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 چکیده
د مز حتمتبچتخد. اتلر ح اری، نظام اوولسوول جتم حدآثار فیلسووافاس اوویااوود ار ماتمر حوللم وا  ح ار ات فتمرتمگر فتاجتم ت     

های تشزگسلد بارزتتگن خصاگص نگها، مز خااجذشلگد ار رمه    ، اجتاتالد ت اااهآزمای حثبر، مللزمم شودگد ب  اتر قدرت، معلقاا ب  

نهد. آرحانشوووهتجتمگد، جتمگد تأثیتمتد رم هم مز ل اظ حاهای ت هم شووو لد بت قامنین ماوووااووود بت  ای حد شووواا.    جتم شووو تاه حد   

 فتگبان ، رهبتی فته تد،های عاممنشووهتجتمگد، خاا ایاحدهای اگگتی رم بت قامنین ماووااوود امرا. جتمگ  تتگن مثت حاهای ماوور.   آرحاحل اس

شووواا. مز ویک شووو لد تأثیتمت نگتش تااه تمر ب  حلر ت اووویااووور وز  تمود گا وز  رالم ار زحتت بارزتتگن مگن ایاحدها ح سوووا  حد 

ف یک قام، تضووفیم مصووک وا  یر قاناس ب  تماووس  اوویااوود شوودس قضووات،  ثتت عتامس بدگلد بتمی تصووارت ه  اری قام ب جتمگد ب    

های مصوووالر   فد مز های فتای ار اتتا آحازهعالته، وقاق ت آزمایگابد. ب نهوااهای و احلد حامزی ت جتمگ  ب  ت ت زجتمگد تللد  حد 

ها ت تفد، قاگک شدس ب  نقشد ودمقلد بتمی اتلر ار ت ام عتص ها، باتر ب  آزمای حجیتا. خصویصو  بارز فتاجتم  حاهیر وقیقد خاا فاصول   حد 

هاگد شد    ار نهاگر ابم خلق وت لد شد    ث ته آس قامنین ماااد حبلتد باشود. فتاجتمگد اوبم حتآ آحازه  نگتش راگر حدمر ب  فتا حد

 باشد.های فتای  حدبت ت دگد قدرت ایااد  هر ااادمشر وقاق ت آزمای
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مقدمه

محاند حثاب  مبزمر حهار قدرت بتمی صیانر مز وقاق بشت ت آزمای حتفد مفتما ح صا   دم  ف تی بدقامنین ماااد ب 
حا مگن جتمگد حفلد نااا ماوور، م   فتاجتمگد ار قیاس با    ررم آسجتم بااه ماوور. ب حیاس ات فتمرتمگر فتاجتم ت    

شووودت با خست حام   اووواخر. بالتدجد فتاجتمگد ار گ د ات اوووده   جتمگد رم بحفک نااا ب  ح ض تالات ت اا    
جتمها ار قالم اوتن ف تی اواایالیسم ت حار سیسم ب  ه تمه امشر. محتتزه   ها رم مز اوای     جذشول ، آختگن تم ت  

ای فتاجتم ب  هفتاجتمگد با مگسولااس بت فتمز قل  مندگش  فلسفد، هتجان  حسل د رم بت آس امشل  مار تا ار چارچا  آحازه 
هاگد هسلتد    رگش  ار فتاجتمگد امرند، حتآ ماعاهای خاا بتآگتد. بتمی ن ان ، احا تماد ت وقاق بشت، مجتچ  آحازه

 تتد. محتتزه، جتمگد خاا رم تا ی  حدها،    جتمهوا با ل اظ قتمر اماس ه ین آحازه لی ن محتتزه شووواهود آنیم  و       
  ب  مرمئ   تتد  امرای ه چاس احا تماوود ت وقاق بشووت نیسوور، بل  ، بیشوولت تالش حد جتمگد رم گارمی نفد حهیچ    

 جتمگان  مز چتین حفاهی د بپتامزند. حفهام گا نقدی    
 های مصلد هت گک مزجتم، ب  بتراد شاخصمگن حقال ، ضو ن مرمئ  حفهاحد حولصوت مز ات فتمرتمگر فتاجتم ت      

تد رم جتمگد چ  تأثیتم. با مگن وا ، هدف مصلد، مرمئ  اااخ ب  مگن ائام  مار       ات رتگ تا حزبار خامهد اتامخر
د جتمگد قامنین مااامز ل اظ حاهای ت اواخلاری بت قامنین ماااد بت  ای خامهد جذمشر. فت  حا بت آس مار        

اازا ت مااااً هت ماور اتر  حد  های فتایرم مز حسویت مصولد خاا    ه انا حهار قدرت  هر صویانر مز وقاق ت آزمای   
 می فتاجتم امرا.  قاناس ماااد حتاابد، شالااه

  
 مفهوم و مبانی نظری فردگرایی -مبحث اول

 شناختی فردگراییهستۀ متافیزیکی و هستی -گفتار اول

خصوویص  بارز گک  2«.فتاجتمگد باتر ب  متلاگر گا مه یر بتتت فتا نسوبر ب  هت جتته م ل اعد گا نهاا   فد ماوور 
باگد ار  اناس هت نظتگ  اویااد گا تبیین ت ت لیک م ل اعد قتمر جیتا. ب  عبارت اگگت،  نقس  نظت فتاجتم آس ماور    فتا  

حیاس هت نظتگ  فتاجتم  1اهتده آس هسوولتد.باگد مز زمتگ  مفتمای نگتگسوول  شوواا    تشوو یکب   لی  قضوواگای رم   ب   احف  
 دی ت اا امرا، ب  مگن شتآ: های حشلتک چتتگژجد

 شوواا.  احف  محتیمی متلی  ت حقدم بت  احف  نگتگسوول  حدعتامس اماه  ، ار هت ت لیلد ه امره ب  فتا ب نوسوور آس
ل اظ بتابتمگن ب  4گابد.رتا، بل   مز حتگق تامفق ت ای اس مفتما ماووور    قامم حدایشووویتد گوا  متد ت فستی بو  شووو ار ن د   

   5ا حقدم بت  احف  مار ت مااااً  احف ، بتآحده ت بتخاال  مز خامار مفتما مار.تارگود، فت
شووواند. ع دتاً چتین آزمای ت خااحولاری ار وت ر   ، مفتما حا اامتد خااحولار، آزما ت بتمبت تلقد حداتم آس

ت   با ترتا تی ب  ی فتا ب  هیچعالته، خااحولارب  6گابد.مز تضوووفیر حبیفد ب  اوووای منفقاا قتمراما م ل اعد تللد حد

                                                           

2. Heywood Andrew, Key Concepts in Politics, London, Palgrave Publications, 2000, p.133.  

3. Moore Margaert, Foundations of Liberalism, Oxford: Clarendon Press, 1993, p. 24.  
4. Machan Tibor R., Classical Individualism: The Supreme Importance of Each Human Being, London: 

Routledge, 2005, p. 12.   

لد عل د مز قدرت می ت زباس ت لی، با ح ار قتمر اماس فتا ت با مت اء ب  ا  وازت رگاضیات، فیزگک جالیل لاگاتاسهابز ار مثت عظیم خاا، نوسولین بار تاحاس   .5
 ت تاک، رگچارا، 11، ص1135منلشارمت جام نا،  ایااد حفاصت، تهتمس: -قدرت، زباس، زندجد رتزحته ار جفل اس فلسفدب  اار اما، ر. ک.: خالقد، مو د، 

 .1، ص 1131گ ، تهتمس، منلشارمت حتآ نا، تت    وسین بشیت هابز،

6. Johnston David, The Idea of a Liberal Theory: A Critique and Reconstruction, Princeton and New Jersey, 

Princeton University Press, 1994, p. 39. 



 هاگ  فتمهمشواا ت چتین مقدمحد مز اوای مت صوتفاً تض ین بیشلتی رم بتمی بتخارامری مت مز آزمای    احف  حودتش ن د
  1شاند.آترا. ه چتین، وین ترتا ت ار حتول  منفقاا قتمراما م ل اعد، ه گاس بتمبت قل دما حدحد

   3شاا.نساس، راگر بالذمت قل دما  حد  ، فتا ت ب  عبارتد ماام آس
  ، عقک فتا ت تلتب  وسود تی مبزمرهای مصلد  شم وقیقر هسلتد. لذم، مندگشیدس محتی منفتمای تلقد  چهارم آس

مگن تصار »عالته، ب  11باشتد.ت ه ۀ مفتما ب  گک مندمزه مز قاه عقک ت ماولفدما مندگشیدس بتمی خاا بتخارامر حد  1شواا حد
 لد خالف تمق  مار، زگتم   مخالقد فستی ت اا امرا ووو مصالد    ار   ی  آاحیاس ب  مشلتمک نهااه شده ووو ب    مصا

   11«.اازامی رم    حقبا   امح  ت مفتما جاناجاس بااه مار، عیاس حدنظتی م  الد ب  تارگخ، تتاع بی تمس مصا  مخالقد
مرزش مار. مز مگن حتظت، تمقفیر صتفاً آس چیزی مار    بلامس می حسولقک ت حلفاتت مز    ، تمقفیر حقال اتلم آس

جت حسوولقک مز مز حتگق حشوواهده، تلتب  ت آزحاگ  حارا اووتل  قتمر جیتا. مگن محت، حسووللزم آس ماوور    فتا حشوواهده  
  نحتف ت تف ت تی مز بتد هت جال واظ مخالقد نسوووبر ب   هاس تمقفیات علام بد تمقفیوات بواشووود، بودگن حفهام  و  بو      

 12ترزی منلزمعد فارغ باشد.مندگش 
 

 دهی به حقوق اساسیمثابه فرایندی مهم در شکلفردگرایی به -گفتار دوم

   نسف   تامس ماعا  تابا ایگیتی ت االت ف تی ژرفد    ار مندگشو  اویااد مز قتس هفدهم ب  بفد وااش شد، حد  
های علم وقاق ت ر عتامس وقاق امس گ د مز جتمگ عتوقاق ماوووااووود ار ه ین زحاس بسووول  شووود. آنچ     محتتزه ب 

