ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﻈﺎم )(2
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ :ﺱﻴﺪ رﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﯽ ﻧﺴﺐ
اهﻤﻴّﺖ ﺑﺤﺚ " ﻃﻮل ﻋﻤﺮ دوﻟﺘﻬﺎ" ﺑﻪ ﺣﺪّی اﺱﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻡﺘﻬﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ،ﺱﺎﻻﻧﻪ
ﻡﺒﺎﻟﻎ هﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوهﺶ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ راهﻬﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﻧﻈﺎم ﺧﻮد  ،ﺻﺮف ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ ﺁﻡﺪﻩ اﺱﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺻﺪهﺎ ﺱﺎل
ﺑﺮ ﻡﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﺎﻗﯽ ﻡﺎﻧﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻡﺴﺄﻟﻪ اهﺘﻤﺎم وﻳﮋﻩ ای ﻡﯽ ورزﻳﺪﻩ ؛ و در اﻳﻦ راﺱﺘﺎ،
هﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻡﺪﻳﺮان دوﻟﺖ را ﻡﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب " ﻡﻘﺪّﻡﻪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون"
ﻡﯽ ﻧﻤﻮدﻩ اﺱﺖ.
در ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﺨﺴﺖ ،دﻳﺪﮔﺎﻩ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﻳﺦ را در ﺑﺎرﻩ ﻡﺎهﻴّﺖ دوﻟﺖ و ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ ﺣﮑﻮﻡﺘﻬﺎ ،ﻓﺮهﻨﮕﻬﺎ و ﺗﻤﺪّﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻳﻢ .در ﺁن ﮔﻔﺘﺎر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻡﺜﺎل ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای
از اﻗﺪام دوﻟﺖ ﺁﻡﺮﻳﮑﺎ در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺁن ﺣﮑﻮﻡﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش
ﻡﯽ رود ،اﺷﺎرﻩ داﺷﺘﻴﻢ .اﻳﻨﮏ در اداﻡﻪ ﺑﺤﺚ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺗﻼش ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﻳﯽ را
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
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﻈﺎﻡﻬﺎی ﺱﺮﻡﺎﻳﻪ داری اروﭘﺎ در ﺱﺎل  1873ﻡﻴﻼدی رخ داد.
"ﮐﺎرل ﻡﺎرﮐﺲ" در ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺎی ﺱﻴﺎﺱﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ،ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺘﻬﺎی
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.
ﺱﺮان دوﻟﺘﻬﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻡﺬﮐﻮر و ﺑﻪ ﻡﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺱﻘﻮط
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:
 1-ﺱﺮﻡﺎﻳﻪ ﮔﺬاری وﺱﻴﻊ در زﻡﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻡﺎدر.
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اهﺘﻤﺎم ورزﻳﺪن ﺑﻪ اﻡﺮ ﭘﮋوهﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺧﺘﺮاﻋﺎت دوران ﺱﺎزی ﺑﻪ
وﻗﻮع ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد .اﺧﺘﺮاع ﻡﺎﺷﻴﻦ ﺑﺨﺎر ،اﺗﻮﻡﺒﻴﻞ و اﻡﺜﺎل ﺁن ﭼﻬﺮﻩ اروﭘﺎ را دﮔﺮﮔﻮن
ﺱﺎﺧﺖ .ﺱﺮﻡﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﻋﺮﺻﻪ هﺎی اﺱﺎﺱﯽ ﮐﺸﻮر ﻡﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ راﻩ ﺁهﻦ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ
روح ﺗﺎزﻩ ای در ﮐﺎﻟﺒﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺱﺮزﻡﻴﻨﻬﺎی ﻳﺎدﺷﺪﻩ ﺑﺪﻡﺪ.
 2ﺗﺼﺮف ﺱﺮزﻡﻴﻨﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ و اﺱﺘﺜﻤﺎر ﺙﺮوﺗﻬﺎی ﻋﻈﻴﻢ ﺁن.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.
