نقش نهادها ،انجمن ها و شرکت های خصوصی
در رسیدن به جوامع باز
با برداشت از کتاب “خشونت و نظم های اجتماعی”

نوشته داگالس سی نورث و همکاران – ترجمه جعفر خواهان و رضا مجیدزاده -نشر روزنه

 کارگروه انتشارات و تبلیغات

در ایــن کتاب گام به گام ،ســیر تحول از
جوامع طبیعی به آستانه جوامع باز ،تشریح

هر فرادســتی درک میکند که فرادستان

می شود که فرازهای از آن به دنبال می آید:

دیگر نیز از انگیزههای مشــابهی برخوردار

 -1منطق و کارکرد حکومت طبیعی

هستند .به این ترتیب نظام سیاسی حکومت

حکومت طبیعی با تشکیل “ائتالف مسلط”

طبیعی ،نظام اقتصادی را طوری دستکاری

که اعضای آن از امتیازات ویژهای برخوردار

هســتند ،از مشکل خشونت رایج و طبیعی
میکاهد .منطق حکومت طبیعی از چگونگی

حل مشکل خشونت پیروی میکند .در این
طرح فرادســتان (اعضای ائتالف مســلط)
دربــاره احترام بــه امتیــازات یکدیگر از
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انگیزهای برای جنگیدن ندارند .عالوهبر این

جمله حقوق مالکیت و دسترســی به منابع

و فعالیتهــا ،به توافق میرســند .آنها با
محدودکردن دسترســی به ایــن امتیازات

(فقط به اعضای ائتالف مسلط) ،انگیزههای

معتبری بــرای همکاری در بیــن خود به
وجود میآورند چون فرادستان میدانند که

خشونت از میزان رانت آنها خواهد کاست،

و آلت دســت خود میکند که رانت تولید
کند و به واســطه آن ،امنیت نظم سیاسی
تأمین شود.
رانت حاصــل از صلح برای کارشناســان
خشونت ،عبارت اســت از تفاوت (مثبت و
منفی) بازده دارایی هــای آن ها در هنگام
نجنگیدن نسبت به زمان جنگ.
تعهد عدم خشــونت به شــرطی باورپذیر
اســت که کارشناسان خشــونت ،توانایی
عمل آوری و گــردآوری رانت های خود را
که بقیه جامعه تولید کرده اســت ،داشته
باشــند .عمل آوردن رانت هــا به نوبه خود

انگیزه های حک شــده در این سازمان ها،

توازنی دوگانه به وجود می آورند .تناظری

بین توزیع و سازماندهی پتانسیل خشونت
و قــدرت سیاســی از یک ســو و توزیع و

حکومت طبیعــی بالغ (که آســتانه ورود

حکومت را داراســت .توانایی پشــتیبانی
از ســازمان ها (کــه تعامالت انســانی را

ســاختارمند می کنند) .یکی از مهم ترین

عوامــل تعیین کننده توســعه اقتصادی و

دسترسی به کارکردهای حیاتی هم چون
مذهــب ،تولید ،تخصیص منابــع جامعه،
دادگســتری ،تجارت یا آمــوزش بهره مند
هستند یا آن را در کنترل خود دارند.

خلــق رانت را نمیگیرد امــا خلق آن ،نوع
رانتی که بر جامعــه اثرات منفی میگذارد
را به شــدت محدود میکنــد .امکان خلق
رانتی که تنها به تأمین منافع گروهی خاص

 -2منطق نظم دسترسی باز
در جوامع با نظم دسترسی باز ،سه منطق
عمده باید حاکم شود:

از قابلیت عمل آوری محصــول تولیدی و

یک از فرادستان غیرنظامی ،از امتیاز ویژه

نیســت .اگر چه نظم دسترسی باز ،جلوی

در جامعه دسترســی باز نسبت به حکومت

باشند.

برخوردار باشــد .در حکومت طبیعی ،هر

رانت ،میزان خلق رانت توسط آنها یکسان

سیاسی درون حکومت طبیعی است.

بشــری ،روحانیــون و سیاســت مداران،

بازتوزیع آن بین فرادستان و غیرفرادستان

با وجود تالش تمامی حکومتها برای خلق

بیانجامد ،وجود دارد اما میزان این احتمال

یک -سازمان یک پارچه نیروهای نظامی و

شــبکه بازتوزیعی به وجود می آوردند که

(یعنی ضرورت تشــکیل سازمان هایی که
سازمان باشد).

فرادســتان بیرون از دایره کنترل مستقیم

در بدوی تریــن جوامــع تاریخ ثبت شــده

غیرشــخصی بودن ،برابری ناممکن است.

سازماندهی قدرت اقتصادی از سوی دیگر.

پشتیبانی طیف گسترد ه ای از سازمان های

دیگر است.

