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  )2(طول عمر نظام 
  

 سيد رضا حسينی نسب: نويسنده
 
  

به حّدی است که حکومتهای قدرتمند جهان، ساالنه        "    طول عمر دولتها  "  اهمّيت بحث     
مبالغ هنگفتی را جهت تحقيق و پژوهش برای شناخت راههای پيشگيری از فروپاشی                

که صدها سال     است که دولت عثمانی نيز      در تاريخ آمده  .  نظام خود ، صرف می کنند      
بر مسند  قدرت باقی ماند ، به اين مسأله اهتمام ويژه ای می ورزيده ؛ و در اين راستا،    

"    مقّدمه ابن خلدون    "  همه کارگزاران و مديران دولت را موظف به خواندن کتاب                      
  . می نموده است

  
 در باره  ماهّيت دولت و طول            در يادداشت نخست، ديدگاه دانشمندان فلسفه تاريخ را           

در آن گفتار، به عنوان مثال به نمونه ای     .  عمر حکومتها، فرهنگها و تمّدنها بيان کرديم      
از اقدام دولت آمريکا در جهت پيشگيری از فروپاشی آن حکومت که انتظارش                                     

را اينک در ادامه بحث، نمونه ای از تالش کشورهای اروپايی           .  می رود، اشاره داشتيم   
نيز که به منظور افزايش طول عمر حکومتهای سرمايه داری آن قاره صورت پذيرفته              

  : است، ياد آور می شويم
  

  پيشگيری از سقوط نظامهای سرمایه داری در اروپا
  

.           ميالدی رخ داد         1873نخستين بحران نظامهای سرمايه داری اروپا در سال                           
قتصادی خود، پيشبينی کرده بود که دولتهای       در تحليل های سياسی و ا     "  کارل مارکس "

سرمايه دار در اروپا سقوط خواهند کرد و توليد انبوه و محدوديت بازار مصرف و                        
تعارض ميان منافع سرمايه دار و کارگر، زمينه را برای فروپاشی نظامهای اروپايی                 

  .فراهم خواهد کرد
پيشگيری از سقوط      سران دولتهای اروپايی با احساس خطر مذکور و به منظور                          

. زودرس دولتهای کاپيتاليستی خود، دست به اقدامهای بنيادين برای  بقاء خويش زدند                
  :در اينجا به نمونه هايی از اقدامهای حکومتهای ياد شده اشاره می کنيم

  
 .سرمايه گذاری وسيع در زمينه تحقيقات و صنايع مادر -1
  

 1



تا اختراعات دوران سازی به      اهتمام ورزيدن به امر پژوهش و فناوری باعث شد            
اختراع ماشين بخار، اتومبيل و امثال آن چهره اروپا  را دگرگون                   .  وقوع بپيوندد 

سرمايه گذاری در عرصه های اساسی کشور مانند شبکه راه آهن، توانست . ساخت
 .روح  تازه ای در کالبد اقتصاد سرزمينهای يادشده بدمد

 
 .های عظيم آنتصرف سرزمينهای جديد و استثمار ثروت -2
  

 کشورهای اروپايی با هجوم به قاره آفريقا و تقسيم آن ميان دولتهای اروپا و چپاول               
خيرات آن توانستند شکنندگی اقتصاد خود را که موجوديت آنها را تهديد می کرد                    

  .جبران کنند
  
  .استعمار کشورها و قبضه کردن بازار مصرف آنها  -3
  

ه قرار دادن بسياری از کشورهای ديگر              دولتهای قدرتمند اروپايی با زير سلط           
جهان، آنها را از پيشرفت در زمينه صنعت و فناوری باز داشتند و بدين وسيله،                        

  . بازار مصرف کاالهای توليدی خود را توسعه دادند
فشار فوق العاده کشورهای اروپايی و آمريکا بر کشورهايی مانند ايران در مسائل               

  .داخير نيز از همين قبيل می باش
  

همچنين دولتهای مذکور به منظور پيشگيری از قيامهای کارگری، سعی کردند              -4
حّد اقل نيازمندی های زندگی کارگران و کارمندان و ديگر اقشار آسيب پذير را      

 .تامين نمايند
   

      مراحل زندگانی یک حکومت
  

اين و اهتمام دولتهای بزرگ به      "  طول عمر نظام  "اينک، پس از تبيين اهميت بحث       
مسأله حياتی، به شرح مراحل زندگی دولتها از ديدگاه دانشمندان فلسفه تاريخ                            