ها ار عصووت  دگد ماوور    با  تگاس رنسووان  ت   شوواا، وت ر تارگود حشوووصوود مز مندگشوو   ماووااوود مز آس گاا  حد 
ها ت  تتد رااای وقاق ماووااد رم ار جذشل شواا. بسویاری مز ناگسوتدجاس، ار آثار خاا اوفد حد    مصوالوگتی آراز حد 

شاا    مز وقاق ماااد وووو بتمی حثا  وووو ار اگن زرتشر گا یگیتی  تتد. بتمگن مااس، ع دتاً حالوظ  حدماتمر اترتتی ا
جان ، حگتا  ارتا عحتشوار  بیت، گا مز وقاق ماوااد ار گاناس ت رتم باالاس   اگن حااود عع،، قاناس و ارمبد، ملامآ اتمزاه 

 های بتمی وقاقجتمگاس   ح دتاه تارگود تمق ن آسآگد. چتین رتگ تای ب  وقاق ماووااوود، ضوو  صوو بر ب  حیاس حد
شوتاخلد قامنین ماوااد امرا. قامنین ماااد    ب  وقاق ماااد   اهد، رگشو  ار  هک ب  بتیاا هسولد  ااور ن د ماوااود ب   

تد ن  باشووومی حتسووولم حدهاگد شووو ک جتفلتد    حل اع بوشوووتد، ار اد صووویانر مز مرزشاوووی اگد عیتد ت بیتتند حد
یتند. جمی    بت آس ماووولامرند حدشوووتاخلد گا حاترمءملسبیف می تصووواافد، ت چتین منسووولاحد رم مز بتیاا هسووولد عو  حل ا
ها هسلتد، بت ااگ  آگد ت قامنین ماوااود ار اد اااودمشور آس    ها اوون ب  حیاس حد هاگد    ار وقاق ماوااود مز آس  مرزش

می  احد مز  احفۀ منسوواند ماوولامر ماوور    با آس حفهام رمبس حفهام حشوووصوود مز منسوواس گا حاهیر منسوواس ت گک نظتگ  ع
جیتا    خااحولار، راگر ار خاا، حل د ت حلهز ب  شوتاخلد، وقاق ماوااد منساند قتمر حد  حتسقد امرا. ار بتیاا هسولد 

ا وقاق ماووااوود بشووتاخلد عالته، ار بتیاا هسوولدباشوود. ب حتد مز آزمای حتفد حدمبزمر عقک، امرمی وتگم خصوواص ت بهته
شواگم    ار آس قدرت ایااد تتها مز حلتمی تتتیبات حشوصد    بتمی صیانر مز منساند با متصاف  می حام    حد احف 
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تامس ب  ت اا قامنین ماوااد ناشل ، تف یک قام ت نظام  شواا. ار زحته مگن تتتیبات، حد باشوتد مع ا  حد فاق ضوتتری حد 
ت  های آزما ت حسلقک مز اتلرهای آزما تحتصوفان ، تل فات ت تش ک د حسولقک، منلوابات نظارت ت تفاا ، ااولگاه قضواگ  
 ها ت مبزمرهای بیاس آزما ت فارغ مز حدمخالت خاااتمن  صاوباس قدرت نام بتا. بتخاال  مز بسن م ل اع، ت راان 

ثتاگد باا شد. وق محتی مالل  حدحثابۀ حا اای امرمی ت لیم ت تظیف  نگتگسای  مز رنسوان ، ه امره ب  منسواس ب     
شوود مز حا ااگلد و اگر امشوور    ه امره  ت فتا فاقد هتجان  مصووالر ار م هاس باا. آنچ  ار حارا منسوواس حستآ حد 

شد. ه امره معلقاا بت آس باا    نظام خلقر مز   ل   سم حدگاس شهت،   اعر، قبیل  ت نهااهای   فد اگگت قل دما حد
ت مااس نظ د حاترمئد ااحاس اماه شده مار.   ا  ت افاات رم ن  ار مگن  هاس، بل   ار فتماای حبیفر ت رتآ منساس، ب

ت ا  تا. چتین حتز تلقد، تأثیت حسولقی د ار حارا حتشوأ قدرت ایااد، ن اه ممع ا  آس ت ااخلارهای   باگسور  سور  حد
جذمشر.  آس بت  ای حد

د. قتس راوو   اترمس  دگدی فتم  حدتاز حیدمس مندگشوو  باا تا مگنگ   ها با صووالبر ت اووتاووولدمگن رتند، حد قتس
جتمگد ت رتش ماولتلا د باا. ار مگن اترمس باا    امن  وقاق ماووااد  هفدهم، قتند ماور    خصویصو  بارز آس عقک   

ای گاتاس، ار رماوولتگژه، مثت عظیم مت لاهابز ب حار قس ، نقشوود    آثار های ختتشوواند رم بتمی خاا گافر. ب اووتچشوو   
جذمر در ت ااگ هابز ات اگن وقاق ماوااوود مگفا  تا، نوسولین تالش ف تی ار مگن زحیت  باا. لذم، باتر حا بت مگن ماوور      

 های علم وقاق، وقاق ماااد نام جتفل  مار.   عتامس گ د مز جتمگ امنشد مار    محتتزه ب 
امس نقس  عت تد، محا حتآ حفهام صووویانر نف  ب لدری رم تتاووویم حدهای اتللد حقهابز ار لاگاتاس، تگژجدمجتچ    

عتامس حتشووأ انیای بتمی قدرت اوویااوود، چتخ    اهد، ت قتمراما م ل اعد ب عزگ لد    فتا رم ار  اناس تا   قتمر حد
م امنسووور قدرت رهابز مز مگن حتگق ت عظی د رم ار عتصووو  تف ت ب  بار آترا    آثار آس تا ب  محتتز نیز حشوووهاا ماووور. 

س ب  حستد هابز ار لاگاتاهابز، حتآ حسأل  حتفک بااس اتلر مز شوصیر وا  اس باا. زامگد  تد. جام حؤثت اگگت مفسواس 
  11نگتگسر، نقشد    مز حاهیر حلفاتتد با امرنده آس بتخارامر مار.حثاب  گک نق  حدقدرت ت حقام و احلد ب 

نضو  جتفلن امن  وقاق ماوااود شد، ع دتاً تااا  اس الک، حتلس یا ت    هابز، خیزش ف تی    اوبم  ا  مز   
حثاب  خارا    فلسف  ایااد تی رم ب های الک، ب  چشم  حد اس ماولیامرت حیک تدمتم گافر. خصاگص چتدی ار مندگش  

 اازا: نقسۀ عسفد ار تارگخ وقاق ع احد حستآ حد
حثاب  حبتای ع ک ت وت ر  احف  اوویااوود،  م ثتگر ب  مصووک وا  یر قاناس ت نفد خاااووتی وا  اس، خاماوور  

، ار زحته بارزتتگن مگن «نگتش محاند ب  حتاصووم اوویااوود، ت مز ه   حه لت، وق مفتما  احف  بت شووارش علی  خاا احگد  
ار بارتراازی ت بالتدجد وقاق ماااد مگفا  تا، ب  ب ک ت شتآ محا اه د    حتلس یا 14شواا. خصواگص ح سوا  حد  

ملقامنین، بتمی ماووولقتمر تفاا  ت تامزس حیاس نهااهای صووواوم قدرت  ا لتگن تف یک قام ت رمه ارگد    ار رتآتی بت 
  15«.دها باشها ت ضد قدرتبهلتگن قاناس ماااد آس مار    حل اع  بغتنلد مز قدرت»جتاا. ب  باتر مت، مرمئ  اما، باز حد

ن ن ل  رم خاحت نشاس ااخر    آنچ      هن تی رم ب  خاا حشغا  ار رمبس  با اوهم  اس مالامرت حیک نیز، باگد مگ 
نگتمند حیک مز مالبدما م ثتگر، حلا   ات ویس  مز ویات ایااد مار. ویس  نوسر،  16اواخل  باا، ماولبدما م ثتگر باا.  

، حلا   آس ویسۀ اتمشاا، ت ها مع ا  حدماولبدما م ثتگلد ماور    ار نهااهای منلوابد مز اوای م ثتگر ایتتز بت مقلیر   

                                                           
 .143، ص. 1133، تت    ح  د رماخ، تهتمس، نشت ند، حباند وقاق ع احد. الجلین، حارتین، 11

14. Lock, op. cit., pp. 158- 193.  

 .  56، ص 1131تت    ناار منلوابد، تهتمس، نشت نگاره آفلا ،  حتلس یا،. بتلین، آگزمگا، 15

16. Gray, op. cit., p. 90. 



عالته بت مگن، حیک ار افاع مز و احر  11شوواا.ناع ماوولبدمای ماوور    مز اووای م ثتگر مفتما  احف  بت فتا ت  یک  حد 
تشوووار ت هاگد اعتامس بتتتگن اووواخلار و احلد ح  ن، آزمای عقیده ت رهاگد زناس مز هتجان  منقیاا، ماووولدال منلوابد ب 

 رم حستآ ااخر.  زنده
می    ار اتتا فتاجتمگد ب  نضووو  ت بالتدجد وقاق ع احد ا مگن ووا ، نبواگود تصوووار  تا  و  وت ر ف تی    بو   

   محتتزه، حسوواگلد ه چاس تف یک قام ت نظام نظارت ت تفاا ، بتتتی و احر ررم آسمنلاحید، حلاقم شووده ماوور. ب  
قاق ع احد  مند، وب ک ار وقاق ع احد حبد  شدهعتامس مصالد بدگهد ت ریتقابک منلوابد ت و  تمند بت حبتای قاناس ب 

باگسور ار اد مرمئ  رمه ار گا ااول م مرمئ  شوتآ ت ت لیلد ار خصواص عدملر منصافد ت ت ثتجتمگد حفقا  باشد. ب      حد
 اتامزی  تتد، گا باگد تاضووید اهتد چتمعبارت اگگت، وقاقدمناس وقاق ع احد گا باگد ار ح دتاه نظتگ   اس رملز نظتگ 

 قائک ب  چتین رتگ تای نیسلتد.
 

