
دارفا یسایس یژولونکت

وکوف لشیم

 مهدجیه نرق نایاپ رد هک دهد یم لیکشت یلاوس ار ممان یم “نتشیوخ یاه یژولونکت” هچ نآ یلک بوچراچ
 لاوس هچ نآ اب لاوس نیا .دوش لیدبت نردم هفسلف یاه بطق زا یکی هب هک دوب نانچ لاوس نیا تبقاع .دش رهاظ
 ؟تسیچ تقیقح ؟تسیچ ناسنا ؟تسیچ ناهج :دننام ییاه لاوس .دراد قرف یلیخ میناوخ یم یتنس یفسلف یاه
 شیپ مهدجیه نرق رخآ رد نم رظن رد هک یلاوس .هریغ و ؟مینادب ار یزیچ میناوت یم هنوگچ ؟تسیچ شناد
 رهاظت .دیبای یم هتشون تناک هک ینتم رد ار لاوس نیا یدنبلومرف ؟میتسه هچ لصا رد ام :تسا نینچ دیآ یم
 هتشر اه لاوس نیا ،سکعرب .دنوش هتشاذگ رانک دیاب هریغ و ،شناد ،تقیقح هرابرد یلبق یاه لاوس هک منک یمن
 یدوجو تعیبط ،یروص هاگن زا ار نآ مراد تسود نم و ،دنهد یم لیکشت ار یراگزاس و یوق رایسب یلیلحت
 تلصخ بطق نیا و تسا هدش لیکشت یزادرپ هفسلف راک یارب یدیدج بطق هک منک یم رکف اما  .ممانب تقیقح
 هچ ام نونکا” :دنک یم رییغت مه مادم و تسا یمئاد هک لاوس نیا اب ینعی ،دهد یم ناشن لاوس نیا اب ار دوخ
 ،هچین ،لگه ،هتشیف ،تناک .دهد یم لیکشت لاوس نیمه ار نامدوخ رب یخیرات هاگن ورملق نم رظن رد و “؟میتسه
 هب هراشا اب نم یعس .دنهد خساپ لاوس نیا هب ات دنا هدرک شالت تروفکنارف بتکم و ،رگدیاه ،لرسوه ،ربو سکام
 رتقیقد ای و رکف خیرات ریسم زا ار راک نیا و منک مهارف طورشم و یبسن رایسب ییاه باوج هک تسا نآ تنس نیا
.مهد ماجنا ،یبرغ هعماج رد ام لامعا و ام رکف نیب یاه طابترا یخیرات لیلحت هار زا
 ناشن ما هدرک یعس ،تازاجم و مرج ،یشیرپ ناور و یگناوید هعلاطم هار زا هک میوگب هصالخ یلیخ دیهد هزاجا
 و .میا هداد لکش ار دوخ میقتسمریغ روط هب ،هریغ و ناگناوید ،نیمرجم ،رگید یخرب فذح قیرط زا روطچ هک مهد
 لکش دوخ زا ار دوخ تخانش میقتسم روط هب روطچ :دنک هجاوم ار دوخ هلاسم نیا اب تسا رارق نم یلعف هعلاطم
 هداد هعسوت لاح ات ناتساب نامز زا نارود لوط رد هک نتشیوخ یقالخا یاه کینکت ریسم زا ار نآ و میا هداد
.میدرک یم هعلاطم رانیمس رد هک دوب یعوضوم نیا ؟میا هدناسر ماجنا هب ،میا
 یعون زا هدافتسا اب نآ قیرط زا هک یشور :منک هعلاطم مراد تسود هک دراد دوجو اه هلاسم زا یرگید ورملق کنیا
 ناونع هب ،میهد صیخشت هعماج کی ناونع هب ار دوخ هک میا هدش تیاده یریسم هب ،دارفا یسایس یژولونکت
 رگنایب یا هصالخ مراد تسود نونکا .تموکح کی ای تلم کی زا یئزج ناونع هب ،یعامتجا تیدوجوم کی زا یئزج
.دارفا یسایس یژولونکت زا هکلب نتشیوخ یاه یژولونکت زا هن ،مهد هئارا ناتیارب
 هب یارب یخیرات و ینف دح زا شیب یمک تسا نکمم مراد راکورس نآ اب هک یبلطم هک متسه نیا نارگن هتبلا
 یلیخ رانیمس کی یارب بلطم نیا هک مفقاو و متسین یمومع نارنخس نم .دشاب یمومع ینارنخس حالطصا
 شیب تسا نکمم هک نیا دوجو اب منک هضرع امش هب ار نآ هک مراد بوخ لیلد ود اما .دشاب تسناوت یم رت بسانم
 هک ار هچ نآ هناربمغیپ شیب و مک یهار زا هک تسا هنادنسپدوخ یمک هشیمه نم رظن هب ،لوا .دشاب ینف هزادنا زا
 یلک ییاه هدیا ای و دننک اوس ار دوخ جیاتن دوخ اه نآ مهد هزاجا مهد یم حیجرت .میهد هئارا دننک رکف دیاب مدرم
 مرظن هب .دنریگ هجیتن ،منک اپرب یخیرات و صاخ یاه عوضوم لیلحت رد منک یم یعس هک ییاه ثحبورج زا ار
 ارچ هک یمود لیلد .نم شور تسا نینچ و دوش یم هتشاذگ مارتحا اه نآ یدازآ هب رتشیب یلیخ یروج نیا
 یمومع ینارنخس رد هک یمدرم ارچ مناد یمن نم هک تسا نیا منک یم هضرع امش هب ار ینف اتبسن یبلاطم
 سرد سالک رد هک اه نآ هب تبسن دنشاب هتشاد یرتمک داوس ای رتمک تواکذ و شوه دیاب دنا هدرک تکرش
.میریگ یپ دارفا یسایس یژولونکت ی هلاسم نیا اب ار دوخ راک دیهد هزاجا سپ .دنتسه
 System einer   `یکشزپ تسایس کی زا یلماک متسیس̀ ناونع اب یباتک دلج نیلوا ۱۷۷۹ رد
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 گرزب ی همانرب نیلوا کنارف رثا .تسا هداس شلیلد ؟منک یم دای نامزمه مانمگ باتک نیا و هسنارف بالقنا تیمها
 رکف هلاسم نیا هب قیقد تاییزج اب رثا نیا .دزادرپ یم نردم تلود یارب یمومع تشادهب هب هک تسا یکیتامتسیس
 و تشادهب ،بوخ نکسم ،ملاس یاذغ ات دنک دیاب هچ مدرم تمالس تیبثت و نیمضت یارب نامزاس کی هک دنک یم
 مدرم یگدنز تفرشیپ و دوبهب یارب هچ نآ هب ،هصالخ روط هب .دوش نیمات مدرم زاین دروم یکشزپ یاه هسسوم
 لکش هب نامز زا ههرب نیا رد دارفا یگدنز زا یرادهگن هک مینک یم هدهاشم باتک نیا رد .دزادرپ یم تسا مزال
.تسا هدمآرد تموکح یارب یا هفیظو
 ار یلم یاه شترا هک ام نامز رد یلم گرزب یاه گنج زا دراد یناشن هسنارف بالقنا هک تسا هرود نامه رد
 .دراد هارمه هب ار میظع و هدرتسگ یاهراتشک هک دنیب یم یا هلق رد ار دوخ ییاهن فده و تبقاع و دنک یم ریگرد
 دوشب تخس خیرات مامت رد .دینیب یم یناهج مود گنج لوط رد ار یهباشم ی هدیدپ امش هک منک یم رکف نم
 یاه همانرب هک ،نامز نیمه ،تسا هرود نیمه رد اقیقد و تفای یناهج مود گنج هباشم یمیظع یخالس نینچ
 جیرِوِب هب موسوم همانرب .دش عورش یکشزپ کمک یبنج یاه همانرب و ،یمومع تشادهب ،یعامتجا نیمات هدرتسگ
 ار ینامزمه نیا لبمس .دسر یم پاچ هب هک تسا نامز نیا رد اقیقد لقادح ددرگ یمرب رتشیپ هب شرکف هچرگا
 اب رمع همیب .میهد یم لوق ار یریذپلد و ینالوط یگدنز تهب و وش هکت هکت و ورب :تسناد راعش نیا دوش یم
.تسا طبترم گرم مکح
 درف یگدنز زا یرادهگن یوس هب هک ییاه هسسوم و برخم گرزب یاهراکوزاس ای یسایس یاهراتخاس یتسیزمه
 .تسا یسایس ناهرب یلصا یاه سکوداراپ زا یکی نیا .تسا یسررب دنمزاین و تسا زیگناربامعم ،دنراد لیامت
 یاهراتشک هک تسین نیا مروظنم .منک یسررب مهاوخ یم هک تسا ام یسایس تینالقع سکوداراپ نامه نیا
 زا یرادهگن شا هفیظو تموکح هک تسین مروظنم مه نیا و ،تسام تینالقع یقطنم دمایپ و هجیتن ،رثا یعمج
 یاهراتشک هک منک راکنا مهاوخ یمن نینچمه .دهد نتشک هب ار مدرم اه نویلیم دراد قح هک نوچ تسا دارفا
.دنراد ار دوخ یفطاع یاه هزیگنا ای ار دوخ یداصتقا لیالد یعامتجا نیمات ای و یعمج
 یتح هک تسا نآ شا ینعم .میراد رکف هک میتسه یتادوجوم ام :مدرگ یم زاب هتکن نامه هب هک دیشخبب ارم
 راکیب ناونع هب هک یتقو ای و مینک یم اپ هب گنج یتقو یتح ،میوش یم هتشک هک یماگنه ای میشک یم هک یماگنه
 یعامتجا تینما هجدوب زا هک یتلود هیلع رب ای عفن هب میهد یم یار هک یماگنه یتح ،مینک یم کمک یاضاقت
 اهراک نیا و ،میراد رکف هک میتسه یتادوجوم ام ،دراوم نیا رد یتح ،دنک یم هفاضا یعافد هجدوب هب و دهاک یم
 ماجنا یخیرات تینالقع کی زا یصاخ ساسا رب نینچمه هکلب یراتفر یناهج دعاوق ساسا رب طقف هن ار
 هاگن زا مراد تسود هک تسا دهد یم خر شنورد هک یگدنز و گرم یزاب و ،تینالقع عون نیا اقیقد .میهد یم
 نورق رد ،تسا نردم یسایس تینالقع یلصا یاه تیصوصخ زا یکی هک ،تینالقع عون نیا .منک یسررب یخیرات
 یصاخ رایسب هعومجم هار زا نینچمه و تفرگ لکش “تموکح ناهرب” یلک هدیا زا هدافتسا اب مهدجیه و مهدفه
.تفرگ مان سیلپ ،یصاخ رایسب یانعم اب و ،نامز نیا رد هک تلود یاه کینکت زا
 و ییایلاتیا یاه هدنسیون زا هک مروآ یم ار فیرعت اتدنچ ،هصالخ یلیخ .مینک عورش “تموکح ناهرب” اب دییایب
 تموکح ناهرب یارب ار فیرعت نیا مهدزناش نرق رخاوا رد ورتوب مان هب ییایلاتیا ینادقوقح .ما هتفرگ ضرق یناملآ
 ،دننک یم تیوقت ار دوخ ،دنریگ یم لکش اه تموکح نآ طسوت هک ییاه شور و هار زا یلماک شناد” :دروآ یم
 ،شباتک رد مهدفه نرق عورش رد وزتالاپ مان هب یرگید ییایلاتیا هدنسیون “.دننک یم دشر و دننام یم رادیاپ
 کی زا تسا ترابع تموکح ناهرب کی” :دسیون یم نینچ ،۱۶۰۶ تموکح یعقاو ناهرب و تلود نوماریپ یثحب
 رد یناملآ هدنسیون ،زتینمِک و “.دهد یم یروهمج نورد ار مظن و حلص ندرک رارقرب ییاناوت ام هب هک رنه ای هدعاق
 هک یصاخ یسایس هجوت” :دهد یم هئارا ار فیرعت نیا ،۱۶۴۷ تموکح ناهرب ،شباتک رد مهدفه نرق طساوا
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“.دشاب یمازلا اه هار نیرت عیرس و نیرت هداس ،فادها نیا هب لین یارب
  هب ،لوا هلهو رد ،تموکح ناهرب .میریگ یم رظن رد دنا کرتشم نآ رد فیراعت نیا هک ار تایصوصخ یخرب لاح
 یگداس هب دعاوق نیا .دراد مازتلا یصاخ دعاوق هب هک کینکت کی ینعی ،دوش یم هتفرگ رظن رد “رنه” کی تروص
 “تموکح ناهرب” ترابع ،اهزور نیا .تسا طوبرم یصاخ ِیقطنمِ ملع هب هکلب دوش یمن طوبرم اه تنس و موسر هب
 نهذ رد مدرم هچ نآ ،نامز نآ رد اما .دزیگنا یمرب ار تنوشخ ای یدیق یب رتشیب یلیخ دیناد یم هک نانچ
 اجک زا ار شندوب ینالقع تلود ِصوصخم ِرنه نینچ .دوب اه تموکح هرادا رنه هب صوصخم یتینالقع ،دنتشاد
 رد هک تسا یسایس رکف ییاوسر نامه ،دوب هدش کیرحت مهدفه نرق زاغآ رد هک لاوس نیا هب خساپ ؟دروآ یم
 مدرم هرادا رنه .دوب هداس یلیخ مدروآ هک یناگدنسیون رظن قبط ،خساپ لاح نیع رد و ،دوب یریگ لکش لاح
 یدنب لومرف ،لاح .دنک تیاعر ار تموکح ِدوخ ینعی ،دوش یم هرادا هچ نآ ِتعیبط هک یطرش هب تسا ینالقع
 :مینک ضقن ار داضتم تنس ود نامزمه هک دوب نیا یانعم هب عقاو رد ،ییاه هرازگ نینچ ،یدهاوش نینچ ندرک
 تسیاب یم دشاب لداع اساسا دوب رارق تلود رگا هک تشاد اعدا یحیسم موسر .یلوایکام هیرظن و یحیسم موسر
.یهلا ،یعیبط ،یناسنا :دسانشب تیمسر هب ار نیناوق زا یلماک متسیس
 هاشداپ تلود هک دهد یم حیضوت وا و ،دراد صاصتخا عوضوم نیا هب هک هدنام اج هب ساموت سیدق زا یمهم نتم
 سیسات ار اهرهش دیاب یم هاشداپ :راگدرورپ طسوت تعیبط هرادا و راگدرورپ تلود زا دشاب یدیلقت تسیاب یم
 تسرد دنک تیاده دوخ تبقاع یوس هب ار ناسنا دیاب وا ؛هدرک قلخ ار ناهج راگدرورپ هک روط نامه تسرد دنک
 ؟تسا یمسج تمالس ایآ ؟تسیچ ناسنا تبقاع اما .دنک یم نینچ یعیبط تادوجوم یارب راگدرورپ هک روط نامه
 ایآ .دوب مزال کشزپ هکلب دوبن زاین هاشداپ هب دوب ناسنا تبقاع مسج تمالس رگا .تسا یفنم ساموت سیدق خساپ
 ساموت سیدق خساپ ؟تسا تقیقح ایآ .میتشادن مزال هاشداپ و دوب یفاک رشابم تروص نآ رد نوچ هن ؟تسا تورث
 یصخش هب ناسنا .میراد زاین ملعم کی طقف و میرادن زاین هاشداپ هب تقیقح هب یبایتسد یارب اریز تسا یفنم
  زا تعاطا اب یکاخ هرک یور دناوتب وا ات دنک زاب شیارب ار یهلا یماکداش و تداعس هب ندیسر هار هک دراد زاین

