
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  )1(طول عمر نظام 
  

 سيد رضا حسينی نسب: نويسنده
 
  

طول عمر دولتهايی که درجهان بر سر کار آمده اند و سپس به ديار عدم شتافته اند، به يک منوال                         
مانند دولت عثمانی ، دولت عباسی، دولت ساسانی ومانند            (بعضی از نظامها     .  نبوده و نخواهد بود    

ا سال به حيات خود ادامه داده و برخی ديگر پس از چند صباحی ، ستاره بختشان به                            صده)  آنها
  . شده اند" جوانمرگ"افول گراييده و 

چه :  مطرح می شود اين است که           "  فلسفه تاريخ اجتماعی   "سؤالی که هميشه در ذهن دانشمندان           
وتاهی عمر دولتهای    عواملی موجب دوام و طول عمر نظامهای دراز مدت ، و چه دالئلی مايه ک                     

چه بايد کرد تا يک حکومت بتواند برای مدت مديدی به حيات خود                     :    ديگر بوده است؟ يا اينکه       
  ادامه دهد؟ 

  
به ياری خداوند اليزال،  در اين نوشتار سعی خواهد شد تا با اشاره  به ديدگاه دانشمندان اين رشته،                     

  .به بررسی اين موضوع حساس و حياتی  بپردازيم
  
 
  لت ،  فردی در مقياس بزرگتردو
  

برخی از دانشمندان بر آنند که دولت نيز مانند يک موجود زنده،  به صورت يک مجموعه کامال                         
به هم پيوسته و با رابطه ای ارگانيک  مانند رابطه اعضاء بدن يک انسان آفريده می شود، و                                   

و چاالک می شود، سپس به       همانگونه که يک موجود زنده ، متوّلد می شود، رشد می کند، جوان                   
پيری می گرايد و سرانجام می ميرد؛ همينطور يک دولت نيز، پس از تأسيس که در حکم توّلد آن                       

است، مراحل مذکور را طی می کند و در پايان عمر خود، به ورطه نيستی می افتد و به تاريخ                                        
حيوان يا يک انسان، برای هميشه       همانگونه که امکان ندارد يک موجود زنده مثل يک            .  می پيوندد 

در حال حيات بماند؛ يک حکومت نيز نمی تواند برای هميشه به زندگی خود ادامه دهد و جاودانی                     
زنده، فقط يک دوره زندگی دارد و قابل تکرار نيست،                   "  ارگانيسم"و همانگونه که يک         .  گردد

  .دد آن امکان پذير نيستهمينطور دوره حيات يک حکومت نيز منحصر به فرد است و زندگی مج
دولت را فردی می شمرده که در مقياس            :  "  اين ديدگاه به افالطون نيز نسبت داده شده است که                 

  ".بزرگتری آفريده شده است
  

  قانون حاکم بر فرهنگها و نظامها
  

"  (دانيلوسکی"  ،  )  Toynbee"  (توين بی "  جمعی از متفّکران و تحليل گران فلسفه تاريخ  مانند               
Danilevsky  (اشپنگلر"   و)  "Spengler  (             اين نظريه را در مورد فرهنگها و تمّدنها نيز تعميم ،
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همانگونه که افالطون، دولت را فردی می دانست که در مقياس بزرگتری            :  آنان می گويند  .  داده اند   
خلق شده است، يک فرهنگ نيز ارگانيسمی است که از قوانين عمومی ديگر ارگانيسمها و                                     

  .  های کامال متحد پيروی  می کندمجموعه
اين گروه از دانشمندان معتقدند که فرهنگ و تمدن مانند شهابی است که ظاهر می شود، اوج                                     

از اينرو، هر فرهنگ و تمدن بسان         .  می گيرد، فرو می افتد و آنگاه برای هميشه ناپديد می گردد                
 بار صورت می گيرد، و پس از         يک موج يا منحنی متحرکی است که اوج و حضيض آن تنها يک              

سقوط نهايی، هرگز دوباره تکرار نمی شود، بلکه مانند هر کالبد زنده ديگری ، شامل دوره های                        
  .ظهور، بلوغ، پيری و مرگ می باشد
عواملی مانند علل زيستی، جغرافيايی و نژادی می توانند تا              :  برخی از اين تحليلگران بر آنند که           