 ها بر قوانین اساسیهای اصالت جمعی و تأثیر آنهای نگرششاخص -مبحث دوم

   گراهای جمعهای نگرشمفهوم و ویژگی -گفتار اول

باتری ماوور حبتد بت مگن    تالش   فد منسوواس ار قیاس با تالش بتمی خاا، مز مرزش »جتمگد ار حفهام عام،    

 تتده مگن اتدمر ماور    حبیفر منسوواس اووتشلد م ل اعد  جتمگد حتف  مخالقد بیشولتی بتخارامر ماور.      ع لد ت 

ها، نژماها گا هت چیز اگگت،  تمت های م ل اعد معم مز حبقات م ل اعد، حلرامرا ت ه چتین وا د مز آس مار    جتته

 شاا. ب  ل اظ تارگود،نقس  حقابک فتاجتمگد تلقد حدجتمگد با مگن تصم،     13«.های اویااود حفتاامر هسولتد   ت هاگر

ز رم ار حیم تاووویفد م های نیتتحتدی مز آسجتمگد ار قیاس با فتاجتمگد مز قدحر بیشووولتی بتخارامر ماووور ت رج    

قر تا لتامس ماعا  تا    تارگخ مندگشوو  بشووت مز بدت خ   ب   تئر حدتامس حشوواهده  تا، چتاسها حدها ت مندگشوو حسوولک

جتم های حوللم ف تی    جتمگد بااه مار. قتمئلد ار حیمهای حوللفد مز    اترمس  دگد، صتفاً شاهد منامع حیم

 رااند: ها ب  مثبات حدهای حشلت د رم ار م ثت ت شاگد ت ام آسار ماتمر حوللم تارگود ت اا تگژجد

گر م ل اعد حشلتک بتمی منساس امرند ت ار اد آنتد اازی هاجتمگاس ه امره افد ار خلق ت بت سل نوسور،     

ها حثابۀ گک  کِ حتسولم حتاف ، اوتناشر، افاات ت ارا ت رن  منساند حشلت د رم بتمی آس  تا با نگتش ب  مفتما منسواند ب  

 تتایم  تتد،  

تراازی مالفدماها شاا ت تتها رمه باراتم، مصالر ت   ا  مخالقد فتا ار هت وا  حدگاس نهااهای   فد قل دما حد

اتلر،  شوووار، تحن، شوووهت، نژما، حبق ، وز ، اگن، قبیل  ت خاناماه،  11شووواا.های مت ه ین نهااها حفتفد حدت خالقیر

ا هث ت ماووور ت زندجد تی بیتتس مز آسشووواند. خارز مز مگن نهااها، تالش فتا، بدتتگن مگن ناع نهااها شووو تاه حد الس

   21حل دنان  نوامهد باا،

دگد ب  حتمتبد، ااگبتدی شجتمگاس ب  من اء حوللم ب  اتلر ووو ح اری، محاعر مز حافاق، نظام مقلدمر السل     اام،

  21ها، ت آزمای حثبر مگ اس امرند.ها ت عتفاتر

                                                           

17. Ibid., p. 103.   

20. Heywood, op. cit., p. 121.  
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تمگاس، ججتمگد ار  هتیر م ثت، ت ن  لزتحاً ت ام    چهوارم، ناعد تم ت  رتمنشوووتاخلد ت نگتش اووولبد ب  تل ک  

زگسلد، نیک بااس ت  ک ارا ت رن ، قتاعر، مولتمم ب  حسل تدمس ت ب  ه ین الیک، اتدمرهاگد ه چاس اااه حشوهاا ماور.  

اتاوولد ت ه درای با اگگتمس ت بتند، فدم اری ت مگثار ت مز خااجذشوولگد، ناعاووت حدمقشوواری    ار واشووی  م ل اع ب 

ار تمق ، نگتش  22هاگد مخالقد تسووویت  تاه ماوور. مرزشعتامس جتمگاس رم ب حامرای مز مگن ااوور، ه امره  هتیر    

 باشد. جتم بتخارامرند نیز ب  ه ین ن ا حدمی    هاگد    ب  تماس  قدمار نهااهای   فد مز صبغ  لی  مفتما ار ح یا

می مز قام ت مح انات  احف   جتم، منسووولوام ت توودت گوک آرحواس ماووور، آرحاند    بو  ع ده     ار  امح       

جتمگد نیز معلقاا امرند. بت مگن تحنجتمگاس ب  ناعد  هاسعالته، م ثت    باگسووور  هر نیک ب  آس صوووتف شووواا. ب  حد

های ها، صدتر آحازهشواا ت گ د مز مهدمف نهاگد آس ها ب  نهاا   فد    بدمس تفلق امرند ح دتا ن دماواس، تالش آس 

 باشوود. ب های خاص خاا حداند تمود ت حتسوولم بت حبتای آحازههای بیتتند  هر تأاووی  گک  احفۀ  هخاا ب  ح یا

ه ین الیک، بتمبتی ت حسووواتمت، عدملر م ل اعد، بتماری ت تأ ید بت فستت گ سووواس بشوووتی ار قیاس با آزمای حتفد ت  

گک  عتامسشوواا. مگن محت، رالباً آناس رم ب  ناعد آرحانشووهتجتمگد ب ها حستآ حدصووارت شووفار مصوولد آسجتمگد، ب  ثتت

 اهد. بتناح   اری ت مبزمری  هر حفقا   لاه اماس مگدئالاژی خاا ااق حد
 گرایی بر قوانین اساسیتأثیر ماهوی جمع -گفتار دوم

 گراآرمانشهرگرایی: روح قوانین اساسی جمع -بند اول

تامزی اد اب د مز نظتگ آرحانشهتجتمگ»باشود، بت مگن ماواس،   مز ل اظ لغای ب  حفتای  احف   احک حد 21آرحانشوهت، 
 24«.داوووازنم ل اعد ماووور    با تتاووویم ملگاگد مز گک  اگگزگن حسلا  گا  احک، منلقاای رم مز نظم حا اا حستآ حد 

ا یر عتامس ملگاگد  احک ب  رهای آرحانشهتجتم مگن مار    تتها گک ابک مز ویات م ل اعد رم ب تگژجد بارز نگتش
امره های حزبار ه عالته، نگتش تتد. ب عتامس ناقص ت گا نا ارآحد را حدگگت ملگاها رم ب شوووتااوووتد ت ب  ه ین الیک احد

 مند.  تتد  بااهگاا حد« عدملر م ل اعد»ار اد مح اء  احک فقت ت بتقتمری آنچ     مز آس با عتامس 
، مخالقد مار. ار ه ین رمالا میت زندجد ب  شیاه«   ا  منساند»مز اگگت، مهدمف مصولد گک آرحانشهت، رایدس ب   

شووواا  وو  تف ت ح  ن ماووور بوو  تفیین م  ووالد حفیووارهووای   ووا  ت مخالق نیز حبوواارت ترزنوود. ه ین محت اوووبووم حد 
  ویات اهد بعبارت اگگت، مبل ار ت گا خاماوور فتا ار شوو ک آرحانشووهتجتمگاس حاهیر مصووالر   فد ب  خاا بگیتا. ب  

مبدی  حفین بااس ت معلقاا ب  صوو ر تام ت الیک مز ای جیتا، زگتم ب د ب  خاا حدمخالقد گا م ل اعد خاگ  نق    تنگ

                                                           

22. Bertram, Christopher, Rousseau and the Social Contract, London: Routledge, 2004, pp. 17-30. 

مز نگارش مگن  لا   حار، مبدمع شد. هدف 1413-1515ع تاح  حارمی مار گاناند    نوسلین بار بتمی  لابد با ه ین نام تااا تمژهگاتاایا . آرحانشوهت گا  21
  ار  رتم د  هاند گافر تا آس می آرحاند ت نقد تضو  حا اا ار زحاس خاا تی باا. بفد مز حار تمژت آرحانشووهت عگاتاایا، مز حتگق ه ین  لا  تتاویم  احف  

، تت    ،شهتعگاتاایاآرحاساتامزی ارباره  احف  آرحاند شد. ر. ک.: حار، تاح ، های بفد، حتشوأ آثار بسیاری ار مرتاا ت آرازجت ابک خاصد مز نظتگ  اوده 
هاحت ار »تتی امرا. گشو  آرحانشووهتجتم اوابق  بسوویار اگتگت   . با مگن وا ، مند16، ص 1131امرگاش آشواری ت ناار مفشوار نااری، تهتمس، منلشووارمت خامرزحد،   

جاگد. ون حدا ارباره مهالد اوفاات تد فاگا یا، گا ارباره وبشویاس حفصاحد    زئاس حاگک باا ار حیانشاس زندجد  تد، گا ارباره اتتاهای  زمگت خلسلگاس  
می هالتاک راوووید    خاا تی ار آس زندجد  اگگزگت  شووودند، ت نابر ب  اترهتدرگ  هاگد بدتت ب جاگد،    اترههزگاا اربارت عصوووت حالگد اوووون حد

جاگد،    ار آس ه   چیز خا  باا. ار تارمت مز بهشر زحیتد اون رفل  مار    ار آس خدمتند آام ت وام رم تگتژگک مز قل تت  یامس اوون حد «. » تاحد
مش، ااگاند دهالیک نافتحاند بشت ار بتمبت آفتگتتتامنسر تا مبد مامح  ایدم  تد، تلد ب وووو تضفد    حدمی امشلتد آفتگد ت آناس زندجد حتزه، اوفاات تد، ت آاااه 

. 44، ص 1131، تت    لیال اووازجار، تهتمس: منلشووارمت ققتاس، هاع سوولارهاگد ار تارگخ مندگشو   اوتشوور تلخ بشوتگر  ن بر بار گافر، ر. ک.: بتلین، آگزمگا، 
ز مگن جان  هاگد هسوولتد ممز فتمنسووی  بی ن ماوور ت صوودها ن ان  اگگت اووبک     مثتی نات ام نا آتالنلی ، ت ار قتتس  دگد حاس  هار مفاله چتین  لا  

 حتز تف ت.

