
1 

 

 

 

 

 

 

 

 «رسواط»

 1394 فـوؿػین ماه –وامؿه له 

 ةؼانؼ؛ 3ةعىی اف آنچه یک لیالت مؼاؿ هفتمی ةایؼ ػؿ شلی 

 !! ةعي اول

 «نمعه ی ویژه ی پاؿملان»

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للیامنیت ؿا مٝرق همین ةن کق تى می آیؼ

ـنرانی  که ػؿ وكت لیالت ظأـ مىؿی ن

مصتىم کاوانی 
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 وؿوػیه

رسواط كتلی، ٜؼالت ةىػ و امـ ِ اظالكی و همه ی اونهایی که شـف هایی فػن و اف 

ـػن  ـای ظىنؼن و ةـؿلی ک شـف های ةّٝی هاوىن ٍٜتانی وؼیؼ و وكتی که نؼاوتیم ة

ـای نىوته وؼن ..... همه ی رسواط كتلی ـه تىن تىی آظـین ذلمه ی لال ة ـمنتٙ تا ؿای ِ ٠ی

ـای ػیگه . رسواط ذؼیؼ و رشوٛ وؼن یک ماذ

و . ه؛ لیالت-این رسواط یه نگاه ظیلی ظیلی لٕصی ةه یه مىِىٛ ظیلی ظیلی مهم

ـای ما و لیالت3رسواط وامؿه ی ـا که لال ةٝؼ، ٜمال کتاب - ةعي ِ اول اف ماذ ه چ

همینٕىؿ که اممال )تىن ؿةٖ ظاٌی ةه ذامٝه و اذتامٛ و ذامٝه  ونالی نؼاؿه-اذتامٜی

ـػه؛ پن ما هم ػؿ این رسواط  (هم نؼاوت و کال ػؿةاؿه ی نهاػهای لیالی ةصخ ک

ـا ؿو ةه لال ةٝؼ؛ ػؿ این  چنؼان رس ةه رس لیالت منیؾاؿیم و واگؾاؿ میکنیم اٌل ماذ

ـای  ذا تنها چنؼ ظٕی اف لیالت و شکىمت ها شـف می فنیم و ةٝؼ هم ةه ماذ

می ؿلیم و ةصخ ؿا نیمه کاؿه ؿها میکنیم تا ػؿ آینؼه اػامه ه ؿا پی گیـی  (مرلن)پاؿملان

ٔتیٝی الت که شتی اگـ كتىل کنیم که کتاب مٕالٝات اذتامٜی ةایؼ ؿةٕی ةه . کنیؼ

ـمان ةا آن نیمت که لیالت ؿا اف پاؿملان رشوٛ کنیم و نه !ذامٝه نؼاوته ةاوؼ ، شتام نٙ

ولی ٜلیـ٠م میل، لٝی  (.ػولت، رسفٍل کتاب اذتامٜی لال هىتم الت)اف ػولت؛

ـای پاؿملان ؿا یه ذىؿی ذا  ـایی شکىمت، ماذ می کنیم ةؼون گفنت ِ ػولت و كىه ی اذ

. هـ چنؼ که ظیلی ةه میل نیمت. ةینؼافیم

ـاهای ذؾاب تـ لیالت  محل ایؼئىلىژی ها، ذناس ةنؼی ها، )ػؿ آظـ ةایؼ گفته وىػ که ماذ

ـالی، لیالت ذهانی، ملتىلیت و مرشوٜیت لیالی، گـوه ها و  الگىهای ػمىک

ـالی ها،  ـایی، ةىؿوک ذنتي های لیالی، ؿاةٕه ی ػولت ها و لیالت ظاؿذی، كىه ی اذ
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ـهنگ و لیالت، اكتٍاػ و لیالت،  ـها، ف اؿتي و لیالت، ؿولای ذمهىؿ، نعمت وفی

ػؿ این رسواط ةـؿلی منی وىنؼ و فٝال نتایؼ  (...كؼؿت و اكتؼاؿ لیالی، لیالتگؾاؿی و 

شلّه؟ . ةا این رسواط ػؿةاؿه ی ٜلم لیالت كّاوت کنیؼ
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ملؼمه 

ـػافػ وایمته ی ٌفت وهـونؼ ةی آفاؿ نیمت : پـیکلن  آػمی که ةه کاؿ لیالت نپ

 .ةلکه ةایؼ او ؿا وهـونؼی ةی ظاٌیت ةؼانیم

ـا ةایؼ ػؿةاؿه ی لیالت ةؼانیم؟ ذىاب فیاػ لعتی نؼاؿه  چىن لیالت ةـ فنؼگی ما و : چ

ـایي ها و  ةه ػنتال اون ةـ تٍمیم هایی که ػؿ فنؼگی میگیـیم و ةاالتـ اف اون ةـ گ

انگیقه های ما تاجیـ میؾاؿه؛ ظیلی ظالٌه، چىن هیچ کن منی تىانؼ اف ظیـ یا رّش لیالت 

لیالت، هرن ِ ؿكٍانؼن كؼؿت الت؛ لیالت، ةا یک ػلت، گلربگ های . ػؿ امان مبانؼ

ـػ و ناةىػ  ـػه و ةا ػلت ػیگـ رسلعت تـین فىالػها ؿا ظ لٕیف تـین گل ها ؿا نىافه ک

ـػه الت؛ لیالت، هامنی الت  می کنؼ؛ این فوت و فیتایی لیالت الت که پیچیؼه اه ک

ـه  که ةـ متام لصٙات فنؼگی متام انمان ها تاجیـ می گؾاؿػ ولی ةه ؿاشتی نلاب اف چه

همین ویژگی کافی الت . ةـمنی ػاؿػ و ةه آلانی منی تىان فهمیؼ که چیمت و چگىنه الت

ـػان ةقؿگی ؿا اف پای ػؿآوؿػ ػؿ ؿاه وناظنت و اشأه ةـ ظىػ هـ ؿوف، ؿنگ ٜىُ . تا م

ـگىنه یکنىاظتی ملاومت می کنؼ؛ ةه هیچ شکىمت و  ـاةـ ه میکنؼ؛ ةا متام تىان، ػؿ ة

تفکـی، چک ِ لفیؼامّای التىاؿی و ػوام آوؿػن منی ػهؼ؛ همه ؿا ػؿ ػؿیای مّىاد 

ـػ و ٠تاؿ ذمٞ  ـافیا، ظاک و گ ـات ظىػه ٠ـق میکنؼ؛ هـ چلؼؿ ةـ ؿوی تاؿیغ و ذ١ ت١یی

ـػ چىن که جانیه ای ٌرب  ـػ و ٠تاؿ فُـ ک ةىىػ، لصٙه ای منی تىان لیالت ؿا ةا گ

منی کنؼ؛ جانیه ای کمی ؿا تصمل منیکنؼ؛ ػؿِگىوی وایؼ ةتىان گفت که چنؼان ؿشم نؼاؿػ 

ـایت  ةه آن هایی که پای ػویؼن نؼاؿنؼ؛ اگـ ةایمتی، متام؛ ةا لیالت ظؼاشافٙی کن؛ ة

ػؿ لیالت اگـ ةتىانی ذان لعت هایی ؿا پیؼا کنی که ػوام آوؿػه انؼ، . ٌرب منیکنؼ

ـایي هایی که شؾف نىؼه انؼ، ةه ػاني مهمی ػلت پیؼا  انؼیىه هایی که ذا منانؼه انؼ، گ

ـػن همین ذان لعت هالت ـػه ای؛ ٜلم لیالت هم ةه ػنتال پیؼا ک لیالت، تنها ػؿ . ک



7 

 

ؿاهـوهای پاؿملان و ةین ٌنؼلی های لافمان ملل و ػؿ اتاق های ذنگ پیؼا منی وىػ؛ هـ 

مٝلم، كؼؿت ػاؿػ؛ مٝلم ةایؼ این كؼؿت ؿا . ذا که كؼؿت الت، لیالت هم همت

ـكٍانؼ؛ مٝلم ةایؼ لیالت ةىؿفػ؛ کافی الت فکـ کنیؼ ةه اینکه هـ کؼام اف مٝلم هایی  ة

که ػاوته ایؼ چلؼؿ لیالت مؼاؿ ةىػه انؼ؛ چلؼؿ هامهنگ تـ اؿکمرت كؼؿت ؿا هاؿمىنیک 

ـػه الت؛ ػؿلت محل یک ؿهرب اؿکمرت، ةایؼ لافهای معتلفی ؿا کناؿ هم اینلؼؿ ػؿلت  ک

ػاوتم اف . ةگؾؿیم. ةچینؼ که ػؿ نهایت اف کالك ػؿك، ٌؼای واشؼی ونیؼه وىػ

ـػه و ةه لیالت ! لیالت ةه ذهان ػیگـی اف ٜلىم انمانی می ؿفتم؛ ظىػمان ؿا کنرتل ک

ـػیم ـمیگ . ة

که نلي مهمی ػؿ تلمیم ةنؼی ٜلىم ػاوت و )یکی اف انؼیىمنؼان یىنان ةالتان، اؿلٕى

یه چیقی )وی ػؿ ٔتیٝیات. متامی ػاني های ترـةی ةه نصىی ظىػ ؿا مؼیىن او می ػاننؼ

تى مایه های کتاب ٜلىم ترـةی ظىػتىن؛ ذمٝی اف ػاني هایی که و٘یفه ی وناظت 

و فلمفه و لایـ ٜلىم، ػانىمنؼی  (ذهانی ٔتیٝی ؿا ةـ ٜهؼه ػاؿنؼ ةا مصىؿیت فیقیک

ـگؾاؿ و ٌاشث تالیف ةه شماب می آیؼ ـا که (.تاجی ، لیالت ؿا اؿةاب ٜلىم می ػانمت؛ چ

ـػم تٍمیم  ـای آنکه م او لیالت ؿا فٝالیتی می ػانمت که ؽاتا ةه وذىػ آمؼه الت ة

ـنؼ چگىنه ذامٝه ی ةهرتی ػاوته ةاونؼ و چگىنه فنؼگی ظىػ ؿا ةهتىػ ةعىنؼ؛ او  ةگی

ـهای  الالا لیالت ؿا فٝالیتی ؽاتا اذتامٜی می ػانمت که ػؿ آن ةه والٕه ی اظتالف نٙ

ـای اینکه چگىنه ةایؼ فنؼگی ةهرتی ػاوته ةاونؼ، گفت و گى و ةصخ، شـف اول ؿا  ـػم ة م

ـاهم می آوؿػ ةه )می فنؼ و همین گفت و گى و نلؼ متلاةل، مایه های ؿوؼ و پیرشفت ؿا ف

و همه ی این ویژگی ها ػؿ کناؿ  (.همین ػلیل، لیالت، واظه ای اف ٜلىم اذتامٜی الت

ـػه  ـگؾاؿ لیالت، آن ؿا ةه اؿةاب ِ لایـ ٜلىم ػؿ نٙـ اؿلٕى تتؼیل ک ـایی و تاجی ةٝؼ اذ
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ـنؼ . الت ـاؿ می گی وایؼ اینکه ػلتاوؿػهای متام ٜلىم ػؿ نهایت ػؿ ظؼمت لیالت ك

ـا میتىان لیالت ؿا اؿةاب ٜلىم ػانمت ـای آنکه چ . هم ػلیل مصکمی ةاوؼ ة
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سیاست چیست؟ : سًال وخست 

تٝاؿیف متٝؼػی اف لیالت وذىػ ػاؿػ ولی ما ةه ةـظی اف آنها ػؿ چنؼ ػلته ی متفاوت 

: اواؿه می کنیم 

سیاست به هعنای تواى ِ حکوهت کردى بر گروهی از هردم - 1

Politics اف واژه ی یىنانی polis ـفته وؼه الت و ػؿ یک مٝنا، لیالت  ةه مٝنای وهـ گ

ـػن یک وهـ و هـ آنچه ةه لیالت مـةىٓ الت، هامنهایی الت که وام  یٝنی اػاؿه ک

ـای شکىمت ةـ یک وهـ نیافمنؼ همتیؼ؛ ةـظی اف ػانىمنؼان ٜلىم لیالی، ةه همین  ة

ـها ػانمته انؼ هـ چنؼ که امـوفه ػؿ نٙـ ما، لیالت مفهىم  ـتیث، لیالت ؿا ٜلم ِوه ت

اینکه چه کمی شکىمت کنؼ؟ چگىنه شکىمت کنؼ؟ چگىنه مصؼوػ . گمرتػه تـی ػاؿػ

.  همه لىاالتی همتنؼ که ؽیل این تٝـیف، منىػ ةیىرتی پیؼا می کننؼ... وىػ؟ و 

ـػم ؿوةـو همتیؼ که اف لصاٗ منافٞ، ماهیتاً متفاوت اف  ػؿ لیالت، وام ةا گـوهی اف م

ـػ؛ شکىمت، مى٘ف  ـاؿ می گی یکؼیگـ همتنؼ و ةّٝا منافٞ آنها ػؿ تٝاُؿ ةا یکؼیگـ ك

الت، ةا تکیه ةـ اكتؼاؿ ِظىػ و ةا التفاػه اف تىان نٙاؿت ظىػ، ةه ؿواةٖ اذتامٜی، نٙم و 

ـػ؛ این  لاظتاؿ ةؼهؼ؛ این کاؿ ظٍىٌا ةا وِٞ كانىن یا هؼایت ٜـف ٌىؿت می گی

شکىمت ِ ملتؼؿ لیالی الت که لاظتاؿ فنؼگی وام ؿا وکل ػاػه الت؛ شکىمت، وام و 

ـػه الت که اف هفت لالگی ةه مؼؿله ةـویؼ و نه ظیلی فوػتـ )ظانىاػه ی وام ؿا مى٘ف ک

ـػه وام ةایؼ شؼوػ هفت ٌتض ػؿ مؼؿله (اف هفت لالگی ، شکىمت الت که تٝیین ک

لاٜتی که هـ ؿوف ٌتض اف ظىاب ةیؼاؿ میىىیؼ هم مٕمئنا تاةٝی اف )شارض ةاویؼ

؛ شکىمت تٝیین میکنؼ که کىؿن فلکن ٌتصانه ی وام ةایؼ اف چه (.اؿاػه ی شکىمت الت
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التانؼاؿػهایی ةـظىؿػاؿ ةاوؼ؛ شکىمت الت که چاؿچىب شلىق متلاةل وام و 

ـای محال امـوفه ػیگـ اذافه منیؼهؼ که وام ةا ظىػکاؿ الی  مٝلامنتان ؿا تٝیین میکنؼ و ة

ٖ کي و فلک و لایـ اةقاؿهای تـةیتی ، اػب ةىىیؼ و همینٕىؿ می تىانیؼ !انگىت و ظ

تٍمیم های معتلف شاکمیتی ؿا ػؿ لصٙه لصٙه ی فنؼگی ظىػ مالشٙه کنیؼ و پی ةربیؼ 

که این اكتؼاؿ لیالی چه شىفه ی نفىؽ ٜٙیمی ػاؿػ؛ این شىفه ی نفىؽ مٝمىال اف ؿاه 

ـػن پاػاه ها و مرافات ها و تٝیین چگىنگی تىفیٞ یا ةافتىفیٞ لىػها و منافٞ  تٝیین ک

شال، آیا ما واكٝا ةه چنین ٠ىلی که همه چیق ؿا تٝیین کنؼ نیافمنؼیم؟ . مىعَ می وىػ

محل همیىه، ػؿ ػؿك اذتامٜی، ظالف فیقیک و فیمت ونالی، منی تىانیم پالعی كأٞ 

ةؼهیم؛ ولی اذامال می تىان گفت که این كؼؿت و این تىانایی های  شکىمت ةه ٔىؿ کلی اف 

ـای تٝیین كىاٜؼ  ـفته وؼه الت و آن ها ظىػ ؿا نیافمنؼ چنین نهاػی ة ـػم پؾی لىی م

ـػم جاةت وؼه الت که  شاکم ةـ فنؼگی ظىػ می ػاننؼ؛ ػؿ فمان های معتلف هم ةه م

ـػ ولی ٜمال پنؼاونت ِ  (و ةافتٝـیف این كىاٜؼ)وایؼ ةتىان ةه شکىمتی ةهرت  فکـ ک

ـای تٝیین و نٙاؿت ةـ آن كىاٜؼ، چنؼان  ذامٝه ای ػؿ شال پیرشفت ولی ةؼون نهاػی ة

.  ٜاكالنه نیمت

اف ِٝف های الالی این تٝـیف آن الت که لیالت ؿا ػؿ شکىمت منصرص می کنؼ؛ ػیگـ 

ؿواةٕی که ػؿ مؼؿله میان اؿاػه ی متتنی ةـ كؼؿت مٝلم و ػاني آمىف وذىػ ػاؿػ؛ یا 

ـه ی  ؿواةٕی که میان هامن اؿاػه ی متتنی ةـ كؼؿت پؼؿ و فـفنؼان مىذىػ الت، ػؿ ػای

لیالت منیگنرنؼ؛ ػؿ شالی که ةه نٙـ می ؿلؼ می تىان این ؿواةٖ اذتامٜی ؿا هم 

ـػیم) شىالتان ةاوؼ که ػؿ این تٝـیف، ). لیالی ػانمت (.هامنٕىؿ که ػؿ ملؼمه اواؿه ک

ـفته وؼه ولی آن  كىاٜؼ شکىمت و تاجیـ آن ةـ ؿاةٕه ی میان مٝلم و ػاني آمىف، ػؿ نٙـ گ
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اكتؼاؿی که مٝلم ةـ ػاني آمىف اٜامل میکنؼ اف ٔـف اؿاػه ی ظىػه و ٜکن آن، ػؿ نٙـ 

ـفته نىؼه الت  (.گ

یکی ػیگـ اف ِٝف های این تٝـیف آن الت که ػؿ ٌىؿتی که لیالت ؿا تنها ةه شکىمت 

ـػاوت ٜمىم نمتت ةه لیالت وذىػ  ـػن، منصرص کنیم، آن وكت ماننؼ آنچه ػؿ ة ک

ـان لیالی ؿا مماوی ةا لیالت ةؼاننؼ و ةه گىنه ای  ـاػ، ؿفتاؿ ةافیگ ػاؿػ، ممکن الت اف

ـای وام هم پیي آمؼه ةاوؼ که ةا ظانىاػه یا  نفـت اف لیالت ػامن ةقننؼ؛ وایؼ ة

مىاوؿان مؼؿله و نقػیکان، ةـ رس اینکه ةایؼ پیگیـ شىاػث ػنیای لیالت ةىػ و اف آنها 

ـّ و  ـػ، ذ ـػی ػؿةاؿه ی آنها اتعاؽ ک ظرب ػاوت و شتی تصلیل وعٍی و مىِٞ گیـی ف

ـػه ةاویؼ و اف كّا ةا ٜتاؿاتی نٙیـ  لیالت پؼؿ »، «!!آظه تى ؿو چه ةه لیالت؟»: ةصخ ک

ـػمnو ماػؿ نؼاؿه؛ من  ـاهن ةیىرت اف تى پاؿه ک ت ؿو ةعىن ةچه ذىن؛ -ةـو ػؿك»، «.تا پی

