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 Political  ياسیس

  
  افغانستان / کابل  -سليمی نعيم :از نوشته
 ٢٠١٩ اپريل ١٦

  

 پنھان حکمروائی تا عريان استبداد از
  قانون اسرار ۀپرد سرگذشت

٢ 

 
  :در ادامۀ گذشته

 اساس "عنوان زير /a/ الف ندب در )قانون(اثر اين سوم ۀرسال يا و سوم ۀجزو ۀحاشي در مذکور المعارف ةداير

  : سازد می نشان خاطر چنين ،" قانونگذاری

ه ب متواتر طوره ب و داده انکشاف را فرھنگ که نمايد می آغاز  ئیهعنعن ۀمفکور مورد در را صحبت آتنی شخص "

 اين طی . گرديد نمايان اوليه فرھنگ يک سيالب ازين که دھد می تذکار او . گردد می منھدم بزرگ سيالبی ۀوسيل

 منابع و رسيدند می نظر به شادمان و خوشحال ديگر يک از اشخاص و افراد و بود آميز صلح و بسيط گیزند دوران

 اوتوکراسی نامه ب که سياسی سيستم حسب مردم ، رسمی قانون ھرگونه فقدان پھلوی در .(678e-679a ) بودند فراوان
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 کھنساالن و ھا مھترين سيستم درين . (680b ) مينمودند گیزند ، شد می ناميده دودمانی حکمروائی يا و استبدادی

  ... گرديد می منتفل والدين ۀسلسل به مقام يا و صالحيت آن در که دادند می دستور

 کشمش افتيد اتفاق ھا اين ۀھم که وقتی . کردند ايجاد را شھرھا ھم با يکجا و نمودند ورظھ کوچک ھای طايفه سرانجام

 آن بر عالوه ؛ نمودند می مقام و جاه ادعای کدام ھر که داشتند وجود زيادی ھای مھتر آنجا در زيرا گرديد آغاز نزاع و

 . (681c ) برافراشت قد قانونگذاری ھا گیدکشي ازين و داشتند عرضه را یا جداگانه عنعنات و رسوم خود با طايفه ھر

 اين ؛کنند گینمايند داد می تشکيل را ھا شھر جمعيت که مختلف ھای عشيره و ھا طايفه منافع از تا شدند برگزيده افراد

  . " (681c-d) نمودند صحبت برسند تصويب به را مقررات کدام که اين مورد در خاصی رھبران با گاننمايند

 می نامبرده المعارف ةداير ھم باز است عالی و دلچسپ بسيار که رابطه اين در مطلب پايانی گيری نتيجه و مهادا در

  : گردند می استخراج آموزه سه ، قانونگذاری با رابطه در ھائی حاشيه تذکار با که اين نويسد

 غير قوانين و شھرھا که را ناي ۀمفکور آتنی فرد . باشند می طبيعی انکشاف يک ھا تمدن و ھا شھر که اين ؛ اول

 اشارات[ (see 10.888e-890a, Protagoras 320d-322d,Republic 358b-359b) کند می رد اند، طبيعی

  .]افالطون جمھوريت به ريفرنسی

 ھمديگر با طبيعی طوره ب نمايد می تصور اول ۀجزو يا و رساله در Clinias کلينياس که آنطوری انسانھا که اين ؛ دوم

  . گذارند می ميان در ديگر يک با را نيت حسن نھاآ ؛ عکس هب ؛ نيستند تضاد در

  است منافع کشمکش آشتی يا و سازش از عبارت قانونگذاری ضروری ھای نماد از يکی که؛ اين سوم

( see Stalley 1983 , 71-2) .  