24 . Heywood, op. cit., p. 110. 



شده بااس حفاهیم مخالقد، ن اه اولاک م ل اعد ت رفلار ایااد  ای چتدمند بتمی مبتمز ت اا خارز مز چارچا  تفیین 
 حاند.باقد ن د
گا  اتامزمن آرحاس شووهتجتمگد تف تی خیا    بت آرحانشووهتجتمگد ات ااوول  منلقاا تمرا شووده ماوور، نوسوور، آس     
  ، آرحانشووهتجتمگد اهتده ماوور، زگتم، ه امره ار اد نیک ب  گک هدف ریتتمقفد ت ریتقابک قبا  ماوور. اتم آس فتگم

چاس ت چتم، ها ت مصا  حفین ت بدالیک ااگبتدی شدگد ب  مرزشخامه مار، چتم    ب حار ریتحسلقیم، حسلبدمن  ت ت احرب 
25 تد.ان  نظت حغاگت گا ملگای ایااد ت م ل اعد اگگت رم را حدهتج

 
 تأثیر آرمانشهرگرایی بر قوانین اساسی -بند دوم

نهد    اووبم ایدمگ  اووبک حت صووت ب  فتای مز  آرحانشووهتجتمگد آنچتاس تأثیتی رم بت قامنین ماووااوود بت  ای حد 
می می مار بتصلد ار رتگ تاهای آرحانشهتجتم، مبدمع شیاهشاا. مگن محت ناشد مز آس مار    هدف مقامنین ماوااود حد  
های حولص هت آرحانشهت. بت ه ین مااس، ت ام مح انات ت مبزمرها، مز   ل  قاناس آ ها ت مگدهتت ب  آرحاسنیک هت چ  اوتگ  

ا اماوول  گشوواا. نلیل  خماووااوود،  هر  اح  ع ک ااشوواندس ب  هدف مصوولد حدنظت ه اس نگتش آرحانشووهتجتم بسووی  حد
عتامس هدف مصلد، بل   ار های فتای ن  ب ناخاماول  مگن محت، آس ماور    حهار قدرت  هر صویانر مز وقاق ت آزمای   

 حلبان  تشوواا گک رتآ تودت عالته، آرحانشووهتجتمگد باعک حد  تد. ب چارچا  راگر حدنظت آرحانشووهت حفتا ایدم حد
 تد.  بتمی رتآ حزبار، ااخلارها ت تتتیبات ت فتهتگ خاصد رم مگلا  حد اواز بت قامنین ماااد و  فتحا شاا. گ پارچ 

  تیم.تتگن حامرا رم ار مگن رمبس  بتراد حدتت، ع دهنیک ب  ار د رتشن
 

 گرایانههای تودهالف( گرایش

ار هت نظام  تامسعاااالیسوووم، ت اا ندمرا. مگن ادگده رم حدجتمگد تااهمی مز تمژت تفتگم تموود ت گ پوارچو    
های جتمگد ار بو های حلفاتتد مز تااهعالته، منامع ت ابکااالر حشاهده  تا. ب تناویااود، چ  احا تمت ت چ  گک  

 جتم حشاهده  تا: های زگت رم ار هت نگتش تااهتامس تگژجدبا مگن وا  حد 26حوللم  هاس ب  ظهار رایده مار.
جتم جتمگد ار مندگشوو  تااه تتد. حتاموصووتی بت حتفدمری مز حتام حد ود تجتمگاس تأ ید بد  ، تااهنوسوور آس

جیتا. منلاحد ت قالم نفتت مز نوبگاس ب  خاا حدهای م ل اعد حدآنچتاس شوودگد ماوور    مرلم ب  حوالفر ت حتا جتته
ب   21م امرا.ناایانالیس جتمگاس حفهاحد ماور حبلتد بت گ پارچگد ت تودت    رنگ ت بای عالته، حفهام حتام نزا تااهب 

  عتامس ن ان ، مصوک گ م قاناس ماااد اارگ    جیتا. ب خاا حدجتمگان  ب می    جتمگد صوبغ  ه ین الیک ماور    تااه 
 تد ت آرحاس آس حفتفد حد«  زئد مز محر عت »ت « بوشد مز تحن عتبد»، «های عت عضوا  احف  اتلر »مگن  شوار رم  

الر جتم ت مصوو تد. آنچ  جفل  شوود تا ود زگاای شووفارجان ، تااه احک محر عت  بیاس حد رم تالش  هر ت قق تودت
  فد مار. قاناس ماااد لیبد حف ت قذمفد نیز ار حقدح ، تودت بتمارمس عت  رم ار ت ام نقاط  هاس مز خلی  تا مقیاناس 

م مز قاناس ماوااود حزبار، مبلدم منسولام    ه ین ن ا، مصوک اوا   تد. ب ت تشو یک محر عتبد رم هدف مصولد خاا حفتفد حد  
ر بت باگسووشوواا    حدحثاب  نهاای حفتفد حدجاه ار مامح ، خاناماه ب  تد ت آسم ل اعد رم شوالااه تودت حلد حفتفد حد 

 اتالد حبلتد باشد.  تحن

                                                           
25 . Ibid., pp. 111-112. 
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 جتمگاس مار، جاگ  ت زباستااهجتمگان  آس مار    مز آس  ا    حتام  اناسِ آرحاند های تااهتگژجد اتم نگتش
ت  تد. ار چتین ل تد، بتگژه، ار ظاهت قامنین شوویاع ایدم حدهای راوو د ت ب ها ماوور ار نسقخاصوود    حبین زباس تااه

بتمی ن ان ، مصک چهک  23شاا.ها ت مصتمر بت قدمار خان  ت ویات خاناماجد تأ ید حدها ت جذشل لزتم بازجشر ب  اتر
باگسوور و اگر مز آس رم بت عهده    اتلر حد«  اناس ماووااوود  احف »حثاب  س ماووااوود اووارگ ، خاناماه رم ب ت چهارم قانا

مندمز گک تظیفۀ ه گاند ماوور ت ا »امرا:  تد. مصووک هلدم قاناس ماووااوود مگن  شووار نیز با حقتر حد جیتا، حفتفد حد
 ار قاناس ماااد لیبد ت تمر شده مار.   ه ین حسلم«.  تدرم و اگر، تشاگق ت اازحاندهد حداتلر آس

دم  جتمگان  بتتز ایهای تااهها ت هم ار جفل اسمی    حبین نظتگ  تاحئ  ماووور هم ار ماووولدال   ، صوووبغ اوووام آس
  11شواا.  لی  قامنین ماوااد  شارهای   انیسلد،  امری حفتفد حداشو ن مصولد حف االً محپتگالیسوم گا اوتحاگ      21 تد.حد

 باشتد. هاگد مز مگن حسأل  حداد اارگ  ت قاناس ماااد لیبد ن ان قاناس ماا
جتم ار قامنین ماوااود تا ود زگاای آرحانشوهتجتمگان  ت مصووالر تصاری مار.    های تااه  ، نگتش نظامچهارم آس

ن ار. بت ه یها تأثیت حسولقی د بت  ای نهااه م های مقلصواای، م ل اعد ت نظام آحازش ت اتترش آس مگن محت ار اویااور  
های یاارباگسر ار اصوتمور ااایالیسم حسلک را د  شار    حد ملذ ت ب حبتا، ار قامنین ماوااود  شوارهای فاق   

مقلصواای ت آحازشود حارا تبفیر قتمر جیتا حفتفد شوده ماور. بتمی حثا ، ار مصوک بیسور ت گ م قاناس ماااد اارگ ،       
باگسوور ار رماوولای ت قق تودت محر عتبد ت اووااوویالیسووم ت   حدعتامس هدفد آرحانشووهتجتم  هدف نظام آحازشوود ب 

فتهتگ حلد »ه چتین، حبق مصوووک بیسووور ت اوووام قاناس ماوووااووود اوووارگ ،  11آزمای تتظیم جتاا حفتفد شوووده ماووور.
مگن قاناس،  حا م مصک چهلمعالته، ب حفتفد شده مار. ب « اوااویالیسلد، زگتبتای مگلاا  احف  عتبد حل د ااایالیسر  

 مند.  شار شده« جتمی ااایالیسلد آس...آواا حلر، حاظم ب  افاع مز نظام تودت لی  
هواگد  هور وذف موزم  رقیم ت تااوووک ب  احا تماووود حسووولقیم گا    جتمگواس جتمگ   و ، تااه تگژجد اتلم آس

   قاناس ار والد 12.شااهای حبلتد بت ن اگتدجد حدها رم با نظامحشوار لد امرند ت مگن محت تا ود زگاای ابم حوالفر آس 
ماوااود اارگ  ار مصک هشلم تتها وز  بفک، مصک اتلم قاناس ماااد  ابا وز    انیسر  ابا ت حقدح  قاناس ماااد   

 تتد.  لا  اوووبز حف ت قذمفد    ار اترمس و احر تی چین وز    انیسووور چین رم ن اگتده ت ن اا حتام حفتفد حد
 های قذمفد باا    ب  صتمور احا تماد مز خال  منلواباتباا، ت بیاند مز اگدجاهع الً  اگگزگن قاناس ماااد لیبد شده 

های اویااود حفاصوت صتفاً منف ااد هسلتد مز نزمع بت ات  سم     لی  نظام» تا. ب  مگن شوتآ    حقتر  تاه باا:  رم را حد
های ها، و احراتاووداباتد، ه  های منلوها، نظامقدرت حیاس اووازت ارهای و  تمند. اووازت ارهای حزبارووووو اارل اس 

سلقیم ها بت احا تماد گا ن اگتدجد ریتحمف ن، گا تم د هت ات خصیص  هسلتد. اارل اسوزبد و ه گد ریتاحا تمت، تفتق 
های خاا باشووود، ن اگتدجاس حفتف حتاف  وازهمی ماووولامر حدهای منلوابد  دمجان بواشوووتد. ن اگتدجد بت وازه حبلتد حد