 -3اﺱﺘﻌﻤﺎر ﮐﺸﻮرهﺎ و ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎزار ﻡﺼﺮف ﺁﻧﻬﺎ.
دوﻟﺘﻬﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﺎ زﻳﺮ ﺱﻠﻄﻪ ﻗﺮار دادن ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎی دﻳﮕﺮ
ﺟﻬﺎن ،ﺁﻧﻬﺎ را از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در زﻡﻴﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎز داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺱﻴﻠﻪ،
ﺑﺎزار ﻡﺼﺮف ﮐﺎﻻهﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺧﻮد را ﺗﻮﺱﻌﻪ دادﻧﺪ.
ﻓﺸﺎر ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﻳﯽ و ﺁﻡﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﻡﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان در ﻡﺴﺎﺋﻞ
اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ از هﻤﻴﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻡﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 4هﻤﭽﻨﻴﻦ دوﻟﺘﻬﺎی ﻡﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻡﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻗﻴﺎﻡﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺱﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪﺣ ّﺪ اﻗﻞ ﻧﻴﺎزﻡﻨﺪی هﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻡﻨﺪان و دﻳﮕﺮ اﻗﺸﺎر ﺁﺱﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ را
ﺗﺎﻡﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻡﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ یﮏ ﺣﮑﻮﻡﺖ
اﻳﻨﮏ ،ﭘﺲ از ﺗﺒﻴﻴﻦ اهﻤﻴﺖ ﺑﺤﺚ "ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﻈﺎم" و اهﺘﻤﺎم دوﻟﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﻳﻦ
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
ﺣﮑﻮﻡﺖ را از زﻡﺎن ﺗﻮﻟّﺪ ﺗﺎ هﻨﮕﺎم ﻡﺮگ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺁن ،ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدﻩ
اﺱﺖ:
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ﻡﺮﺣﻠﻪ اول :
در اﻳﻦ ﻡﺮﺣﻠﻪ ،ﻳﮏ دوﻟﺖ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟّﺪ و ﭘﻴﺮوزی ﺑﺮ ﺣﺮﻳﻒ ،ﺑﻪ اﺱﺘﺤﮑﺎم ارﮐﺎن ﺧﻮد
هﻤﺖ ﻡﯽ ﮔﻤﺎرد و رﺋﻴﺲ ﺣﮑﻮﻡﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎهﻬﺎی ﺧﻮد و ﺱﺎﻳﺮ هﻤﻔﮑﺮان و
هﻤﭙﻴﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮﻳﺶ ،ﻧﻈﺎم ﻡﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﻴﺎدﻩ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ دورﻩ ،رهﺒﺮ
ﺣﮑﻮﻡﺖ ،اﺱﻮﻩ و اﻟﮕﻮی ﻗﻮم ﺧﻮﻳﺶ اﺱﺖ و او ﻧﻴﺰ هﻤﻔﮑﺮی و هﻤﻴﺎری ﺑﺎ ﻳﺎران ﺧﻮد
را ﺑﻪ اﺟﺮا ﻡﯽ ﮔﺬارد .هﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺮوزی ﺑﺮ ﺧﺼﻢ ،اﻳﻦ هﻤﻔﮑﺮی و هﻤﮑﺎری
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺱﺖ.

ﻡﺮﺣﻠﻪ دوم :
در ﻡﺮﺣﻠﻪ دوم ،روح هﻤﻔﮑﺮی و هﻤﺮاهﯽ ﺑﺎ هﻢ ﭘﻴﻤﺎﻧﺎن ﭘﻴﺸﻴﻦ از ﮐﺎﻟﺒﺪ رهﺒﺮ ﺣﮑﻮﻡﺖ،
رﺧﺖ ﺑﺮ ﻡﯽ ﺑﻨﺪد و ﻧﻮﻋﯽ اﺱﺘﺒﺪاد ﺑﻪ رأی در وﺟﻮد او ﺷﮑﻞ ﻡﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻡﻨﻈﻮر
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
ﻡﯽ ﭘﺮدازد؛ و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ در ﻡﺴﻴﺮ ﺣﺬف رﻗﻴﺒﺎن ،ﻡﺘﺤﻤﻞ رﻧﺠﻬﺎ و ﺁﺱﻴﺒﻬﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﻡﯽ ﺷﻮد.