هم ؿوةـو وؼه ةاویؼ؛ ػؿ شالی که کمی ؿیاِی و فیقیک ؿا « .لیالت ؿو ةمپاؿ ةه اهلي

ـان آکاػمیک ؿیاِی و فیقیک واگؾاؿ منیکنؼ ولی ظث ةه هـ شال  (!اهلي)ةه پژوهىگ

لیالت، مرمىٜه ای اف ؿفتاؿهای نامٕلىب و کحیف ةه شماب می آیؼ که وعٍا کمی که 

ـلیؼه نتایؼ اف آن ها مٕلٞ ةاوؼ چىن ممکن الت ػؿ آینؼه ی ػؿظىاني  ةه لّن كانىنی ن

ـات ناظىواینؼی ػاوته ةاوؼ ـػن، ظالٌه وىػ . ةگؾؿیم!! تاجی لیالت اگـ ػؿ شکىمت ک

ـاػ آن ؿا ػكیلا مماوی ةا ؿفتاؿ لیالتمؼاؿان می ػاننؼ و چىن کني انمانی، ةه  ةه مـوؿ، اف

ـمان شمله ی امتی اف كلم ِ لیالتمؼاؿی  هـ شال، ػچاؿ کژی و کالتی الت و ةه ناگهان ف

ـاػ اف آن منقذـ می وىنؼ و شتی کاؿ ةه ذایی  ـاوه میکنؼ، اف ةی تىذه ةه شلىق انمانی، ت

اٜامل لیالتمؼاؿان که وایؼ ػؿ . ةه وذىػ می آیؼ« فىةیای لیالت»می ؿلؼ که مفهىم 

ـػم  ایت م گؾوته ةا مفهىم ٘لم ٜرین ةىػ، امـوفه ةه ػلیل تاجیـ ةیي اف پیي ذلث ِؿ

ػؿ شفٚ ملام و كؼؿت لیالی، ةا ؿیاکاؿی و ػو ؿویی، ٜرین وؼه الت؛ این تٍىؿات ِ 
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ـاه الت ولی ةا این شال اگـ  ـاق و ةقؿگنامیی هم ـػم، ةا ا٠ ٔتم )مىذىػ میان ٜامه ی م

ـػم ذهان و ةه تتٞ آن لیالتمؼاؿان، ةه  (2رسواط ـای ةعىی اف م متنای فٝل ػؿلت، ة

ـػی یا شتی ذمٝی ةاوؼ، وایؼ ةعىی اف این تٍىؿات ؿا ةتىان  شؼاکرث ؿلانؼن لىػ ف

اكتّائات آن مؼل اف لیالت وؿفی ػانمت؛ فػ و ةنؼهای لیالی، ةه ظؼمت کاؿتل های 

ـػم ةىػن مناینؼه ی نٙـ تٝؼاػ مٝؼوػی اف  جـومتنؼ ػؿآمؼن و ةه ذای ِ مناینؼه ی نٙـ م

ـػی و شقةی و  همه، آن چیقی الت که .... جـومتنؼان وؼن، رسپىه گؾاونت ةـ ظٕاهای ف

ـاهم می آوؿػ؛ ةه نٙـ می ؿلؼ این نىٛ اف  ـایی ػؿ پیىنؼ ظىػ ةا كؼؿت ف این نىٛ اف لىػگ

ـایانه)ؿفتاؿ تنها معتَ ةه لیالتمؼاؿان نیمت و ةه ػلیل آنکه كؼؿت، ػؿ اظتیاؿ  (لىػگ

ـنه وایؼ اگـ اف  لیالتمؼاؿان الت تنها میان این كرش اف ذامٝه، منىػ ةیىرتی ػاؿػ؛ وگ

شىاك تئىؿیمین های آمىفه ةه مفهىم اظالكی ِ ماوؿای  (!محال ػؿ کالك هفتم)اةتؼا 

ـان اظالق ةه ذای ةـظی  تللث و گمرتػگی  آن میان ػاني آمىفان ةاوؼ، یا وایؼ پژوهىگ

ـا ػاني آمىفان ػؿ مؼؿله،  ـای آمىفه، فکـ آن ةاونؼ که چ مٕالث ةه ػؿػ نعىؿ ة

ـای ةـظىؿػ ةا مىکالت، واكٝیت ؿا اف ػیؼ ٔـف ملاةل تفمیـ کننؼ و ةهرتین  منی تىاننؼ ة

ـای آن  ؿاه ِ شل مىکالت نه گفتگى و ػؿک متلاةل که ةـظىؿػ فیقیکی ةه شماب می آیؼ و ة

ـاػ، متٍؼیان لیالت ػؿ  چاؿه ای ةیانؼیىنؼ، ةٝؼا وكتی ةه شمث اتفاق ةـظی اف این اف

کىىؿی وؼنؼ، ةتىاننؼ لیالت اظالكی تـی پیاػه کننؼ؛ ولی ػؿ این میان، کمی ةه 

ػاني آمىفان و مٝلامن و پقوکان و مهنؼلان، انگ ِ کم کاؿی و ؿیاکاؿی و ظىػظىاه ةىػن 

منی فنؼ و این لیالتمؼاؿان همتنؼ که نىک پیکان ها ةه لمت آنهالت؛ التته ةایؼ ػانمت 

ـای کمی که كؼؿت و امکانات ةیىرتی ػؿ ػلتان اولت، اشتامال  که این ویىه اف ؿفتاؿ، ة

ـػن . ناپمنؼتـ الت و او ممتصم وامتت ةیىرتی الت ـای محال وایؼ هـ کمی فصاوی ک ة

ؿا ناپمنؼ ةؼانؼ و هیچ کمی اذافه ی فصاوی ةه ػیگـی نؼاوته ةاوؼ؛ ولی ػؿ این میان، 
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فصاوی ِ مٝلم ِ کالك ةا فىاؿ اذتامٜی ةیىرتی مىاذه می وىػ تا فصاوی ػاني آمىف و 

فصاوی ؿئین ذمهىؿی یک کىىؿ ةا فىاؿ اذتامٜی ةیىرتی ؿوةـو ظىاهؼ وؼ تا فصاوی 

ـاؿ الت  ـػن كانىن و ؿیاکاؿی اف لیالتمؼاؿانی که ك ایت نک یک مٝلم؛ ةه همین ؿویه ٜؿ

ـای كىانین، ةا یاك ةیىرتی اف لىی اذتامٛ مىاذه می وىػ  ـػم ةاونؼ و نا٘ـ ةـ اذ امین م

تا هـ كرش ػیگـی ٔتم كاٜؼه ی وای ةه ؿوفی که ةگنؼػ منک؛ اّما ةایؼ ةه ظأـ ػاوت که 

این ةه آن مٝنا نیمت ػؿ آن ذامٝه، تنها لیالتمؼاؿان و آن هم فلٖ ػؿ فمانی که ػؿ 

ؿاك كؼؿت همتنؼ، ؿیاکاؿی می کننؼ ةلکه اشتامال ػؿ ٌىؿت تىعیَ وذىػ لیالتمؼاؿ 

ؿیاکاؿ ػؿ یک ذامٝه، می تىانیم ةه لاظتاؿی اف تىلیؼ انمان های فـیتکاؿ و ؿیاکاؿ و 

ٟ گى ػؿ ذامٝه پی ةربیم که مؼام ػؿ شال ةافتىلیؼ همتنؼ و هـ کمی تنها ػیگـی ؿا  ػؿو

.  مؾمت می کنؼ

لیالت می تىانؼ فاؿٟ اف كانىن وکنی ةاوؼ و اف ٔـف ػیگـ، لیالت مماوی ةا آنچه 

لیالتمؼاؿان می کننؼ نیمت هامنٕىؿ که پقوکی مماوی ةا آنچه پقوکان می کننؼ نیمت و 

شال اگـ نٙام ِ آمىفوی ای ؿا ػؿ ذهان . این تٝـیف مٝایتی ػاؿػ که ةه آن ها اواؿه وؼ

تىعیَ می ػهیؼ که ػؿ شال تـةیت انمان های رشیف و نىٛ ػولت نیمت، آن وكت 

ـػاظتني ػؿ این ذا  ـػ ةه شال ت١ییـی الالی و ؿیىه ای که مرال پ الت که ةایؼ فکـی ک

. وذىػ نؼاؿػ

ـػافان ٜلم لیالت و فیلمىفان لیالی ػؿ شال نٙـیه  اف ٔـف ػیگـ، همیىه، نٙـیه پ

ـػافی ةىػه انؼ که چگىنه ةا لاف و کاؿی ةتىاننؼ كؼؿت  لیالی ؿا ةه گىنه ای مصؼوػ کننؼ  پ

ـای لىء التفاػه اف كؼؿت ةـظىؿػاؿ  که لیالتمؼاؿان و شاکامن ذامٝه اف کمرتین تىان ة

. ةاونؼ؛ ةا یکی اف این ؿویه ها ػؿ ةعي تفکیک كىای همین رسواط آونا ظىاهیم وؼ
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برای رسیذى به سازش از  (دشونی)سیاست به هعنای ابسار رفع درگیری و تخاصن - 2

طریق گفتگو و سازش و اعوال قذرت 

این ذمله ػؿ . ػاؿػ« لیالی»وایؼ ونیؼه ةاویؼ که ةـظی می گىینؼ فالن ممئله، ؿاهکاؿ 

ـای لیالت الت؛ وام كؼؿتی ػؿ اظتیاؿ ػاؿیؼ و اف این كؼؿت  نٙـ ةـظی، ظالٌه ی ماذ

ات ػاؿنؼ همین که لیالت، كانىن ةه . ظىػ ةا ؿوه های مماملت آمیق لٝی ػؿ شل تٝاِؿ

وام اگـ ػیىاؿ . وذىػ آوؿػه الت و این كانىن ؿاهنامی وام می وىػ یٝنی مماملت آمیق

ـاٌىلی ظانه ی هممایه، آلیث ةتینؼ، منی ؿویؼ ةا کلنگ، م١ق  ظانه تان ػؿ اجـ ةافلافی ٠ی

هممایه ؿا ةپىکىنیؼ و ةه این ویىه ذربان کنیؼ؛ ةلکه ظیلی مماملت آمیق اف ٔـیم كانىن، 

ـٔـف  ـمی گقینیؼ و ةا التفاػه اف مراؿی لیالی، مىکالت ظىػ ؿا ة ؿاهکاؿی لیالی ؿا ة

ـػم اف ملتىلیت . می کنیؼ شال ةایؼ شکىمت اینلؼؿ كؼؿمتنؼ ةاوؼ و اینلؼؿ ػؿ میان م

ـای كانىن، كأٝیت نىان ةؼهؼ که همه اف پیىنهاػهای او  ةـظىؿػاؿ ةاوؼ و اینلؼؿ ػؿ اذ

ات التفاػه کننؼ و ةه او پناه آوؿنؼ ـای ةـظی اٌال شکىمت ةه . ػؿ ؿالتای شل تٝاِؿ ة

ـفی اگـ ػیىانه ای ظىالت ةا  ات ةا کلنگ شل نىىػ و اف ٔ وذىػ آمؼه الت که تٝاِؿ

اؿتىی اف کلنگ  ةه ػلت ها، ةه کىىؿ وام آلیث ةقنؼ یا رسفمین وام ؿا تٍاشث کنؼ اگـ 

شـف ِ كانىن ذهانی و منٕم فهمیؼ که هیچ، اگـ نه، ظث شکىمت ةه ػلیل كؼؿتی که ػاؿػ 

ـای ػفٛا اف ظىػ التفاػه کنؼ و ةه ؿاهکاؿ  می تىانؼ اف کلنگ های مصکم تـ و تیقتـی ة

ـػن ةنای جتات همتنؼ « نٙامی» ـای آنکه ٜؼه ای ؿا که ػؿ شال ناةىػ ک متىلل وىػ ة

ـکق شکىمتی وذىػ نؼاوت، آن وكت هـ کمی ةایؼ هـ ؿوف . متىكف کنؼ اگـ نهاػهای متم

ـػ که چگىنه اف ظانه و فنؼگی اه ػؿ ملاةل ػفػها و ؿاه فن ها و وشىی ها  ةه این فکـ میک

ایت ػاػه انؼ که ةه نهاػی كؼؿت ةؼهنؼ تا ظىػه این کاؿها  ـػم ِؿ ػفٛا کنؼ ولی همه ی م

ـای تفىیْ  ـػم ة ؿا ؿو ةه ؿاه کنؼ؛ پن ظىػ این نهاػ لیالت، شاٌل تىافلی میان م
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ـػم)كؼؿت الت ـػم  (اذامٛ م ـاؿی تىافم و لافه میان م ـك و و٘یفه اه هم شفٚ و ة

لیالت، شاٌل ِ متّؼن انمان هالت و شاٌل ؿوؼ فنؼگی  (!ػكت کنیؼ). ػؿ ذامٝه الت

ـػ ـػم الت و ػؿ این تٝـیف منی تىان اف لیالت ِ ٠اؿنىین ها ٌصتت ک هـ چنؼ که ػؿ ).م

 (پن این میىىػ یکی اف ِٝفهای این تٝـیف. آنرا هم اٜامل كؼؿت وذىػ ػاوته الت

سیاست در هعنای اعوال قذرت - 3

ـاػ شّىؿ ػاؿػ و انمان ها هـ  ػؿ این ػیؼگاه، لیالت ػؿ متام ذقئیات فنؼگی اذتامٜی اف

ـػ  ـػی لٝی می کنؼ ةا اٜامل كؼؿت، ف لصٙه ةه لیالت مى١ىل انؼ؛ یٝنی فمانی که ف

ػیگـی ؿا اف لیالت و پیگیـی آن ػوؿ کنؼ، ظىػ ػؿ شال لیالت وؿفی الت و ٔتٝا 

لیالت ػؿ ؿاك ! چنؼان ٜاكالنه نیمت که ةه التؼالل ةی پؼؿ و ماػؿی لیالت اواؿه کنؼ

وام ةه . متام فٝالیت های اذتامٜی انمان الت ػؿ همه ی گـوه ها و نهاػها و لصٙات

مصْ اینکه واؿػ ؿاةٕه و کني ِ متلاةل اذتامٜی وىیؼ، مىتىؿ لیالت هم ؿوون 

ـای آنکه نٙـ و نتیره ی ػلعىاه ظىػ ؿا ةـ . می وىػ هـ کمی اٜامل لیالت میکنؼ ة

ـان اٜامل کنؼ ـات ظىػ و ). ػیگ هـ کمی كؼؿت ةیىرتی ػاوته ةاوؼ، ػؿ اٜامل نٙ

ـان مىفم تـ الت ـگؾاؿی ةـ ؿفتاؿ و افکاؿ ػیگ   (.تاجی

و تفاوت مهم آن ةا  (Power)كتل اف امتام ةعي اول، ةه تٝـیف كؼؿت

ـػافیم و می ؿویم رسٟا ةعي ةٝؼی (Authority)اكتؼاؿ .  می پ

 كؼؿت

ػؿ شالت ٜام، كؼؿت ةه مٝنای تىانایی ؿلیؼن ةه مٕلىب الت ػؿ هـ نىٛ و شالتی؛ 

ـػن  ـػن مؼاوم ػؿب یعچال ظانه ؿا یک كؼؿت ةؼانیؼ؛ كؼؿت ةاف ک ممکن الت وام ةاف ک
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-ولی ػؿ لیالت، كؼؿت مٝنای ظاٌی ػاؿػ که اشتامال تا ةه شال ةه گىه! ػؿب یعچال

ـػن كؼؿت و كؼؿت یٝنی چگىنگی  تان نعىؿػه الت؛ لیالت یٝنی چگىنه اٜامل ک

ـػ و محل ).تصمیل اؿاػه ٜلیـ٠م ملاومت ٔـف ملاةل نه اینکه اگـ ٔـف ملاةل ملاومت نک

ـػ ػیگـ كؼؿت نیمت ةلکه ةه مٝنای آن الت که شتی  ةچه ی آػم ٔتم اؿاػه ی وام ٜمل ک

ـػن! اگـ ةعىاهؼ واط وىػ محال میتىان . هم ةاف اؿاػه ی وام واػاؿه میکنؼ ةه أاٜت ک

ـػ ةه  ـػیؼ آن ف گفت که اگـ وام ةه ٜنىان مىذىػ كؼؿمتنؼ نتىػیؼ و اٜامل كؼؿت منیک

ـػ و این یٝنی كؼؿت وام كؼؿت یٝنی من ةتىانم ٜلیـ٠م  (.ٔىؿ ظىػکاؿ آن کاؿ ؿا منیک

میل وام ةا یک رضةه، اف ولٖ لىالی ػؿب کالك، ةه ةیـون هؼایتتان کنم و اگـ نتىانم 

این کاؿ ؿا کنم یٝنی نتىانمته ام اؿاػه ی ظىػم ؿا ةـ وام تصمیل کنم و اشتامال ػؿ این 

ـفنت ةـ اؿاػه ی  مىؿػ وام كؼؿت ةیىرتی اف من ػاوته ایؼ چىن اؿاػه تان متنی ةـ ةیـون ن

شىالتان ةاوؼ که كؼؿت رصفا ةه ).من متنی ةـ پـت وؼن ةه ةیـون، تصمیل وؼه الت

مٝنای تصمیل اؿاػه ةـ ٜمل ٔـف ملاةل نیمت و وام میتىانیؼ ةـ ؽهن ها هم اٜامل 

ػؿ لیالت، لقوما كؼؿت ةه یک  (!ه ٔتٝا-كؼؿت کنیؼ ولی ظیلی کاؿ فیـپىلتی تـی

ؿاةٕه ی اذتامٜی نیاف ػاؿػ؛ هامنٕىؿ که اف تٝـیف كؼؿت مىعَ الت، ػؿ این ملام، 

ـفی که میعىاهؼ ةـ او كؼؿتی اٜامل وىػ اٌال مٝنا نؼاؿػ اینکه . كؼؿت ةؼون شّىؿ ٔ

من ػؿ ذهان ؽهنی ظىػم كؼؿمتنؼم اٌال مٝنا نؼاؿػ؛ كؼؿت لیالی هیچ ؿةٕی ةه تىان 

ـػن یک کامیىن هیرؼه چـط نؼاؿػ؛ كؼؿت ػؿ تاجیـ گؾاؿی وام ةـ  ـای ةلنؼ ک یک گىالط ة

ـاف،  ـاکنؼن ةه أ ـػ ػیگـی الت که منایان می وىػ؛ مىت فػن ةه ػیىاؿ و لگؼ پ اؿاػه ی ف

ؿةٕی ةه كؼؿمتنؼ ةىػن وام اف لصاٗ لیالی نؼاؿػ؛ اگـ ةا فـق رس تىی یک ػیىاؿ ةتنی 

ةکىةیؼ و ػیىاؿ اف ولٖ نٍف وىػ، یک لیالتمؼاؿ ةه ؿاشتی می تىانؼ این لصٙه ؿا 

!  ةیچاؿه ی ِٝیف: مىاهؼه کنؼ؛ لتعنؼ ةقنؼ؛ تىی چىامن وام نگاه کنؼ و آؿام ةگىیؼ 
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ٜالوه ةـ آنکه ما نیافمنؼ ؿاةٕه ی اذتامٜی )اف ٔـف ػیگـ، مىعَ الت که ػؿ این تٝـیف