حفضوووک  گابد، تحار  احک تبلار ن درت، نف  حلد ب باشووود. مز مگنها ار حتافات حدمرلم با حتاف  اگگت وازههسووولتود،     
جت مفتما  ا    موزم  صوتفاً ن اگاس آحیزا... مز آساحا تماود ریتحسولقیم... با حشو ک ناظت بت مفلتمق ت عدم منسولام ارحد    
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ااه، ب  بهدف نظام آحازشد ت فتهتگد، اتترش گک نسک عت  حل د ااایالیسلد مار    امرمی مندگش  عل د »قاناس ماااد اارگ ،  21حا م مصوک  . ب 11
د، حل اوووتزحین ت تارگخ خاا تمبسووولگد امشووول  ت ب  حیتمش خاا مفلوار ن اگد ت ه چتین امرمی رتوی  عالد حبارزه بتمی ت قق مهدمف محر عت  ار تودت 
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ک نظام منگیز هسوولتد. ار حقابک، گهای چتدوزبد  متاً تفتق بت و احر های حبلتدنف  گا حبقات خاصوود هسوولتد، نظام  ی
 «. وزبد امرمی مگن نقس  ضفم مار    ایسته حتففر گا حبقۀ تمودی رم نهااگت  خامهد  تاایااد تک

 د تا    حشار ر حتام مز خال  شارمهاگتت ت  م حدقذمفد، ار مگن  لا  او   لدی، ایشتهاا ت ب  عبارت اقیق   
های ویات حتام، مز  تد عیتیر گابد. شارمهای حزبار رم ار ت ام عتص ها گاا حدمز آس« های حتاحدهیئر»   ت ر عتامس 

ار امشلتد. ها وضها ت  اچ ها ت خیاباسحسواگک مقلصاای ت قضاگد ت فتهتگد ت خاناماجد جتفل  تا حساگک حتباط ب  ح ل  
رزشد زعم مز مهای قذمفد    ار  لا  ابز تی حتف   شده باا    ب ا  آحازهعالته، متوا  تصو یم صوتفاً ار چارچ  ب 

ه لتمز بوا قتآس  تگم بتخارامر باا. نواجفلو  ن واند    ار م ثت مگن شوووارمها، فتا گا مفتمای    ن اگتده قذمفد    خاا رم     
 امنسر وضار امشلتد.  حد« رهبت منقال   هاند حتام لیبد»

 
 ب( رهبری فرهمند

ارا عتامس گک مرزش اوویااوود حعتامس گک  یفیر شوووصوود ت ب عتامس گک ملگای رفلاری، ب تامس ب رم حد رهبتی
عتامس ملگای رفلاری، عبارت مز نفا ی ماووور    فتا گا جتتهد نسوووبر ب  جتته گا بدن  فهم ت مارمک قتمر اما. رهبتی ب 

عتامس ن اگد. رهبتی ب مهدمف حدنظت خاا، مع ا  حدحتظار نیک ب  تت،  هر اوووازحاندهد گا هدمگر حسووواعد آس ب  بزرگ
اازا... های شوصیلد مار    رهبت رم ب  مع ا  نفا  بت ااگتگن قاار  حدخصواصویلد شوصد، ام  بت آس اال  مز تگژجد  

قد گا بوشوود، تامناگد مگلاا ت تک ار اگگتمس با تااووک ب  مقلدمر مخالعتامس مرزشوود اوویااوود، ب  هدمگر ت ملهامرهبتی ب 
 11«.بیت  حسل د، االلر امرا

ه، خامه ماوور. محتتزاوواالر ت گا ت احیرتنهای مقلدمرجتم، گکبا مگن وا ، نباگد تصووار  تا    رهبتی خاص رژگم  
جتم، های    ار م ثت نظام 14خارا.های اویااد ب  چشم حد های رهبتی ار منامع حوللفد مز رژگممنامع حوللفد مز اوبک 

می حلدمت  ار رمبس  با ها، شووویاهار مگن ناع نظام 15« ی  شووووصووویلد»اً فته تد ت ات ا ب  هسووولتد. ه چتین، رهبتمس رالب
می گا چهته صارت قهتحاسمی تبلیغاتد مار    با آس رهبت ایااد رم ب شیاه«  ی  شووصویر  »باشود. حتظار مز رهبتمس حد

   16«. تتدخدمجان  تاصیم ت تصاگت حد
ایشبتا منقال  ایتتزحتدمن  حت اام ت جتمن ا، منقال  اد گتم ت جیتتس »ب  صتمور ار حقدح  خاا  قاناس ماااد  ابا،
« ک اانگ یم مگ»رم حارا تأ ید قتمر اماه ماور. حقدح  قاناس ماااد  ته ش الد نیز رهبت معظم  « ب  رهبتی فید   ااولتت 

تفد شده عتامس رهبت منقال  حتام لیبد حفز، قذمفد رم ب شتااد. ار لیبد هم  لا  ابرا یر حدرم ب  رهبتی مگن  شوار ب  
 مار.

 
 وارج( ملت توده

جتم خاماوولار وت ر ار حسوویت تمود ت حشوووصوود ماوور    های     ا    آرحانشووهتجتمگد حا اا ار نظاممز آس
م  گا حا اا حیاس موز ها ت مخلالفاتبتدیباگسر بدتس تا   ب  اال شاا،  احف  حداوبم رهت اس شودس ب  آرحانشهت حد  

می لزتحاً باگد گ د  ت گ پارچ  ت فاقد هت جان  ت اگز حبقاتد نهوااهوای جانواجاس حد حتگق  تود. حتام ار چتین  واحفو       
تفاتت هاگر ت  بدهای بدمی مز منسووواسحاهیلاً چیزی بی  مز حل اع »امند    ها رم حتاحد  حدهانا آرنر، تااه بواشوووتود.  
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های حفین ت ح دتا ت می هسووولتد    ار هدفهوا فواقود آس موسووواس ت واگز حبقاتد تگژه    آس»بت مگن،  عالته 11«.نیسووولتود 
جتمگد، بل   منزتم ت ندمشلن رتمبا می، ن  اتگدلد ت ن  تما تگژجد مصولد منسواس تااه   13«.شواند اذگت، بیاس حدااولتاود  
 11«.اازاهتلار، تگژجد مصلد مگن منساس رم حدم ل اعد ب 

راد نظت حدمار. ب « تودت حلد»اهتد، تأ ید بت  تمت ات حدجتم ب ها ار  امح     مصولد    و احر شوفار    
مگن حفهام تا ود زگاای حبهم گا ااول م عاری مز هتجان  فاگده گا بار حفتاگد وقاقد ماور. با مگن ه  ، تتاگدی نیسر      

مرلم اووبم تتاوویم تارگخ حاهام ت  « تودت حلد»ه، حفهام عالتجتم ماوور. ب می    حتآ مگن شووفار، ن اگانگت مندگشوو  
 ل اعد های فتهتگد ت اگتد ت مشاا، هاگلد    ار آس بت نباا تفاتتتالشد نافت ام بتمی خلق گک هاگر ریت تمقفد حد

ت مز  تتها ار ارمزحدت، شوواامز آس گاا  حد« تودت حلد»شوواا. مگن ار والد ماوور    آنچ     ت ر عتامس اافشواری حد 
رم ب  حفتای گ دار بااس امنسلن، ن  تتها ار ارمزحدت ابم « تودت حلد»شواا.  جتمگد واصوک حد خال  مللزمم ب   ثتت

جیتی نیتتهای حت زجتگزی خامهد شد    نگتمس مح اء گا حتگ هاگر تدرگ ، اوبم ش ک تودت نوامهد شود، بل   ب  
  تتد  احالًها زندجد حداحد، نژمای ت حذهبد حوللفد ار آسهای قخاگ  هسووولتود. مگن محت، ار  شوووارهواگد    مقلیر   

شوواا وقاق ت جتم ب  شووهتتندمس ار قامنین ماووااوود، باعک حدتمر ت تودت تد. ه چتین، منف اس نگتش تااهصوودق حد
های فتای مز حاهیر وقیقد خاا فاصل  جیتا.آزمای

 
 د( حزب واحد یا حزب غالب

ه امره ار ااوور گک وز  تمود گا گک وز  رالم ماوور. مگن محت جاهد متقات ب  جتم، قدرت های    ار نظام
   ار ظاهت، وضار مفلد، بدتس آسشاا، محا جاه ایسته وز  تمود ار ع ک متفاق حدصوتمور ار قامنین ماااد   ت حد 

بتی سر بفک عت ، رهوز  ااایالی»موزم  اگگت با حان  قاناند حام   باشود. حبق مصوک هسولم قاناس ماوااود اارگ ،      
 احف  ت  شوووار رم بت عهده امرا ت  به  حلد ایشوووتت رم نیز    ار رماووولای ه اهتگ  تاس نیتتی حلر بتمی خدحر ب   

م رهبت ر« وز    انیسوور  ابا»مصووک اتلم قاناس ماووااوود  ابا،  «.  تد تد، رهبتی حدهای محر عتبد تالش حدآرحاس
های مگن  شوووار رم حتهاس وز    انیسووور چین ت ر ماوووااووود چین نیز حافقیر تد ت حقدح  قاناس  احف  حفتفد حد

  تد. ه ین حسأل  ار مصک چهارم قاناس ماااد تگلتام نیزهای حائا تس  اتنگ بیاس حدهدمگر حار سیسم و لتیتیسم ت آحازه
 بیاس شده مار.   