 تیاده شا یهلا و یعیبط تبقاع ناونع هب`یتسار`یوس هب ار ناسنا دیاب هاشداپ .دبای تسد نآ هب `یتسار`
.دنک
 مهدفه و مهدزناش نورق رد هک یلاح رد ،تسین یسایس لدم کی الصا یقطنم ِتلود یارب ساموت سیدق لدم
 تیاده ار یعقاو تلود کی دشاب رداق هک یلوصا ،دنتسه تموکح ناهرب زا یرگید یاه تروص یوجتسج رد مدرم
 .تسیچ رد ناسنا یعیبط ای یهلا ِنکمم یاه تبقاع هک نیا هن و ،تسیچ تموکح هک تسا نآ اه نآ هغدغد .دنک
 هک یا هلاسم ،یلوایکام هتشون`سنرپ`باتک رد .دراد ضقانت لیلحت زا یرگید عون اب نینچمه تموکح ناهرب
 ناوت یم ار هدش حتف ای هدش هدیسر ثرا هب هک یا هقطنم ای هیحان هنوگچ هک تسا نیا دزادرپ یم نآ هب یلوایکام
 طابترا یزیچ هچ هک دور یم شیپ فده نیا اب یلوایکام لیلحت یمامت .درک ظفح شا یجراخ و یلخاد یابقر هیلع
 تموکح ناهرب موهفم اب مهدفه نرق عورش رد هک یا هلاسم هک یلاح رد ،دنک یم تیوقت ار تموکح و سنرپ نیب
 ناهرب ِنازادرپ هیرظن .تسیچ تموکح ِدوخ ینعی ،دیدج دوجوم نیا ِتعیبط و تیدوجوم ِدوخ هک تسا نآ ،دش حرطم
 یدب یلیخ ترهش نامز نیا رد وا هک لیلد نیا هب مه ،دنریگب هلصاف یلوایکام زا هک دوب نیا رد ناش یعس تموکح
 دوبن تموکح هلاسم یلوایکام هلاسم ؛دندید یمن وا ی هلاسم رد ار دوخ ی هلاسم هک نیا رطاخ هب مه و ،تشاد
 ثحبورج همه دوجو اب .شمدرم نینچمه و شا هطلس ریز هیحان و دوب—هاشداپ—سنرپ نیب طابترا هلاسم هکلب
 موهفم اب هک تینالقع زا یعون ندمآ دیدپ رد دوب یمهم ماگ تموکح ناهرب ،یلوایکام رثا و سنرپ هب طوبرم یاه
 سنرپ تردق تیوقت هب هک تسا نیا رد اقیقد ندرک هرادا ِرنه دیدج عون نیا فده .تشاد توافت تیاهنیب یلوایکام
.تسا تموکح ِدوخ تیوقت رد شفده .درادن یراک
 ناهرب .سنرپ یاه یژتارتسا ای لالدتسا هب هن و دراد هراشا راگدرورپ درخ هب هن تموکح ناهرب ،هصالخ روط هب
 ِدوخ تیوقت تلود کی فده هک زت نیا .دراد هراشا شدوخ هب صوصخم تینالقع و شتعیبط ،تموکح هب تموکح