ت آن را تحت تأثير قرار دهند ؛ ولی هرگز نمی توانند دور اجتناب                          حدودی جريان و سير حيا       
  .ناپذير زندگی آن را دگرگون سازند

   )Krober"  (کروبر"  و  )  Sorokin"  (سوروکين"  در برابر اين دانشمندان، تحليلگرانی مانند         
 است که   هيچ فرهنگ و تمدنی به آن مرحله از انسجام اجزاء و اعضاء خود دست نيافته                :  می گويند 

منظومه ای عالی است که مشتمل بر        "  فرهنگ"بلکه    .  معرفی کرد "  ارگانيسم"بتوان آن را همانند     
منظومه های کالنی چون دين، زبان، حقوق، هنرهای زيبا، آداب و رسوم ، انجمنها، اقتصاد،                              

اين مجموعه ها از جهاتی باهم هماهنگ، و از نقطه                        .  سياست و حکومتهای محلی می باشد            
از اينرو، فرهنگ يک جامعه ، از قوانين عمومی يک                      .  هايی با هم ناهماهنگ می باشند           نظر

  .   ارگانيسم فردی پيروی نمی کند
همچنانکه از پژوهشهای     :    می گويد  )  مير محمد شريف    (نويسنده کتاب تاريخ فلسفه در اسالم               

 نظامهای   بر می آيد، بسياری از منظومه های بزرگ فرهنگی يا                       "  سوروکين"و   "    کروبر"
اجتماعی يا تمدنها در دوران حيات خود، که به طور نامعينی طوالنی است، به جای آنکه دارای                         
يک دوره زندگی، يک دوره شکوفايی و يک دوره تنزل باشند، اوج و حضيضهای اجتماعی،                             

 همين نويسنده در مقام ارائه مثالهای عينی برای ديدگاه يادشده،                 .  فکری و سياسی متعددی دارند       
تمدن مصری ، دست کم چهار بار و فرهنگ يونانی، رومی ، بيزانسی چندين                 :    ...  چنين می گويد  

چين و هند نيز دو حرکت بزرگ و خالق داشتند و حرکت                   .  بار ترقی و تنّزل به خود ديده است           
تا قرن  )  هفتم ميالدی (تمدن اسالمی از قرن اول هجری          .  سوم آنها نيز هم اکنون آغاز شده است           

رو به ترقی گذاشت؛ سپس رفته رفته تنزل کرد و با حمله مغول، به                )  يازدهم ميالدی ( هجری   پنجم
با .  حضيض مرگباری در افتاد و آثار عمده عظمت سياسی و فرهنگی آن تقريبا يکسره ويران شد                    

در مرحله دوم ترقی که از آخرين دهه            .  اينهمه، اين تمدن از ميان نرفت و بار ديگر اوج گرفت                
ادامه يافت، در    )  هيفدهم ميالدی (تا پايان قرن يازدهم هجری        )  سيزدهم ميالدی (تم هجری    قرن هف 

سرزمين اسالم، سه امپراطوری از بزرگترين امپراطوريهای جهان ، يعنی امپراطوری عثمانی،                  
هيجدهم (اين مرحله از اعتال بار ديگر از آغاز قرن دوازدهم هجری               .  ايران و هند، استقرار يافت     

رو به افول گذاشت و همچنانکه اين             )  نوزدهم ميالدی  (تا اواسط قرن سيزدهم هجری           )  ميالدی
مطالعه به روشنی نشان خواهد داد، اينک تقريبا در همه سرزمينهای اسالمی ، نشانه هايی از                               

دولتها پديد می آيند و می ميرند، ولی فرهنگها بسان آبهای درهم            .  ...  سومين اوج به چشم می خورد     
. امواج مختلف، هرگز نه چون ارگانيسم پديد می آيند و نه چون ارگانيسم نابود می شوند                       و برهم    

يونان باستان به عنوان دولت مرد؛ اما پس از مرگ، قسمت بزرگی از فرهنگ آن به سراسر عالم                      
 .گسترش يافت و هنوز هم چون عنصر مهمی در فرهنگهای اروپايی به حيات خود ادامه می دهد