نشهتجتمگان  حا اا ار هت نظام وزبد ار هت  شواری مز خصویصو  آرحا   جیتی نظام تکگ د مز علک مصولد شو ک    
جیتا. آرحانشوهتجتمگد خاماولار وت ر حتسلم ت بدتس لغزش ار حسیتی مار    ب   احف  حسلا    اویااود نشوأت حد   

 می، مخلالفات ایااد ت وزبد ت فتق  می باگد ب   تاری نهااه شاند.رتندهشاا. ار چتین وت ر ای حتلهد حد
 

 گرایی بر قوانین اساسی ری جمعتأثیر شکلی و ساختا -گفتار سوم

 همکاری قوا به جای تفکیک قوا -بند اول

ناراا. های ویات م ل اعد رم ار حدجتم وا م ماوور. مگن رتآ ت ام عتصوو  های    می بت نظامحلبان رتآ تودت
 ا تمر نسبر ب  ن اه تفاحک قام با گ دگگت مار. بت مگن مااس، مز آسجیتی ناعد نگتش مندممگ د مز نلاگ  مگن محت، شو ک 
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یت تمود ت حشووصود ار اولاک ماور، شاگسل  مار ااخلارهای     می ماور    ار حسو      احف ،  ک حتسولم ت گ پارچ  
خلالفات  ای تا   ب  مرتا    ب ها منلظار  حدقودرت  ار نیز ار تتوااوووم با چتین وت لد ماووولقتمر گابتد. بتابتمگن، مز آس   

جان  اویااود ت وزبد، ار حسویت وت لد    حشووص ماور ب  تظاگم خاا  اح  ع ک بپاشوانتد. منلظاری    مز قامی ا       
رتا مگن ماوور     هر اووتعر بوشوویدس ب  وت ر، با گ دگگت ه  اری  تتد. بتابتمگن، تف یک قام ح  ن ماوور    حد

چتین وت لد رم با  تدی گا با تفسووت حام   اووازا. چتین ملگاگد مز تازگ  قدرت، تأثیت خاص خاا رم بت اماراوواس ت اگگت 
 تیم.ها مشاره حدبتخد مز آسنهااها بت ای خامهد جذمشر    ار مامح  ناشلار ب  

 
 قضات سیاسی -بند دوم

حتفد  اهتت مگن مصووک باتر ب  بد 41های حسوول د.های اوویااوود ب  جتمگ حتفد، عبارت ماوور مز عدم تمبسوولگدبد
تابتمگن با امرا ت بجان  تبفیض مقلصاای، م ل اعد ت ریته رتم ن دمی    بتماواس آس اتلر هیچ اتلر ماور، گفتد منگاره 

حتفد شوفار گا حسأل  نظتی صتف نیسر ت ت قق آس ب  ااخلارهای  بد 41«. تدن ا گ سواس رفلار حد ها ب ه   مفتما ت جتته
جان  عدملر قضاگد رم ح قق اازند    الزح  ت شاند تا آسجتم، اماراواس حلزم حد های    نیاز امرا. ار نظام خاص خاا

صووارت حتفد ن  ار قالم مللزمم ب  حفاهیم حلتا وقاقد بل   ب شووتط متلی  جام بتامشوولن ب  اوو ر آرحانشووهت ماوور. بد  
 ا     لی  قامنین ت حقترمت ار اتتا مصا  عالته، مز آس. ب شااهای مصالر   فد ظاهت حدقضاتت ار چارچا  منگاره

شواا، قضواتت امارااس ت تفسیت مز قامنین نیز باگد ار ه ین چارچا  صارت اذگتا،   جتم ت آرحانشوهتجتم منشواء حد     
  خاا تم بجتمگد، حفهام ت ایاق خاص مصالر   فد، مصالر تصاری ت آرحانشهتجچتم    ملفاظ ت تمژجاس ار اتتا    

 جیتند.حد
ذمرا. ججتمگد ماوور ولد بت شووتمگا ت ن اه جزگت  اماراوواس نیز مثت حد ار تمق ، آرحانشووهتجتمگد    رتآ      

ها ب  شاند    مللزمم ت تفاامری آسچتین مثتی بدگن ن ا ماور    تتها مفتمای مز صوالویر تصودی محت قضا بتخارامر حد   
 بتای نظام ایااد مصالر   فد وا م مار موتمز شده باشد.هاگد    حآ ها ت مگدهمنگاره
جتمگد ت اتامزند،    ار خصوواص نهااهای قضوواگد    ب  موقاق وقاق شووهتتندمس ار بتمبت نهااهای قدرت حد    

ها ت  ناحنسوووبور ناحسلابد بت  ای خامهد جذمشووور. چتین نهااهاگد    ع دتاً ب  مبسا  آگین  آرحوانشوووهتجتمگد، آثوار بو    
اتامزند، ار های ماووااوود شووهتتندمس صووااره مز اووای نهااهای حلتی قاناس حد  ی ات مامری ناقض وقاق ت آزمایتصوو

الیک خصووولر آرحانشوووهتجتم، وقاق ت  جتم، ب های    شووواند، چتم   ار نظام تاس مگن تظیفو  با حان  حام   حد ع لد
ن شاند. بدگ تتد    شوالااه نظام قل دما حد حفهام ایدم حد ها ت مصوالد حفتا ت آ های فتای تتها ار چارچا  مگدهآزمای

ز ها ت مصا  آرحانشهتجتمگان  بتخاال  مآ جت مگدهاا ن اگاسها ت تص ی ات مامری    مز گکناح تتتیم، آس ااول  مز آگین 
هااهای قضوواگد مبسا  های مفتما هسوولتد، مز اووای نجتمی حفیتد بااه ت ار عین وا  ناقض وقاق ت آزمایگک نظام    
 نوامهتد شد.

 
 کثرت نهادهای حکومتی موازی -بند سوم

جیت شده مار. ار مگن رمبس ، وقاق هاگد بتمی ح دتا اواخلن قدرت ایااد محتی بسیار رمگ  ت ه   محتتزه، رتش
ار افیتد ب های  احالً شفاف ت ار عین وا  ح دتا ت ححتزل  امن  وقاقد ح دتااازی قدرت ایااد، رتشماااد ب 

                                                           

41. Heywood, op. cit. p. 139. 

41 . Ibid. 



 عتامس گک مصک، نباگد چتدگن نهاا ار رمبس  با گکاهد. ا  نباگد ار تتاویم ااخلارهای قدرت ایااد بیتمه  رفر. ب  حد
حار حامزی صوووالویر ایدم  تتد. بتمی حثا ، تقتین محتی ماووور    ار صوووالویر  زحیت  حشووووص ت تمود، ه زحاس ت ب 

ر مند قتمر امرا. اتگق گک منلوابات آزما ت حتصفان  تااا حتام منلوا  شدههای حلر    معضای آس مز حمن صواری خان  
مار   های ع احدخصاص محت قضا نیز ب  ه ین حتام  مار، مصاالً، رایدجد قضاگد ب  هت مخلالفد ار صالویر اماجاه

های تگ ااد ار اتتا نظهیچ الیلد ب  تأاوی  نهااهای قضواگد خاص ااور گازگد. با مگن وا ، امن  وقاق ماو    ت نباگد بد
می حشوود حااوو  ار خارا، مز جان جیتا. آنچ     ار مگن اووی ا ب  چشووم حدمصووالر   فد، اووی ای حل اگزی ب  خاا حد

های حبهم گا حل ک ت ل ن مصوالر تصاری ار منشای  ت دگد قدرت و اگر امرا. ار ه ین رماولا، ار  تار ماولف ا  تمژه  
ه ین ا. ب شانهااهای حامزی با صالویر حشاب  بتمی ت دگد گا مع ا  قدرت مالفااه حدنصواص قاناند، مز  ثتت ت تفدا  

فدما اتش اری    تالیک، ح  ن مار ار  تار اارل اس حتلوم، چتدگن نهاا قانانگذمر رالباً حتلصم نیز ش ک جیتا ت گا آس
  می آس ماوور   ازه اهد. الیک چتین ادگدهها، چتین تفدای رم م   صووالویر  متد آسآسنهاا قضوواگد ادگد آگد، بدتس 

الیک خصلر آرحانشهتجتمگان  خاا، مز تامس الزم بتمی مللزمم ب  مصک وا  یر قاناس بتخارامر جتم ب قامنین ماوااود      
   ار حامرا نیسولتد. الیک اگگت مگن ماور    وا  یر ار مگن قبیک قامنین ماااد، حتشأ گگان  ت حشوصد ندمرا. ار والد  

های آرحانشهتجتم ابم حتآ حتاب  ریتحتاحد شاا    حتشأگد حتاحد بتمی قدرت تتایم شاا، جتمگ حلفدای اوفد حد 
بقۀ تامس ب  حشووواا. ار زحتت مگن قبیک حتاب  ریتحتاحد حدهای ه اس آرحانشوووهت بتمی قدرت حداگگتی حلتااوووم با منگاره

، شواند مشاره  تا. مثت حسلقیم اتجانگد ار حتشأ وا  یر ت حفتفد حدهاگد    ن اگتدت گک قام گا نژما بتت ارجت ت وز 
شوواا، نهااهاگد    ار حامرا زگاای صووالویلد حشوواب  ت حامزی  صووارت اتجانگد ت تفدا ار نهااهای قدرت ظاهت حدب 

 امرند. 
 