ـاػی و تک ٜاملی اٌال مٝنا نؼاؿػ كؼؿت واةمته ةه یک مىكٝیت  (.همتیم و كؼؿت انف

ـػی  ظاً الت؛ یٝنی منی تىان ةه مصْ اینکه اؿاػه ی وام ػؿ مىِىٜی ظاً ةـ ف

تصمیل وؼ ةه ٌىؿت کلی وام ؿا نمتت ةه او كؼؿمتنؼ فُـ کنیم؛ وام ػؿ آن مىكٝیت 

ظاً تىانمتیؼ كؼؿت ظىػ ؿا اٜامل کنیؼ و وایؼ ػؿ مىكٝیت ػیگـی، او ةتىانؼ كؼؿت 

.  ظىػ ؿا ةـ وام اٜامل کنؼ

 اكتؼاؿ  

التته ةه ٔىؿ کلی ػو نىٛ تٝـیف اف ؿاةٕه ی كؼؿت و .  اكتؼاؿ وکل ظاٌی اف كؼؿت الت

اكتؼاؿ، اؿائه می وىػ که ما یکی اف آن ػو ؿا ةهرت اف ػیگـی ػانمتیم و تىِیض میؼهیم و 

ـػ .  ةه آن یکی هم اواؿه ای ظىاهیم ک

یٝنی هـ نىٛ كؼؿتی که که وام ٔی آن . اكتؼاؿ نىٛ ویژه ای اف كؼؿت الت؛ كؼؿت ملتىل

ـان ؿا ػاؿا همتیؼ ػؿ این وکل اف  (و نه رصفا تىانایی)شم  ـگؾاؿی ةـ اؿاػه ی ػیگ تاجی

ـفته الت و وام اف  كؼؿت، ٔـف ملاةل ػؿ لافمانی اذتامٜی، اٜامل كؼؿت وام ؿا پؾی

ـػه ایؼ ـان شم اٜامل كؼؿت پیؼا ک ـفته وؼه ةاوؼ و . ٔـف ػیگ ـػم پؾی كؼؿتی که تىلٖ م

ةا تکیه ةـ این پؾیـه و ملتىلیت اٜامل وىػ، اكتؼاؿ نام ػاؿػ؛ ػؿ این ٌىؿت ػؿ ملاةل 

اكتؼاؿ، نىٛ ػیگـی اف كؼؿت كاةل ونالایی الت که می تىان آن ؿا اذتاؿ نامیؼ؛ یٝنی 

ایت آن ها و اف ؿوی فوؿ ـان ةؼون ِؿ شال وكتی . اٜامل كؼؿت و تصمیل اؿاػه ةـ ػیگ

ةه كؼؿت ػؿ ملام اكتؼاؿ  (!چلؼؿ محال ذالتیه این! محال كتل)مٝلم، وام ؿا ةیـون میکنؼ

متىلل وؼه الت یا كؼؿت ػؿ ملام اذتاؿ؟ ظث پالغ ةه این لىال ظیلی هم لاػه 

ـا؟ اینکه یه . كؼؿت ػؿ ملام اكتؼاؿ: نیمت ولی فلٖ یک ذىاب ػؿلت وذىػ ػاؿػ  چ
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ـػ ـػه ةا تىِیض كتلی فـق ک تىذه . ةله، ةؼین ولیله ةایؼ تىِیصات تکمیلی اؿائه وىػ! ظ

مٝلم ػؿ لافمانی اذتامٜی، اف ٔـف ذامٝه، كؼؿتی ةه او واگؾاؿ وؼه الت و ػؿ ! کنیؼ

ـػن ػاني آمىف اف کالك ػؿك ةه ؿلمیت  آن لافمان، كؼؿت ػاونت مٝلم متنی ةـ ةیـون ک

وناظته وؼه الت و شال مٝلم ػاؿای اكتؼاؿ الت؛ این اكتؼاؿ ممکن الت اف لىی 

ـاؿ الت ةیـون ؿوػ ةا ملاومت ؿوةـو وىػ ولی ةه ٌىؿت کلی تىلٖ  ػاني آمىفی که ك

ػاني آمىفان ةه ؿلمیت وناظته می وىػ که مٝلم اف این تىانایی ةایؼ ةـظىؿػاؿ ةاوؼ و ػؿ 

ـفته ظىاهؼ وؼ یٝنی چی؟ یٝنی هـ وكت که . نهایت هم ةؼون اٜامل فوؿ شؼاکرثی پؾی

مٝلمی ةعىاهؼ ػاني آمىفی ؿا ةیـون کنؼ، نیافمنؼ آن نیمت که ةا او گالویق وىػ و ةا هم 

ـنؼ و ػٜىا کننؼ تا ػؿ نهایت مٝلم پیـوف وىػ و اجتات کنؼ که همچنان میتىانؼ  کىتی ةگی

ٜلیـ٠م ملاومت ػاني آمىف، او ؿا ةیـون کنؼ؛ شؼاکرث ممکن الت هـ ػاني آمىفی کمی 

٠ـولنؼ کنؼ و ةٝؼ ةفهمؼ که ةایؼ ةیـون ؿوػ و ػلت ةه یله وؼن ةا مٝلم و فوؿآفمایی 

ـفته وؼه الت!! اٌال مٝنایی نؼاؿػ اف اینرا ةه . چىن آن اٜامل كؼؿت اف لىی مٝلم، پؾی

ـا پیچیؼه تـ هم میىىػ ـا؟ چىن ممکن الت اوکال ةگیـیؼ که شاال آمؼیم و . ةٝؼ ماذ چ

ـفت که ةیـون ؿوػ و اٌال ظىالت ػٜىا ؿاه ةینؼافػ و اینها؛ اگـ ةا اٜامل  ػاني آمىفی نپؾی

ـػ، آنىكت هم میىىػ اكتؼاؿ؟ ظث  (!ػؿ هـ نىٜي)فوؿ  مٝلم او ؿا ةه ةیـون هؼایت ک

ـفته الت و  اینکه ةا فوؿ ةىػه و اون ػاني آمىف هم هیچىكت اٜامل كؼؿت مٝلم ؿا نپؾی

ـه پـت وؼه الت ةیـون ولی اینرا پای یک . اآلن رصفا چىن كؼؿت کمرتی ػاؿػ ةاالظ

اآلن ػؿ شالت ٜاػی و اگـ ).مىِىٛ ذالث و التته گیز کننؼه ةه میان می آیؼ ةه الم كانىن

ـان نتاویؼ و اػامه ةؼیؼ! محل همیىه ةاویؼ ةایؼ ظیلی گیز ةقنیؼ كانىن ةه  (!!ٔتیٝیه؛ نگ

ـػمی  ـایی م ـػه انؼ و )ظىػی ظىػ وكتی اف ٔـیم مر ـػم انتعاب ک محل شکىمتی که م

ـاتیک ػاؿػ ةه تٍىیث ؿلیؼه الت، ةه هـ وعَ یا لافمانی، هـ كؼؿت  (.پىتىانه ی ػمىک
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ـای آن و٘یفه و التفاػه اف اظتیاؿات ِ كانىنی ػؿ كالث اكتؼاؿ تٝـیف  و اظتیاؿی ةؼهؼ، اذ

ـای آن الت و ةه . می وىػ چىن كانىن یٝنی آن چیقی که ملتىل الت و اکرثیت مىافم اذ

ـا تا ةه آن ذایی پیي ؿفته . ػلیل این پىتىانه، میـوػ ػؿ كالث اكتؼاؿ و نه اذتاؿ این ماذ

پن ػؿ . كؼؿت وكتی اكتؼاؿ می وىػ که كانىنی وؼه ةاوؼ: الت که شتی ةـظی میگىینؼ 

. این لافمان كانىنی ملتىل هـ كؼؿتی اٜامل ةىىػ ةه ظأـ ماهیت كانىن، اكتؼاؿ الت

ـػمی ظىػ ؿا اف ػلت ةؼهؼ چه؟ كانىني ػیگـ  شاال اگـ شکىمت ِ كانىن گؾاؿ، پىتىانه ی م

ـا که اکرثیت ةا  ملتىل نیمت و اٜامل آن كانىن هم ػیگـ اكتؼاؿ ةه شماب منی آیؼ چ

ـات،  ـػه انؼ؛ شکىمت كانىن گؾاؿ ةایؼ پن اف ت١یی ؿیىه ی ملتىل ةىػن كانىن معالفت ک

ـلانؼ تا ػوةاؿه كانىن  ـلؼ و كىانین ؿا ةا ملتىلیت ظىػ، ةه تٍىیث ة ػوةاؿه ةه ملتىلیت ة

ـػمی پیؼا کنؼ . ةنیان م

ـاػ که كانىن لعنی ػؿةاؿه ی آن نگفته الت، اكتؼاؿ لقوما نیافمنؼ آن  ػؿ ؿاةٕه های ةین اف

ـفی که كؼؿت ةـ او اٜامل می وىػ، آن ؿا كتىل ػاوته ةاوؼ و ظىػ ؿا مکلف ةه  الت که ٔ

ٞ تـ کاؿها،  ـای پیىربػ رسی أاٜت ةؼانؼ؛ محال اگـ وام ػؿ گـوه پژوهىی، همینرىؿی و ة

ـات او میؼانی، وی ػاؿای  ـػه ای و ظىػت ؿا ملکف ةه أاٜت اف نٙ رسگـوه انتعاب ک

. اكتؼاؿ الت و ػؿ اگـ ةعىاهؼ ةا اٜامل فوؿ، کاؿی کنؼ میىىػ اذتاؿ

ـػمی ػاؿػ، كانىن الفم  ولی ػؿ ذایی که كانىن وذىػ ػاؿػ و شکىمت هم پىتىانه ی م

ـای آن شتی ةا فوؿ ةـ چنؼ وعَ ِ ظأی، اف ؿوی اكتؼاؿ الت ـا الت و اذ . االذ

ػؿ یک تٝـیف، كؼؿت ةـ ػو نىٛ . شال ةه تفاوت ػو تٝـیف اف اكتؼاؿ هم اواؿه کنیم

ػؿ یک تلمیم ػیگـ، ظىػ ِ كؼؿت میىىػ اٜامل كؼؿت ةا فوؿ و . اكتؼاؿ و اذتاؿ: الت 
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ما هامن تٝـیف اول ؿا ةیىرت می پمنؼیم چىن . اكتؼاؿ می وىػ اٜامل كؼؿت ةا ملتىلیت

. تٝـیف ػوم كّیه ؿا اف اینی که همت گیز کننؼه تـ میکنؼ

هیچ رضوؿتی نؼاؿػ که چىن فالن شـف، گفته ی این یا آن الت پن كتىل : نکته ی مهم ** 

 اگـ هـ ذای کاؿ .کنیؼ و شتی اگـ كانٞ هم نىؼه ایؼ ةه ظىػتان اذافه ی معالفت نؼهیؼ

ـاػ و ةاگ وذىػ ػاؿػ، مٕـس کنیؼ وایؼ که ةتىانیؼ ذمٝی ؿا اف  اشماك می کنیؼ ٜیث و ای

ـهانیؼ !!!  اوتتاه ة
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       چىذ وًع حکًمت يجًد دارد؟: سًال ديم 

ـای رشکت ػؿ امىؿی الت : پُل والـی  ـػم ة ـػن اف م لیالت، هرن ِ ذلىگیـی ک

.  که واكٝا ةه آن ها مـةىٓ الت

هقذهه 

هقاؿان لال الت که فیلمىفان و انؼیىمنؼان معتلف ػؿ ٌؼػ آن ةىػه انؼ که مؼل ها و 

ویىه های معتلف شکىمت و شکىمت ػاؿی ؿا ػؿ ػلته ةنؼی های گىناگىن، ونالایی کننؼ؛ 

یٝنی ٜلث تـ اف لیٍؼلال )ةا چنؼ مؼل اف نٙام ٔتله ةنؼی شکىمت هایی که ػؿ گؾوته 

ـفته الت آونا می وىیم ولی فٝال ػؿ این رسواط ةه مؼل های ذؼیؼ  (پیي ٌىؿت گ

ـػ؛ وایؼ ػؿ  ٔتله ةنؼی و شکىمت های مـةىٓ ةه ػو له كـن گؾوته، اواؿه نعىاهیم ک

ت آونایی ةیىرت ةا این نىٛ شکىمت ها ؿا ػاوته ةاویؼ ةه ٔىؿ . لال های ةٝؼی، فٌـ

ظالٌه می تىان گفت که ػؿ چنؼ كـن اظیـ، ٔتله ةنؼی شکىمت ها ةـ متنای شکىمت های 

ـػ و پن اف آن  نٙام ِ ٔتله ةنؼی ِ  ـاتیک و متتنی ةـ كانىن ؿواد پیؼا ک ظىػکامه، ػمىک

ؿایز وؼ؛ ػؿ اػامه نیق  (ذهان اول، ذهان ػوم و ذهان لىم)متتنی ةـ له ذهان لیالی 

تصىالت ػیگـی که منرـ ةه ٘هىؿ مفاهیم ذؼیؼی وؼ و این اواظـ هم ٘هىؿ 

شکىمت های نىینی ػؿ آلیای رشكی اف یک ٔـف و ٘هىؿ الالمی لیالی اف ٔـف ػیگـ، 

ـػه الت؛ كتل اف آنکه ةه تلمیم ةنؼی لنتی اف  تصىالتی ػؿ این نىٛ ٔتله ةنؼی ها ایراػ ک

ـایی ٔتله ةنؼی  ـػافیم، چنؼ ظٕی ػؿةاؿه ی تٝـیف شکىمت و چ شکىمت های لیالی ةپ

. می نىیمیم
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ـاػ ػؿ ذامٝه الت؛ هـ ویىه ای که ةه (Government)شکىمت ، ػؿ واكٞ نهاػ کنرتل اف

ـػم کنرتل می وىنؼ تىلٖ شکىمت اٜامل ظىاهؼ وؼ  شال ممکن  .ولیله ی آن ؿفتاؿهای م

ـانی اف لىی یک نفـ، چنؼ نفـ و یا گـوه ةقؿگی  الت این تٍمیم گیـی ذهت اٜامل شکم

ـاتیک یا ػیکتاتىؿی ةاوؼ؛ ةه هـ شال میتىان شکىمت ؿا  ـػ؛ ػمىک ـػم ٌىؿت گی اف م

هؼف اٌلی متامی ةصخ های لیالی ػانمت؛ اینکه این هؼف، یٝنی کنرتل، چگىنه اٜامل 

ـػػ ػؿ ٔىل تاؿیغ مىؿػ مناكىه و متاشحه ی انؼیىمنؼان  وىػ و ةه چه ٔـیلی شفٚ گ

اف ٔـف . گىناگىنی ةىػه الت که ػؿ اػامه ةا ةـظی اف انىٛا شکىمت آونا ظىاهیم وؼ

تفاوتی ةناػین ةا شکىمت ػاؿػ و الفم الت ةه آن تىذه  (Sovereignty)ػیگـ شاکمیت 

ـاػ ةه أاٜت اف كانىن اواؿه  ـػن اف ـای واػاؿ ک کنیؼ؛ شاکمیت ػؿ واكٞ ةه كؼؿتی لیالی ة

ػاؿػ؛ یٝنی آن ةعي لیمتم شکىمت که می تىانؼ ػلتىؿ أاٜت ؿا ٌاػؿ کنؼ، شاکمیت 

و ػؿ فمان  (مـةىٓ ةه له كـن گؾوته)نام ػاؿػ؛ شاکمیت یک مفهىم ذؼیؼ الت

ـا که ػلتىؿ ؿوفانه و وتانه ی  پاػواهان كؼیمی چنین مفهىمی وذىػ نؼاوته الت چ

ـاینؼی ذؼیؼ ةه  ـآمؼه اف امٝاء و اشىاء پاػواه، هیچ ؿةٕی ةا مفهىم كانىن که ٔی ف ة

ـػم الت، نؼاؿػ ـا می ؿلؼ و متکی ةه تاییؼ و تٍىیث م كانىن متفاوت اف ). تٍىیث و اذ

ـای ملىکانه الت و ةا ویژگی های آن پیي اف این آونا وؼه ایم مفهىم  (.ػلتىؿ الفم االذ

ؿا مماوی ةا شکىمت  (State)ػیگـی که آونایی ةا آن الفم الت، ػولت الت؛ ةـظی ػولت

می ػاننؼ ولی ةه نٙـ می ؿلؼ که شؼاكل ػؿ اػةیات رسواظی ما، ةهرت الت ػولت ؿا 

ٜهؼه ػاؿ ةعىی اف شکىمت ػؿ یک کىىؿ ةؼانیم؛ یٝنی ػولت ةىىػ ةعىی اف تىان کنرتل 

ـػن  ـا و نٙاؿت ةـ كانىن)ک ـائیات و رس  (اف ؿاه تٍىیث و اذ ـػم و ػؿ واكٞ ممئىل اذ م

ـػم و شفٚ جتات و نٙم اذتامٜی  ـای امىؿ ذهت کنرتل م و لامان ػاػن ةه شىفه ی اذ

الفم الت ةؼانیؼ که این تٝـیف ). الت؛ ةا نهاػ ػولت ػؿ لال آینؼه ةیىرت آونا می وىیؼ
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ما اف ؿاةٕه ی ػولت و شکىمت ةىػ؛ اگـ ةه این شىفه اف ٜلم ٜالكه منؼ ةىػیؼ، ممکن الت 

ػؿ مٕالٝاتتان ةه تٝاؿیفی کامال متفاوت و شتی متّاػ ةا این تٝـیف ؿوةـو وىیؼ که ما اف 

ـای ذلىگیـی اف گیز وؼگی ِ مفٓـ ـهیق می کنیم؛ تٝـیف ػكیم تـ اف این ! اواؿه ةه آنها ة پ

ـػیم  (.ؿاةٕه هم هامنی الت که ما ةه آن اواؿه نک

كتل اف اواؿه ةه تلمیم ةنؼی لنتی شکىمت ها، الفم الت اواؿه کنیم که ٔتله ةنؼی 

ـػن ِ امکان  ـاهم ک ٜالوه ةـ متامی فایؼه هایی که ػاؿػ، یک فایؼه ی اٌلی ػاؿػ و آن هم ف

ملایمه الت؛ ةه ٔىؿ کلی ملایمه ػؿ ٜلىم اذتامٜی و ػؿ تصلیل اذتامٜی، نلي ةمیاؿی 

الالی ایفا می کنؼ؛ ػؿ این ذا، آفمایىگاه وذىػ نؼاؿػ که یک مؼل اف شکىمت ؿا اظرتٛا 

کنیم و ةٝؼ ػؿ مصیٖ آفمایىگاهی ةه کىت ػاػن یا ةـؿلی آن مى١ىل وىیم و ػؿ نهایت 

هم مٝایث و مقایای آن مؼل اف شکىمت ؿا کىف کنیم؛ ػؿ ٜلىم اذتامٜی اٌال امکان 

چنین نگاه ِ ذقئی ةه پؼیؼه ها وذىػ نؼاؿػ و ممائل اینلؼؿ کالن و گمرتػه و ٜمىمی 

ةا ػلته ةنؼی و لپن ملایمه می تىانیم ةه . همتنؼ که اف چنین ةـؿلی هایی ػؿ امان ةاونؼ