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
ﺷﻮد ﻡﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺁﺙﺎر و ﺑﻨﺎهﺎی ﻋﻈﻴﻤﯽ را ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻡﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ ﺁن ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻡﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻡﯽ و ﺗﺎﻡﻴﻦ رﻓﺎﻩ ﺣﺎل ﺁﻧﺎن
هﻤﺖ ﻡﯽ ﮔﻤﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﺙﺎر ﺁن در ﻡﻼﺑﺲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻡﺎﻧﻮرهﺎی ﺁﻧﺎن ﻇﺎهﺮ ﮔﺮدد و
وﺟﻮد ﺁﻧﺎن ﻡﻮﺟﺐ ﻓﺨﺮ و ﻡﺒﺎهﺎت دوﻟﺘﻬﺎی دوﺱﺖ و ﻡﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮ و ﻡﺎﻳﻪ ﺑﻴﻢ دوﻟﺘﻬﺎی
ﻡﻌﺎﻧﺪ و ﻡﺨﺎﻟﻒ ﺷﻮد .هﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻡﺮﺣﻠﻪ ،ﺱﺮان و هﻴﺌﺘﻬﺎی ﮐﺸﻮرهﺎی دﻳﮕﺮ وﻧﻴﺰ
رﺟﺎل و اﺷﺮاف ﻡﻠﺖ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رهﺒﺮان ﺣﮑﻮﻡﺖ ﺑﺎر ﻡﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺗﻔﻘﺪ اﺣﻮال ﺁﻧﻬﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﻡﯽ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻡﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :
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در ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم ،رهﺒﺮان ﻧﻈﺎم ،درهﺎی ﺁﺷﺘﯽ و ﻡﺴﺎﻟﻤﺖ را ﺑﻪ روی دﻳﮕﺮان ﻡﯽ ﮔﺸﺎﻳﻨﺪ
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
ﮐﺸﻮر رو ﻡﯽ ﺁورﻧﺪ و ﻧﻮرﭼﺸﻤﯽ هﺎی ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻴﺶ و ﻋﺸﺮت و راﻧﺖ ﺧﻮاری و ﻓﺴﺎد
ﻡﺎﻟﯽ ﻡﺒﺘﻼ 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 ﻧﺎﻻﻳﻖ و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺱﭙﺮدﻩ
ﻡﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ادارﻩ ﺁن اﻡﻮر ﻧﺪارﻧﺪ .ﻡﺘﻘﺎﺑﻼ ،ﻡﺪﻳﺮان
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﮐﺎرﺁﻡﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ راﻧﺪﻩ ﻡﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺁﻧﺎن ﻧﻴﺰ از ﺣﻤﺎﻳﺖ رهﺒﺮی ﺣﮑﻮﻡﺖ
اﻡﺘﻨﺎع ﻡﯽ ورزﻧﺪ و او را ﺗﻨﻬﺎ ﻡﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻡﺮﺣﻠﻪ ،ﭘﻴﺮی ﺁن ﺣﮑﻮﻡﺖ ﻓﺮا ﻡﯽ رﺱﺪ و ﺑﻴﻤﺎری ﻡﺰﻡﻨﯽ ﺑﺮ ﺁن ﻡﺴﺘﻮﻟﯽ
ﻡﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺁن ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁن ،ﺑﻨﻴﺎن ﺣﮑﻮﻡﺖ ﻡﺬﮐﻮر ﻓﺮو
ﻡﯽ ﭘﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻮد ﭼﮑﻴﺪﻩ ای از ﺱﺨﻨﺎن ﻳﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  ،در زﻡﻴﻨﻪ دورﻩ هﺎی ﭘﻨﭽﮕﺎﻧﻪ و
ﻡﺮاﺣﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ،ﻗﻮّت ،ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ  ،ﻓﺮﺗﻮﺗﯽ و زوال ﺣﮑﻮﻡﺘﻬﺎ.
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