 گرایش به تمرکزگرایی -بند چهارم

ااهای و احر حت زی مار. مگن نهااها حف اال بدگن ت ت ز، تل ی  قدرت اویااود گا مقلدمر و احلد ار ارتس نه  
عدم ت ت ز حف االً بتمی مشوواره ب  بسووا  »ار حقابک،  42«.شوواند... تتد حت زی قل دما حدالیک    ار اووسد حلد ع ک حد

ت ت ز  عدم 41«.رتاها مز نهااهای حلد ب  نهااهای ح لد ب   ار حدخااحولاری ح لد ار مثت منلقا  مخلیارمت ت حسوووئالیر
ق  رااند ت نها رم با اوتعر بیشلتی ب  اتحتز  حسلا  حد های حالد ت مقلصواای اتلر با  اه  ولم اتلر، اویااور  

عالته، عدم ت ت ز با  ااولن مز فشوارهای حت زجتگز ناشد مز حسالبات   شودس عدملر مگفاء خامهد  تا. ب  حه د ار نهااگت 
د حؤثت ار ت قق ثبات ت محتیر حلد مگفاء خامهد  تا. هیچ گک مز مگن هوای قاحد، نژمای ت حوذهبد، نقشووو  وقاقد مقلیور 

اهت، های ایااد، تلا ار ظحزمگا مز حتگق نظام ت ت ز واصوک نوامهد شد. ه ین محت نیز باعک شده مار تا تقتگباً ت ام نظام 
ت عدم ت ت ز تمقفد قاگک ب  خاا رم حللزم ب  عدم ت ت ز نشووواس اهتد. با مگن وا ، باگد حیاس ات ناع عدم ت ت ز صووواری  

ها هاگد    اال م قامنین ماااد آسشواا، نظام های تمقفاً حتاحد حیسوت  حد تف یک شود. عدم ت ت ز تمقفد، تتها ار نظام 
خامه، مجتچ  های ماوولبدمی، اوولستلد ریتحشووتتح  ت ت احر صوویانر مز وقاق بشووت رم هدف مصوولد خاا قتمر اهتد. نظام 

تمگد ها    حبلتد بت ت ت زجتد عدم ت ت ز نشووواس اهتد، لی ن مگن محت تغییتی ار  مت مگن نظامح  ن ماووور خاا رم اواگب 
  تد.مار تغییتی مگلاا ن د

می  های  م ت بی  ت ت زجتمگانخامه نیسووولتد، لی ن جتمگ جتم مجت چ  لزتحاً ماووولبدمای گا ت احرهای    نظام  

                                                           
42 . Ibid., p. 237. 

41 . Ibid. 



بت متلاگر اماس ب      بت فتا ت حسالبات مت ت ملزمم آرحانشووهتجتمگان  ب   جتمهاامرند. مگن تضووفیر ناشوود مز مصووتمر     
عالته، ت قق عدملر م ل اعد ار قیاس با عدملر حبلتد وت ر ار حسویت حشوص  هر رایدس ب  اتحتز  نهاگد مار. ب  

اا. شوووت زجتمگد حد تد    مگن محت حاالً اوووبم مفزمگ  ت هوا مگلا  حد بت رقوابور بوازمر آزما، اخوالور بیشووولت اتلور      
جتم نیز ار متوا  رتگ تا ت ت زجتم مثت بسزمگد های    جتم ت اویاار وز  تمود گا وز  رالمِ نظام های تااهجتمگ 

 تتد    عدم ت ت ز تودت ت منسووولام حلد رم جتمها ب  مشووولباه تصوووار حدامرا. ه چتین باگد مفزتا    بسووویاری مز    
 شاند.های ت ت زجتمگان  حلااک حد  ایااراازا، لذم ار ع ک بحودتش حد



 های فردی  ماهیت حقوق و آزادی -گفتار چهارم

آلیسوور ت آرحاند الیک خصوولر آرحانشووهتجتمگان  خاا ضووتترتاً مز ل تد مگده جتم ب نصوواص قامنین ماووااوود     
با مگن  44شاا.اااد بیشلت حتف   حدهای قامنین مبتخارامر مار. چتین ابک ت ایاقد ار منشای قامنین حف االً ار حقدح 

ا عتامس اتد آزمای حلر براود قاناس ماوااود بتمی مبتمز موسوااوات  ای حتااوبد باشود. قاناس ماااد ب        نظت ن دوا ، ب 
تیر ها ماووور عیبیتد گک نظام احا تمتیک، حتسووولم ت ریتحلشووولر، ب  راگر خاا    صووویانر مز وقاق ت آزمای ای 
هاگد مز آلیسووور ار قامنین ماووااووود ح  ن ماوور ماووولدال  شووواا    چتین حقدح   های مگدهقدح بوشوود. ار تا ی  ح حد

های حللد و اگر امرا    ار بتمبت عقم حاندجد، مالث ار ت ظلم ت الم مز خاا ااگ تای ها ت مز خااجذشلگد انفشواند 
ود شووتاخلد ار بتمبت جذشوول  تیته ت تلتمسهاگد مز مگن ااوور صووتفاً حبین تم تشوود رعبارت اگگت، حقدح مند. ب نشوواس اماه

تامس اااخ اما    لزتحد ندمرا    ار قاناس ماور    فالس حلر ااولواش آس بااه ماور. ار اااوخ ب  مگن ماولدال  حد     
 م ماااد ب  بیاس حسائک تارگود گا ب  تفتگم ت ت لید مز شلاعر ت االتری گک حلر اتامخر، چتم    ه   حلک، اار

مند. بتابتمگن اوون جفلن مز حلر شلاع گا بتتت گا حل دس ار حلن  زحاس، مز ایشویتۀ تارگود رتد بتخارامر بااه  ار حقسفد مز
 راد ت نباگد ار قاناس ماااد    هدف مصیک اگگتی امرا رخت   تد.نظت حدلاوان  ب قاناس ماااد اااه

ق هاگد مز حتگح اان گک حلر. چتین حقدح  قاناس ماوااود ن اا آزمای حتفد ماور ن  مبتمز موسااات بتمی حفتفد    

ناس ماااد رم  تتد    قامالفااه مز ل تد رحانلیک، نظام م ل اعد ت ایااد ت نظتگ  عدملر تمود ت الگلغیتی رم تتایم حد

 هاگد،عالته، ار اتتا چتین حقدح ها اووواق خامهد اما. ب های فتای ب  صووویانر مز آس ای صووویانر مز وقاق ت آزمایب 

                                                           
حا، شوهتتندمس  اباگد، تمرثاس ت فتزندمس  ار خالقان  ت اوتن ای ارجتی، مالقاحر، االتری  ت مگثاری    ث ته   »امرا: . حقدح  قاناس ماوااود  ابا مشوفار حد   44
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اهتد، بتاجاند    علی  مرباباس خاا شارگدند، آناند    بیدمرجت آجاهد حلد ت شاق آتشین  ابا بتمی حاحتد حد اااولاند    حتگ رم بت تسولیم تت ید  اوت  
آناس رم ب  ایتتزی  1315های ماولقال  مز ماولف ار ماپانیا بااند ت  ساند    آختگن و الت   آرازجت  تگ 1363حسولقک ت آزما بااند، تحن اتاولاند    ار   

تزی    ب  الیک حدمخل  نظاحد ت مشووغا  مز اووای محپتگالیسووم آحتگ ای شوو الد رصووم شوود، زو ر  شوواس، اهقاناس، امنشوولاگاس، ت      اوواق اما، ایت 1313
 اری ت های حتاحد، بیرتشووتف تمند    بی  مز اتلاه اووا  تالش خاا رم صووتف حبارزه علی  اوولس  محپتگالیسوولد، فسوواا اوویااوود، عدم ت اا وقاق ت آزمای 

حتلشت ت متلین  های ااایالیسلد رمامرمس ت زحیتدمرمس، آناند    نوسلین اازحاس زو ل شاس ت اهقاناس رم مرتقاء ت تااف  بوشیدند، آحازهاگ ماولث ار تااا اتح 
 لتیتیسلد رم تأای   تاند،...  -های حار سیسلد ت حار سیسر تب 

 های منلتنااویانالیسولد االترمن  حشار ر  د، آناند   ، ار   ا  تودت، ار حأحارگرآناند    با افاع مز منقال  با  اس خاا، ار منسولام آس مگفای نق   تان 
  سلتد،

های م ل اعد وووو اویااود حار  ، منگل ، ت لتین، ار اتاه منلتناایانالیسم اتتللارگاگد، اتالد، حساعدت، تفاتس، ت   حلهم مز مگدئالاژی خازه حارتد ت آحازه 
 ه حتام آحتگ ای التین ت وازه  ارمئیم،تگژمنسلام بتمارمن  حتام  هاس، ب 

 خامالار ایشبتا منقال  ایتتزحتدمن  حت اام ت جتمن ا، منقال  اد گتم ت جیتتس ب  رهبتی فید   االتت... هسلیم،

  «های حبلتد بت مالث ار گک منساس تااا منساس اگگت ابم خامری فتا مالث ارشده ت تت گک اتشر بشتی مالث ار تتده حد جتاا...با علم ب  مگن     لی  رژگم

 



 تتد، بتمی ن ان ، مجتچ  ار ه   قامنین ها حفهام خاصووود حلفاتت مز حفهام وقاقد حلفارف خاا ایدم حدوقاق ت آزمای

ماوااود  شوارهای  هاس، ه گاس مز آزمای بیاس بتخارامرند، محا ار قامنین ماااد مصالر   فد، مگن وق ار چارچا     

 تد. ه چتین، ار قامنین ماوااد مصالر   فد، معلقاای رلب   ایدم حدهای مصوالر   فد حفهام ت حفتا  آ ها ت مگدهآحازه

های حدند ت ایااد. اهد ن  وقاق ت آزمایهای مقلصواای، م ل اعد ت فتهتگد حد امرا    متلاگر رم ب  وقاق ت آزمای

اهتد ت با آزمای مر حدجتمها آزمای رم ار حفهام حثبر آس حارا اذگتش قتمگن محت تا ود زگاای ناشد مز آس مار       

 ار حفهام حتفد، آشتاگد گا اتِ اازجاری ندمرند.
 گیرینتیجه

ا مگن جتم قابک تبیین ماوور. بآثار فیلسووافاس اوویااوود ار ماتمر حوللم وا  ح ار ات فتمرتمگر  الس فتاجتم ت    
ها ت تشهای جاناجاس، نگبتامشر جتمگد ار مندگشوۀ ایااد تارگود ب  قدحر بشت امرا ت ب  من اء حوللم ت با وا ،    

ی ف تی هاجتمگد ار حا  تارگخ مندگشو  اویااود صوارت جتفل  مار. مز خال  قتمئر ار حیم    تفااویت حلفدای مز     
ها، تامس ماووولوتمز  تا، مز   ل  حه لتگن مگن تگژجدهای حشووولتک چتدی رم ار مگن زحیت  حدجتم، تگژجدحلفودا     

ت نظام اووولسووول  حتمتبد مز قدرت ت نظم م ل اعد ت معلقاا ب  آزمای حثبر ب  بهای نفد آزمای   تامس بو  اتلر ح اری حد
جتمها ه امره مصالر ت هاگر فتا رم ار نهااهای بیتتند،  هتد عتامس بتامشولد اس د مز آزمای مشاره  تا.     حتفد ب 

تا. مس، ریتقابک تفتگم، ات   ت ریتحل دس تلقد  ها فتا حا اای ناتامی    بیتتس مز آسجان  اگتد، ب ت ااخلگد حد
اتلر،  شار، تحن، شهت، نژما، حبق ، وز ، اگن، قبیل  ت خانااه بارزتتگن مگن نهااها هسلتد.  