ـػافیم؛ می تىانیم ةا این ملایمه ها ةه شکىمت های  کىف ویژگی های شکىمت ها ةپ

ـلیم و لٝی کنیم مؼل های ذؼیؼی اف شکىمت پیىنهاػ کنیم . ةهینه تـی ة

طبقه بنذی 

اف مٕـس تـین تلمیم ةنؼی های لنتی شکىمت های لیالی، نىٜی اف ٔتله ةنؼی متتنی ةـ 

ـاػ ػاؿای كؼؿت لیالی: ػو مصىؿ الت؛ نعمت  ؛ (چه کمی شکىمت می کنؼ؟)تٝؼاػ اف

ـػم ـاػ و ٜؼه ی فیاػی اف م ـتـ و ػوم . یک نفـ، گـوهی کىچک اف اف هؼفی که : ة

؛ این (چه کمی اف شکىمت لىػ می کننؼ؟)شکىمت ها ةه ػنتال ػلتیاةی ةه آن همتنؼ

ـػم الت و یا ػؿ ظؼمت  (هؼف ػؿلت)هؼف یا ظؼمت ػؿ ذهت ظیـ و منافٞ ٜمىم م
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؛ ةه (.هؼف منصـف و ناػؿلت).منافٞ وعٍی و یا منافٞ گـوهی اف كؼؿمتنؼان الت

ٜتاؿتی میىىػ یک ذؼولی اف له فاکتىؿ رضةؼؿ ػو فاکتىؿ که ةه ٜتاؿتی وي شکىمت 

. متفاوت تىکیل می وىػ

چه کمی شکىمت می کنؼ؟  

ـػم گـوهی کىچک  (مىناؿوی) یک نفـ  ةعي فیاػی اف م

هؼفی که شکىمت ها ةه 

ػنتال آن همتنؼ چیمت؟ 

ـمانـوایان  ـانی)التتؼاػی- 1منافٞ ف ـالی - 5الیگاؿوی - 3 (تی ػمىک

ـػم  ـالی - 4پاػواهی - 2منافٞ ٜمىم م  (ذمهىؿی)پىلیتی- 6آؿیمتىک

ٔتله ةنؼی وىگانه ی شکىمت ها 
 

كتل اف آنکه این وي شکىمت ؿا ةه تفکیک ػؿ چنؼ ظٖ ةـؿلی کنیم، الفم الت اواؿه 

ـاػ همتنؼ ـانی، )وىػ که ةی وک، له شکىمتی که تنها ةه ػنتال منافٞ ٜؼه ای اف اف تی

ـالی شىالتان ةاوؼ که این . )منی تىاننؼ پمنؼیؼه ةاونؼ و مؾمىم انؼ (الیگاؿوی و ػمىک

الامی اٌال هیچ اهمیت ظاٌی نؼاؿنؼ؛ هـ چنؼ که این تلمیم ةنؼی، یکی اف 

نیمت ولی اگـ فکـ ! تلمیم ةنؼی های ؿایز ػؿ فلمفه ی لیالی الت و اةؼٛا رسواظی

ـان نتاویؼ؛ فُـ ةـ آن الت که شکىمتی  ـالی ػؿ این ذا نیمت، نگ می کنیؼ که ذای ػمىک

ـػم ػؿ امـ شکىمت مىاؿکت میکننؼ ولی منافٞ ةه گـوهی  که ػؿ آن ةعي فیاػی اف م

ـالی نام ػاؿػ ـمانـوایان می ؿلؼ، ػمىک اف ٔـف ػیگـ شکىمت های پاػواهی،  (.ظاً اف ف

ـالی و ذمهىؿی ـاؿ ػاؿػ)آؿیمتىک ولی ةه ذهت آنکه ةه  (.ةا آنکه ذمهىؿی ػؿ ؿاك آنها ك

ـتـ اف له نىٛ شکىمت ػیگـ همتنؼ؛ ػؿ نٙـی،  ـػم تاله می کننؼ ة نفٞ همه ی م

ـػم ةه  ذمهىؿی، ٜملی تـین وکل شکىمت الت و ٜلالنی الت که  ٜؼه ی فیاػی اف م

لىػ همه، شکىمت کننؼ و کمی انتقاٜی ةه نٙـ می ؿلؼ که ةتىانیم ػؿ ٜمل كؼؿت ؿا تنها 

ـػم ؿا اف مىاؿکت ػؿ شکىمت شؾف کنیم)ةه یک نفـ ةؼهیم ولی انتٙاؿ ػاوته  (.و م
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ػؿ . ةاویم ةه لىػ همه کاؿ کنؼ و متام كؼؿت و امکانات ؿا تصت ترصف ظىػ ػؿ نیاوؿػ

ـػافیم . اػامه ةه تىِیصی کىتاه اف هـ یک اف وي نىٛ شکىمت اواؿه وؼه، می پ

ـػ و تٍاشث متام  : (Tyranny)التتؼاػی- 1 این نىٛ اف شکىمت اواؿه ةه شکىمت یک ف

ـای ظىػ می ظىاهؼ؛ این  مٍاػؿ امىؿ تىلٖ اولت ةه نصىی که متامی امکانات ؿا تنها ة

ـػمان  (ػؿ میان این وي نىٛ)نىٛ اف شکىمت، ةؼتـین لاظتاؿ ممکن شکىمتی الت که م

ـػگانی ةی اؿاػه ػؿ نٙـ می آوؿػ؛ التتؼاػ ؿای و کنرتل شؼاکرثی اف ویژگی های  ؿا چىنان ة

ـػ ممتتؼ ؿا ػؿ این نىٛ اف  ـػن ف اٌلی این نىٛ شکىمت الت؛ هیچ كؼؿتی، تىان مصؼوػ ک

ـا ػؿ تصمیل اؿاػه ی وعٍی ػؿ نامصؼوػتـین  شکىمت ػاؿا نیمت و اظتیاؿ ةی چىن و چ

ـػ شاکم، مفهىم نؼاؿػ و هیچ مٝیاؿی  ـای ف شالت ممکن، اٜامل می وىػ؛ هیچ اٌىلی ة

این . منی تىانؼ اظتیاؿات او ؿا مصٍىؿ کنؼ (ماننؼ كانىن الالی و یا كىانین الهی و ػینی)

چنین منىی ػؿ اٜامل . نىٛ اف شکىمت، مٍؼاق ةاؿف ػیکتاتىؿی و ظىػکامگی الت

كؼؿت، تنها مصؼوػ ةه شکىمت های لیالی نیمت و ػؿ هـ ذایی که كؼؿت وذىػ ػاوته 

ـػی ةه هـ نصىی و ػؿ هـ ذایگاهی،  ةاوؼ، كاةلیت ٘هىؿ و ةـوف پیؼا می کنؼ؛ هـ گاه ف

ـػاؿ و گفتاؿ و اوامـ ظىػ ةؼانؼ و  ظىػ ؿا تاةٞ رشٓ و آػاةی نؼانؼ و كانىن ؿا مماوی ک

ـػگانی مٕیٞ فُـ کنؼ  ـان ؿا چىنان ة که مصکىم ةه  (.و نه چىنان ٜلالیی که معتاؿنؼ)ػیگ

ـامین او همتنؼ، نىٜی اف التتؼاػ كاةل تىعیَ الت ـا اف ف ػؿ یک . أاٜت ةی چىن و چ

ـاتـ اف شم ػانمت انىٛا معتلفی اف شکىمت که . ذمله می تىان التتؼاػ ؿا اٜامل ِ كؼؿت ِ ف

ةا نام های معتلفی، همه ػؿ فیـ مرمىٜه  یا مماوی این نىٛ تلمیم ةنؼی می وىنؼ نیق 

ـای محال ـالی: كاةل ونالایی الت؛ ة ـػ ةؼون هیچ كانىنی ػؿ ؿاك )اتىکِ که ػؿ آن یک ف

ـػی، ظىػ متام مٍاػؿ امىؿ ؿا ػؿ ػلت ػاؿػ و هیچ )، پاػواهی مٕلله (.شکىمت الت ف

ـای آن وذىػ نؼاؿػ و شکىمت، مىؿوجی الت؛ ماننؼ ٜـةمتان لٝىػی ؛ ػؿ (مصؼوػیتی ة
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ـػ ػؿ آنها ةا التفاػه اف تـك  ـانی ةه ویىه ای اف التتؼاػ گفته می وىػ که ف ةـظی مىاكٞ، تی

. و فوؿ، شکىمت می کنؼ و نه متام انىٛا شکىمت های التتؼاػی

 این نىٛ اف شکىمت که یکی اف انىٛا شکىمت های مىناؿویک : (Royalty)پاػواهی- 2

ـانی، ةـظی مىاكٞ ػوىاؿ ةه نٙـ  (كؼؿت ػؿ اظتیاؿ یک نفـ) الت؛ تىعیَ پاػواهی اف تی

ـػی که متام كؼؿت ػؿ  ـػ که آن ف ـا که ػؿ نهایت منی تىان ةه ؿوونی مىعَ ک می ؿلؼ چ

ـانی میکنؼ یا ذهت ؿلانؼن  ـای نفٞ وعٍی ظىػ شکم ػلتان او مصؼوػ وؼه الت، ة

ظیـ ٜمىمی؛ ةه ٔىؿ کلی می تىان شکىمتی ؿا که ٜلیـ٠م مصٍىؿ وؼن كؼؿت ػؿ ػلتان 

ـػمی الت ؿا پاػواهی و آن نىٛ اف مىناؿوی ؿا که  یک نفـ، همچنان ػاؿای پىتىانه ی م

ـػمی الت، التتؼاػی ةؼانیم ایت ٜمىمی نتایؼ اف ؿوی . فاكؼ پىتىانه ی م التته این ِؿ

ـػمی آگاه ةىػنؼ و ػؿ ٜین  تـك یا ذهل نمتت ةه لایـ ویىه های شکىمت ةاوؼ ةلکه اگـ م

، می تىان اف پاػواهی و (ةنا ةـ لنت یا نفٞ ٜمىمی)شال ظىالتاؿ شفٚ آن وِٞ مىناؿوی

اف انىٛا پاػواهی می تىان ةه پاػواهی مىؿوجی، پاػواهی . نه التتؼاػ لعن گفت

ـاتىؿان نعمتین ؿوم، انتعاةی ةىػنؼ)انتعاةی نىٜی اف پاػواهی )و پاػواهی مرشؤه (.امپ

الت که اظتیاؿات پاػواه ػؿ آن ٔتم كانىن الالی مٝین وؼه الت؛ مٝمىال این نىٛ اف 

ـای مؼت فمان شکىمت پاػواه مؼت ِ مىعٍی تٝیین  پاػواهی ها مىؿوجی نیق همتنؼ و ة

اواؿه  (منیىىػ و ماػام الٝمـ الت؛ ماننؼ پاػواهی مرشؤه ی انگلمتان ػؿ ذهان امـوف

ـػ  .ک

ـػم الت ةه  :(oligarchy)الیگاؿوی- 3   الیگاؿوی، شکىمت ٜؼه ای مٝؼوػ ةـ همه ی م

ـػم نفٝی اف آن نربنؼ؛  ـمانـوایان وىػ و ٜمىم م ٔىؿی که لىػ و منافٞ، تنها نٍیث ف

ـای ٜمىم شکىمت هایی که ػؿ آن تنها گـوهی کىچک،  ػؿ إٌالس، ةـظی الیگاؿوی ؿا ة

ـای آن  ـنؼ ولی ػؿ این تلمیم ةنؼی ظاً، الیگاؿوی ة ـمانـوایی می کننؼ، ةه کاؿ می ة ف
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ـمانـوایی گـوهی کىچک، انتفٛا نیق  ػلته اف شکىمت هایی ةه کاؿ می ؿوػ که ٜالوه ةـ ف

ـػم وىػ اٌىال ػو ٜامل مهم ػؿ ونالایی الیگاؿوی . تنها وامل شال ٜؼه ی کمی اف م

ـػم اف شکىمت آن ٜؼه ناؿاِی انؼ و مٝمىال  (ماننؼ التتؼاػ)شائق اهمیت انؼ؛ یکی آنکه م

ـای این  ـه گىته انؼ که ػؿ واكٞ فّیلتی ة آن گـوه ظاً ةـ متنای ویژگی ای ةـ شکىمت چی

ـگی ةه شماب منی آیؼ  نفـ اف همه پىلؼاؿتـ ةىػه انؼ 10یٝنی چی؟ یٝنی اینکه محال چىن . چی

ـنؼ ػؿ شالی که جـومتنؼتـ ةىػن، فّیلت كاةل كتىلی  تىانمته انؼ شکىمت ؿا ػؿ ػلت ةگی

ـای آنکه شاکم ةهرتی هم ةاونؼ، نیمت؛ پن یک ٜامل نامـةىٓ ٜامل ؿلیؼن  (جـوت)ة

ـاػ ةه این . ةه شکىمت وؼه الت ـه ػؿ هـ شکىمتی، تنها ةعىی اف اف ػكت کنیؼ که ةاالظ

ـالی و ذمهىؿی آن الت که  امـ مى١ىل می وىنؼ ولی تفاوت این نىٛ اف شکىمت ةا ػمىک

ـای  ـػم ػؿ انتعاب این گـوه شاکم هیچ نلىی نؼاؿنؼ و تىان یا نهاػی هم ة ٜمىم م

ـاػ و کنرتل و تصؼیؼ ـػن)نٙاؿت ٜمىمی ةـ ؿفتاؿ این اف ٜالوه . آن وذىػ نؼاؿػ (مصؼوػ ک

ـػن ةـ متنای جـومتنؼ ةىػن، یک نىٛ ةمیاؿ ؿایز اف الیگاؿوی، شکىمت  ةـ شکىمت ک

نٙامیان ةـ مٍاػؿ امىؿ الت؛ ةه این نصى که هـ آن کمی که ػلتي ةه ماوه ی تفنگ 

امـوفه نیق این نىٛ اف شکىمت همچنان پاةـذالت؛ . نقػیک تـ ةاوؼ، شکىمت اف آن اولت

ـلی اف آظـین منىنه های این ویىه  ـکناؿی مصمؼ م کىػتای ٜتؼالفتاس لیمی ػؿ مرص و ة

ـفنت شکىمت الت . اف ةه ػلت گ

ـالی - 4 ـالی ػؿ لفٚ ةه مٝنای شکىمت نعتگان الت :(Aristocracy)آؿیمتىک .  آؿیمتىک

ـاػ  (.آؿیمتىك ةه مٝنای ةهرتین الت) ـالی ةه مٝنای شکىمت وایمته تـین اف آؿیمتىک

ـاػی ػؿ ؿاك امىؿ همتنؼ که  ـای ؿهربی ذامٝه الت و ةـ ظالف الیگاؿوی، ػؿ آن اف ة

ػاؿای وایمتگی هایی ػكیلا منٕتم ةا نیافهای یک شاکم الت؛ شال آنکه ةـ رس تٝیین 

ـػم، . ویژگی های اٌلی شاکم اظتالف نٙـ وذىػ ػاؿػ ةـظی ةا التؼالل آنکه اکرثیت م
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ـالی ؿا  ـاػ وایمته ؿا نؼاؿنؼ، آؿیمتىک وایمتگی مؼاظله ػؿ امىؿ شکىمت و تٝیین اف

ـػم و  ـاػ وایمته ةؼون تىذه ةه نٙـ م ةهرتین نىٛ شکىمت می ػاننؼ که ػؿ آن تنها اف

ـفته و ذامٝه ؿا اػاؿه کننؼ . ةؼون اتکا ةه ؿای آنها، تاله می کننؼ ةهرتین تٍمیم ها ؿا گ

ـالی - 5 ـالی : ػمىک ـػم الت؛ ةه ٔىؿ ؽاتی ػمىک ـالی ػؿ لفٚ ةه مٝنای شکىمت م ػمىک

ـاینؼ تٍمیم گیـی ها ةه ٌىؿت ممتلیم و یا  ـػم ؿا ػؿ ف و انىٛا شکىمت هایی که م

ـنؼ؛ ةؼان مٝنا که فلیـ  ـاةـی انمان ها ةا یکؼیگ ـفؼاؿ نىٜی اف ة ةاوالٕه ػؿگیـ میکننؼ، ٔ

ـات  ـػ ػؿ اػاؿه ی شکىمت رشیک انؼ و نٙ و ٠نی، كىی و ِٝیف، لیاه و لفیؼ، فن و م

ـاػی ةه  ـای اػاؿه ی ذامٝه ػؿ نهایت ةایؼ اف ـػه وىػ؛ هـ چنؼ که ة آن ها ةایؼ مصرتم وم

ـػم همتنؼ که ةا ؿای و نٙـ  ـػم انتعاب وىنؼ ولی این م ٜنىان مناینؼه  اف ٔـف م

ـػم ػؿ ا٘هاؿ ؿای و نٙـ ظىیي، اةقاؿ  ظىػوان آن ها ؿا تٝیین می کننؼ؛ آفاػ ةىػن م

ـػم الت ـای تّمین تىان اٜامل كؼؿت م ـالی ة ػؿ این تٝـیف وي گانه، . ػمىک

ـػاوت ٜامه اف این کلمه، متفاوت الت و ةه نىٜی اف شکىمت اواؿه ػاؿػ  ـالی ةا ة ػمىک

ـانی همتنؼ ولی نٙـ اکرثیت، تنها منافٞ  ـػم، رشیک ػؿ امـ شکم که ػؿ آن ٜمىم م

اکرثیت ؿا تامین می کنؼ و ةه نىٜی ممکن الت ػؿ ػاػم ػیکتاتىؿی اکرثیت ةیفتؼ؛ 

ـالی  ماننؼ اكلیت های مؾهتی، اكلیت های )ذایی الت که اكلیت ها  (ػؿ این مٝنا)ػمىک

ـاف می کننؼ ولی منافٞ  (...ػینی، اكلیت های نژاػی، اكلیت های كىمیتی و  نٙـ ظىػ ؿا اة

آن ها ػؿ نهایت ةه ػلیل آنکه شکىمت ؿا اکرثیت تٝیین می کنؼ و منافٞ ةه آن اکرثیت تٝلم 

ـفته می وىػ ـفته وىػ).ػاؿػ، ناػیؼه گ ـانی ةـظی اف  (.یا شؼاكل ممکن الت ناػیؼه گ نگ

ـالی ةؼان ذهت الت که آن  ؿا شکىمت اکرثیتی می ػاننؼ  تئىؿیمین های لیالت اف ػمىک

ـاؿ  ـاػ ك ـنؼ و اگـ فمام امىؿ ػؿ ػلت این اف ـه ای منی ة که ٠التا ذاهل انؼ و اف ٜلل ةه

ـاؿ می ػاػ،  ـػ، ممکن الت ماننؼ آن پاػواه ِ کىؿی که تنها کىؿها ؿا مىؿػ تکـیم ظىػ ك گی
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ـنؼه ی وایمتگی هایی که اکرثیت اف آن  شکىمت ةىىػ ةافتىلیؼکننؼه ی ذهالت و اف ةین ة

ـالی، ةـظی  ةـظىؿػاؿ نیمتنؼ و نعتگان، كـةانی اکرثیت وىنؼ؛ ػؿ این نلؼ اف ػمىک

ـه، ؿای کمی اف  مٝتلؼنؼ که ةه ػؿلتی نتایؼ ةه ػلیل ؿنگ پىلت یا فةان و نژاػ و ٠ی

ـػ ةی لىاػ، ؿای ـػه وىػ ولی آیا واكٝا یک ف ه ةا یک -ػیگـی کم اهمیت تـ وم

ایت  ـاةـی ةه مٝنای ٜؼالت و ٜؿ ـاةـ ةاوؼ و این ة متعٍَ و انؼیىمنؼ لیالت ةایؼ ة

ـػیؼ و  اف  ـای لاظنت ظانه ةه ػنتال متعٍَ امـ می گ وایمتگی هالت؟ هامنٕىؿ که ة

ـاشی و پی ؿیقی آن ؿای گیـی منی کنیؼ ػؿ اػاؿه ی شکىمت نیق نتایؼ چنین  ـای ٔ ـان ة کاؿگ