  :اجتماعی می پردازيم
  
  نظریه ابن خلدون     

  
اين دانشمند مسلمان در مقدمه کتاب تاريخ خود، مراحل حيات و زندگانی يک                           

ه حکومت را از زمان توّلد تا هنگام مرگ و فروپاشی آن، به پنج بخش تقسيم کرد                    
  :است
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  :مرحله اول 

  
در اين مرحله، يک دولت پس از توّلد و پيروزی بر حريف، به استحکام ارکان خود                      
همت می گمارد و رئيس حکومت، با توجه به ديدگاههای خود و ساير همفکران و                           

در اين دوره، رهبر . همپيمانان خويش، نظام مديريتی کشور را طراحی و پياده می کند
گوی قوم خويش است و او نيز همفکری و همياری با ياران خود                  حکومت، اسوه و ال    

همچنانکه قبل از پيروزی بر خصم، اين همفکری و همکاری              .  را به اجرا می گذارد      
  .وجود داشته است

  
  :مرحله دوم 

  
در مرحله دوم، روح همفکری و همراهی با هم پيمانان پيشين از کالبد رهبر حکومت،                

تبداد به رأی در وجود او شکل می گيرد و به منظور                   رخت بر می بندد و نوعی اس          
حذف رقيبان و انحصار مملکت داری در نزديکان و خويشاوندان و حلقه تنگی از                          
همفکران خود،  ديگر همپيمانان قبلی خود را می راند و به يارگيری از افرادی ديگر                   

  . ی نيز می شودمی پردازد؛  و طبيعتا در مسير حذف رقيبان، متحمل رنجها و آسيبهاي
  

  :مرحله سوم 
  

در اين مرحله، رهبران حکومت، بودجه و درآمدهای دولت و نظام دخل و خرجها را                  
سامان می دهند  و به پيشبينی مداخل و هزينه ها و اعمال صرفه جويی ها اهتمام                                  

می ورزند و  به تقويت زيرساختها و گسترش اموری که موجب شهرت  آن دولت                           
ند و آثار و بناهای عظيمی را که نشانگر مجد و عظمت آن باشد                               شود می پرداز    

بنيانگذاری می کنند و به تقويت نيروهای نظامی و انتظامی و تامين رفاه حال آنان                          
همت می گمارند تا آثار آن در مالبس و تجهيزات و مانورهای آنان ظاهر گردد و                             

و و مايه بيم دولتهای       وجود آنان موجب فخر و مباهات دولتهای دوست و مسالمت ج                
همچنين در اين مرحله، سران و هيئتهای کشورهای ديگر ونيز             .  معاند و مخالف شود    

رجال و اشراف ملت، به حضور رهبران حکومت بار می يابند و تفقد احوال آنها                             
  .  گسترش می يابد

  
  : مرحله چهارم 
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يگران می گشايند   در گام چهارم، رهبران نظام، درهای آشتی و مسالمت را به روی د               
و تجارب پيشينيان خود را ارج می نهند و در صدد بر می آيند تا کارهای اساسی قبلی                    

  .آنان را ادامه دهند
  

  :مرحله پنجم 
  

در اين مرحله، سردمداران حکومت به اسراف و تبذير در هزينه کردن سرمايه های                   
 خواری و فساد    کشور رو می آورند و نورچشمی های آنان به عيش و عشرت و رانت              

مالی مبتال می شوند و مديران نظام نيز، ولخرجی و تضييع بيت المال را پيشه خود                         
  . می سازند

همچنين در اين برهه ، مسئوليتهای خطير به دست مديران نااليق  و بی کفايت سپرده                    
متقابال، مديران  .  می شود که توانايی و شايستگی الزم را برای اداره آن امور ندارند                  

وانمند و کارآمد به حاشيه رانده می شوند و آنان نيز از حمايت رهبری حکومت                              ت
  .امتناع می ورزند و او را تنها می گذارند

در اين مرحله، پيری آن حکومت فرا می رسد و بيماری مزمنی بر آن مستولی                                         
ر فرو  می شود که ديگر نمی تواند از آن نجات يابد و به دنبال آن، بنيان حکومت مذکو                 

  .می پاشد
  

اين بود چکيده ای از سخنان يک دانشمند فلسفه تاريخ ، در زمينه دوره های پنچگانه و                 
 .مراحل شکل گيری، قّوت، بالندگی ، فرتوتی و زوال حکومتها
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