 ناهرب .سنرپ یاه یژتارتسا ای لالدتسا هب هن و دراد هراشا راگدرورپ درخ هب هن تموکح ناهرب ،هصالخ روط هب
 ِدوخ تیوقت تلود کی فده هک زت نیا .دراد هراشا شدوخ هب صوصخم تینالقع و شتعیبط ،تموکح هب تموکح
 هعسوت و شیادیپ میناوتب ات دنوش یسررب هک دنا مهم منک یم رکف نم هک تسا ییاه هدیا یواح ،تسا تموکح
 .میمهفب ار نامدوخ نردم یسایس تینالقع
 زا یصاخ عون ناکما هب .تسا شناد کی ناونع هب و شور کی ناونع هب تسایس نیب هزات هطبار ،اه هدیا نآ نیلوا
 رهش یاورنامرف .دوب یم یوقتاب تسیاب یم طقف هاشداپ ،ساموت سیدق رظن قبط .دوش یم طوبرم یسایس شناد
 بوچراچ رد دیاب هک یصخش هک تسا راب نیلوا یارب .دوب یم فوسلیف تسیاب یم ینوطالفا یروهمج رد
 و یگتسیاش زا یصاخ ی هجرد هب دیاب یم ،دشاب رادمتسایس دیاب یم دنک ییاورنامرف نارگید رب ،تموکح
.دشاب هدیسر یسایس شناد و تیحالص
 دننک یعس اه نادقوقح رگا یتح ،تسا یعیبط دوجوم یعون .دراد دوجو مه یروج نیمه هک تسا یزیچ تموکح
 زا ار نآ ،یسایس شناد و دراد یمظن دوخ یدوخ هب تموکح .داد ینوناق یلکش نآ هب ناوت یم هنوگچ دنمهفب
 هکلب ،درادن راکورس یهلا ای یناسنا نیناوق ای مدرم قوقح اب یسایس شناد .دنک یم ادج یقوقح یاه یرگنزاب
 ار تموکح تردق هک دوش یم نکمم یماگنه طقف ندرک هرادا .دراد راکورس دوش هرادا دیاب هک یتموکح تعیبط اب
 نآ هعسوت یاه شور و هار و تموکح تیفرظ .دیشخب میکحت ار نآ ناوت یم هک تسا یشناد نینچ اب طقف :مینادب
 .دشاب هدش هتخانش دیاب مه ،مدوخ تموکح یابقر ،رگید یاه تموکح تیفرظ و تردق .دشاب هدش هتخانش دیاب
زا شیب یزیچ دیاب تلود کی ،بیترت نیا هب .دروآ ماود نارگید ربارب رد دیاب یم دوش یم هرادا هک یتموکح
 :تسا مزال شناد زا یصاخ عون .دشاب یشیدنارود و طایتحا ،درخ ،قطنم یلک لوصا ی هدننک ارجا افرص
 تموکح ناهرب هصخشم هک ندرک هرادا ِرنه نآ .دوش قالطا تموکح تردق هب هک نانچ هدش باسح و ،قیقد ،مکحم
 یسایس باسح .تسا لصتم دش یم هدیمان یسایس باسح نامز نیا رد هچ نآ شیادیپ اب کیدزن زا ،تسا
 نیا رگید مان هک دیناد یم بوخ یلیخ امش و تشاد هراشا یسایس تیحالص و اه یگتسیاش هب هک دوب یشناد
 دراد هطاحا تموکح رب هک یشناد هب هکلب تسین طوبرم تالامتحا هب الصا هک یرامآ ،دوب رامآ یسایس باسح
.تموکح فلتخم هوجو یاهورین هب طوبرم شناد ،دوش یم طوبرم
 و تسایس نایم تسا یا هزات یاه هطبار عولط ،دیآ یم تسد هب تموکح ناهرب هدیا زا هک یمهم هتکن نیمود
 طقف هک دوش یمن روصتم ددعتم رصانع نایم یلداعت ناونع هب رگید ،هاگن نیا رد تموکح یلصا تیهام .خیرات
 دیاب اه تردق و اهورین زا یا هعومجم تروص هب ار نآ .دراد هگن اجرباپ و دروآ دیدپ تسا نکمم بوخ نوناق کی
 اهورین نیا .دنریگ یم شیپ اه تلود هک یتسایس قبط ،دنوش فیعضت ای تیوقت تسا نکمم هک ،دش روصتم
 رگید یاه تموکح و رگید یاه تلم ،رگید یاهروشک اب یمئاد تباقر رد تموکح ره هک نوچ دوش رتشیب دیاب یم
 اب اه تباقر لقادح ای تازرابم زا صخشمان یا هدنیآ رگم درادن دوخ یور شیپ یزیچ تموکح ره هک نانچ ،تسا
.هباشم یاه تموکح
 نیمز هرک یور اه یهاشداپ همه هک دسر یم یزور هک دوب نیا دوب بلاغ یطسو نورق نارود لوط رد هک یا هدیا
 زاغآ زا .دوب دهاوخ نیمز هب حیسم تشگزاب زا لبق تسرد نیا و دنوش یم دحتم ییاهن یروطارپما کی تروص هب
 ،تسا یسایس رکفت یلصا تایصوصخ زا یکی نینچمه هک ،ایور کی زج تسین یزیچ انشآ هدیا نیا مهدفه نرق
 وحم هشیمه یارب مور یروطارپما یزاسزاب هژورپ نیا .یطسو نورق نارود رد ،تسا یسایس-یخیرات رکفت ای و
 رد دودحم یخیرات رد هک دنک رس اه تموکح زا یریذپان شهاک یگناگدنچ اب دیاب یم تسایس ،نونکا .دوش یم
.دنا تباقر و وپاکت
 رد تموکح هک اج نآ زا :تسا نینچ میروآ تسد هب تموکح ناهرب موهفم نیا زا میناوت یم هک یا هدیا نیموس
 ظفح طقف هن دوخ هب صوصخم یفده ناونع هب دیاب یم اه تلود هک نوچ و دوش یم هصالخ شدوخ رد تیاهن
 تسین یزاین اه تلود هک تسا نشور ،دنشاب هتشاد رظن دم ار تموکح یاه تردق یمئاد هعسوت و تیوقت هکلب
 تردق تیوقت هب یلکش هب اه نآ هک اج نآ ات طقف دشاب اه نآ نارگن تسا مزال تلود ای ،دنشاب دارفا نارگن
 ،ناش یدرف راتفر ،ناش تیلاعف ،ناش گرم ،ناش یگدنز ،دننک یم هچ نآ بلاق رد ،دنوش یم طوبرم تموکح



