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پاسخ میدهند که چرا برخی کشورها دارای نرخهای توسعه و درآمد سرانه باالتری هستند و در
معیارهای مربوط به دموکراسی وضعیت باالتری را دارند.
آنها سپس گذار از جوامع بسته به جوامع باز را بررسی و شــرایط رسیدن به چنین گذاری را به
تفصیل بیان میکنند.
درون دولت طبیعی گســترش یابند .زمانی کــه یک دولت
طبیعی نهادها ،ســازمانها و باورهایی را گسترش دهد که به
نخبگان اجازه میدهند با یکدیگر به طور غیرشــخصی رفتار
کنند ،جامعه در آستانه است .در گام دوم یعنی گذار مطلوب،
جوامع در آستانه ،به تغییر روابط درون نخبهای ادامه میدهند.
ساخت نهادهایی که به طور رسمی از هویتهای غیرشخصی و
دسترسی نخبگان به سازمانها حمایت میکنند ،بسط حقوقی
مشابه به بخش بزرگتری از جمعیت را ممکن میسازد.
برای توضیح دقیقتر این مساله ،جامعهای را در نظر بگیرید که
در آن دو گروه وجود دارند :نخبگان و شهروندان .نادموکراسی،
حکومت نخبگان اســت .دموکراســی حکومــت گروههای
پرشماری است که اکثریت را تشکیل میدهند (شهروندان).
در نادموکراسی ،نخبگان سیاســتهای دلخواه خود را پیش
میگیرند ولی در دموکراسی شهروندان قدرت بیشتری دارند
تا آنچه میخواهند را به دست آورند .به دلیل اینکه تحت تسلط
دموکراسی ،نخبگان بازنده هستند ،به طور طبیعی انگیزه دارند
تا مخالف یا برانداز دموکراسی باشند ،اما بیشتر دموکراسیها
زمانی برمیخیزند که توسط نخبگان ایجاد شده باشند.
این رویکرد یک معما ایجاد میکند؛ اگر دموکراســی تغییری
در قدرت به نفع شهروندان به همراه میآورد ،چرا ممکن است
نخبگان چنین مجموعهای از نهادهــا را ایجاد کنند؟ نورث و
ش «رابینسون و
همکارانش برای پاســخ به این پرسش ،پژوه 
عجم اوغلو» را مطرح کرده و مورد بررسی قرار میدهند .آنها
بر روی نخبگان و غیرنخبگان تمرکز میکنند و میپرسند چه
زمانی نخبگان متمایل میشــوند که قدرت را به غیرنخبگان
واگذار کنند .پاسخ این است که نخبگان زمانی قدرت را واگذار
میکنند که میترســند در هر صورت آن را از دست بدهند و
اعتقاد دارند با واگذاری قدرت ،نسبت به از دست دادن قدرت
به دلیل انقالب ،قدرت کمتری را از دســت میدهند .بیشتر
پیچیدگی کار عجم اوغلو و رابینسون در اینجا نهفته است که
نشان دهند چگونه وعده تسهیم قدرت نخبگان با غیرنخبگان
از طریق اصالحات دموکراتیک باورپذیر میشود .این امر یکی
از دغدغههای اصلی نورث و همکارانش را نیز تشکیل میدهد.
آنها با رویکردی متفاوت به این مساله رجوع میکنند .نورث،
واینگاست و والیس توضیح میدهند که نخبگان در دولتهای
طبیعی ،گروهی متحد نیســتند ،بلکه متشــکل از گروههای

پراکندهای هستند که با هم رقابت و همکاری میکنند و گاهی
علیه هم میجنگند .به دلیل اینکه نخبگان متحد نیســتند،
نمیتوانند به طور تعمدی تصمیم بگیرند که چه کاری کنند،
چه رســد به اینکه تصمیم بگیرند تا قدرت را تقســیم کنند.
اعضای ائتالف حاکم به ندرت اینقدر متحد میشوند.
نورث و همکارانش برای حمایت از روابط غیرشــخصی میان
نخبگان (و در نتیجه گذار از دولتهــای طبیعی به نظامهای
دسترسی باز) سه شرط را الزم میدانند .این شرایط آستانهای
نامیده میشوند ،زیرا زمانی که شرایط آستانهای برقرار هستند،
ممکن  -و نه اجتنابناپذیر  -است که روابط غیرشخصی بین
نخبگان ،انگیزههایی برای باز کردن دسترســی در اقتصاد و
سیاست تولید کنند.
سه شرط آستانهای به شرح زیر است:
 .1حکمرانی قانون در مورد نخبگان
 .2سازمانهای دائمالعمر در فضاهای عمومی و خصوصی
 .3کنترل تثبیت شده بر ارتش
شرایط آستانهای در جوامع اولیه در حرکت به سوی دسترسی
باز بر روی یکدیگر بنا شدند .ایجاد سازمانهای دائمالعمر برای
نخبگان از حکمرانی قانون در مورد نخبگان ریشــه میگیرد.
ایجاد کنترل تثبیت شده بر ارتش مســتلزم حکمرانی قانون
بر نخبگان و سازمانهای دائمالعمر نخبگان است .هر سه این
موقعیتها برای بنا نهادن تبادل غیرشــخصی گسترده میان
نخبگان الزم هستند.
.۱حکمرانی قانون در مورد نخبگان :ائتالف حاکم در هر دولت
طبیعی یک سازمانی است متشکل از گروهی از اشخاص که با
تهدیدها و خواستههای مشترک به یکدیگر پیوند داده شدهاند.
ش متقابل مداوم آنها به طور اجتنابناپذیری امکان تنظیم
کن 
کردن رفتار از طریق قواعد رســمی و غیررســمی را افزایش
میدهد و روابط خاصی میان نخبگان تســلط مییابد .داوری
منازعات میان نخبگان بخشی اساســی از تقویت روابط بین
نخبگان است .همه دولتهای طبیعی با به رسمیت شناختن
رویههایی برای حکمیت و کارکردهای میانجیگری به این امر
دست مییابند .در برخی دولتهای طبیعی ،این کارکردها در
دســتگاهی از حکومت و عدالت صورتبندی میشوند .معین
ساختن امتیازات نخبگان در دولت طبیعی منشا حقوق مالکیت
و نظام قضایی است.
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ابزارهای کنترل خشونت

نورث ،واینگاســت و والیس در
کتــاب «خشــونت و نظامهای
اجتماعــی» مجموعــهای از
مفاهیم را مطــرح میکنند که
نشــان میدهند چگونه جوامع
در طول  10هزار ســال گذشته
از کنترل فعالیتهای سیاسی،
اقتصادی ،مذهبی و آموزشی در
جهت محدود کردن و بازداری از
خشونت ،استفاده کردهاند
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