شود .توسعه قانون زمین انگلســتان ،توسعه سیستم قانونی و
حاکمیت قانون در تاریخ سیاســی انگلیس بــه مدت طوالنی
حائز اهمیت است .با قرار دادن نهادهای تنظیمکنند ه مالکیت،
بهرهبرداری و واگذاری زمین در بافت شــرایط ســاختارهای
حکمرانی ،پیگیری میکنیم که انگلیســیها چگونه از کنترل
زمین برای تثبیت ائتالف غالبشان اســتفاده کردند و چگونه
در رابطه با زمین ،نهادها و سازمانهای پیچیدهتر در طول زمان
پدیدار شدند .در فصل چهارم کتاب ،نورث و همکارانش به تبیین
مشــخصههای نظامهای دسترســی باز میپردازند .نظامهای
دسترسی باز ،بسیار صلحآمیزتر از دولتهای طبیعی هستند،
اما دانشمندان علوم اجتماعی این صلح را بدیهی فرض میکنند.
شهروندان در نظامهای دسترسی باز ،نظامهای باوری مشترکی
دارند که بر برابری ،به اشتراک گذاشتن و فراگیری جهانشمول
تاکید دارند .هم ه نظامهای دسترســی باز برای حفاظت از این
باورها ،نهادها و سیاستهایی دارند که مخاطرات فردی مشارکت
بازار را کاهش میدهند و سود بازار را به اشتراک میگذارند .رقابت
حزبی ،در نظام دسترسی باز اهمیت زیادی دارد و باعث تقویت
اقتصاد رقابتی و جامع ه مدنی میشــود و بهتبع مجموعهای از
سازمانها را پدید میآورد .ویژگی مهم نظامهای دسترسی باز آن
است که در آنها ،سیستمهای اقتصادی و سیاسی مستقل به نظر
میرسند .سازمانهای اقتصادی در نظامهای دسترسی باز نیازی
ندارند در سیاست مشارکت کرده تا از حقوقشان محافظت کنند،
قراردادها را اجرا کنند ،یا بقای خود را از سلب مالکیت تضمین
کنند؛ بنابراین به نظر میرسد بازارها در نظامهای دسترسی باز،
خودمختاری بیشتری نسبت به دولتهای طبیعی داشته باشند.
همچنین رشد حکومت ،ویژگی اساسی نظام دسترسی باز است.
فصل پنجم کتاب ،چگونگی گذار از نظامهای دسترسی محدود به
دسترسی باز را مورد بررسی قرار میدهد .گذار جوامع از دسترسی
محدود به دسترسی باز ،در دو مرحله صورت میگیرد .ابتدا روابط
بین ائتالف غالب از شخصی به غیرشــخصی تبدیل میشود و
سپس این ترتیبات به جمعیت وسیعتری بسط مییابد .گذار در
دولت طبیعی آغاز میشود ،پس قدمهای ابتدایی باید با منطق
دولت طبیعی و روابط شخصی سازگار باشند .روابط غیرشخصی
نخبگان میتواند با تغییر قواعد رسمی که امتیازات نخبگان را به
حقوق تبدیل کند ،درون دولت طبیعی گسترش یابد .زمانی که
دولت طبیعی ،نهادها ،سازمانها و باورهایی را گسترش دهد که
به نخبگان اجازهدهد با یکدیگر بهطور غیرشخصی رفتار کنند،
جامعه در آستانه قرار میگیرد .در گام دوم یعنی گذار مطلوب،
جوامع در آستانه ،به تبدیل روابط درون نخبهای ادامه میدهند.
ساخت نهادهایی که بهطور رسمی از هویتهای غیرشخصی و
دسترسی نخبگان به سازمانها حمایت میکنند ،بسط حقوقی
مشابه به بخش بزرگتری از معیت را ممکن میسازد.
در ســازگاری با منطق دولت طبیعی ،دسترســی باز بهعنوان
راهحلی برای مشکل موجود در ساختار بخشیدن به روابط درون
ائتالف غالب ظاهر میشــود تا نظم را تضمین کند .اولین قدم
زمانی برداشته میشود که نخبگان دریابند حرکت ب ه سوی روابط
غیرشخصیتر برای آنان ،بهتر از تهدید شدن ثبات ائتالف است.
با ایجاد شرایطی که روابط غیرشخصی میان نخبگان را ممکن
میســازند ،نخبگان تضمین امنیت امتیازات غیرشخصیشان
از طریق نهادهای رسمی ،مانند وضع قانون ،نظامی -قضایی و
گسترش شهروندی را مطابق با خواست خود مییابند.