ـای  کنیؼ ولی اف ٔـف ػیگـ، ٜؼه ای مٝتلؼنؼ که این نىٛ اف التؼالل ها آ٠افی الت ة

ـػن منافٞ ٜمىمی ـػن كؼؿت ػؿ ػلتان ٜؼه ای ظاً و شؾف ک کمانی که اف . منصرص ک

ـالی وؼ ولی  ـالی ػفٛا می کننؼ مٝتلؼنؼ که منی تىان منکـ کم و کالتی های ػمىک ػمىک

ـالی ؿا یک ماوین  آیا مؼل ةهرتی اف شکىمت وذىػ ػاؿػ؟ آن ها مؼٜی انؼ اگـ ػمىک

كؼؿمتنؼ ولی ةا ِٝف هایی ةؼانیم، آیا ٜاكالنه الت که اف ماوین ػاؿای نلَ ةه گاؿی 

ـاةـ  پناه ةربیم؟ شال اینکه آیا واكٝا هـ نىٛ ػیگـی اف شکىمت، چىنان گاؿی هایی ػؿ ة

ـالی همتنؼ كاةل ةـؿلی الت و ظٍىٌا لال آینؼه ممکن الت ةا آن ةیىرت  ماوین ػمىک

ـالی ةا آنچه امـوف ؿایز الت و ةیىرت نقػیک ةه ). آونا وىیؼ این تفاوت ػؿ مٝنای ػمىک

مٝنای ذمهىؿی الت که ػؿ اػامه ةا آن آونا می وىیؼ ةه ظأـ آن الت که ػؿ گؾوته 

ػمىك ػؿ مٝنای تىػه های مصـوم و مٝمىال  (فمان نىوته وؼن این نىٛ ػلته ةنؼی)

ـػم که اکرثیت هم همتنؼ ةه کاؿ می ؿفته الت  (.ةؼون ػاؿایی اف م

ـای : ذمهىؿی - 6 ػؿ این تٝـیف، ذمهىؿی نىٜی اف شکىمت الت که تىلٖ همه و ة

ـالی ةه کاؿ می ؿوػ)همه ـای لفٚ ػمىک ةـپا می وىػ؛ مٝمىال  (.ٜتاؿتی که مٝمىال ة

ـػه می وىػ ولی ػؿ اینرا ما مٝنای  ذمهىؿی، ػؿ ملاةل ِ پاػواهی و التتؼاػ ةه کاؿ ة
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ـػیم، مّؼ نٙـ ػاؿیم مصىؿ ذمهىؿی، مصؼوػیت های مىعَ . ظاٌی ؿا که ةه آن اواؿه ک

كانىن و ظٍىٌا كانىن . و یکمانی الت که تىلٖ كانىن ػؿ كتال همه اٜامل می وىػ

ـاػ ؿا مىعَ می کنؼ و مانٞ اف ػلت انؼافی ٜؼه ای ةه  الالی، شلىق و اظتیاؿات اف

ـای اكلیت هالت همه چیق ػؿ چاؿچىب مٝین كانىنی . شلىق اةتؼایی تٝیین وؼه شتی ة

مىعَ وؼه الت و شاکم و مناٌث مهم شکىمتی، متاماً تىلٖ ؿای ممتلیم یا 

ـای هـ ملامی ػؿ شکىمت، مصؼوػه ای اف و٘ایف  ـػم انتعاب می وىنؼ و ة ـممتلیم م ٠ی

ـاتـ اف آن ٜمل کنؼ؛ نهاػهای نٙاؿتی و نهاػهای شکىمتی ةه  وذىػ ػاؿػ که منی تىانؼ ف

ـػی، متام كؼؿت ؿا ةه  نصىی لامانؼهی می وىنؼ که ةـ یکؼیگـ نٙاؿت ػاوته ةاونؼ و ف

ةا چگىنگی ایراػ تٝاػل میان مناٌث شکىمتی ػؿ فٍل ةٝؼ ). تٍاشث ظىػ ػؿنیاوؿػ

ـات معالف اف  (.رسواط آونا می وىیم ـفی انؼیىیؼن، گفتگى و پؾیـه نٙ اف ٔ

ػؿ این مؼل، . ویژگی های اٌلی ذمهىؿی الت که ةا فوؿ و التتؼاػ هیچ نمتتی نؼاؿػ

ـػم الت  ـػافان مٝتلؼنؼ که یکی اف و٘ایف اٌلی شکىمت، آگاهی ةعىیؼن ةه م نٙـیه پ

ـفت الفم  ـلی ها ةا ػاني و مٝ ـػم ةتىاننؼ ػؿ تٍمیم گیـی ها و همه پ تا شؼی که ٜمىم م

ـوان اف ؿوی ذهالت نتاوؼ ٌؼاكت و آفاػی هم اف ػیگـ مىلفه هایی . رشکت کننؼ و نٙ

ـانی ؿا تمهیل می کنؼ ـاینؼ شکم ـػم ػؿ ف شم ؿای . الت که هؼف ِ مىاؿکت ٜمىم م

ـلىم و ةا  ـانی، اتفاكا چنؼان پؼیؼه ی م ـاینؼ شکم ـػم ػؿ ف همگانی و مىاؿکت ٜمىم م

ـای محال ػؿ ایاالت متصؼ آمـیکا، لیاهپىلتان  که ةعي )لاةله ای نیمت؛ ةه نصىی که ة

 میالػی شم ؿای پیؼا 60ػؿ اةتؼای ػهه ی  (.كاةل تىذهی اف ذمٝیت ؿا وکل می ػهنؼ

ـػنؼ و ػؿ کىىؿ لىئین نیق فنان تا لال   اف شم ؿای مصـوم ةىػنؼ؛ شال این 1971ک

ـػم،  کىىؿهای پیىتاف  (اف لصاٗ فمانی)وِٝیت کىىؿهایی الت که ػؿ مىاؿکت ٜمىم م

مصمىب می وىنؼ و این ػؿ شالی الت که تٝؼاػ كاةل تىذهی اف کىىؿهای ذهان هم 
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ـػم هیچ نلىی ػؿ اػاؿه ی آن  اکنىن کامال ةه ویىه ی ممتتؼانه اػاؿه می وىنؼ و ؿای م

ـای آگاهی  ـػم ذهان و انؼیىمنؼان آن ؿا ذهت تاله ة شکىمت ها نؼاؿػ و این و٘یفه ی م

ـاةـ و  ـات الفم ذهت ایراػ ذهانی متفاوت اف ذهان ناة ةعىی ٜمىمی و ایراػ ت١یی

ـػم ػؿ چهاؿ .  ناٜاػالنه ی کنىنی ؿا ةمیاؿ ةا اهمیت میکنؼ ذمهىؿی و مىاؿکت م

ـا الت و آن ٜتاؿت الت اف  تىکیل شکىمت، اػاؿه ی شکىمت و : شىفه ی اٌلی الفم االذ

ـاةـ هـ گىنه تعلف شکىمت اف  ـمانی ػؿ ة انتعاب شاکامن، نٙاؿت ةـ شکىمت و ناف

هنراؿها و كانىن؛ این مىاؿػ نه ةه ٔىؿ ذقئی که ةا هم و یکرا، اذقای اٌلی ذمهىؿی ؿا 

ـػم ؿا ػؿ  تىکیل می ػهنؼ و یک ذمهىؿی ؿالتین اف هـ چهاؿ گام ةـظىؿػاؿ الت و م

ـػم منی وىػ؛ تعلف اف هـ یک اف این  اٜامل آن مصم می ػانؼ و مانٞ اٜامل آن ها تىلٖ م

چهاؿ گام و تىكف آنها ةه هـ نصى و ػؿ هـ فمان ةه مٝنای للىٓ ةنای ذمهىؿی الت و 

ـاشل، ذمهىؿی ؿالتین وکل نعىاهؼ  ةه هیچ ٜنىان ةا شؾف یا تٝؼیل شتی یکی اف این م

ـفت هؼف نهایی ذمهىؿی، ػلتیاةی ةه شم و ؿلیؼن ةه آن ةا همکاؿی و مىاؿکت . گ

ـػم الت . ٜمىم م

ـلیؼ؟ تىذه ةه ٜمىم : نکته *  ـالی و ذمهىؿی ة آیا می تىانیؼ ةه مؼلی میان آؿیمتىک

ـهیعتگان  ـاهی و آگاهی ةعىی اف لىی نعتگان و ف ـػم، نا٘ـ ةه هم  (؟!)م
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                                تفکیک قًا چیست ي چٍ فایذٌ ای دارد؟- 3

كؼؿت نامصؼوػ، آماػه الت  : ویلیام پیت 

تا اؽهان آنهایی ؿا که ػاؿای آن همتنؼ، تعـیث کنؼ؛  

ـػ، التتؼاػ رشوٛ می وىػ .ذایی که كانىن پایان پؾی  

 

نفکیک كىا ویىه ای ػؿ اػاؿه ی شکىمت الت که ةه مىذث آن متام كؼؿت ػؿ ػلت یک 

ـای هـ یک اف و٘ایف اٌلی شکىمت  ـػه منی وىػ و ة كانىن گؾاؿی، )نفـ یا یک نهاػ لپ

ـایی، كّاوت ، كىه ی مرـیه و كىه ی (مرلن)كىه ی ملننه)، نهاػی ذؼاگانه (امىؿ اذ

ـفته ظىاهؼ وؼ تا كؼؿت ػؿ مٝنای ٜام آن میان چنؼ نهاػ تلمیم وؼه  (كّائیه ػؿ نٙـ گ

ـػم و یا  ـاهم وىػ ةه نصىی که نهاػها نتىاننؼ ٜامل لتمگـی ةـ م و آفاػی الفم ف

ـػن كؼؿت وىنؼ؛ ةنا ةـ اٌىل تفکیک كىا، میان هـ کؼام اف این له واظه، ةه  منصرص ک

ـاؿ می وىػ تا هـ كىه  ةتىانؼ ةـ كىای ػیگـ نٙاؿت کنؼ ـك هؼف ةنیاػین . نصىی مىافنه ة

تفکیک كىا ػؿ وهله ی اول شفٚ آفاػی ػؿ چاؿچىب كانىن و لپن ةه شؼاکرث ؿلانؼن 

این هؼف نیافمنؼ آن الت که كىا ةتىاننؼ یکؼیگـ ؿا مصؼوػ کننؼ و . ةافػهی شکىمتی الت

ـلاننؼ ٜالوه ةـ آنکه تفکیک كىا، . التته ػؿ ٜین شال و٘یفه ی ظىػ ؿا نیق ةه انرام ة

التتؼاػ ٜمل و لىء التفاػه اف كؼؿت ؿا مصؼوػ می کنؼ، مقایای ػیگـی هم ػاؿػ؛ اف 

ذمله ی این مقایا می تىان ةه تلمیم کاؿهای ػوىاؿ شکىمتی میان كىای گىناگىن و ةه 

. ؿلمیت وناظنت التٝؼاػهای معتلف و تىانایی های گىناگىن ػؿ امـ اػاؿه ی کىىؿ الت

ـای شاکامنی که ٍٜمت اف اوتتاه و ظٕا نؼاؿنؼ، امکان  ـکق كؼؿت ةه هـ شال، ة مت

ـاهم می آوؿػ؛ هـ چه این كؼؿت، تفکیک وىػ ةه نصىی )فماػفایی و تٍاشث كؼؿت ؿا ف
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امکان این نىٛ لىء التفاػه ها پایین  (.که ةه لاظتاؿ کلی و ماوین كؼؿت آلیتی واؿػ نىىػ

که ؿاه تىعیَ شکىمت ٜمىمی فالؼ اف )اگـ همه ی اینها ػؿ لایه ی كانىن . می آیؼ

که ٜنرص تٝیین کننؼه ای ػؿ  (.مٕلىب ةىػ و ػؿ فٍل كتلی ػؿةاؿه ی آن لعن گفتیم

ـاتیک شکىمت الت مٝنا پیؼا کنؼ آن وكت می تىانیم این  شفٚ جتات و شتی پایه ی ػمىک

: له كىه ؿا چنین تٝـیف کنیم 

 و٘یفه ی تٍىیث كىانین ؿا ةه ٜهؼه ػاؿػ؛ ةا این كىه  :(كىه ی ملننه، پاؿملان)مرلن - 1

ػؿ فٍل ةٝؼی همین رسواط ةیىرت آونا می وىیؼ؛ ةه ٜتاؿت ػیگـ و٘یفه ی مرلن، 

ـػن)تلنینِ  ـای اٜامل كؼؿت الت (كانىنی ک . اؿاػه ی شکىمت ة

ـای كىانین و شفٚ نٙم و جتات ٜمىمی ذامٝه و٘یفه ی این  : (كىه ی مرـیه)ػولت - 2 اذ

ـایی شکىمتی تصت اظتیاؿ ػولت همتنؼ . كىه الت؛ متام نهاػهای اذ

ـه آونا وؼیؼ؛ : نکته ) ػؿ ملؼمه ی رسواط ةا تفاوت شکىمت و ػولت و شاکمیت  و ٠ی

ـػیؼ؛ ػؿ اػةیات  منٙىؿ ما اف ػولت ػؿ آن ذا همین تٝـیفی ةىػ که هم اکنىن مٕالٝه ک

ػؿ مٝنای این ٜتاؿت که كىه ی مرـیه الت ةه کاؿ  (State)ٜلمی، ةیىرت مىاكٞ ػولت 

ػؿ آن مٝنا، .  ةه ؿلمیت می ونالنؼExecutive Powerمنی ؿوػ و این مٝنا ؿا ةا لفٚ 

مفهىمی گمرتػه تـ اف كىه ی مرـیه ػاؿػ و ةه نىٜی متام لاظتاؿ لافمانی  (State)ػولت

ـػ آن وكت شکىمت تنها می وىػ ةعي اذتاؿکننؼه و لافمان ػهنؼه ی . كؼؿت ؿا ػؿ ةـ می گی

 (!ةگؾؿیم. كؼؿت ػولت

ـای كانىن و  تٝیین : كىه ی كّائیه - 3  ؿفٞ تعاٌم و وکایت ها و همچنین نٙاؿت ةـ اذ

هـ . مرافات های پیي ةینی وؼه ػؿ ٌىؿت تعٕی و٘یفه ی اٌلی كىه ی كّائیه الت

چنؼ که ةیىرت تىان كىه ی كّائیه ٜمال رصف تعاٌم ها و وکایت های ٜمىمی می وىػ و 
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ـای كىانین اف لىی ػولت و نهاػهای آن تىلٖ مرلن  ةیىرتِ و٘یفه ی نٙاؿت ةـ شمن اذ

ـػ؛ ةـؿلی ذقئی ؿفتاؿ و اكؼامات وفؿا، ؿئین ػولت  و ةعي های نٙاؿتی آن ٌىؿت می پؾی

َ های آن ها انرام وؼه و تاله  و نهاػهای مـةىٓ ةه آن تىلٖ مناینؼگان مرلن و تفص

ػاػلتانی کل کىىؿ، لافمان ةافؿلی کل کىىؿ و ػیىان )ةعي های اٌلی كىه ی كّائیه 

ـائی كانىنی ػؿ شىفه ی ٜمىمی می وىػ؛ هـ چنؼ که ػؿ مىاكٞ  (ٜالی کىىؿ رصف امىؿ اذ

و٘یفه ی )ویژه ظٍىٌا ػؿ ةـؿلی و تفصَ تعلفات ةقؿگ و یا تعلفات ؿیالت ذمهىؿی

، كىه ی كّائیه ٔتم كانىن پیگیـی می کنؼ ولی ةـؿلی ذقئی ؿفتاؿ (ػیىان ٜالی کىىؿ

ػولت مٝمىال تىلٖ مرلن پیگیـی می وىػ؛ مىعَ الت که تٝیین مرافات كانىنی ةـ 

نٙیـ ). ٜهؼه ی كىه ی كّائیه الت مگـ ػؿ مىاؿػی که مرلن تىانایی اٜامل كؼؿت ػاؿػ

ـای محال اگـ وفیـی ةه اتهام فماػ مالی، تىلٖ مرلن ٜقل  (ٜقل وفؿا ػؿ این مىؿػ هم ة

. وىػ، ػیگـ پیگیـی و مرافات آن فماػ مالی ةه ٜهؼه ی كىه ی كّائیه الت نه مرلن

اف ٔـف ػیگـ مىعَ الت که كىه ی كّائیه ػؿ کناؿ ػولت،  (!!!مٝلىمه ػیگه این)

ـای ةعىی اف كىانین ؿا ةـ ٜهؼه ػاؿػ؛ كىانین ذقائی و کیفـی ٔتٝا تىلٖ  و٘یفه ی اذ

ـفت، كىه ی كّائیه واؿػ ٜمل می وىػ ـا منی وىنؼ؛ اگـ تعلفی اف آن ها ٌىؿت گ . ػولت اذ

لال ةٝؼ ٜالوه ةـ ػولت ةا كىه ی كّائیه هم آونا ). كىانین مؼنی هم ةه همین وکل

 (.ظىاهیؼ وؼ پن الفم نیمت چنؼان تىِیض ػاػه وىػ

ـػافان پیىنهاػ شّىؿ و ایراػ یک نهاػ ػیگـ ذهت نٙاؿت و مؼیـیت  ةـظی اف نٙـیه پ

ـای ذلىگیـی اف  ؿواةٖ میان این له كىه ؿا نیق رضوؿی ػانمته انؼ؛ ةـظی ةه همین ػلیل و ة

ـاتـ اف این له كىا  ـان لیالی ناوی اف ٜؼم همکاؿی این كىا، پیىنهاػ ػاػه انؼ نهاػی ف ةص

تىکیل وىػ؛ ػؿ معالفت ةا این نٙـ، ةـظی مٝتلؼنؼ که چنین کاؿی، اٌىال ةا آمىفه ی 
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ـاؿ الت اظتیاؿات و مصؼوػیت ها و نٙاؿت های این له كىا ةـ  تفکیک كىا که ػؿ آن ك

. یکؼیگـ ةه ٔـف مىجـی ٜامل ایراػ التلالل و آفاػی وىػ، ػؿ تٝاُؿ الت

مىعَ الت که ػؿ این لاظتاؿ له گانه ی مرـیه، ملننه و كّائیه، ػو كىه ی مرـیه و 

ملننه و ؿواةٖ میان این ػو، نلي تٝیین کننؼه ای ایفا می کنؼ و شکىمت ها ؿا چنؼان ةـ 

پایه ی چگىنگی تىکیل و اػاؿه ی كىه ی كّائیه، ػلته ةنؼی و كّاوت منی کننؼ؛ اینکه 

ؿئین كىه ی مرـیه و ظٍىٌا کاةینه ی وی چگىنه انتعاب وىنؼ؛ مناینؼگان مرلن اف چه 

اظتیاؿاتی ةـ ظىؿػاؿ ةاونؼ؛ نمتت این ػو كىه ػؿ كتال تٍىیث كىانین چگىنه ةاوؼ و 

ـلي هایی اف این ػلت ػؿ چگىنگی اػاؿه ی شکىمت و تلمیم كؼؿت نلي شائق اهمیتی  پ

ػاؿػ؛ ةا ػو منىنه ی اٌلی اف شکىمت های انتعاةی ةـ متنای آمىفه ی تفکیک كىا ػؿ ذهان 

. امـوف ػؿ همین فٍل آونا ظىاهیم وؼ

ةا این شال، ػؿ شکىمت هایی که ةـ ٔتم آمىفه ی تفکیک كىا اػاؿه می وىنؼ همچنان 

ـػاوت ها، پؾیـه  ـػاوت واشؼی اف این اٌل وذىػ نؼاؿػ؛ ػو واظه ی اٌلی اف این ة ة

تفکیک كىای مٕلم و یا پؾیـه تفکیک كىای نمتی الت که هـ کؼام، ویىه ی ظاٌی اف 

ػؿ اػامه ةه ٔىؿ ةمیاؿ معترص ةه هـ کؼام اف این ػو . تلمیم كؼؿت ؿا ةه اؿم١ان می آوؿػ