 تردق تیوقت هب یلکش هب اه نآ هک اج نآ ات طقف دشاب اه نآ نارگن تسا مزال تلود ای ،دنشاب دارفا نارگن
 ،ناش یدرف راتفر ،ناش تیلاعف ،ناش گرم ،ناش یگدنز ،دننک یم هچ نآ بلاق رد ،دنوش یم طوبرم تموکح
 تموکح یارب یا هغدغد درف ،تموکح و درف نیب هطبار ِلیلحت زا لکش نیا رد هک میوگب مهاوخ یم .هریغ و ناشراک
 نآ میناوت یم هک تسه یزیچ هاگن نیا رد اما .دهد ماجنا تموکح تردق یارب یراک دناوتب هک اج نآ ات دوش یم
 .تسا یسایس ِندوب روخبدردب طقف تسا حرطم اج نیا هک یزیچ اریز ،میمانب یسایس ِندوب یا هیشاح یعون ار
 هب ای ،دروآ دیدپ تموکح تردق رد رییغت یا هرذ یتح تسا رداق هک ییاج نآ ات دراد دوجو درف ،تموکح هاگن زا
 .دشاب شرکف هب دیاب تموکح هک تسا دروآ دوجو هب ار رییغت نیا دناوتب درف هک اج نآ ات طقف .یفنم ای تبثم تهج
 یهاگ ؛دنک فرصم ،دنک دیلوت ،دنک راک ،دنک یگدنز هک تسا نیا دهد ماجنا تموکح یارب دیاب درف هچ نآ یهاگ و
.دریمب هک تسا نیا دهد ماجنا تموکح یارب دیاب هک یراک
 مه عقاو رد و .دراد تهابش مینک ادیپ نانوی هفسلف رد میناوت یم هک ییاه هدیا زا یلیخ اب اه هدیا نآ ارهاظ
 هک منک یم رکف نم اما .تسا جیار رایسب مهدفه نرق زاغآ یسایس یاه هتشون نیا رد ینانوی یاهرهش هب عاجرا
 قاحلا .تسا عوقو لاح رد دیدج یسایس هیرظن نیا رد توافتم رایسب یا هلاسم ،هباشم نیوانع یخرب تحت

 لکش هلیسو هب نردم تموکح رد ،دنشاب هتشاد تموکح یارب تسا نکمم هک یا هدافتسا قبط دارفا یا همیمض
 هلیسو هب ،یسایس دیدج تینالقع نیا رد ،هکلب .دوش یمن لصاح ،دوب ینانوی رهش هصخشم هک ،یقالخا هعماج
.سیلپ ،تسه مه نونکا و دوب شمسا ماگنه نآ رد هک ،دریگ یم ماجنا یصاخ صخشم کینکت
 هچ :تسا نیا هلاسم .منک لیلحت یتآ راک کی رد مراد تسود هک میوش یم انشآ یا هلاسم اب هک تساج نیا رد
 و هدش هتفرگ راک هب تموکح ناهرب یلک بوچراچ رد ،ندرک هرادا ِیژولونکت مادک ،یسایس یاه کینکت زا یلکش
 نام هعماج رد ار تموکح شقن یتقو ،تاقوا رتشیب ؟دزاسب تموکح یارب یمهم رصنع درف زا ات ،هتفای هعسوت
 رب و—هریغ و تاج هرادا ،یعامتجا تامدخ ،اه شترا—دوش یم فوطعم تاسسوم هب هجوت ای ،مینک یم یسررب
 هجوم ار اه نآ ات دوب هدمآ دیدپ هک ییاه یژولوئدیا ای اه هیرظن لیلحت ای دنک یم هرادا ار اه نآ هک مدرم عون نآ
.دزاس ینوناق ار تموکح تیدوجوم ای دنک
 نیا هب دشخب یم یصخشم لکش هک ،تسا ییاه شور ،تسا ییاه کینکت ،متسه شلابند هب نم هچ نآ ،سکعرب
 لقادح ،مدرم هک تسا زیگنا بجعت و .درف و عامتجا نیب طابترا زا یا هزات عون نیا هب و دیدج یسایس تینالقع
 ،فیرعت موزل ،دش یم یقلت یمهم عوضوم تموکح هلاسم توافتم لیالد هب هک ،هسنارف و ناملآ لثم ییاهروشک رد
 یدیدج یاه کینکت موزل ؛دنتخانش تیمسر هب ار تردق دیدج یژولونکت نیا حیرص رایسب یهد نامزاس و فیصوت
 نیا .دنداد مسا نآ هب و دنتخانش تیمسر هب ار شموزل اه نآ .دوش عامتجا بذج تسناوت یم درف نآ طسوت هک
 رایسب ،سیلپ ،یسیلگنا تغل ینعم منک یم رکف ( .`یاستیلپ` یناملآ هب و `سیلپ` تسه یوسنارف رد مان
 و سیلپ یاه تغل زا یناملآ و یوسنارف رد هچ نآ زا یرتهب فیرعت و مینک یعس اقیقد تسیاب یم ).تسا توافتم
 .میهد هئارا دش یم هدیمهف یاستیلپ
 قالطا یرگید زیچ هب نونکات مهدزون نرق زا لقادح اریز ،تسا زیگناربامعم یناملآ و یوسنارف تاغل نیا یانعم
 هدوبن یزیچ —مناد یمن اکیرما دروم رد—ناملآ و هسنارف رد لقادح هک صاخ رایسب یا هسسوم هب ؛دنا هدش یم
 و سیلپ تاغل ،مهدجیه نرق رخآ ات مهدزناش نرق رخآ زا اما .دشاب هتشاد یبوخ یلیخ ترهش هشیمه هک
 مدرم تقوره نامز نیا رد .تسا هتفرگ یمربرد ار یقیقد رایسب یانعم نامزمه و هدرتسگ رایسب یانعم ،یاستیلپ
 بوچراچ رد تلود کی هک دندرک یم تبحص یصاخ یاه کینکت هرابرد اه نآ ،دندرک یم تبحص سیلپ هرابرد
.دنک هرادا دندوب دیفم ایند یارب رایسب هک یدارفا ناونع هب ار مدرم دوب رداق نآ هلیسو هب تموکح
 رد هک تسا نیا راک نیرتهب منک یم رکف ،مینک لیلحت ار ندرک هرادا دیدج یژولونکت نیا رتشیب یمک هک نیا یارب
 کی ناونع هب :مینک هاگن نآ هب دریگب شا خیرات رد و شا هعسوت رد تسا رداق یژولونکت ره هک یلصا لکش هس نآ
 هب سپس و ؛یقیقح یتاسسوم یارب یدعاوق ای شور کی ناونع هب سپس ؛هلضاف هنیدم کی ،میوگب رتهب ای ،ایور
.)کیمداکآ نیلپیسید( یهاگشناد هتشر کی ناونع
 کینکت هرابرد نارود نآ رد هک یرظن زا دنک یم مهارف مهدفه نرق زاغآ رد بوخ یلاثم نیام ود یِووکرت ییول