 بشری فرھنگ و تمدن آغاز از ازلی و طبيعی طوره ب قانون که اين مورد در را افالطون ديدگاه ما اقل حد اينجا تا

 نموديم مرور فوق ھای يادداشت در تلويحی و مستقيم غير اشارت طوره ب ضمنا ؛ نموديم دريافت ، است نداشته وجود

 به زنيم می سری قانون و دولت پيدايش از مشخصتر درک برای . است نبوده نوشتی سر ھمچو از مستثنی نيز دولت که

  .دبردار می قانون و دولت اسرار از پرده جالبی و واضح طوره بً واقعا که زمينه در انگلس الذکر فوق ماندگار اثر

  

  : قانونگذاری عرصه در سياسی انقالب يک سویه ب گامی

 رخاط و نموده اشاره باستان يونان در آتن دولت ظھور به انگلس " دولت و خصوصی مالکيت ، خانواده منشأ" کتاب در

 بر مبتنی  ئیهطايف اساسی قانون ، داشت قرار آن پائين سطح در آتن دولت در توليد که زمانی تا " سازد می نشان

 از طبقاتی کاال مازاد توليد جھت مولد ھای نيرو انکشاف با . نمود می را کار کفايت قبايلی ۀادار و گیخانواد روابط

 حاکم ۀطبق از قسمتی که آنھائی . گرديدند مشخص قبايل يا و ھا يفهطا نی ، توليد وسايل با آنھا روابط اساس بر مردم

 جھت شان ۀداشت دست ثروت از آنھا . دادند ادامه خويش دست در قدرت و ثروت تمرکز به دادند می تشکيل را مالک

 برای را دولت يعنی خويش نوين سالح و نموده استفاده پائين طبقات باالی گیبرد و ورشکستگی ، مقروضيت تحميل

 تحکيم جز ديگری چيز آتن در دولتی قدرت اساسی ظھور . بردند کاره ب " قانون" طريق از تعزيرات اين ۀھم وضع

 انگلستان فيودالی ساختار ۀاولي مراحل مورد در مطلب ھمين عين . نبودء فقرا باالی ثروتمندان جانب از برھنه حاکميت

 شکل ١٠٦٦ سال در William the Conqueror فاتح ويليام ھاجمت از بعد که دولتی ساختار . نمايد می پيدا صدق

 تصاحب در را بودند شده اعطا ءنجيا به آنھا از برخی که را ھا زمين تمامی پادشاه که نمود می احتوا را سيستمی گرفت

 معيشت بدل در اراضی ازين یئھا قسمت باالی را کار ۀاجاز رعايا به خويش ۀنوب به )گانزاد نجيب( نھاآ که داشت

 که فيودال ھای الرد دسترس در که مسلحی ھای دسته توسط آشکارا طوره ب وضعيتی چنين . شدند می قايل بودن رعيت
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 قانون و دولت : مارکسيزم و قانون ، مارکسيزم از دفاع در ۀمجل ( " شدند می نگھداری ، داشتند را آنھا مراقبت توان

  . ) ٢٠١٨ فبروری ١٥ ، Ben Gliniecki ، اساسی

 به طبقاتی استبدادی و ظالمانه ۀسلط ۀمثاب به دولت که است اين است آوری به الزم درينمورد کنونی شرايط در که نچهآ

 شرايط در . کند نمی عمل کنونی زمان در دادم توضيح آتن مثال ۀنمون در را آن من و بود گذشته در که شکلی آن

 به خويش خصوصی ھای مالکيت کنترول و اداره برای را تنخويش سپاه و لشکر داره سرماي کارفرمايان امروزی

 قانون حاکميت مطيع را خود جامعه عادی افراد ديگر مانند دارانه سرماي ۀھم امروزی دنيای در . گمارند نمی خدمت

 قرن انگلستان و باستان يونان خالف که است آن در گذشته با امروز دولتمداری و حکومتداری ۀشيو تفاوت . پندارند می

 دولتی قدرت تيوری و نظری لحاظ از که باشيم می اساسی قانون به مربوط مکمل مقررات و ھا نھاد دارای ما حاال ١١

 با يکجا و ) قضائيه قوه و اجرائيه قوه ، مقننه قوه ( گردد می مجزا دولت داخل در یا جداگانه ھای بخش ايجاد با آن در

 که شود می معين و محدود ، مدون سياسی و حقوقی ھای ميکانيزم از اریبسي و بشری حقوق پيمانھای و مقاوالت ساير

