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راه حل

خشونت در دولت های طبیعی
و مدرن

دولتهــای طبیعی ،بــا کنترل
سیاسی اقتصاد در راستای ایجاد
منافع ویژه ،خشــونت را محدود
میســازند امــا با چنیــن کاری
مانع توسعه سیاســی و اقتصادی
میشــوند .در مقابــل ،جوامــع
مدرن با تحکیــم رقابت اقتصادی
و سیاســی ،دسترســی باز را به
سازما نهای اقتصادی و سیاسی
ایجاد میکنند
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باید ترتیبات نهادی ایجاد کند که نخبگان را قادر سازد تا روابط
غیرشخصی درون نخبگان ممکن شــود و در مرحل ه دوم ،گذار
مطلوب ،زمانی آغاز میشود که ائتالف غالب ،گسترش مبادالت
غیرشخصی بین نخبگان و نهادینه کردن دسترسی باز نخبگان به
سازمانها را مطلوب نخبگان بیابد و به طرز موثری برای نخبگان،
دسترسی باز ایجاد کند .همچنین شرایطی را که ممکن است در
دولت طبیعی پرورش یابند تا روابط غیرشخصی بین نخبگان را
ممکن سازد ،شرایط آستانهای مینامند.
این کتاب مشکل خشــونت را در یک چارچوب تاریخی وسیع
مورد بررسی قرار میدهد تا نشان دهد رفتار اقتصادی و سیاسی تا
چه حد روابط تنگاتنگی با هم دارند .دولتهای طبیعی ،با کنترل
سیاسی اقتصاد در راستای ایجاد منافع ویژه ،خشونت را محدود
میسازند اما با چنین کاری مانع توســعه سیاسی و اقتصادی
میشــوند .در مقابل ،جوامع مدرن با تحکیم رقابت اقتصادی و
سیاسی ،دسترسی باز را به سازمانهای اقتصادی و سیاسی ایجاد
میکنند .این کتاب میکوشــد به این سوال پاسخ دهد که چرا
جوامع دسترسی باز ،از لحاظ سیاسی و اقتصادی ،توسعهیافتهتر
هستند و چگونه حدود  25کشور بین این دو نظام گذار کردند.
طوالنیترین فصل این کتاب در رابطه با سیر تاریخی وقایعی است
که منجر به ایجاد دولت دسترسی باز در کشورهای انگلستان،
فرانسه و آمریکا شــد .از خالل توضیحات نویسنده دربار ه سیر
گذار هر یک از این کشورها میتوان دریافت که تا چه حد تجربه
هر کدام از این کشورها در این زمینه منحصربهفرد بوده است.
کتاب مشــتمل بر هفت فصل اســت .در فصل اول ،چارچوب
مفهومی کتاب تشریح و تبیین میشــود .نورث و همکارانش،
دولتهایی را که بشر در طول تاریخ مکتوبش تاسیس کرده را
به دو گروه مجزا ،مشــتمل بر دولت طبیعی و دولت دسترسی
باز ،تفکیک کرده و جایگاه و چگونگی مدیریت خشونت در این
دولتها را مورد واکاوی قرار دادهاند .نظام دسترســی محدود
و یا دولت طبیعی ،در اولین انقالب اجتماعی پدیدار شــد .در
این نظامها ،روابط شخصی میان افراد قدرتمند ،بنیان سازمان
اجتماعی و عرص ه روابط متقابل شخصی را میسازد .دولتهای
طبیعی ،توانایی افراد در ایجاد سازمانها را محدود میکنند .در
نظامهای دسترسی باز که در انقالب اجتماعی دوم پدید آمدند،
روابط شــخصی همچنان اهمیت دارند ولی دستهبندیهای
غیرشخصی شهروندان و کنش متقابل آنها نیز حائز اهمیت است.
هویت که در دولتهای طبیعی ذاتا شخصی است ،در نظامهای
دسترسی باز با مجموعه ویژگیهای غیرشخصی تبیین میشود.