.)کیمداکآ نیلپیسید( یهاگشناد هتشر کی ناونع
 کینکت هرابرد نارود نآ رد هک یرظن زا دنک یم مهارف مهدفه نرق زاغآ رد بوخ یلاثم نیام ود یِووکرت ییول
̀ La Monarchie aristo-democratique (1611)` ،شباتک .تشاد دوجو ندرک هرادا ِینامرآای یناهج
 قالخا و یندم مارتحا هک دوب نآ سیلپ هفیظو .داهن شیپ ار سیلپ یاه تردق و تیریدم تردق ندرک یصصخت
  .دهد شرورپ ار یمومع
 اب شراک اه نآ زا اتود ؛دشاب مظن و نوناق ظفح یارب سیلپ یاروش راهچ ناتسا ره رد هک درک داهنشیپ یِووکرت
 یگدنز هدنزاس و لاعف و تبثم هوجو زا یرادهگن شا هفیظو اروش نیلوا .رگید لئاسم اب رگید یاتود و دوب مدرم
 ار درف ره قیالع و اهدادعتسا قیقد یلیخ هک نیا اب ،تشاد راک لیصحت و میلعت اب اروش نیا ،رگید ترابع هب .دوب
 جنپ و تسیب نس زا شیب صخش ره .دیامزایب ناش یگدنز ناوا زا ار ناکدوک دادعتسا تسیاب یم .دنک نییعت
 یاه هدنام سپ ار هیقب ؛داد یم ناشن ار شلغش و شیاهدادعتسا هک دشاب هدش مان ِتبث یرتفد رد دیاب لاس
 .دنتسناد یم هعماج شزرا یب
 هک نسم دارفا و میتی یاه هچب ،اه هویب ،ارقف ،ینعی ،دوب یگدنز یفنم هوجو هب یگدیسر شا هفیظو مود یاروش
 ؛دش یم ادیپ دیاب ناشیارب لغش هک دوب یم مه یمدرم نارگن تسیاب یم نینچمه .دنتشاد زاین کمک هب همه
 مزال و ،تشاد زاین یلام کمک هب ناشیاه تیلاعف هک اه نآ ،دنشاب نادرگیور ندرک راک زا دوب نکمم هک ییاه نآ
 تشادهب بقارم تسیاب یم نینچمه .دهد ضرق ای دشخبب لوپ دنمزاین مدرم هب هک دنک هرادا ار کناب یعون دوب
 همیب یعون دیاب و ،لیس و یزوس شتآ لثم یحناوس و ،یرسم یاه یرامیب ،اه یرامیب بقارم ،دشاب مدرم یمومع
.دنک تیامح حناوس نیا لباقم رد ار اه نآ ات درک یم هرادا مدرم یارب ار
 دوب رارق هچ هک درک یم صخشم دیاب .درک یم ادیپ صصخت ناگدننکدیلوت سانجا و اهالاک رد دیاب موس یاروش
 .دوب سیلپ یتنس یاه تیلوئسم زا هک درک یم لرتنک ار دتسوداد و اهرازاب دیاب نینچمه .هنوگچ و دوش دیلوت
 هچ نآ ،ثاریم ،یصوصخ کلم ،اج ،هقطنم ینعی ،دشاب هتشاد تراظن `نیمز` رب دوب رارق مراهچ یاروش
 و ،یمومع یاه نامتخاس ،اه هناخدور ،اه هداج ، کالما هب طوبرم قوقح رب نینچمه و ،هدش هتخورف ،هدشادها
 .هریغ
 جیار رایسب نامز نیا رد هک تسا یسایس یاهرهش نامرآ تایصوصخ هباشم هتشون نیا تایصوصخ زا یرایسب
 رصاعم تموکح ناهرب هرابرد یرظن گرزب یاه ثحب اب نینچمه اما .دوب جیار مهدزناش نرق زا یتح و ،دوب
 رد هچ نآ زا تسا بوخ رایسب یا هنومن .تشاد دوجو اه یهاشداپ یرادا نامزاس هرابرد هک ییاه ثحب ،تسا
.دوش یم هرادا بوخ هک دش یم هتخانش یتموکح ،خیرات زا نارود نیا
 هک نانچ دوش یم رهاظ یرادا تروص هب “سیلپ” هک دهد یم ناشن لوا ؟دهد یم ناشن ار یزیچ هچ هتشون نیا
 ار رگید تارادا نآ یمامت لصا رد اما .یلام هریاد و ،شترا ،تلادع ناوید اب تسا هارمه شا یتموکح تسایر
 اه نآ هک یزیچره هب ،دوش یم هدیشک مدرم طیارش همه هب” ،دیوگ یم یِووکرت هک روط نامه و ،دریگ یمربرد
“.دوش یم یماظتنا یاهورین و ،یلام عبانم ،یرتسگداد لماش شراک هطیح .دنهد یم ماجنا
 .صاخ رایسب یرظن هطقن زا اما ،دوش یم زیچ همه لماش ینامرآ تموکح نیا رد سیلپ ،دینیب یم هک نانچ سپ
 دوخ سیلپ هک هچ نآ .دنوش یم روصتم دنراد مه هب تبسن هک یا هطبار رد ینامرآ تموکح نیا رد ءایشا و مدرم
 نآ ،دننک یم دیلوت هچ نآ ،ییاراد اب اه نآ طابترا ،تسا ورملق کی رد مدرم یتسیزمه دنک یم لوغشم نآ هب ار
 و ،اه یرامیب ،دننک یم یگدنز هنوگچ اه نآ هک دریگ یم رظن رد نینچمه .هریغ و ،دننک یم لدبودر رازاب رد هچ
 یناسنا دنک یم یگدیسر نآ هب سیلپ هچ نآ ،هصالخ روط هب .دنک ریگرد ار اه نآ تسا نکمم هک ییاه هثداح
 ناسنا سیلپ یلصا فده” ،دیوگ یم وا .درب یم راک هب ار ریظن یب یترابع یِووکرت .هدنزاس و ،لاعف ،هدنز تسا
“.تسا
 رارق هک مسرب راصق یاهازسان نآ زا یکی هب ات ما هتخاس مدوخ زا ار ترابع نیا دینک رکف هک منارگن یمک هتبلا
 جیاتن زا افرص ناسنا میوگ یم دینکن لایخ .تسا یِووکرت هتفگ نیع ترابع نآ اما ،دشاب نم بوبحم شور تسا