فصل ششــم کتاب ،چگونگی گذار مطلــوب از دولت طبیعی

به نظام دسترســی باز را تشــریح میکند .گذار مطلوب زمانی
آغاز میشود که نخبگان خواســتهای مشترک بیابند تا برخی
امتیازاتشان را به حقوق غیرشخصی که هم ه اعضای نخبه در آن
سهیم باشند ،تبدیل کنند .این فرایند بههیچوجه اجتنابناپذیر
نیســت .گروههای قدرتمند که با عدم قطعیت و وضعیتهای
جدید مواجه هستند ،ب ه طور طبیعی به تثبیت امتیازات تمایل
دارند ،نه گسترش آنها تا نخبگان بیشــتری را دربرگیرند .گذار
مطلوب ،فرایندی است که نخبگان با آن دسترسی را در ائتالف
غالب باز میکننــد ،از طریق تغییرات نهادی دسترســی باز را
محفوظ میدارند و بســط دسترســی به حقوق شهروندی به
بخش گستردهتری از مردم را آغاز میکنند .در این فصل بیشتر
به شــرایط تاریخی این دولتها در فرایند گذار اشاره میشود.
همچنین بر این نکته تاکید میشود زمانی که شرایط آستانهای
ایجاد روابط غیرشخصی بین نخبگان را ممکن میسازد ،گذار
مطلوب میتواند با تبدیل امتیازات شخصی نخبگان به حقوق
غیرشخصی نخبگان آغاز شود .تبدیل امتیازات به حقوق ،زمانی
اتفاق میافتد که نخبــگان در مجمــوع درک کنند زمانی که
امتیازات آنها بهعنوان حقوق مشترک متعارف تبیین گردند،
نسبت به زمانی که آنها بهعنوان امتیازات ویژ ه شخصی تبیین
میشوند ،بیشــتر در برابر رقابت بین نخبهای محفوظ هستند.
همچنین تا زمانی که توانایی ایجاد سازمانها ،امتیاز باقی بماند،
دسترسی باز نیست .دسترسی باز نه مستلزم دسترسی جهانی و
نه مستلزم حذف کامل هم ه امتیازات است ،بلکه مستلزم آن است
که بخش بزرگی از مردم بتوانند آزادانه ســازمانهای سیاسی،
اقتصادی و غیره ایجاد کنند.
فصل پایانی کتاب که شامل برنام ه تحقیقاتی جدیدی برای علوم
اجتماعی است ،میکوشد هم یک نتیجهگیری از کل مباحث
کتاب داشــته باشــد و هم با نگاهی رو به آینده و تبیین مجدد
خشونت و نظامهای اجتماعی ،رویکرد جدیدی برای تحقیق در
علوم اجتماعی را پیشنهاد کند .نورث و همکارانش تاکید میکنند
هدف ما نفی یک مدل از کنترل خشونت و ترویج یک مدل دیگر
نیست .همچنین آنان بر این مســاله تاکید دارند که استقالل
ظاهری سیستمهای اقتصادی و سیاسی در جوامع دسترسی باز،
علوم اجتماعی مدرن را گمراه ساخته است .در دولتهای طبیعی،
هم ه سازمانهای اقتصادی لزوما سیاسی نیز هستند .در نظامهای
دسترسی باز ،سازمانهای اقتصادی بزرگ معموال بسیار بیشتر
بر بازارها تمرکز میکنند و تنها بهطور غیرمستقیم در سیاست
درگیر میشوند .در نظامهای دسترسی باز ،توانایی شرکتها در
تمرکز بر اقتصاد ،استقالل ظاهری بازارها و دموکراسی را ایجاد
میکند.
نورث و همکارانش بــر این نکته تاکید دارند هــر جامعهای به
شــیوهای منحصر بهفرد تکامل مییابد .بنابراین فهمی عمیق
از تغییر باید فراســوی تعمیمهای وسیع به سمت فهم خاصی
از میراث فرهنگــی آن جامع ه خاص حرکت کند .مســیرها و
سیاستهایی که دسترســی باز در جهان غرب را ایجاد کردند،
نمیتوانند بدون هیچ تغییری بــرای تقویت گذار در نظامهای
دسترســی محدود امروز به کار روند .جهان بهطور پیوسته در
حال تغییر است و تفکرات ما در مورد چگونگی کارکرد جوامع ،با
تغییرات و پیشرفتهای جدید بهطور پیوسته منسوخ میشوند.
به اعتقاد نویسندگان کتاب ،ما باید بکوشیم ب ه واسط ه شناخت
محدودیتهای خود ،خود را برای فهــم و تعامل با جهان آمده
کنیم.
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