند كه تمام تالش ما تبيين نسبتي پيچيده

كه» آگاهي«جز از طريق تبيين اي، توضيح چنين دشواري.اين نسبت پيچيده بود فلورانسي

ماكياولي بدون اينكه.ماكياولي در ميدان مغناطيسي چنين آگاهي قرار داشت امكان پذير نيست

از ارتباط مستقيمي با بسياري از فلورانسي كه مي مسيحيت جمهوريهايي كردند خواهانه دفاع

كه جز از طريق اين بافت، در بافتي از تفكر جمهوري داشته باشد،  توضيح خواهانه قرار داشت

.پذير نيست امكان»ي ماكياوليايي لحظه«

و هم هدف همچنانكه مذهب وسيله اي براي.در انديشه ماكياولي مذهب هم وسيله است

به ارزش  هاي ريخواهانه است در عين حال هدفي است كه ارزشهاي جمهورسيدن

به چنين هدفي هستندجمهوري پي رسيدن كه. خواهانه در و اخالق حسنه عشق به ميهن

به آنهاست، و به طريق مسيحيت ابزاري براي نيل خود اهدافي هستند كه مذهب مسيحيت

مذهب راستين. را داردهايي اقتضاي چنين ارزش اگر درست فهميده شوند، اولي خداوند،

مي مسيحيت، ولي فرد بايستي يك شهروند خوب باشد تا اينكه كند، شهروندان نيك را تربيت

)viroli,op.cit,p.6(بتواند يك مسيحي خوب شود

كه در وحدتي با آن نه از طريق گسستي با مسيحيت سكوالريسم ماكياولي بدين ترتيب

كه اين وحدت جز از طري صورت مي در.بود پذير نميق گسست از كليسا امكانگيرد ماكياولي

و اين گسست را از طريق تفسيري از  واقع گسستي با انديشه كليسايي صورت داده است

به جمهوري كه ميمسيحيت .شود انجام داده است خواهانه تعبير

كه  در اين وحدت اما در برابر وحدت كليسايي با مسيحت ناظر به هدفي غيرماورايي است

و در قاره جديد سياست امكان بروز مي همان(در وحدت كليسايي. يابد مناسبات قدرت

به» رستگاري روح«مقصد نهايي مومن مسيحي) مسيحيت كليسايي كه ناظر در آن دنيا بود

بي» سياست« در اين معنا. مناسباتي غير شهروندي بود و مفهومي آن سوي اساسا امري معنا

فر«مناسبات  مي.بود» سعادت اخروي«و»دياخالق و عقل در چهارچوب مذهب تفسير شد

در انديشه ماكياولي اما پيوند با مسيحيت معطوف به هدفي. كليسا بود تنها مفسر موجود،

يك مسيحي مومن، كسي است كه وطن خود را از جان خود بيشتر دوست. اومانيستي است

و منافع مي به خير شخصي و خير عمومي را ميدارد »عشق به ميهن«.دهد گروهي ترجيح

)Love of the Fatherland(وراي»ي الهي اراده« بدين ترتيب معناي مسيحيتي است كه در آن

.است»ي جمهور اراده«ي مردم نيست، بلكه عين اراده

به تقليد از شيوه به روم باستان، مردمان را مي ماكياولي با بازگشت . كندي گذشتگان تشويق

و موسسان استد ماكياولي از عهد باستان تقليد از بنيانتقلي در«به تعبيري. گذاران  از قدما بايد
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رگ هاي سده آن چه جديد بودند تقليد كرد زيرا با چيره شدن ارزش هاي ميانه تباهي چنان در

بي وپي  و به ارزش مردم ايتاليا رسوخ پيدا كرده به مرتبه توجهي  اي رسيده هاي دوران جديد

به نظر مي كه با... بودند،» جديدتر«رسد قدما در بسياري از امور از متاخرين است كه در حالي

به شهروند آخرت تبديل شده است سيطره فضيلت و » هاي عيسوي، مومن مسيحي از دنيا بريده
ص 1382 طباطبايي،( .)485و 484،

تن سكوالريسم ماكياولي بدين آخ دادنِدر ترتيب با رت به منطق دنيا معني پيدا منطقِ

كه براساس آن مفاهيم مي و راه در ذيل مفاهيم اين جهاني تفسير مي1»آن دنيايي«كند شوند

كه توانستند براي فيلسوفان قرون بعدي گشوده مي » عقل«را در ميدان مغناطيسي» شرع«شود

و است» سياست«ت عين در اين صور» ديانت«. تفسير كنند» اين«را از طريق»آن«قرار دهند

همه راه ماكياولي راه ايتاليا با اين.بود» ديانت«عين» سياست«چنانچه پيش از دوران احتضار، 

و نسبت چنداني با انديشه كه از دل مسيحيت مي گذرد ي ساير مللو در نهايت راه اروپا است

.به خصوص مسلمانان ندارد
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