 رارق هک مسرب راصق یاهازسان نآ زا یکی هب ات ما هتخاس مدوخ زا ار ترابع نیا دینک رکف هک منارگن یمک هتبلا
 جیاتن زا افرص ناسنا میوگ یم دینکن لایخ .تسا یِووکرت هتفگ نیع ترابع نآ اما ،دشاب نم بوبحم شور تسا
 رد یخیرات رییغت کی ،تسا مهم سیلپ یلصا فده ناونع هب ناسنا ی هدیا نیا رد هچ نآ .تسا سیلپ یبنج
 زا دوب ترابع یلادوئف تردق هک میوگب نینچ مناوت یم قیقد نادنچ هن یلکش هب .تسا دارفا و تردق نیب یاه هطبار
 یصخش فیاظو ای ،ماقم ،دلوت لیلد هب یقوقح یاه هطبار هب اه نآ هک اج نآ ات ،یقوقح یاه مدآ نیب یاه هطبار
 ناش یقوقح بلاق رد هن دارفا اب ات دنک یم عورش تلود ،دراو هزات ِسیلپ ِتموکح نیا اب اما ،دندوب لوغشم
.تسا هدنز یدوجوم و ،دنک یم دتسوداد ،دنک یم راک هک ،ناسنا ناونع هب هکلب ،دشاب هتشاد راکورس
 رصتخم لاح نیع رد و قیقد و لماک یا هعومجم ام .میدرگرب یرادا یاه شور هب و تیعقاو هب ایور زا دییایب لاح
 رد ار سیلپ یلصا تاررقم کیتامتسیس روط هب و تسا هدش هتشون هسنارف رد مهدجیه نرق عورش رد هک میراد
 .یندم نیمدختسم یارب تسا هدش مظنم یدپولکیسنا ای امنهار هچرتفد یعون .دهد یم هئارا هسنارف یهاشداپ
 رد ار ``Traite de la police (1705) سیلپ یدپولکیسنا نیا هک دوب رمالد .ن امنهار هچرتفد نیا هدنسیون
 ،مراهچ لصف ؛تشادهب ،موس لصف ؛تسا تایقالخا مود لصف ؛تسا بهذم لوا لصف .دنک یم بترم لصف هدزای
 ؛یمومع تینما ،مشش لصف ؛یرهش یاه نامتخاس و ،اه نابوتا ،اه هداج ،مجنپ لصف ؛تاکرادت و تازیهجت
 لصف ؛اه هناخراک ،مهن لصف ؛تراجت ،متشه لصف ؛)مولع و اهرنه ،یبیرقت روط هب( دازآ یاهرنه ،متفه لصف
 ار هسنارف یرادا شور ،وا زا دعب و رمالد یارب ،هچرتفد نیا .ارقف ،مهدزای و ؛هناخراک نانکراک و همدخ ،مهد
 ،دازآ یاهرنه ،تشادهب ،تایقالخا هک ،ارقف ات هتفرگ بهذم زا ،دوب سیلپ راک هطیح ،هچرتفد نیا .داد یم لیکشت
 رصتخم و قیقد یاه هعومجم ای اه هلاسر رتشیب رد ار یدنب هقبط نیمه .تفرگ یمربرد مه ار هریغ و هریغ و
 و یماظن یاهورین زا ریغ هب ،یِووکرت ینامرآ تموکح دننام هب ،دینیب یم هک نانچ .دیبای یم سیلپ هرابرد
.دنک یم یگدیسر زیچ همه هب ارهاظ سیلپ ،میقتسم تایلام و ،یرتسگداد
 کینکت رد ای و یبهذم موسر رد تلاخد قطنم دوب هچ ؟دوب هچ هسنارف یرادا یعقاو شور ،رظن هطقن نیا زا لاح
 هب خساپ رد یمک هک دسر یم رظن هب رمالد ؟اه هار هکبش رد ای هنادنمشیدنا یگدنز رد ،مک سایقم رد دیلوت یاه
 دوش یم طوبرم ناسنا یداش هب هک یزیچ ره هب دیاب یم سیلپ” ،دیوگ یم یهاگ .دنک یم لمات لاوس نیا
 و “،دنک یم یگدیسر دهد یم مظن هعماج هب هک یزیچره هب سیلپ” ،دیوگ یم رگید یاهاج رد “.دنک یگدیسر
 ،دیوگ یم رگید ییاج رد زاب و “.تسا یراج مدرم نیب” هک تسا یعامتجا یاه طابترا “هعماج” زا شروظنم
 نیا نم رظن هب .تسا نیرت لیصا نوچ مراد هگن مهاوخ یم هک تسا یفیرعت نیا .دنک یم تراظن یگدنز رب سیلپ
 هک تسا دنک یم یرادهگن یگدنز زا هک سیلپ فیرعت نیمه رب و ،دشخب یم حوضو ار رگید فیرعت ود نآ فیرعت
 زا هتبلا هن ،دراد راکورس بهذم اب سیلپ .دیوگ یم نینچ سیلپ هناگ هدزای فادها هرابرد وا .دراد رارصا رمالد
 ظفح هب سیلپ ،تشادهب و تازیهجت هب یگدیسر رد .هعماج یقالخا تیفیک هاگن زا هکلب مگد یسکدوترا رظن هطقن
 یگدنز تالیهست اب سیلپ ،یمومع مظن و ،ارقف ،نانکراک ،اه هناخراک ،تراجت دروم رد .دنک یم یگدیسر ناج
 فده یگدنز ،هصالخ روط هب .تسا یگدنز تذل فده ،اه یمرگرس و ،تایبدا ،رتائت هب یگدیسر رد .دراد راکورس
 یزیچ عون هس اه نآ :تسا یفاضا و تسین بجاو هچ نآ و ،تسا دیفم هچ نآ ،تسا بجاو هچ نآ .تسا سیلپ
 مدرم هک نیا ،دننام یم هدنز افرص مدرم هک نیا .میرب راک هب یگدنز رد میناوت یم هچ نآ ای ،میراد مزال هک تسا
 تسا نامه اقیقد نیا :دنور یم شیپ ندرک یگدنز ای ندنام هدنز طقف زا رتهب یتح مدرم هک نیا ،دننک یم یگدنز
.دنک نیمضت  دیاب سیلپ هک
 هک روط نامه ،لوا .دراد تیمها تاهج یلیخ زا نم رظن هب یوسنارف یرادا شور ندرک کیتامتسیس نیا
 هژورپ هارمه هب اما ،تسا یمیدق یفسلف مسر کی ،هتبلا هک ،اهزاین ندرک یدنب هقبط یارب تسا یشالت ،دینیب یم
 رد حرطم ِزت .تموکح یارب ندوب دیفم نازیم و دارفا یارب ندوب دیفم نازیم نیب یگتسبمه ِندرک صخشمِ ینف
 و ،دشاب بجاو تموکح یارب تسا نکمم ،تسا یفاضا و یحطس دارفا یارب هچ نآ هک تسا نآ رمالد باتک
 زا هک مناد یم بوخ .دزاس یم یسایس تیدوجوم کی ناسنا یداش زا رمالد هک تسا نآ مود مهم هتکن .سکعلاب
 اه تلود یمئاد فده تسیاب یم مدرم یداش هک دنتفگ یم و دنتسناد یم همه یبرغ یاهروشک رد هفسلف عورش



 زا هک مناد یم بوخ .دزاس یم یسایس تیدوجوم کی ناسنا یداش زا رمالد هک تسا نآ مود مهم هتکن .سکعلاب
 اه تلود یمئاد فده تسیاب یم مدرم یداش هک دنتفگ یم و دنتسناد یم همه یبرغ یاهروشک رد هفسلف عورش
 کی افرص یداش نونکا  .دش یم روصتم ،بوخ اعقاو ِتلود کی رثا ای هجیتن ناونع هب یداش تقو نآ اما ،دشاب
 هجیتن کی افرص و ،تسا رازبا کی ،تسا طرش کی .تسا تموکح هعسوت و اقب همزال دارفا یداش .تسین هداس رثا
 طقف هن تموکح هک دیوگ یم رمالد ،موس و .دیآ یم رد تموکح تردق یارب یرصنع لکش هب مدرم یداش .تسین
 و هعماج .هعماج اب هکلب ،دننک یم یگدنز مه اب هک اه نآ زا یرایسب هب ای ،دشاب هتشاد راک اه ناسنا اب دیاب
 عوضوم و ،یلصا فده نونکا ناش یعامتجا یاه هطبار همه اب دارفا ،یعامتجا تادوجوم ناونع هب اه ناسنا
.تسا سیلپ یارب یلصا
 یقیقح یرادا شور کی افرص رگید .دش لیدبت نیلپیسید کی هب “سیلپ” ،رتمک همه زا هن اما رخآ تسد ،کنیا و
 مان اب ار نآ .تغل نیا کیمداکآ یانعم هب دوب مه نیلپیسید کی هکلب ایور کی طقف هن ،دوبن