 اھل و حقوقدانان جانب از اساسی قانون و قانون امروز ديگر تعبار به . آيد می در ءاجرا ۀمنص به محاکم طريق از

 که گردد می لمدادق ، باشد دولت بيطرفی و استقالل ۀکنند ضمانت گويا که مرجعی ۀمثاب به گذشته از تفاوت در سياست

  . نيست بيش رويائی يک امر حقيقت در

 نمودم آوری ياد آن از باال در که یا برھنه کشی بھره به که بود کسی آتنی حقوقدان و سياستمدار Solon يا و سولن

 را کمرشکن قروض آن حسب که نمود اعطا ،ميالدی از قبل ٥٩٤ در جديدی اساسی قانون تدوين با را حقوقی پوشش

 و ھا محافظت از برخی قانون اين ؛ گرديد برطرف ، بود شده انباشته جامعه پائين طبقات باالی زمان مرور به که

 تحليل در . نمود اعطا حاکم ۀطبق برابر در شدند می کشانيده گیبرد سویه ب که مردم پائينی ھای اليه برای را ھا حمايت

 ، " سياسی انقالب " را آن انگلس که گرديد دولتی ظمن استقرار و حاکم ۀطبق ۀسلط تداوم سبب بازھم قانون اين نھائی

 بازھم "، اساسی قانون انقالبات و داریه سرماي" : مبحث به شود مراجعه مطلب اين جزئيات دريافت برای( ناميد

  . ) مجله درعين ھمانجا

 در بعدی مراحل در را بسزائی ثيراتأت نمود آغاز قانونگذاری جھت در آتنی سولن که را سياسی انقالب قلم اين نظر به

 اول جان جانب از ( Magna Crta ) انگلستان آزادی بزرگ چارتر نامه ب ديگری تاريخی مشھور سند و فرماني امضا

 تاريخ در کننده نيتعي بزرگ چرخش يک به منجر که گذاشت یجاه ب خود از ١٢١٥ جون ١٥ تاريخه ب انگلستان پادشاه

 به موسوم دادخواھی ۀاعالمي باالی را اثراتش خود ۀنوب به بزرگ چارتر که ددگر می تلقی جھانی قانونگذاری

Petition Right  سند اين تاريخی لحاظ از . ماند یجاه ب جھان و انگلستان در قانونی و حقوق معتبر اسناد ساير و 

 عرض ، بود کشيده زباله وی سلطنت قلمرو اعيان و اشراف و مذکور پادشاه بين که طوالنی داخلی ھای جنگ محصول

 آن حسب که بود اطرافيانش و شاه ميان ھائی نشينی عقب و اعترافات سلسله يک ۀگيرند بر در آن محتوای که نمود اندام

 ھای جنبش تاريخی سند اين . نمايد محدود ، وی از رعيت اطاعت بدل در را ھايش صالحيت تا نمود موافقت اول جان

 الھامبخش ھا کشور ساير و امريکا در داخلی جنگ جريان در ديکتاتوری بزرگ ھای قدرت عليه را مردمی بزرگ

  . گرديد

 گويا که نيکو و خوب اشراف وء نجبا ميان تالش و جدل محصول را سند اين پيدايش داریه سرماي ۀجامع رخينؤم

 در ديکتاتوری تھایقدر حفظ ھتج که " وزشت بدو " پادشاھان و رزميدند می ھا انگليس ھای آزادی و حقوق برای

  . نمايند می تلقی ، کوشيدند می انگلستان

  " کمونی اصالحات " عنوان زير ١٨٤٢ سال در مقاالتش از يکی در تلقی طرز چنين بطالن رد برای مارکس کارل
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( Communal Reforms) تيوريک و نظری بيان از مستقل که باشد آيديال تواند می زمانی قانون " : نويسد می چنين 

 آزادی چارتر که است اين مشخص طوره ب مورد درين مارکس منظور ؛ " . آيد وجوده ب حياتی فعال ھای نيرو از

 ۀمبارز در عينی فعال و زنده واقعی ھای نيرو از بيانی بلکه ، نی ليبرال ۀفلسف از ناشی اشراف و اعيان ادعای خالف