ػؿ کناؿ این ػو واظه، می تىان مصىؿ ).ویىه و ویىه ی ٜملی وؼن آن ها اواؿه می کنیم

لىمی نیق كائل وؼ که ػؿ آن ٜالوه ةـ ایراػ له كىه ی منفک و ممتلل اف هم، كؼؿتی 

ـاتـ اف آنها ذهت نٙاؿت و ایراػ تىافن میان له كىه ةه ؿلمیت وناظته وؼه الت  (.ف

هامنٕىؿ که  : (Presidential Governmentشکىمت ؿیالتی )  تفکیک كىای مٕلم - 1

اف نام این مؼل اف آمىفه ی تفکیک كىا پیؼالت، ٔی آن تاله می وىػ متامی كىا ةه 

ٌىؿت کامل اف هم منفک وىنؼ و واةمتگی  آنها تنها ػؿ ذهت شفٚ ٌعت نٙاؿت و منٞ 
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ـػ مىعٍه ی اٌلی این نٙام آن الت که مناینؼگان مرلن . اف لىء التفاػه ٌىؿت پؾی

ـػم انتعاب می وىنؼ ػؿ و  ؿئین ذمهىؿی ةه ٔىؿ ممتلیم یا ةا والٕه تىلٖ ٜمىم م

ػؿ اکرث این نىٛ اف .  إٌالس ةه این لاظتاؿ اف شکىمت، شکىمت ؿیالتی گفته می وىػ

شکىمت ها، مرلن منی تىانؼ ؿئین ذمهىؿی ؿا ٜقل کنؼ چىن که او ممتلیام تىلٖ 

ـػم انتعاب وؼه الت؛ اف آن ٔـف ؿئین ذمهىؿی هم منی تىانؼ مرلن ؿا منصل کنؼ .  م

ـای اواؿه ةه ؿئین كىه ی مرـیه، * :  ةه نٙـم ؿلیؼ که ةایؼ اواؿه کنم لفٚ ِ ػؿلت ة

ؿئین ذمهىؿی الت و  نه ٔتم ٠لٖ مٍٕلض، ؿئین ذمهىؿ؛ ؿئین ذمهىؿی یٝنی کمی 

ـاؿ ػاؿػ؛ ولی ؿئین ذمهىؿ یٝنی کمی که ؿئین ِ  (شکىمت)که ػؿ ؿاك ذمهىؿی ك

ـػم یٝنی اگـ . آن ملام ِ لیالی ػؿ واكٞ هامن ؿئین ذمهىؿی الت. الت (ذمهىؿ)م

ـػی که ػؿ انتعاةات ؿیالت ذمهىؿی ؿای آوؿػ، لعرنانی می کنؼ  ةعىاهیؼ ةگىییؼ آن ف

ـػ و نه ؿئین ذمهىؿ . التته لعته. ةایؼ ةگیؼ که ؿئین ذمهىؿی لعرنانی ظىاهؼ ک

 : (Parliamentary Government (مرلمی)شکىمت پاؿملانی) تفکیک كىای نمتی - 2

ـػم انتعاب  ػؿ این نىٛ اف شکىمت، اّٜای مرلن ةا ؿای ممتلیم و یا ةاوالٕه ی م

می وىنؼ؛ پن اف آن ػؿ ٌىؿت شقةی ةىػن لاظتاؿ انتعاةات، تٍمیامت شقةی که اکرثیت 

ؿا ةه ػلت آوؿػه الت ػؿ متام وئىن مملکتی تاجیـ می گؾاؿػ؛ مهم تـین تٍمیم اکرثیت 

ـای ؿیالت كىه ی مرـیه الت که نعمت وفیـ ـػی ة یا ٌؼؿ اٜٙم )مرلن، انتعاب ف

نامیؼه می وىػ؛ نعمت وفیـ انتعاب وؼه الت  (ماننؼ آملان یا ؿئین الىؿفا ماننؼ هلنؼ

ـػه انؼ؛ ٌؼؿاٜٙم آملان یا نعمت وفیـ انگلمتان ؿا  چىن اکرثیت مرلن او ؿا انتعاب ک

ـػم تٝیین منی کننؼ؛ آن ها ػؿ انتعاةات ةه اشقاب و مناینؼه های معتلف شقب های  م

گىناگىن ؿای می ػهنؼ و پن اف تىکیل مرلن ػؿ ٌىؿتی که شقةی، اکرثیت ؿا ةه ػلت 

آن شقب ةا آؿای مناینؼگان  (.که ػؿ نٙام های ػو شقةی همیىه اینگىنه الت)آوؿػه ةاوؼ



37 

 

ػؿ این شالت ٔتیٝی الت که نعمت وفیـ ػؿ . هممىیي، نعمت  وفیـ ؿا تٝیین می کنؼ

ـاةـ پاؿملان ةمیاؿ پالعگى ةاوؼ چىن ٜمال گامؿػه ی آنهالت یکی اف ویژگی های نٙام . ة

پاؿملانی آن الت که مٝمىال كىه ی مرـیه و كىه ی ملننه ػؿگیـ ِ اظتالفات ةا یکؼیگـ 

ـالتا و هم نٙـ ةا کمی همتنؼ که  ـا؟ چىن اکرثیت مرلن مىافم و هم منی وىنؼ؛ چ

لیالتگؾاؿ كىه ی مرـیه الت ولی ػؿ مؼل ؿیالتی، مؼام میان این ػو كىه ةـ رس 

ـات ذؼی وذىػ ػاؿػ... تٍىیث كىانین و ویىه ی اػاؿه و  ظٍىٌا فمانی که ).اظتالف نٙ

ةـظی این اظتالف  (.ؿئین ذمهىؿی اف یک شقب و اکرثیت مرلن ةا شقب ػیگـی الت

ـها ؿا ٜامل پیرشفت می ػاننؼ و ةـظی که اف نٙام پاؿملانی ػفٛا می کننؼ مٝتلؼنؼ که  نٙ

. ةایؼ مرلن و ػولت، هممى ةاونؼ و شکىمت ػؿگیـ اظتالف این ػو كىه ةا یکؼیگـ نتاوؼ

ػؿ این مؼل مٝمىال کاةینه هم اف لىی مرلن و اف میان مناینؼگان انتعاب می وىػ التته 

. نه همیىه

 این نٙام که ػؿ واكٝا اػ٠امی اف  :(Semi-Presidential System)نٙام نیمه ؿیالتی - 3

ـػم انتعاب وؼه انؼ و  ػو نٙام كتلی الت؛ وامل مرلن مناینؼگانی الت که تىلٖ م

اینها محل نٙام پاؿملانی، نعمت وفیـ و کاةینه ؿا تٝیین میکننؼ؛ اف ٔـف ػیگـ ةا ؿای 

ـػم، ؿئین ذمهىؿ هم مٝین می وىػ ػؿ ةـظی اف نٙام ها، ؿئین ذمهىؿ، رصفا یک . م

ـای ظىػه میچـظؼ و کاؿ ظاٌی منی کنؼ و همه  ملام ترشیفاتی الت که همینٕىؿی ة

که نیمه ؿیالتی اٌیل تـی )چیق ػلت نعمت وفیـ الت؛ ػؿ ةـظی نٙام های ػیگـ

ؿئین ذمهىؿ، ممئىل امىؿ کلی و لیالت ظاؿذی و ذنگ و اینهالت و  (.همتنؼ

ـػافػ ـایی ػاظلی می پ . لیالت های اٌلی ؿا تٝیین می کنؼ و نعمت وفیـ ةه کاؿهای اذ

ـػم، ) این نٙام ةا آن نىٜی اف شکىمت که ػؿ آن ؿئین ذمهىؿی، پن اف انتعاب تىلٖ م
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ـایی انتعاب می کنؼ فـق ػاؿػ؛ اگـ ظىػ ؿئین  ـای کاؿهای اذ ظىػه یک نعمت وفیـ ة

 (.ذمهىؿی، نعمت وفیـ ؿا انتعاب کنؼ همچنان لیمتم ِ ؿیالتی شاکم الت

ـفته وؼه *  ـان ةه نصىی متفاوت پؾی تفکیک كىا ػؿ كانىن الالی ذمهىؿی الالمی ای

ةنؼ وىم اٌل )ذلىگیـی و مصى هـ گىنه التتؼاػ و ظىػکامگی و انصٍاؿ ٔلتیالت؛ 

ـان ، اف اهؼاف اٌلی شکىمت الالمی الت که ةه (لىم كانىن الالی ذمهىؿی الالمی ای

ـا، كاةل كتىل لاظته الت ـای التفاػه و اذ . ػلیل همین اورتاک هؼف، تفکیک كىا ؿا ة

ـان  ماننؼ آنچه ػؿ چنؼ ةنؼ )فاؿٟ اف ؿاةٕه ی میان كىا، ولی فلیه و ؿهرب ذمهىؿی الالمی ای

ملامی الت که ٜالوه ةـ ةعىیؼن مرشوٜیت ةه شکىمت  (.گؾوته ةه آن اواؿه وؼ

الالمی، ةـ ؿواةٖ ةین له كىا نیق نٙاؿت می کنؼ؛ این نٙاؿت ةه مىذث اٌل پنراه و 

: قىای حاکم در جمهىری اسالمی ایران، عتارتند از »: هفتم كانىن الالی اٜامل می وىػ 

قىه ی مقننه، قىه ی مجریه، و قىه ی قضائیه که زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت 

الزم ةه « .این قىا مستقل از یکدیگرند. ةر طتق اصىل آینده این قانىن اعامل می گردند

ذکر است که اختیارات رهرب جمهىر اسالمی ایران نیس در قانىن اساسی معین شده  و 

مجلس خربگان قانىن اساسی ةرای نظارت ةر حسن اجرای این اختیارات و اعامل 

تصمیامت مقتضی راجع ةه آن پیش ةینی شده است؛ در سال نهم ةا وظایف و اختیارات 

ةا این وجىد، . رهربی عالوه ةر ساختار مجلس خربگان قانىن اساسی ةیشرت آشنا می شىید

نظام حکىمتی در ایران از نىع ریاستی است چرا که رواةط میان قىا مانند این نىع از 

.  حکىمت تعیین شده است

در فصل ةعد و پیش از ةررسی مجلس، ةسیار مخترص ةه انتخاةات و شیىه های آن 

می پردازیم چرا که اکرث مجالس در دنیا، تىسط مردم انتخاب می شىند ولی ساختار 

. انتخاةات در کشىرهای مختلف ةا یکدیگر تفاوت دارد
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 اوتخابات ي ومایىذگی؛ چرا ي چگًوٍ؟- 4

ـػ آلن  ـػم : ف  همتنؼگـوه ِ مناینؼگان، گـوهی اف م

 که ةه تنهایی کاؿی منی تىاننؼ انرام ػهنؼ  

ـنؼ که هیچ کاؿی نتایؼ انرام وىػ . اما ةا هم می تىاننؼ تٍمیم ةگی

ػؿ این فٍل ةه ٌىؿت ةمیاؿ معترص، نگاهی ةه انىٛا مناینؼگی ها و نٙام های معتلف 

. ؿای گیـی می انؼافیم و فٍل ؿا ةه پایان می ةـیم

انتخابات 

ـای تٍؼی ملام و پمتی انتعاب وىػ و  ـػم ة ـػی اف ٔـف م ـای آن الت که ف انتعاةات ة

ـػم  ـػافػ؛ امـوفه ٜمال لیمتم مىاؿکت همه ی م ةه مناینؼگی اف آنها ةه یکرسی اف امىؿ ةپ

ـالت که شتی ممکن الت ةی فایؼه ةه  ـكاةل اذ ػؿ متام تٍمیامت شکىمت، نه تنها ٠ی

ـػم انتٙاؿ ػاوت ػؿ  ـلؼ؛ تٍمیم گیـی لیالی، امـی نیمت که ةتىان اف همه ی م نٙـ ة

ـای ا٘هاؿ نٙـ و اٜامل ؿای ػاوته ةاونؼ؛  متام وئىن و اؿکان آن ػاني و تعٍَ الفم ة

ـػم، ٜهؼه ػاؿ این کاؿ می وىنؼ ـاػی اف ٔـف م امـوفه مٝمىال . ةه همین ذهت اف

مصؼوػیت هایی ػؿ ؿای ػاػن ةـ پایه ی نژاػ و فةان و میقان جـوت تلـیتا اف میان ؿفته 

ـاتیک، ؿای ػاػن، ٜملی اظتیاؿی الت و وهـونؼان می  الت؛ ػؿ ةیىرت انتعاةات ػمىک

تىانؼ انتعاب کننؼ که ػؿ انتعاب مىاؿکت کننؼ یا نه؛ ولی همچنان ػؿ ةـظی کىىؿها نٙیـ 

ـه ی واملی، ةلژیک، لنگاپىؿ رشکت ػؿ انتعاةات و ؿای ػاػن  الرتالیا، آؿژانتین، ةـفیل، ک

ـػ . اذتاؿی الت ـاتیک می تىان ةه چنین مىاؿػی اواؿه ک : اف ویژگی های یک انتعاةات ػمىک
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ـاػ ػاؿای رشایٖ لنی، اؿفه مماوی متامی آؿاء، انتعاةات ِ ؿكاةتی  شم ؿای ػاونت متام اف

. و نه تنها تاییؼ ِ یک گقینه و یا گقینه های یک شقب، معفی ةىػن ؿای گیـی

ـاػ ؿا ممئىل و پالعگى می کنؼ؛ وایؼ ةا  ـممتلیم، اشقاب و اف انتعاةات ةه ٔىؿ ٠ی

ـای اٜاملي ةافظىالت کنیؼ و تىِیض  ـػی وام ةه ٔىؿ ممتلیم نتىانیؼ اف او ة انتعاب ف

ـایي های لیالی متایل ػاؿنؼ که انتعاةات  ةعىاهیؼ ولی ةه ذهت آنکه متامی اشقاب و گ

ـػم انتعاب  ـای مناینؼگی م ه ای فا آن ظىػ کننؼ، ٔی ػوؿه ای که ة ةٝؼی ؿا ػؿ هـ ٌٜـ

ـػ آنها ؿاِی ةاونؼ و ظىػ، ةه آنها  ـػم اف ٜملک می وىنؼ، متام تاله ظىػ ؿا می کننؼ تا م

أالٜات الفم و تىِیصات متمىٓ اؿائه می ػهنؼ تا امکان ؿای آوؿی ػؿ انتعاةات ةٝؼی 

ؿا همچنان شفٚ کننؼ؛ ةه همین ذهت، ةـظی، انتعاةات ؿا نه تنها یک اةقاؿ، که یک نهاػ ِ 

ـاتـ اف انتعاب ػاؿػ ـػهایی ف ـػمی ػانمته انؼ که کاؿک . ؽاتا م

ػؿ اػامه و كتل اف اواؿه ةه انىٛا مناینؼگی ةه تٝؼاػی اف نٙام های انتعاةاتی ؿایز اواؿه 

ـػن، ممکن ! می کنیم که می تىانؼ ذالث ـاینؼ ػؿ ٘اهـ لاػه ی انتعاب ک ةاوؼ که یک ف

ةه ٔىؿ کلی می تىان نٙام انتعاةات ؿا ةه ػو ػلته ی کلی اٌلی . الت چلؼؿ پیچیؼه وىػ

ـػ؛ نٙام اکرثیتی ؛ (Proportional System)و نٙام تنالتی  (Plurality system)تلمیم ک

ـان نتاویؼ فلٖ الاموىن پیچیؼه الت نٙام . االن تىِیض میؼم كىنگ ذا میفته!! نگ

ـنؼه ی  ـػ، او ة اکرثیتی ةه ٔىؿکلی و ػؿمٝنای ٜام یٝنی هـ کمی ؿای ةیىرتی کمث ک

انتعاةات الت و ؿكیث یا ؿكیتاني شؾف می وىنؼ؛ شاال ممکن الت انتعاةات مرلن 

ـاؿ الت 100ةاوؼ و   مناینؼه انتعاب وىػ، آن 10 نفـ کانؼیؼای فالن وهـ که اف میان آنها ك

 نفـی که ةیىرتی ؿای ؿا آوؿػه انؼ ةه ٜنىان مناینؼه 10وكت همه ی ؿای ها ؿا می وامؿنؼ و 

ـاػی ػاوته ةاوؼ؟ ظیلی ؿاشت  ـفی می کننؼ؛ ظث این ؿوه ممکن الت چه ای ةلیه ی : مٝ

 وهـ معتلف که هـ 3یٝنی چی؟ یٝنی وام فکـ کنیؼ که ػؿ . آؿاء ةه شماب نیامؼه انؼ
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ـاؿ الت تنها اف میان ػو ؿكیث، یک نفـ انتعاب وىػ100کؼام تنها  .  نفـ ذمٝیت ػاؿنؼ ك

ؼ آؿا، پیـوف می وىػ51ظث ػؿ وهـ اول مناینؼه ی شقب الف ةا کمث  ػؿ وهـ ػوم .  ػٌؿ

ؼ آؿا پیـوف می وىػ ولی ػؿ وهـ لىم 51هم مناینؼه ی شقب الف ةاف هم ةا   ػٌؿ

ؼ آؿا پیـوف می وىػ70مناینؼه ی شقب ب ةا  ػؿ لیمتم اکرثیتی، االن شقب الف ةا .  ػٌؿ

ـلی مرلن2)ػاونت اکرثیت مرلن  ـا می کنؼ (مناینؼه اف له ک . لیالت های ظىػ ؿا اذ

ـػیم، آن وكت ػؿ وهـ اول،   49 ؿای ةه شماب شقب الف و 51ولی اگـ متام آؿا ؿا می وم

ـتیث و ػؿ وهـ لىم  ؿای ةه شماب شقب ب ؿیعته می وؼ؛ ػؿ وهـ ػوم هم ةه همین ت

 ؿای اظؾ 300ػؿ مرمىٛ اف .  ؿای ةه شماب شقب ػوم70 ؿای ةه شماب شقب اول و 30

 ؿای ةه شماب شقب ػوم ؿیعته می وىػ و ػؿ 168 ؿای ةه شماب شقب اول و 132وؼه، 

ؼ کل آؿاء و شقب ػوم 44مرمىٛ شقب اول  ـػه انؼ و 56 ػٌؿ ؼ کل آؿاء ؿا کمث ک  ػٌؿ

چرىؿی؟ ةا . چی وؼ؟ هان؟ اکرثیت ٜىُ وؼ؟ ةله. اکرثیت آؿاء ةا شقب ػوم الت

ػؿ نٙام اکرثیتی، ؿای اكلیت ػؿ هـ شىفه ی انتعاةیه ةه هیچ ػؿػ . اشتماب همه ی ؿای ها