`Polizeiwissenschaft`)نگنیتوگ صوصخ هب ،دندرک یم سیردت ناملآ فلتخم یاه هاگشناد رد )سیلپ ملع. 
 ناراکتمدخ هک دوب نگنیتوگ رد هک نوچ ،تسا هدوب مهم تیاهن یب اپورا یسایس خیرات یارب نگنیتوگ هاگشناد
 ققحت ار ریبک نیرتاک ای مود فزوج تالوحت دوب رارق هک ییاه نآ اقیقد ،دندید میلعت سور و ،شیرتا ،سورپ یندم
.دندوب ربخاب `سیلپ ملع` نیا یاه هتخومآ زا ،نوئلپان عمج رد اصوصخم ،یوسنارف یرایسب و .دنشخب
 هتشون`سیلپ ملع` نایوجشناد یارب تسامنهار هچرتفد یعون میراد سیلپ یاه هتخومآ یارب هک یدهاش نیرتمهم
 یارب هچرتفد نیا رد ،باتک نیا رد .)سیلپ یازجا( `Elements of Police` ناونع اب ،یتسوی نوف
 یگدنز هعماج رد هک یدارفا زا یرادهگن ینعی ،تسا هدش فیرعت رمالد دننام زونه سیلپ فده ،نایوجشناد
 ار یعوضوم تسخن وا .دهد یم نامزاس رمالد زا توافتم رایسب ار شباتک یتسوی نوف ،لاح نیا اب .دننک یم
 ود تحت ار نآ وا .تموکح یکاخ ورملق ینعی “،تموکح ینیمزرس ییاراد” دیوگ یم شهب هک دنک یم یسررب

 نیا یناسک هچ و ،)روشک لباقم رد رهش( دنا هدرک تماقا نآ رد مدرم هنوگچ :دریگ یم رظن رد توافتم تروص
 یتسوی نوف سپس .)هریغ و ،اه نآ ترجاهم ،تایقالخا ،تشادهب ،دشر ،مدرم دادعت( دنا هدرک لاغشا ار یحاون

 ار یلئاسم هک ،اه نآ عیزوت و ،اهالاک دیلوت ،اهالاک ینعی ،دنک یم لیلحت ار “ یصوصخ یاه ییاراد و لاوما”“
 صاصتخا دارفا راتفر هب شا یسررب تمسق نیرخآ ،هرخالاب و .جیار لوپ و ،رابتعا ،هنیزه لیبق زا دوش یم لماش
.دنراذگب مارتحا نوناق هب دنرداق هنوگچ و ،ناش تقادص ،ناش یلغش یاه ییاناوت ،اه نآ قالخا ،دراد
 یا همدقم ات درک ادیپ لوحت سیلپ هنوگچ هک نیا زا تسا یرت هتفرشیپ بتارم هب ناشن یتسوی نوف رثا نم رظن هب
 نوف هک تسا نآ لیلد نیلوا .تسا دوجوم رکف نیا یارب یددعتم لیالد و ،تشون دوخ یدپولکیسنا رب رمالد هک
 die`( تسایس هچ نآ و دناوخ یم )`die Polizei`( سیلپ هچ نآ نیب دوش یم لئاق یمهم زیامت یتسوی

Politik`( نانمشد هیلع رب تموکح ِگنج رد .تسا تموکح یفنم لمع اساسا وا یارب تسایس .دهن یم مان 
 نانمشد هیلعرب شترا و یلخاد نانمشد هیلع رب نوناق زا هدافتسا اب ،دوش یم هصالخ شا یجراخ و یلخاد
 هحلسا هن شراک رازبا .دراد یتبثم شقن ،سکعرب )`Polizei`( سیلپ هک دهد یم حیضوت یتسوی نوف .یجراخ
 هک ،دشاب هزات هک تسا یزیچ دیلوت یمئاد شیازفا سیلپ فده .دنک یم عنم هن و دنک یم عافد هن ،نوناق هن تسا
 هکلب ،نوناق هار زا هن ،دنک یم هرادا سیلپ .دهد هعسوت و شرورپ ار تموکح تردق و نادنورهش یگدنز تسا رارق
 لمع زا هک کیتیلوپ نیب ییانعم زیامت هچرگا یتح .دارفا راتفر رد تبثم و ،یمئاد ،صوصخم یتلاخد هلیسو هب
 ناگژاو و یسایس ثحب زا دوز یلیخ دنک یم نیمضت ار تبثم لامعا هک یازتیلوپ و دنک یم ینابیتشپ یفنم یاه
 نامه ،نوناق لکش زا لقتسم یتح ،یعامتجا یاهدنیآرف رد تموکح یمئاد تلاخد هلاسم ،دش دیدپان یسایس
 ثحب ،نونکات مهدجیه نرق نایاپ زا .تسا یسایس نیرفآ هلاسم و ام نردم تسایس هصخشم ،دیناد یم هک روط
 نیا زا ،هریغ و ،)نوناق ییامرفمکح(`Rechtsstaat` ،)سیلپ تموکح( `Polizeistaat` ،مزیلاربیل هرابرد
 یفنم یاه لمع طقف تسا نکمم تموکح هک نیا ناکما زا ،دریگ یم همشچرس تموکح یفنم و تبثم لمع هلاسم
.دشاب هتشادن مدرم راتفر رد تلاخد یارب یتردق تسا نکمم و ،تبثم یاه لمع هن و دشاب هتشاد ار