های حشوص ت حفین ت حسیت مخالقد تمودی بتمی ها ت نباگدجتمگاس مگن ماور    باگد ار رمبس  با مخالق، معلقاا    
ه امره حلزم مار    ار مگن حسیت جام بتامرا. ار مگن رمبس ، اتلر نسبر ب  اتناشر مخالقد مفتما  فتا ت اا امرا ت فتا

مبفاا  گابد، ت ام ا    ار ارتس نهااهای   فد مار    فتا هاگر  حدجیتا. مز آسخاا حدمی ب نق  حثبر ت  تشوگتمن  
تگم تماس  اگگتمس ب  تفشاا، ب  ه ین الیک، فتا ب ص  حدزندجد تی ه امره ار تبفیر ت تفاامری مز نهااهای حزبار خال

ها ت ها، مللزمم شدگد ب  اترحشغالد امئ د مت، قضاتت اگگتمس مز تی مار. ار  تار مگناتامزا ت ا ت شوتاااگد خاا حد 
جتمها رم ،  هتیر    های ااگدمرحثابۀ مرزشزگسلد ب ها، مز خااجذشولگد ت مگثار ار رمه    ، اجت اتالد ت  اااه عتف

 تسویت  تاه مار.
تتگن مثت مگن مار    قامنین حزبار ه امره ار نهد. حل اسجتمگد تأثیت بارزی رم بت قامنین ماوااود بت  ای حد       

ف متلی  شاا. هدجتم ح سا  حدمی فاضول  هسلتد، چتدمس    آرحانشهتجتمگد رتآ قامنین ماااد     اد تأاوی  حدگت  
یک می مار بتمی تسههای فتای، بل   تتاویم بتناح  نین ماوااود ن  حهار قدرت  هر صویانر مز وقاق ت آزمای   چتین قام

تا شاا. مگن رتگ حشد ار حسیتی    وت ر ص ید ار آس، حقدح  مصلد ت تم م رایدس ب  آرحانشهت حدنظت ش تاه حد
اد بت ای خامهد جذمشر.آثار حلفدای رم هم مز ویک حاهای ت هم مز ویک ش لد بت قامنین ماا

 شوواا    بت ضووتترت منسوولام تحلبان  بت قامنین ماووااوود وا م حدنوسوولین مثت آس ماوور    ناعد رتگ تا تودت
ترزا ت آس هم ب  ناب  خاا اووبم خلق ت تگژه، ار اووسد  الس حلد تأ ید حدتودت ف تی ت فتهتگد ار ت ام اووساآ ب 

ای مصالر هتمر ب  حلر خامهد شود. ار ه ین رمالا، ناایانالیسم گا مگدئالاژی جتم ت نگتش تااههای تااهتشواگق جتمگ  
تلر جت نظتگ  وا  یر ت  بتناح   اری اصارت حسلک مصلد، تا ی   فد اگگتی ه چاس، اواایالیسم ت   انیسم ب  

هر لاگاتاس حقلدر،   حثاب  گکشوواا ت اتلر رم ب ار ت ام مبفاا ویات اوویااوود، م ل اعد، مقلصوواای ت فتهتگد ظاهت حد 
  های خاا بحشوودها ت خااووازی بتناح اووازا. بالسب ، چتین لاگاتاند  هر نهااگت ها حستآ حد اح  ع ک ااشوواندس ب  آس

  تد.االگاه تبلیغاتد نیتتحتدی رم    رهبتی ت هدمگر آس حت صتمً ار االاس متار، مگلا  حد



می    حسویت اراور رایدس ب  آرحانشهت   جتمی قامنین ماوااود ت ملزمم ب  وت ر ار  ااه     خصولر     اتم آس 
اوازا. حبیفد مار    حافقیر     ار چتین  ماور، اویااور رهبتی رم ار عتصو  ویات اویااود ت م ل اعد حستآ حد      

 وت لد، ب  رهبتی فته تد ت حقلدر با مخلیارمت تام نیاز امرا.

 حسللزم حدت ت مویاناً   وت ر ار حسویت حتلهد ب  آرحانشهت، اتصفابر، حاالند الیک آسام مگن ماور    ب  مثت او  

حلبد، چتخ  حلتات  قدرت حیاس موزم  می رم حدشووواا ت بتناحۀ  اری گگان حام هو  بوا اشووو تواس خوار د حفتفد حد    

 صووتمورماووااوود مز مگن ویک گک وز  تمود رم ب حوللم اووازجاری چتدمند با ت قق هدف حزبار ندمرا. لذم، قامنین 

 جتم ار مگن خصوواص   قامنین ماووااوود     تتد. لی ن ار مرلم حامرا، بدتس آسعتامس تتها وز  حشووتتع حفتفد حدب 

 مفلد.وزبد گا وز  رالم، ب  ه اس االگک، ار ع ک متفاق حدتصتگ د امشل  باشتد، ایاار تک

قتمر نظام  ای مالمی مار    ب جتم نسبر ب  ن ات تازگ  قدرت ب  جان ماوااد        ، رتگ تا قامنینچهارم آس

یک آترند. ار تمق ، تف نظارت ت تفاا  مز خال  تف یک قام، ار اتتا اوویااوور رهبتی ب  ناعد مز ه  اری قام رتی حد

ماوووااووود،  جان  قامنینالیک، ار مگن جتمگد تباگن امرا. بدگن حفتا    ت اا گ د نافد اگگتی ماووور، ب  ه ینقام با    

ها لالفات آساتامزا، ت مخ   ب  ممع ا  قدرت ایااد حد جان  صتفاً شفبد هسلتد مز گک االگاه  الس ت گ پارچ قامی ا 

ه امره عالته، نهد. ب های قضاگد بت  ای حدجیتا. مگن محت تأثیت بسزمگد بت مالقال  االگاهبیشولت حاهیلد مامری ب  خاا حد 

جتم ت اا امرا    مز گک اا مز  ثتت نهااهای و احلد با صالویر حشاب ، ت مز اای جتمگشود ار قامنین ماوااد      

 اگگت مز ت ت زجتمگد و اگر امرا.
جتمها ب  وت ر ار حسووویتی تمود    حسلا  های فتای ماووور. ملزمم    مثت اتلم ار رمبسو  بوا وقاق ت آزمای   

ها حفتا گابد. های مصووالر   فد حدنظت آسهای فتای ار چارچا  آحازه   وقاق ت آزمایشوواا هااوور اووبم حد آس
لیک اآگد نیز  احالً حشووهاا ماوور. ار ه ین رماوولا ت بیشوولت ب    ها ب  ع ک حده ین محت ار تفسوویتی    مز وقاق ت آزمای

، جیتا. ار تمق صوالر تصاری ب  خاا حد ها، حاهیلد مهای آستگژه، حقدح خصولر آرحانشوهتجتم، ل ن قامنین ماوااود ب     
 شاا.   تتد ح سا  حدجتم زندجد حدجتم ت مفتمای    ار  امح     های    تف ت مصالر تصاری  زء  مت حسلک

جتمگد، ا  مز رنسووان  ب  حتصووۀ ظهار راووید ت    عتامس تتها رقیم نیتتحتد    جتمگد، فتاجتمگد ب ار بتمبت      

رم ار مندگشوو  اوویااوود ضووفیم ت نزمر   جتمگد، آستدرگ  با مشووغا   اگگاه    م بت آس تمرا  تا ت ب منلقاامت شوودگدی ر

تگژه ها، ب اواخر. خصویصو  بارز فتاجتمها معلقاا ب  آزمای حتفد، قاگک شدس ب  نقشد ودمقلد بتمی اتلر ار ت ام عتص    

 اگد جتاگد    ار نهاگر ابم خلق وت لد شد   همخالق، ت نگتش راگل دمر ب  فتا مار. فتاجتمگد ابم حتآ آحازه

ا، های فتای مار. ار ه ین رمالث ته آس، قامنین ماوااد حبلتد بت ت دگد قدرت ایااد  هر ااادمشر وقاق ت آزمای 

حثاب  زامگد مز قدرت، مصوک اواخلن حتفک بااس حقاحات اویااود مز شووصیر فتای وا  اس، نگتش ب  اتلر ب      مفسواس 

عتامس مااس وت ر ت ع ک  احف  ایااد، مرمئ  حفهام ناگتد مز قاناس    بت قتمر اماس خامار م ثتگر ب صوت  بشوت، حبتا   

بتخارامری مز ودمقک حفیارهای الزم  هر صویانر مز آزمای حتفد ماولامر ماور، نگتش محاند ب  حتاصوم اویااد، مرمئ       

ها ار بتمبت مالبدما تد مار، صیانر مز وقاق مقلیرشو ک ناگن مز اتلر    بت ریی ت منلوابات جسولتاه ت تف یک قام حبل  

هاگد ماووور    اوووبم خلق ت بالتدجد جتمگشووود مز علم تتگن حؤلف اوووازی وقاق زناس، ار زحته ع دهم ثتگر، ت نهااگت 

 شاا. ار تمق ، آزمای حتفد، رتآ قامنین ماااد حبلتد بت فتاجتمگدوقاق شد    ت ر عتامس وقاق ماااد مز آس گاا حد

های ایااد ت ویسۀ ویات م ل اعد مار.  تگژه ار عتصۀ رقابرجتمگد ب می، حدمرم ت  ثتتمار. نلیل  چتین مندگش 
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