 مضمونی به را گرامی گانخوانند توجه من مورد يندر بيشتر ۀمطالع برای . باشد می انگلستان وقت ۀجامع طبقاتی

 قانون حاکميت : مبحث ( ام رسانيده نشر به را آن خود فيسبوکی سايت در ٢٠١٧ چرما ١٢ تاريخه ب که کنم می جلب

  . ) سليمی نعيم ، ميگناکارتا به موسوم انگلستان حقوقی بزرگ چارتر سالگی ٨٠٠ ، جامعه در

  

  : گيری نتيجه

 " دولت و خصوصی مالکيت ، خانواده منشأ " ، افالطون " جمھوريت " و " قانون " در که نطوریآ قانون و دولت* 

 پرداز نظريه و سياست دانشمند ، دان اقتصاد مارکس کارل ھمچنان و المانی ١٩ قرن اواخر فيلسوف انگلس فريدريک

 آوان از ، نموديم مشاھده ديگران و نمود می گیدزن انگلس زمان و عصر با مقارن که کشور عين از ديگری شھير

 ايجاد با توأم خصوصی مالکيت پيدايش با ًبعدا که است نداشته وجود بشر تاريخ گیشيرخوار دوران در بشری گیدزن

  ؛ نمود اندام عرض تدريجی طوره ب اضافی توليد تراکم نتيجه در قبايل و ھا طايفه ، دودمانی مناسبات

 مشخص و تعريف آن امروزی یامعن به ثالثه قوای تفکيک با نمائيم می مشاھده امروز که آنچنانی اوليه یھا دولت*

  ؛ نمودند می عمل قانونی پوشش گونهچ ھي بدون انسان از انسان کشی بھره و استثمار مبنای بر بيشتر و شدند نمی

 تخفيف بر مبنی آتنی سولن اساسی قانون وينتد با داری برده حاکم طبقات صالحيت ساختن محدود سویه ب گامھا اولين*

 انقالب يک سویه ب گامی نخستين که شد برداشته باستان يونان داری برده ۀجامع در محروم طبقات قروض بخشايش و

  ؛ شود می پنداشته بشر تاريخ در سياسی فکری

 ١٨ – ١٧ قرون طی در داریه ايسرم نظام فتوحات و دستاورد اجرائيه و قضائيه ، مقننه ۀثالث قوای تفکيک با دولت*

 روکشی با را استبداد و اختناق ، سرکوب موريتأم ھمان جامعه مافوق مستقل و بيطرف ۀچھر تمثيل با ًظاھرا که بوده

  ؛ دھد می انجام قانون نامه ب

 می تشکيل را نھاآ اساسی سرشت بودن زشت که اند زشت و مھربان ۀدوگان کرکتر دارای امروزی معاصر دولتھای*

 گنجايشی ينجاادر که دارند وجود افغانستان و جھان در کنونی حالت ھمچنان و گذشته در چه آن مثالھای ۀنمون که دھد

  ؛ ندارد وجود آن برای

 را چيزی توان نمی ًدقيقا ھنوز ، نمود خواھيم گیزند یاجتماعي ساختار چگونه در ما انسانی گیزند آينده در که اين*

 انسانی ۀامعج و نبود خبری قانون و دولت از بشر گیزند ۀاولي دوران در که ھمانگونه حال ھمه به ولی ؛ نمود پيشبينی

 انسانھا نيز آينده در تا دارد وجود آن احتمال ، شد می اداره ھمکاری و تعاون در اوليه و ساده خودگردان صورته ب

 جلو به پيشرفته تکنالوژی و دانش داشتن دست در با خردمندانه و گاھانهآ منتھا ، فضائی چنين يک در را خود گیزند

ه ب را ای مقولھ بتوانيم بود نخواھد بيش ساختارئی بی يک خود حال عين در که ساختاری چنين به که شايد و دھند سوق

  . بريم کاره ب " ھوشمند خودگردان ۀجامع " نام

  پايان

  ١٣٩٨ حمل ٢٣ – جمعه

  ..... شما ديدگاه 

  