 یفنم یاه لمع طقف تسا نکمم تموکح هک نیا ناکما زا ،دریگ یم همشچرس تموکح یفنم و تبثم لمع هلاسم
.دشاب هتشادن مدرم راتفر رد تلاخد یارب یتردق تسا نکمم و ،تبثم یاه لمع هن و دشاب هتشاد ار
  یسایس و یرادا لنسرپ رد هدوب راذگ ریثات رایسب هک تسا دوجوم یتسوی نوف موهفم نیا رد مه یرگید مهم هتکن
 موهفم ،یتسوی نوف باتک یلصا میهافم زا یکی .مهدزون نرق عورش و مهدجیه نرق رخاوا رد ییاپورا یاهروشک
 بوخ یلیخ .دوش تفای سیلپ هرابرد رگید یاه هلاسر زا کیچیه رد موهفم نیا منک یمن رکف نم و ،تسا تیعمج
 ،تیعمج مان تحت هک مینک هجوت دزرا یم اما ،دوب هدرکن عارتخا ار تغل ای هدیا یتسوی نوف هک مناد یم
 مامت وا .دندرک یم فشک دنتشاد ناسانش تیعمج نامز نامه رد هک دروآ یم باسح هب ار یزیچ یتسوی نوف
 هب سکعلاب و ،تسا هتسباو نآ رب تیعمج هک دنیب یم یطیحم لکش هب ار تموکح یداصتقا ای یکیزیف یازجا
 هریغ و ،عتارم ،اه لگنج ،اه هناخدور زا مه یِووکرت دننام ینایارگ نامرآ و یِووکرت هتبلا .تسا هتسباو تیعمج
 تیعمج ،یتسوی نوف یارب .دروآ هارمه هب دمآرد و تایلام تسا رداق هچ نآ ناونع هب اساسا اما ،دنا هدرک تبحص
 عون ود نیا نیب هدنز یاه طابترا نیا دیاب یم تموکح و ،دنرگیدکی اب هدنز طابترا کی رد هراومه تسیز طیحم و
 تیعمج ،مهدجیه نرق رخآ رد سیلپ یعقاو فده هک مییوگب نینچ میناوت یم نونکا .دنک هرادا ار هدنز دوجوم
 رب ار شتردق .دنک یرادهگن تیعمج کی لکش هب ناسنا زا اساسا دیاب یم تموکح ،رگید ینابز هب ای ؛تسا
 .دشاب تسایسویب کی دیاب یم ،بیترت نیا هب شتسایس و ،دریگ یم راک هب هدنز تادوجوم بلاق رد هدنز تادوجوم
 هب و .تسین رتشیب نیا زا یزیچ تیعمج و دنک یم یرادهگن هک تسا تموکح ِدوخ رطاخ هب تیعمج زا تموکح
 دوش یم تسایسویب سوکعم سپ .دنک یخالس ار نآ ،دش مزال رگا هک دراد ار قح نیا تموکح ،بیترت نیا
  .تسایس-گرم
 زا ،یتسوی نوف ات ورتوب زا .امنهار مئالع و دنا یداهنشیپ یاه حرط طقف اه نیا هک مناد یم بوخ یلیخ ،بخ
 یسایس یژولونکت هب هک ار یسایس تینالقع کی هعسوت لقادح میناوت یم ،مهدجیه نرق رخآ ات مهدزناش نرق رخآ
 ناونع هب ناسنا هدیا ات دراد ار شدوخ تبقاع و شدوخ تعیبط ،تموکح هک هدیا نآ زا .مینزب سدح تسا لصتم
 رد تموکح رتشیب هچره تلاخد میناوت یم ،طیحم کی اب طابترا رد تیعمج زا یئزج ناونع هب ناسنا ای هدنز یدرف
 نکمم یاه هتشر هعسوت و یریگ لکش و ،یسایس تردق یارب یگدنز لئاسم رتشیب هچره تیمها ،دارفا یگدنز
 تیعمج کی نیب طباور و ،تیعمج نورد یدرف ِراتفر هلاسم اه نآ هک اج نآ ات ،ار یسایس و یعامتجا مولع یارب
.مینک هدهاشم ،دنروآ یم باسح هب ار شطیحم و هدنز
 لیلحت ار یسایس تینالقع ناوت یم ،لوا .میوگب مدرک یعس هک هچ نآ منک هصالخ هاتوک یلیخ دیهد هزاجا لاح
 رگید یاه لکش اب یسایس تینالقع نیا هتبلا .درک لیلحت ار یملع تینالقع ره ناوت یم هک روط نامه ،درک
 هتسباو یکینکت و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا یاهدنیارف هب یدایز دح ات شلوحت و هعسوت .تسا لصتم تینالقع
 هشیر یسایس تینالقع هک اج نآ زا .تسا شدوخ صاخ و تساه یژتارتسا و تاسسوم لد رد هراومه .تسا
 ظاحل زا مه ،میریگ یم یهیدب ام هک تساه هدیا و تاسسوم ،فلتخم یاه هنوگ زا یدهاوش ،اه هیضرف یرایسب
 هک ار نام یسایس تینالقع ِیخیرات لیلحت نیا ،میرب ولج ار یخیرات دقن نیا هک تسا مهم یلمع مه و یرظن
 یاه باختنا نیبام یاه ییارگاو زا توافتم نینچمه و یسایس یاه هیرظن هرابرد ثحب زا توافتم تسا یزیچ
 هب هکلب یسایس ریغ یرکف شور کی هب هن دیاب یم اهزور نیا ،مهم یسایس یاه هیرظن تسکش .توافتم یسایس
 .دماجنایب هدوب نرق نیا لوط رد نامرکفت یسایس شور هچ نآ یسررب کی
 هن و تسا تسایس رطاخ هب هن الامتحا یسایس یاه هیرظن تسکش ،جیار یسایس تینالقع رد هک میوگب دیاب
 رد ام نردم تینالقع یلصا تیصوصخ .دنراد هشیر نآ رد اه نآ هک تسا یتینالقع عون لیلد هب هکلب ،اه هیرظن
 یتح نم .شنماوژروب ییارگدرف شیادیپ هن ،تسا درس یاهالویه همه ِنیرتدرس نآ ،تموکح راتخاس هن ،هاگن نیا
 یلصا تیصوصخ نم رظن هب .تسا یسایس تیمامت رد دارفا ندرک هچراپکی یارب موادم یشالت هک میوگ یمن
 هجیتن ،تیمامت کی رد ای هعماج کی رد دارفا ندش هچراپکپ نیا هک تسا تیعقاو نیا رد ام یسایس تینالقع
 میناوت یم هک تسا رظن هطقن نیا زا .تسا تیمامت نیا تیوقت و رتشیب هچره ییارگدرف نیب موادم یگتسبمه
.دوش یم هدرمش زاجم مظن و نوناق نیب ضقانت رد نردم یسایس تینالقع ارچ میمهفب



 میناوت یم هک تسا رظن هطقن نیا زا .تسا تیمامت نیا تیوقت و رتشیب هچره ییارگدرف نیب موادم یگتسبمه
.دوش یم هدرمش زاجم مظن و نوناق نیب ضقانت رد نردم یسایس تینالقع ارچ میمهفب
 مظن کی هب ،یرادا متسیس کی هب مظن و ،دوش یم هداد تبسن ییاضق متسیس کی هب هشیمه فیرعت قبط نوناق
 نینچمه و دوب مهدفه نرق عورش ینامرآ یاه تموکح نآ همه هدیا اقیقد هک دوش یم هداد تبسن ،تموکح صاخ
 هدوب اه نآ یایور هک مظن و نوناقِ نتخاس قفاوم نم رظن هب .مهدجیه نرق یعقاو یرادا ناریدم نامه ِدوخ ی هدیا
 ،دینک نآ ققحت رد یعس یتقو هک نوچ تسا نکمم ریغ مظن و نوناق نداد یتشآ .دنامب ایور کی دیاب یم تسا
.تسا تموکح هب قلعتمِ مظن رد نوناق یزاس هچراپکی لکش هب طقف
 تینالقع نیا عورش زا ،دینک یم هظحالم هک نانچ ،دناوت یمن یعامتجا مولع شیادیپ :تسا نیا نم هتکن نیرخآ
 دنیارف زا یسانشداژن هک دنناد یم همه .دوش هتشاد هگن ادج دیدج یسایس یژولونکت نیا و دیدج یسایس
 رکف نم ،هباشم یتروص هب .)دشاب یتسیلایرپما ملع کی هک تسین ینعم نآ هب هک( دش عورش ندرک هزینولوک
 لکش هب—مینک یم راک و مینک  یم تبحص هک ،هدنز تادوجوم ناونع هب ام رگا—ناسنا رگا هک منک یم
 یژولونکت نیا تیدوجوم رد هکلب یژولوئدیا کی رد هن دیاب یم ار لیلد ،دمآرد یددعتم ِتوافتم مولع یارب یعوضوم
.مینک وجتسج ،میا هداد لکش نآ هب دوخ عماوج رد هک یسایس
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        باتک نیا هرخوم ؛تنامرو هاگشناد رد وکوف لشیم ینارنخس نیرخآ زا سابتقا
 هب ارم رفس و دندرک توعد هاگشناد نیا هب ارم هک نانآ هب تبسن مراد ینادردق ساسحا ردقچ میوگب مهاوخ یم
.نتاه تپ روسفورپ ،نمتاگ کاه روسفورپ ،نیترام رتول روسفورپ ،رووک یتل تندیزرپ :دندرک میظنت ناکم نیا
 ،مدرک تاقالم تنامرو )تلایا( رد ،نتگنیلرب )رهش( رد یتح ای هدحتم تالایا رد ار دارفا یخرب ادتبا نامه رد یتقو
 هک مهد نیا زج یخساپ متسناوت یمن ،هتبلا و “؟دییایب نتگنیلرب هب دیتفرگ میمصت هک دش هچ” ،دش لاوس نم زا
 هک متفرگ یتسرد میمصت مناد یم .مشاب هتشاد یرگید خساپ مناوت یم منک یم سح نالا اما “؟هن هک ارچ بخ”
 ،میداد ماجنا یملع تئیه اب رانیمس رد هک یتاعلاطم :مدرب تذل مرفس زا ارچ هک مراد یناوارف لیالد .میایب اج نیا
 وگتفگ یهاگ و ندناوخ هب هناخباتک رد هک ییاه تعاس ،اهوجشناد اب ثحب ،فلتخم یاه هدکشناد اب تاسلج
 و نیرت تحار نم رظن هب هک منک تاقالم یلکش هب اهوجشناد و دیتاسا اب هک داد ار تصرف نیا نم هب ،تشذگ
 یلک یلیخ هاگدید نامه رد نامرتشیب هک ما هدیسر مهف نیا هب اه تاقالم نیا قیرط زا .دیآ یم نیرت هدزابرپ
 گنهرف رد شواک موزل و ،یا هتشر نیب قیقحت ندوب دیفم ،میتسه میهس نام یرکف ِراک ِفده و ینعم هرابرد
.رکب یاهراک و تیقالخ یارب دازآ ییاضف ندرک زاب روظنم هب نامدوخ
 .تسا هدوب تبثم رایسب یا هبرجت نم یارب .مشاب هتشاد نتگنیلرب رد بوخ رایسب یمایا دش ثعاب نآ همه
.مرکشتم
 وکوف لشیم