نٙام اکرثیتی . منی ظىؿػ ػؿ شالی که ػؿ ةمیاؿی مىاكٞ این آؿاء اهمیت فیاػی ػاؿنؼ

ـا که ػؿ  ةیىرت ػؿ مرالمی ةه ػؿػ می ظىؿػ که ةه ػنتال تک شقةی وؼن مرلن همتنؼ چ

ـلی مرلن ةه تنالث مرمىٛ آؿاء اظؾ وؼه، فاٌله ی اشقاب  ٌىؿت اػ٠ام و ػاػن ک

ؼ 41 یکی اف اشقاب مرلن انگلمتان، ةا 2001ػؿ لال . ؿكیث ةمیاؿ کاهي پیؼا میکنؼ  ػٌؿ

ـلی  های مناینؼگی مرلن ؿا ةه ػلت آوؿػ63آؿاء،  ؼ ک نٙام انتعاةاتی پاؿملان ). ػٌؿ

یٝنی ةؼون ةه ػلت آوؿػن اکرثیت آؿاء، اکرثیت مرلن  (.انکلمتان اف نىٛ اکرثیتی الت

و ةه نٙـ ةـظی این ؿوه آوکاؿا نیافمنؼ اٌالس . ؿا ةه ػلت آوؿػ و مرلن تک شقةی وؼ

ـفی ةـظی آوکاؿا مٝتلؼنؼ که نٙام كؼؿمتنؼ و ةا جتات ٜمیلا ةه یک مرلمی . الت اف ٔ

ـػ و مؼام  نیاف ػاؿػ که ػاؿای اکرثیتی مىعَ ةاوؼ تا لیالت ها ػؿ یک ؿالتا ٌىؿت پؾی
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اگـ ػؿ شکىمت پاؿملانی، هیچ شقةی ػؿ . اظتالف و کىمکي مانٞ پیىربػ اهؼاف نىىػ

مرلن اکرثیت ؿا ةه ػلت نیاوؿػ آن وكت، شکىمتی تىکیل میىىػ که نعمت وفیـی اف 

یک شقب، چنؼ وفیـ اف شقب ػیگـ، چنؼ وفیـ ػیگـ اف یک شقب لىم و مىعَ الت 

ـای اػاؿه ی یک ٔىیله ممکن الت ةه مىکل ذؼی ةعىؿنؼ  ـاػ ػؿ کناؿ هم ة که اٌال این اف

ـلؼ ةه یک کىىؿ شال ةه چنؼ ویىه اف ویىه های تٝـیف وؼه ؽیل هـ کؼام اف این . چه ة

. نٙام های ػو گانه اکرثیتی و تنالتی اواؿه می کنیم

ویىه های لیمتم اکرثیتی 

لیمتم چنؼگانه ی )یا هامن  (First past the post)هـ کن اول ؿای ةیىرتی ةیاوؿػ (الف

ـػی، یک نفـ ؿا ةه ٜنىان مناینؼه  : (single-member plurality system: تک ّٜى  هـ ف

این ؿوه . انتعاب می کنؼ و هـ کمی ؿای ةیىرتی نمتت ةه ةلیه ةیاوؿػ، انتعاب می وىػ

مٝمىال ةه ایراػ یک مرلن ةا شقةی که ػاؿای اکرثیت الت منرـ میىىػ؛ ػؿ این ویىه، 

. ؿای کمانی که ةه نامقػهای ػیگـ ؿای ػاػه انؼ تلف می وىػ

هـ کمی ةه یک نفـ ؿای میؼهؼ؛  : (second ballot system)لیمتم ؿای گیـی ػوم  (ب

ؼ آؿا ؿا ةه ػلت آوؿػ که مناینؼه می وىػ اگـ نه، انتعاةات ةه 50اگـ کمی، ةیي اف   ػٌؿ

ـػه ةىػنؼ ةا  ػوؿ ػوم می کىؼ و ػؿ آنرا ػو نفـی که ػؿ ػوؿ كتل ةیىرتین آؿا ؿا کمث ک

. هم ؿكاةت میکنؼ و کمی که ةیىرتین ؿای ؿا ةیاوؿػ، پیـوف انتعاةات الت

 : (alternative or supplementary Vote system)لیمتم ؿای ذایگقین یا تکمیلی  (د

ـتیث اولىیت می نىیمنؼ؛ !! این ویىه ظیلی ذالته ـوان ؿا ةه ت ـاػ، نامقػهای مىؿػ نٙ اف

ـگه های ؿای ػاؿای ػه  ـاؿ الت مناینؼه  ةاوؼ، ممکن الت ة محال اگـ تنها یک نفـ هم ك

ـتیث اولىیت ةنىیمؼ؛ اةتؼا تنها الامی  اولىیت ةاونؼ که هـ ؿای ػهنؼه، نامقػها ؿا ةه ت
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ؼ اولىیت های اول 50اگـ کمی ةیي اف . نىوته وؼه ػؿ اولىیت اول ةه شماب می آیؼ  ػٌؿ

ـػه وؼه ی اولىیت  ـػ که مناینؼه می وىػ اگـ نه؛ آظـین نامقػ ػؿ میان آؿای وم ؿا کمث ک

ـػه می وىػ  اول شؾف می وىػ و اولىیت ػوم هـ کمی که ةه آن نفـ آظـ ؿای ػاػه ةىػ وم

ػؿ نهایت یک نفـ ةا کمث اکرثیت آؿاء . و ةه شماب نامقػهای ةاكی مانؼه ؿیعته می وىػ

. انتعاب ظىاهؼ وؼ

ویىه های لیمتم تنالتی 

 50ةعىی اف مرلن محال  (Additional member system: )لیمتم ّٜى اِافی  (الف

ـلی ها ؿا  ؼ آن، ةا التفاػه اف ویىه ی الف ِ لیمتم  اکرثیتی انتعاب می وىػ ةلیه ی ک ػٌؿ

ـگه ی ؿای ظىػ ةه یک نفـ ؿای  ةه ویىه ی شقةی پـ می کننؼ؛ یٝنی وام ٜالوه ةـ انکه ػؿ ة

ؼ ِ اکرثیتی، نام یک شقب ؿا هم می نىیمی؛ آن وكت مرمىٛ  ـای آن چنؼ ػٌؿ می ػهی ة

ؼ ؿایی که آوؿػه  آؿائی که ةه اشقاب ػاػه وؼه الت ؿا شماب می کننؼ و ةه افای هـ ػٌؿ

ـلی های ةاكیامنؼه ی مرلن ؿا  ؼ)الت ةه هـ شقب اذافه می ػهنؼ که ک پـ  (ةه هامن ػٌؿ

. کنؼ

ـلت شقةی  (ب ػؿ یک ویىه ی ػیگـ مٝمىال کل کىىؿ  (Party-list System: )لیمتم فه

ةه یک شىفه ی ةقؿگ انتعاةی تىکیل میىىػ که هـ شقةی كتل اف ؿای گیـی تـذیصات ظىػ 

 تا مناینؼه می ظىاهؼ، هـ شقةی ةه 200یٝنی چی؟ یٝنی اگـ این مرلن . ؿا مىعَ میکنؼ

ـتیث اولىیت،  ـفی میکنؼ200ت ـػم ةه اشقاب .  نفـ ؿا مٝ ـاػ)ػؿلت؟ ةٝؼ م ؿای  (و نه اف

ؼی که ؿای آوؿػه الت،  می ػهنؼ؛ آنىكت آؿاء ؿا ذمٞ می کننؼ و ةه هـ شقب ةه میقان ػٌؿ

ـلی ها ـػن ک ـلی مرلن می ػهنؼ و اشقاب هم اف اول لیمت رشوٛ می کننؼ ةه پـ ک . ک

ـػ ةه اولىیت200فالن شقب  ـفی ک ـلی ةه ػلت آوؿػ؛ آنىكت 80.  نفـ مٝ  نفـ اول 80 ک
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ـفؼاؿ آن شقب ػؿ مرلن ـای ذلىگیـی اف . لیمت میىىنؼ اّٜای ٔ ػؿ ةـظی کىىؿها، ة

ؼ تٝیین میکننؼ محال اگـ ػؿ آملان اگـ شقةی کمرت اف . وؿوػ شقب های کىچک، شؼاكل ػٌؿ

ـػ و آؿاء تلمیم 5 ـلی ای ةه آن تٝلم منی گی ؼ کل آؿا ؿا کمث کنؼ، شؾف وؼه و ک  ػٌؿ

ـای آن الت که مرلمی متىکل اف ).می وىػ  شقب تىکیل نىىػ که هـ کؼام ةه 100این ة

ـلی ػاؿنؼ  (انؼافه ی یک ػلته ی ٌنؼلی ک

نواینذگی 

ـػم ةاونؼ؟ یک مناینؼه چه ویژگی هایی ػاؿػ؟ او  چه کمانی می تىاننؼ مناینؼه ی م

ـات ظىػه یا مناینؼه ی کمانی که ةه او ؿای ػاػه انؼ؟ آیا  مناینؼه ی چیمت؟ مناینؼه ی نٙ

ـػم الت یا نٙـ گـوه های ػاؿای كؼؿت؟ همه ی اینها  ـهای مناینؼه واكٝا نٙـ م نٙ

ـفته  ـػم ػؿ امـ اػاؿه ی شکىمت وکل گ لىاالت مهمی همتنؼ که ةا مىاؿکت ػاػن م

چهاؿ الگىی اٌلی ػؿةاؿه ی مناینؼگی مٕـس الت که ةه هـ کؼام اف آنها ةه ٔىؿ . الت

. معترص اواؿه می کنیم

ـػم همتنؼ که اػاؿه ی :الگىی رسپـلتی - 1 ـلت م  مناینؼگان ػؿ این ػیؼگاه، چىنان رسپ

امىؿ ةه آنان واگؾاؿ وؼه الت؛ ماننؼ نلىی که پؼؿ و ماػؿ ػؿ كتال فـفنؼ ػاؿنؼ و ةا 

ـلت او همتنؼ ؿفتاؿ می کننؼ این الگى . تىعیَ ظىػوان ةه ٌالس فـفنؼی که رسپ

ـػم ِ انتعاب کننؼه ی  منایانگـ آن الت که یک مناینؼه نتایؼ ةه ػنتال کىف آن ةاوؼ که م

ـگقینؼ؛ ػؿ اینرا مناینؼه،  او ؿاذٞ ةه هـ مىِىٜی چه نٙـی ػاؿنؼ و او هامن مىِٞ ؿا ة

ـػم کنؼ، او فهم و وٝىؿ ةیىرتی اف  ـػی الت که شم نؼاؿػ ؿای و نٙـ ظىػ ؿا فؼای م ف

ـػم ةاوؼ هـ چنؼ ظىػ آن ها نتىاننؼ  ـػم ػاؿػ و ةایؼ نٙـی ةؼهؼ که ةه نفٞ م ٜامه ی م

ـایىان ةهرت الت ةـظی ػؿ ملاةل این الگى نٙـ می ػهنؼ که اگـ . تىعیَ ػهنؼ چه چیق ة
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ـػم آگاه و ةاوٝىؿ نیمتنؼ اٌال ةه چه شلی، مناینؼه انتعاب می کننؼ؟ پن این گىنه  م

ـػم الت و ػؿ نهایت ةه التتؼاػ ؿای منرـ می وىػ . ا٘هاؿات، ِؼ م

ـػم نیمت و تنها مى٘ف الت :الگىی مامىؿیت - 2 ـاتـ اف ٜامل ِ نٙـ م  مناینؼه، چیقی ف

ـای تصلم آن ها تاله کنؼ ـػه و ة ـات آنها ؿا ةه ةؼنه ی شکىمت منتلل ک شال اینکه . نٙ

ـػم مٕلٞ وىػ و ٔتم آنها ٜمل کنؼ، ؿوون نیمت؛  مناینؼه چگىنه ةایؼ مؼام اف نٙـ م

ةا این وذىػ، کمرت می تىان اف لیالتمؼاؿان انتٙاؿ ػاوت که چیقی ؿا ت١ییـ ػهنؼ یا 

ـکتی نى ةه وذىػ آوؿنؼ؛ کمی اف آنها انتٙاؿ نؼاؿػ که ؿوونگـی کننؼ و آنچه ةه  نگـه و ش

ـایی ةـ مني و  ـػگی و ٜىام گ شلیلت نقػیک تـ الت ؿا فـیاػ ةقننؼ؛ ةیىرت شالتی اف رسلپ

وایؼ این ةه شلیلت نقػیک تـ ةاوؼ که انتٙاؿ ػاوته . ویىه ی مناینؼگان ممتىلی می وىػ

ـاینؼ انتعاةات رشکت کننؼ و ةا ةیان  ـات م١ایـ و متّاػ ػؿ ف ـاػ معتلفی ةا نٙ ةاویم، اف

ـػم آن کمی که  ـػم اف ؿوه ظىػ ةگىینؼ؛ آنگاه م ـنامه ها و ذهت گیـی های ظىػ ةه م ة

ـگقیننؼ؛ ولی آنکه ةعىاهیم مناینؼه ها هامن نٙـی ؿا  ـات وتیه تـی ةه آنان ػاؿػ ؿا ة نٙ

. ػاوته ةاونؼ که ػؿ هـ لصٙه، اکرثیت ةـ آن همتنؼ وایؼ شؼاكل ٜملی نتاوؼ

ـنامه های یک شقب . مناینؼه، رسةاف شقب ظىیىنت الت: الگىی شقةی - 3 ـػم اف ة م

ـفؼاؿی می کننؼ و مناینؼه ػؿ ٌىؿت آوؿػن ؿای مىؿػ نیاف، مى٘ف الت ةه آنچه شقب  ٔ

ـلنؼ، پایتنؼ ةاوؼ ـنامه ؿیقهای شقب ػؿ مرمىٛ ةه آن می هـ چنؼ که مىىؿت و . او و ة

ةصخ و ذؼل ػؿ اتعاؽ یک نٙـ ػؿ شقب مفیؼ الت و هـ لیالتمؼاؿی ػؿ ةؼنه ی شقب 

ٞ ةنؼی، همه ی اّٜای شقب  ـلی ةنىانؼ ولی پن اف ذم ةایؼ لٝی کنؼ نٙـ ظىیي ؿا ةه ک

ـالت که شقب ها . ةایؼ اف نٙـی واشؼ شامیت کننؼ این الگى ةیىرت ػؿ کىىؿهای كاةل اذ

ـػ ـفته ةاونؼ و ؿكاةت ػؿ چاؿچىب شقةی ٌىؿت گی . ةه ػؿلتی وکل گ
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ػؿ این الگى، نٙام انتعاةاتی ةایؼ لٝی کنؼ، گـوهی که ػؿ نهایت ةه : الگىی هامننؼی - 4

ـػم انتعاب می وىنؼ اف هـ لصاٗ ةیىرتین وتاهت ؿا ةه واكٝیت  ٜنىان مناینؼه های م

ـا و جـومتنؼان و لیاه پىلتان و لفیؼپىلتان و . ذامٝه ػاوته ةاونؼ ةایؼ اف میان فل

ـان و ظالٌه متام اكىاؿ  مهاذـین و مصٍلین و ػانىرىیان و الاتیؼ ػانىگاه و کاؿگ

هیچ کن ماننؼ . ذامٝه، مناینؼه ای وذىػ ػاوته ةاوؼ که تىلٖ هامن كرش انتعاب وىػ

یک لیاه پىلت منی تىانؼ اف منافٞ او ػفٛا کنؼ؛ اگـ هیچ ػاني آمىفی ػؿ این ذمٞ وذىػ 

نؼاوته ةاوؼ، کمی ةه ظأـ منی آوؿػ که ػؿ فمان ػاني آمىفی ةا چه مىکالتی ؿو ػؿ ؿو 

التته این ویىه شتام . ةىػه؛ و هیچ کن محل یک مٝلىل منی تىانؼ اف شلىق آنها ػفٛا کنؼ

ـفؼاؿان الگىی مامىؿیت ةاویم  ه ی نٙـ اگـ اف ٔ ةه ؿاشتی ٜملی منی وىػ ولی ػؿ ٌٜـ

تنها هامننؼان »می تىانؼ كاةل تىذه و ذالث ةاوؼ هـ چنؼ که مٝلىم نیمت واكٝا اػٜای 

. چلؼؿ ػؿلت الت« .می تىاننؼ شامی منافٞ انتعاب کننؼگان ظىػ ةاونؼ

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

پارلمان چٍ وقشی در ساختار قذرت دارد ي ایه وقش را چگًوٍ ایفا - 5

 می کىذ؟

ػه نفـی که شـف میقننؼ  ةیىرت اف ػه هقاؿ نفـی که لاکت انؼ،  : ناپلئىن اول 

. رس و ٌؼا ؿا می انؼافػ

پیي اف این و ػؿ فٍل های گؾوته، ػؿةاؿه ی مرلن لعن گفته ایم و مٕلث چنؼان 

ـای این فٍل ةاكی منانؼه الت نٙام پاؿملانی اف مهم تـین ةصخ هایی ةىػ که ػؿ !! فیاػی ة

فٍل های گؾوته ةه آن اواؿه وؼ؛ ػؿ فٍل تفکیک كىا نیق ةه مرلن و ؿاةٕه ی آن ةا 

ـات گىناگىن ؿاذٞ ةه . لایـ نهاػهای كؼؿت اواؿه وؼه الت پن اف آن ةا ةـؿلی نٙ

ـگقیؼه وؼن آن ها ػؿ انتعاةات، ةه وناظت نمتتا ظىةی ؿاذٞ  و٘ایف مناینؼه و چگىنگی ة

ةه این نهاػ ؿلیؼه ایم و ػؿ این فٍل مٕالث تکمیلی و کلی ؿاذٞ ةه پاؿملان ةیان ظىاهؼ 

ـگؾاؿی این كىه ةـ  ـػهای پاؿملان اواؿه می کنیم و پن اف آن تاجی وؼ؛ ػؿ اةتؼا ةه کاؿک

ـػ؛ ػؿ اػامه ةا اواؿه ةه ػو لاظتاؿ اٌلی  ـاینؼ لیالت ػؿ شکىمت ؿا ةـؿلی ظىاهیم ک ف

ـػافیم و ػؿ نهایت  (یٝنی ػاونت یک یا ػو پاؿملان)مرلن ػؿ شکىمت های امـوف  می پ

.  نگاهی گؾؿا ةه لاظتاؿ ػؿونی و کلی مرالن می انؼافیم

ـانمىی )اف ػیـةاف، نلي ِ اٌلی پاؿملان ـفته parlerکه اف واژه ی ف  ةه مٝنای لعن گفنت گ

ـػم ةتىاننؼ نٙـ ظىػوان ؿا ةه نصىی ػؿ اػاؿه ی شکىمت  (.وؼه الت آن ةىػه الت که م

ـای تتاػل نٙـ و ٌصتت ؿاذٞ ةه امىؿ مملکتی  ػظالت ػهنؼ؛ ػؿ اةتؼا مرالن، مصلی ة

ةىػ و ػؿ ٔىل فمان، این مرالن ةه ٔىؿ ؿلمی ةه یکی اف اؿکان اٌلی شکىمت های 

ـػمی تـین ؿکن یک شکىمت  ـػمی تتؼیل وؼنؼ ةه نصىی که امـوفه وایؼ ةتىان آن ها ؿا م م
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ـاتیک ةه وام آوؿػ که اگـ لامل و ةه ػوؿ اف فماػ و ؿانت، ةه و٘یفه ی اٌلی ظىػ  ػمىک