هر دو نظام اجتماعی دارای ســازمانهای عمومی و خصوصی
هستند ولی دولتهای طبیعی ،برخالف جوامع دسترسی باز،
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دسترسی به این ســازمانها را محدود میکنند .گذار از دولت
طبیعی ب ه نظام دسترســی باز ،دومین انقالب اجتماعی یعنی
ظهور مدرنیته است .این گذار مستلزم مجموعهای از تغییرات در
واحد سیاسی است که بر مشارکت بیشتر شهروندان تاکید دارد و
حقوق سیاسی غیرشخصی را تضمین میکند و از طیف وسیعی
از شکلهای سازمانیابی از جمله احزاب سیاسی و سازمانهای
اقتصادی ،حمایت قانونی میکند.
در فصل دوم ،نویسندگان به تشریح مشخصات دولتهای طبیعی
میپردازند و شباهتها ،تفاوتهای این دولتها و نیز چند گونه
دولت طبیعی از دولتهای طبیعی شــکننده تا پایهای و نهایتا
دولت طبیعی بالغ که در فرانسه و انگلستان در قرون شانزدهم،
ل گرفته بود را تبیین میکنند .پیشرفت
هفدهم و هجدهم شک 
دولتهای طبیعی شامل توسع ه جوامع پیچیدهتری میشود که
نهادهای پیچیدهتری دارند که از سازمانهایی با پیچیدگی بیشتر
حمایت میکنند .پیشرفت دولتهای طبیعی (شکننده ،پایهای
و بالغ) با میزان حمایتشان از سازمانها ،تعیین میشوند .برای
ایجاد سازمانهای پیچیدهتر و پیشرفتهتر ،دولت باید پیچیدهتر و
پیشرفتهتر شود .چنین دولتی باید قادر به انجام وظایف بزرگتر و
گستره بزرگتری از تعهدات قابلاعتماد باشد تا حاکمیت قانون را
به همراه آورد .دولتهای طبیعی پایه از حیث سازمانی غنیتر و
از لحاظ نهادی پیشرفتهتر از دولتهای طبیعی شکننده هستند.
ی شده و تقسیمکار میان سازمانها
این دولتها بیشتر تخصص 
و نهادها که اغلب شــامل ســازمانهای متخصص در تجارت،
آموزش ،مذهب و تولید و مالیات پیشــرفتهتر را ســازماندهی
میکنند .دولتهای طبیعی بالغ هم از لحاظ نهادی پیچیدهتر از
دولتهای طبیعی پایه هستند .در دولتهای طبیعی بالغ ،شکل
پیچیدهتری از حاکمیت قانون پدیدار میشود .یکی از مسائل
نهادی اصلی که در این فصل مطرح میشــود ،مساله محدود
کردن شخصیت بود که به معنای تحت قانون درآوردن شاه است.
نویسندگان در فصل سوم ،دولت طبیعی را در عمل مورد تبیین
قرار میدهند که مصداق آن در قانون زمین انگلستان پی گرفته
شده است .در واقع دسترســی به زمین و حقوق مالکیتی که به
تبع آن به وجود آمد ،نقش بسزایی در ائتالف غالب بازی میکند.
در دولتهای طبیعی شکننده ،بازتوزیع انعطافپذیر مالکیت و
کنترل زمین میتواند بهعنوان ابزاری برای موازن ه منافع درون
ائتالف ،خصوصا در موازن ه تغییرات قدرت میان اعضای برجسته،
به کار گرفته شــود .در دولتهای طبیعی پایه ،مالکیت زمین
معموال ثبات مییابد ولی کنترل زمین در چارچوب بالواسطه
دولت باقی میماند .مالکیــت زمین در دولتهای طبیعی بالغ،
ممکن است فراتر از کنترل مستقیم دولت برود و غیرشخصی