ی کوتاه در باره ديدگاه دانشمندان در باره ظهور و سقوط فرهنگها و تمدنها که پشتوانه                   اين بود بحث  
  .دولتها و حکومتها هستند
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  پيشگيری از فروپاشی دولتها

  
دولتهای بزرگ به منظور جلوگيری از سقوط زودرس و تداوم قدرت و سلطه خود، ستادهای                              

تراژيستها و خبرگان و تحليلگران کشور در آن          بزرگترين اس .  مطالعاتی و عملياتی تشکيل داده اند      
ستادها گردهم می آيند و برای تداوم  نظام خود و پيشگيری از فروپاشی آن ، طرحهای الزم را                             

  .ارائه می دهند
آنان می دانند که طول عمر يک دولت، به عوامل گوناگونی بستگی دارد که برخی از آنها قابل                             

بر اين اساس،      .  سترس طراحان و تحليلگران نظام نيستند            پيشبينی هستند و برخی ديگر در د               
استراژيها و برنامه های  دراز مدتی برای مقابله با بحرانهای قابل پيشبينی تدوين می کنند و نيز،                        
گزينه های ممکن را به منظور مقابله با پيشامدهای خارج از محاسبه خود طراحی می نمايند و به                      

  .   ی کنندمسئوالن اجرايی کشور تقديم م
در اينجا به عنوان نمونه، به برخی از تالش دولتها آمريکا و اروپا که در اين زمينه صورت گرفته                    

  : است، اشاره می کنيم
  

  " قلب زمين " تسخير 
  

آمريکا به عنوان سرزمينی گسترده،غنی و حاصل خيز، يکی از کشورهای  بستانکار بود، ولی در                 
بدهکاری آمريکا در پايان      .   کشور بدهکار بزرگ در آمد         طول دهه های اخير، به صورت يک           

اما در اواخر دوره       .  دوره رياست جمهوری جيمی کارتر، در حدود هشتصد ميليارد دالر بود                      
اين .  رياست جمهوری رونالد ريگان، بدهی آمريکا به رقم سرسام آور چهار تريليون دالر رسيد                     

بوش، به  )w(و در زمان رياست جمهوری جرج      بدهکاری همچنان به سير صعودی خود ادامه داد           
 .رقم نجومی هفت تريليون دالر رسيده است

  .بهره اين بدهی در سال، بالغ بر سيصد و پنجاه ميليارد دالر می باشد
بوش به چهار صد و پنجاه ميليارد دالر          )  w(از سويی ديگر، بودجه نظامی آمريکا در زمان جرج          

  .در سال بالغ گرديد
 آمريکا از حدود يکصد سال پيش، طراحی الزم را برای مقابله با بحرانهايی که                          استراتژيستهای

"  (قلب زمين    "  يکی از اين طرحها، تصرف        .  می تواند به سقوط آمريکا بينجامد، انجام داده اند            
Heart Land  (                 است که منابع عمده ثروت و ذخائر بزرگ انرژی و نقاط مهم سوق الجيشی جهان

دولتهای پيشين آمريکا هرکدام در جهت تحقق اين هدف، حرکت کردند             .  ر دارد در آن سرزمين قرا   
و قدمهايی به جلو برداشتند؛ ولی به نظر می رسد دولت کنونی آمريکا در صدد عملياتی کردن و                         

  . اجراء گسترده تر اين طرح می باشد
و "  ب زمين  قل"به زير سلطه در آوردن کشورهای اروپای شرقی به عنوان خاکريزهای اوليه                          

که آمريکا در آن دست باال را دارد، ايجاد پايگاههای نظامی در                       "  ناتو"انضمام آنها به پيمان            
کشورهای آسيای ميانه، حضور گسترده نظامی در خليج فارس، اشغال نظامی افغانستان و عراق؛                  

  . مراحل وصول به اين هدف استراتژيک می باشند
عراق به تنهايی بر اساس ارزيابی های کنونی، دارای ذخاير نفتی            به ياد داشته باشيد که فقط کشور        

  .در حد  سيصد ميليارد بشکه می باشد که ارزش آن در حدود  پانزده تريليون دالر است
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