ـػم  ـای شکىمت و م ـػافػ می تىانؼ جتات  و لالمت و التصکام و ػوؿی اف التتؼاػ ؿا ة ةپ

ـاهم آوؿػ و ػؿ ٌىؿتی که مرلن، نتىانؼ و٘یفه ی ظىػ ؿا ةه ػؿلتی انرام ػهؼ،  ف

ـػه و فـو می ؿیقنؼ ـػمی ةه لمتی، میل ک تىانایی كانىن گؾاؿی و . پایه های شکىمت م

ـگؾاؿ ػؿ تٝیین ممیـ ػؿلت و ذلىگیـی اف  اظتیاؿات نٙاؿتی، مرلن ؿا ةه كىه ای تاجی

ـاف ػؿ اذقاء شکىمت ةؼل می کنؼ وایؼ مهم تـین متایق لاظتاؿی ػؿ شکىمت های . انص

ـػمی امـوف ؿا ةتىان ػؿ تفکیک میان شکىمت های پاؿملانی و ؿیالتی ػانمت که پیي اف  م

.  این تىِیض ػاػه ایم

کارکردهای هجلس 

فایؼه ی واگؾاؿی امـ كانىن گؾاؿی ةه مرلن آن الت که چىن مناینؼه ی : كانىن گؾاؿی - 1

ـػم  ـاػ ةه مناینؼگی اكىاؿ معتلف م ـػم ةه شماب می ایؼ و تٝؼاػ فیاػی اف اف واكٝی م

ـػم اینکاؿ  ػؿ آن شّىؿ ػاؿنؼ، ةه نٙـ می ؿلؼ که ةا تٍىیث كانىن تىلٖ مرلن، ظىػ م

ـای آن ةا مىفلیت و ملتىلیت ةیىرتی ؿوةـو ظىاهؼ وؼ ـػه انؼ پن شکىمت ػؿ اذ . ؿا ک

التته الفم ةه ؽکـ الت که مٝمىال هامنٕىؿ که ػؿ فٍل تفکیک كىا گفتیم، امـ 

كانىن گؾاؿی تنها ةه ٜهؼه ی مرلن گؾاوته منی وىػ و كىه ی مرـیه هم ػؿ آن ػظالت 

ـای وِٞ مهم تـین كىانین الت و منی تىانؼ ةه ذقئیات هـ  ـا که مرلن مصلی ة ػاؿػ؛ چ

ةعي و نهاػی ػؿ کىىؿ ؿلیؼگی کنؼ ػؿ شالی که لافمان ٜـیْ و ٔىیل ػولت، امکان 

اف ٔـف ػیگـ، پاؿملان هایی نٙیـ پاؿملان اؿوپا وذىػ ػاؿنؼ که هیچ  ). این کاؿ ؿا ػاؿػ

  (.كانىنی تٍىیث منی کننؼ و تنها ةه ةصخ و تتاػل نٙـ و نٙاؿت اظتٍاً یافته الت
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ـػم و شکىمت - 2 هامنٕىؿ که پیي اف این تىِیض ػاػه ایم، مرلن : ایراػ پیىنؼ ةین م

ـػم اشماك می کننؼ ػؿ ؿاك تٍمیم گیـی ها  ـػمی الت که ةا آن م مناػ ِ یک شکىمت م

ـػه انؼ ػؿ ؿالتای منافٞ آن ها ٜمل می کنؼ؛  شّىؿ ػاؿنؼ و مناینؼه ای که ظىػ انتعاب ک

ـػم ؿا  این ةه شکىمت ها کمک می کنؼ که ظٍىٌا ةا ایراػ مرلمی آفاػ و كؼؿمتنؼ، م

ـػم تىذه کننؼ . ؿاِی نگاه ػاؿنؼ و ةه منافٞ ذمٞ کحیـی اف م

ـػم اشتامال : ةـؿلی و نٙاؿت - 3 ـػم الت؛ ٜالوه ةـ آنکه م مرلن، چىم و گىه م

اٜتامػ فیاػی ةه مناینؼگان ظىػ ػاؿنؼ، اف آن ها انتٙاؿ ػاؿنؼ که مانٞ اف ةی كانىنی ػؿ ؿاك 

شکىمت وىنؼ؛ ةه همین ػلیل اکرث پاؿملان ها، تىانایی اشّاؿ وفؿای ػولت و 

آنان ؿا ػاوته ةاونؼ و ةه ػكت همه چیق ؿا ةـؿلی کننؼ؛ شتی  (تىِیض ظىالنت)التیّاس

ؿولای كىای مرـیه نیق ػؿ ةـظی اف پاؿملان ها تىلٖ مرلن التیّاس وؼه و یا مى٘ف 

این و٘یفه ی شکىمت وایؼ ػؿ نٙام پاؿملانی، ). می وىػ ةه لىاالت مناینؼگان پالغ ػهؼ

ـا که ػؿ نٙام پاؿملانی همیىه كىه ی مرـیه و ؿئین  ِٝیف تـ اف نٙام ؿیالتی ةاوؼ چ

آن، هممى ةا اکرثیت پاؿملان انتعاب وؼه الت و کمرت ممکن الت مىؿػ نلؼ و نٙاؿت 

ـػ ـاؿ گی .  ذؼی آن ها ك

ـػن شکىمت - 4 ـػم ذلث : كؼؿمتنؼتـ ک ایت م ٜالوه ةـ آنکه ةا مرلن آفاػ و تىامننؼ، ِؿ

ـػم،  ـػمی ةىػن و اتکا ػاونت ةه اٜتامػ م می وىػ؛ شکىمت نیق می تىانؼ ةا اػٜای م

ـاوػات ةین املللی ؿا ؿاشت تـ پیي  ه ی ػاظلی و ظٍىٌا ػؿ م لیالت های ظىػ ػؿ ٌٜـ

. ةربػ

یکی اف تفاوت های ٜمؼه ی مرالن ػؿ کىىؿ های معتلف آن الت که ػؿ لاظتاؿ شکىمتی 

ةـظی !! هان؟. و ؽیل ٜنىان كىه ی ملننه، یک مرلن وذىػ ػاوته ةاوؼ یا ػو مرلن
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کىىؿها نٙیـ ةـیتانیا یا ایاالت متصؼه آمـیکا، اف ػو مرلن ةـظىؿػاؿنؼ که ػؿ اػامه ةا هـ 

. ػو لاظتاؿ آونا می وىیم

ـگؾاؿی ػاؿػ و شقب ها نلي مهمی ػؿ ةه  ـای تاجی ػؿ کىىؿهایی که مرلن، تىان ةاالیی ة

ـفنت اػاؿه ی مرلن ایفا می کننؼ، مرلن ػوم، كؼؿت مرلن اول ؿا کنرتل می کنؼ  ػلت گ

و مانٞ اف آن می وىػ که ػؿ ٔىل شّىؿ اکرثیتی ػؿ مرلن، متام كىانین و اتفاكات کىىؿ 

ةه ػلت آن اکرثیت و ةه نفٞ آن ها تٍاشث وىػ؛ ػؿ شکىمتی که ػو مرلن وذىػ ػاوته 

ـا که هـ ػو  ةاوؼ ةه نصى مىجـی، ممکن الت كؼؿت كىه ی مرـیه ةیىرت کنرتل وىػ چ

مرلن می تىاننؼ التیّاس کننؼ و ػولت ؿا متىفم مناینؼ؛ مرلن ػوم ٜالوه ةـ این 

می تىانؼ چىنان ؽؿه ةینی ػكیم، متام كىانین مرلن اول ؿا ةافینی کنؼ و وکاف ها و 

اف ٔـف ػیگـ ػو مرلمی ةىػن، مٝایتی هم ػاؿػ من ذمله . نلائَ اشتاملی ؿا ؿفٞ منایؼ

ـاینؼ كانىن گؾاؿی ةمیاؿ پیچیؼه و ٔىالنی وىػ؛ کىىؿ ٜالوه ةـ  آنکه ممکن الت ف

ػؿگیـی میان كىای ملننه و مرـیه، واهؼ ػؿگیـی ةین مرالن ةاوؼ و این اف تىان 

ـػم همتنؼ؛ . شکىمت ةکاهؼ ـفی ةـظی مرالن ػوم، شافٚ منافٞ گـوه ظاٌی اف م اف ٔ

ـػی  ـگقیؼه منی وىنؼ و منٍىب ف ـػم ة ػؿ ةـظی اف مرالن ػوم، مناینؼگان تىلٖ م

ـاػ ػاؿای منافٞ  چىن پاػواه همتنؼ و این تنها ةه آن کمک می کنؼ که ةـظی اف اف

ـػمی الت ؿا کنرتل کنؼ؛ ػؿ ةـیتانیا،  اكتٍاػی و اذتامٜی ظاً، كؼؿت مرلن اول که م

ـاةـ مرلن ٜىام  (House of Lords)مرلن ظىاً تا شؼوػی چنین نلىی ؿا ػؿ ة

(House of Commons) ایفا می کنؼ .
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 ساختار هجلس

ػؿ آظـ نگاهی گؾؿا ةه لاظتاؿ مرالن می انؼافیم؛ ٔتٝا ةعي اٌلی مرلن، مناینؼگان 

ـػه ایم؛ چنؼ ظٕی که ػؿ اػامه می ظىانیؼ ةا تىذه ةه لاظتاؿ و ! همتنؼ که ةه آنها اواؿه ک

ـان نىوته وؼه  الت :  كىانین مرلن ای

هم گفته می وىػ « ٌصن ٜلنی»که ةه آن « ٌصن»متامی كىانین ػؿ نهایت ػؿ : ٌصن - 1

ةه مىىؿت و ػؿ نهایت تٍىیث گؾاوته می وىنؼ؛  متامی این اتفاكات تنها ػؿ ٌىؿتی ؿط 

می ػهؼ که ػو لىم مناینؼگان ػؿ ٌصن ٜلنی شّىؿ ػاوته ةاونؼ و ػؿ ٌىؿت آنکه 

ذمٝیت اف ػو لىم کل مناینؼگان کمرت ةاوؼ، ذلمه تىکیل منی وىػ و اگـ ػؿ میان 

ـػ ةـظی : نکته ). ذلمه هم چنین اتفاكی ةیفتؼ، ؿیالت مرلن، ذلمه ؿا متىكف ظىاهؼ ک

مىاكٞ، اكلیت مرلن که التته ةیىرت اف یک لىم کل مناینؼگان ةاونؼ، اگـ ةتیننؼ که ٔـس 

ـػن مناینؼگان  ـای ظـیؼن وكت و مراب ک مهمی، ظالف نٙـ آنها ػؿ شال تٍىیث الت، ة

ـاینؼ ؿای گیـی  ػیگـ هم که وؼه، اف ٌصن ٜلنی ظاؿد می وىنؼ و ةه این ٔـیم، ف

ةه این کاؿ ػؿ إٌالس، ! متىكف می وىػ و ذلمه ی ٌصن ٜلنی تٕٝیل ظىاهؼ وؼ

 (.آةمرتاکمیىن گفته می وىػ

کمیمیىن ها، نهاػهای تعٍٍی كانىنگؾاؿی مرلن مصمىب می وىنؼ : کمیمیىن ها- 2

متامی ٔـس هایی که ػؿ انتٙاؿ . که هـ کؼام اف آنها ةعىی اف و٘ایف ؿا ةه ٜهؼه ػاؿنؼ

الیصه که می تىانؼ اف لىی ظىػ مناینؼگان ٔـس ةىىػ و  =)تٍىیث و كانىن وؼن همتنؼ 

ـلتاػه وىػ؛ ؿئین كىه ی كّائیه هم ػؿ  یا اف لىی ػولت ةه مرلن ذهت تٍىیث ف

ةنا ةه مىِىٜىان اةتؼا  (.امىؿ مـةىٓ ةه كىه ی ظىػه اذافه ی ٔـس الیصه ؿا ػاؿالت

ةایؼ ػؿ کمیمیىن های مرلن ةـؿلی وىنؼ؛ محال اگـ الیصه ای تىلٖ وفاؿت آمىفه و 
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ـلتاػه  (که نهاػهای ػولتی الت)پـوؿه و وفاؿت ٜلىم متنی ةـ شؾف کنکىؿ ةه مرلن ف

وىػ؛ این الیصه اةتؼا ةا شّىؿ مناینؼگان آن وفاؿتعانه ها ةایؼ ػؿ کمیمیىن آمىفه و 

ـػه وىػ؛ هـ مناینؼه ی مرلمی  تصلیلات مرلن ةـؿلی وىػ و لپن ةه ٌصن ٜلنی ة

مى٘ف الت ػؿ یکی اف کمیمیىن های تعٍٍی ّٜى ةاوؼ و تنها ػؿ یکی اف کمیمیىن ها 

 (.هـ چنؼ می تىانؼ ػؿ ةیي اف یک کمیمیىن ّٜى ةاوؼ و ا٘هاؿ نٙـ کنؼ). شم ؿای ػاؿػ

ـلنؼ یا او ؿا التیّاس کننؼ، این  اگـ ؿوفی ظىالتنؼ اف وفیـ آمىفه و پـوؿه، لىال ةپ

کاؿ ةایؼ اف کمیمیىن آمىفه و مناینؼگان آن رشوٛ وىػ؛ ظالٌه متام امىؿ مـةىٓ ةه 

.  آمىفه ػؿ کىىؿ ةه کمیمیىن آمىفه و تصلیلات مرلن مـةىٓ الت

که تىلٖ مناینؼگان )مهم تـین نلي ػؿ هیئت ؿئیمه ؿا ؿئین مرلن : هیئت ؿئیمه - 3

ایفا می کنؼ؛ ؿئین مرلن ٜالوه ةـ آنکه ذلمات مرلن ؿا مؼیـیت  (انتعاب می وىػ

می کنؼ و ةـ نٙم ذلمات نٙاؿت ػاؿػ، کلیه ی امىؿ مالی و اػاؿی مرلن ؿا نیق اػاؿه 

می کنؼ متامی كىانین پن اف تٍىیث، ةه تاییؼ ؿئین مرلن می ؿلنؼ و ةا امّای او ةه 

ـلتاػه می وىنؼ . اؿگان های ػیگـ ف

ـاکمیىن ها - 4 گـوه های کىچک تـی اف کمیمیىن ها همتنؼ که و٘یفه ی كانىنی ةه آنها : ف

ـاکمیىن های  مصىل نىؼه الت ولی مناینؼگان ةنا ةـ متایالت و تىاةهات میان ظىػ، ػؿ ف

ـاکمیىن اكلیت و  ـایان ةگیـیؼ تا ف ـاکمیىن اٌىلگ معتلفی اٜالم شّىؿ می کننؼ؛ اف ف

ـاکمیىن فـفنؼان واهؼ و متاؿفه ةا  ـاکمیىن های چىن ف ـای محال ف ػانىگاهیان؛ ة

. ػظانیات و اكتؼاؿ ملی و ٜىایـ و وؿفه های ةىمی هم ػؿ مرلن هىتم شّىؿ ػاوتنؼ

ـان، ػیىان :نهاػهای واةمته ةه مرلن - 5  مهم تـین نهاػهای واةمته ةه مرلن ػؿ ای

ـکق پژوهي های مرلن همتنؼ ػیىان مصالتات که ؿئین آن تىلٖ . مصالتات و م
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مناینؼگان مرلن انتعاب می وىػ ةه همه ی ػظل و ظـد های همه ی نهاػهای کىىؿ که اف 

ـلی می کنؼ که هـ پىلی فلٖ ػؿ  ةىػذه ی لالیانه التفاػه می کننؼ نٙاؿت ػاؿػ و شماة

. آنرایی که تٍىیث وؼه الت، ظـد وىػ و نه همینٕىؿی ػؿ هـ ذایی که ؿئین ظىالت

ـکق پژوهي ها هم ةافوی تصلیلاتی مرلن الت ـات کاؿونالی . م ـکق، نٙ ػؿ این م

ـکق پژوهي  ػؿةاؿه ی لىایض و كىانین ةه مناینؼگان پیىنهاػ می وىػ و مٝمىال گقاؿه های م

ـا که ةمیاؿی اف مناینؼگان اف ٔـیم گقاؿه های  ها، تاجیـ فیاػی ةـ آؿاء مناینؼگان ػاؿنؼ چ

ـا آونا می وىنؼ؛ اؿائه ی گقاؿه هایی اف ممائل ؿوف و تامین نیافهای  آن ةا کّم و کیف ماذ

ـکق الت . تصلیلاتی مناینؼگان و کمیمیىن ها اف ػیگـ و٘ایف این م
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مناةٞ  

ـایي ػوم کتاب - 1  منتٞ Andrew Heywoodنىوته ی آكای « لیالت»ػؿ این رسواط، وی

ـفته وؼه الت ـه ی فیاػی اف آن گ . اٌلی ةىػ و ػؿ فٍل ةنؼی و مصتىا، ةه

  که ػؿ key concepts in politics ةا نام Andrew Heywoodکتاب ػیگـی اف آكای - 2

. رسواط كتلی هم اف مناةٞ ما ةىػ؛ همچنان مىؿػ التفاػه ةىػه الت

کتاب ةنیاػهای ٜلم لیالت نىوته ی آكای ٜتؼالـشامن ٜالِم نیق ظٍىٌا ػؿ ةعي -  3

انىٛا شکىمت ها ةمیاؿ ؿاهگىا ةىػ هـ چنؼ که کلیت مصتىا، چنؼان ةه ؿوف نیمت و ػؿ 

! آن فٍل نیق ةه ػكت ةیىرت اف ؿوفآمؼی نیاف ػاوتیم

 نیق اف مناةٞ این رسواط ةىػ؛ Stephen Tanseyکتاب ملؼمات لیالت نىوته ی آكای - 4

ـای ظىػه  !هـ چنؼ که لاظتاؿ ٜریث و ٠ـیتی ػاؿػ ة

ةه نام ! یکی ػیگـ اف مناةٞ این رسواط، کتاب کم شرم و ظىوگلیقالیىن وؼه ای - 5

Tools for Parliamentary Oversight نىوته ی آكای  Yamamoto  Hironori ةىػ که ةا 

 مرلن ػؿ کىىؿهای معتلف ذهان ؿا اف اةٝاػ معتلف مىؿػ ةـؿلی 88ػكتی كاةل تىذه، 

ـاؿ ةىػ ػؿ فٍل پایانی و ػكیلا هامنرایی که وكت نىؼ ـاؿ ػاػه انؼ؛ این منتٞ ك ةیىرت اف ! ك

....  این ةه کاؿ ةیایؼ ولی 

 2اول اف همه کمتىػی که رسواط: شتام منتٝی که این رسواط کم ػاؿػ ػو چیق الت - 6

ػوم هم ! هم ػاوت و آن ظىوگلیقالیىن الت که ةه ػلتان هرنمنؼ وام امیؼواؿیم

ـای آینؼگان ـات واملت ػؿةاؿه ی آنچه ظىانؼیؼ ة ! نٙ

 

! ةاویؼ (....و لیالتمؼاؿ و لیالت پیىه و لیالت ظىان و)مىفم و لیالی
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لیالت پیىه کن ذانا، چه ػؿ کىظی چه ػؿ کاظی 

ـه گیـ و ظىان   لیالت های رسواظیف ٜللت ةه

ةه كؼؿت گـ ؿلیؼی ٜؼل گمرت ةاه و ٘لم افکن 

ـػػ ةـ وذىػت ذهل و گمتاظی  ـه گ متاػا چی

 

 