رفتار یک ســان با همه افراد اســت .بدون

هویت شان ،مستقل از هویت فردی اعضای

به جوامع باز را فراهــم می آورند) ،توانایی

نیازمند وجود کارشناسانی در فعالیت های

تعریف شود .غیرشــخصی بودن ،به معنای

پلیس که تحت کنترل و تابع نظام سیاسی
دو -نظام سیاســی باید با مجموعه نهادها
و انگیزه هایی مقید شده باشد که استفاده
نامشروع از خشونت را محدوده می کنند.

سه -برای این که یک جناح یا حزب سیاسی

در قــدرت باقــی بماند ،باید از پشــتیبانی

گروههای اقتصــادی و اجتماعی ،در تعریف
گسترده آنها ،بهرهمند شود.

مســلط” به موجودیت مستمر رژیم حاکم

در عرصه های گسترده اقتصادی ،اجتماعی

رانت های هر فرد ،فرادســت عضو “ائتالف

کثیری حق تشــکیل ،ســازمان های فعال

بســتگی دارد ،انگیزه پشتیبانی و کمک به
حفظ ائتالف در تمام فرادســتان به وجود

و سیاســی را داشــته باشند (شــروع به

شــکل گیری می کند) .عالوه بــر این حق

می آید.

تشکیل سازمان باید به صورت غیرشخصی

خلــق رانتی کــه منجر به منفعــت بردن
گروههای بزرگ و فراگیر ،یعنی خلق رانتی
کــه بهرهوری را ارتقاء و نه محدود ســازد،
در جامعه دسترســی باز نسبت به حکومت
طبیعی ،بسیار بیشتر است.
سه شرط آستانه ای گذار از حکومت طبیعی
به نظم دسترسی باز عبارت هستند از:
 شــرط آســتانه ای اول ،حاکمیت قانون
برای فرادستان.
 شرط آستانه ای دوم ،قالب های دایمی از
سازمان های عمومی و خصوصی فرادستان،
از جمله خود حکومت.
 شرط آستانه ای ســوم ،کنترل سیاسی
یک پارچه نظامیان.
حکومت طبیعی ،طبیعی اســت چون در
بیشــتر تاریخ ده هزارســال گذشته ،تنها
قالب حاکم بر جوامع (بزرگ تر از چند صد

نشریه پیام مدیران فنی و اجرایی
شماره 45
بهار و تابستان 1396

چون موقعیت اجتماعی ،امتیازات مادی و

جوامــع بــاز تنهــا در صورتی کــه گروه

طبیعی ،بسیار کمتر است .برعکس ،احتمال

27

نفر بوده) که توانایــی تأمین نظم فیزیکی

روابط شخصی در سرتاســر جامعه اعتبار

می خورد و حتی حق آن ها در تعیین وارث

و مدیریت خشــونت را داشته است .البته

می بخشــد .حکومت های طبیعــی برای

زمین شان پس از مرگ نیز قطعی نبود.

حکومت طبیعــی در طیف گســترده ای

تضمیــن نظم اجتماعــی ،منافع را خلق و

از جوامع به چشــم می خــورد و نمی توان

دست کاری می کنند.

 -1-2حق مالکیت دومین مرحله عبور از

آن جوامــع را یک ســان در نظــر گرفت.

نظام طبیعی به نظام دسترسی باز

همه جاگیری محدودیت هایی که حکومت

دومیــن مرحله توســعه قانونــی زمین با

بین النهرین در هزاره ســوم پیش از میالد
مســیح ،بریتانیای دوره تئودورها و روسیه
مــدرن دوران زمــام داری پوتین ،همگی
تحت حکومت طبیعــی بوده اند اما جوامع
بســیار متفاوتی هســتند .نظم دسترسی

طبیعی بر توانایی تشکیل سازمان ها وضع
می کند به شــکل یک اصــل موضوعه یا

سیاسی ،اقتصادی یا دینی نیست بلکه یک
روش بنیادین سازماندهی جامعه است.
در بیشتر حکومت های طبیعی ،برخی انواع
حمایت هــا ،از جان و مال غیرفرادســتان
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انجام می گیرد .حمایت از طریق شبکه های
مریدپروری یا ارادتمندی گسترش می یابد.
سران شــبکه های مراد -مرید ،فرادستان
قدرتمندی هســتند که الطــاف و مزایایی
را بــه مریدان خــود ارزانــی می دارند ،از
جان و مال آن ها حفاظــت می کنند و به

در ســال  1100میالدی ،اصول این ایده

پیش بینی در می آید.

را به رســمیت شناخت که سر اجاره دارها،

همه حکومت های طبیعی ،داد و ســتد را

ناچــار از خریــد دوبــاره زمین های خود

کنترل می کنند.

از پادشــاه نیســتند بلکه تنها با پرداخت

تمامی تمدن های بشری اولیه حکومت های

عوارض مشروع و منصفانه زمین ،می توانند

دینــی بودنــد کــه توســط روحانیون-

محــدود ،مجموعــه معینــی از نهادهای

رسمی ســازی قابلیت ارث گذاری آغاز شد.

زمین های خود را حفظ کنند.

سیاست مداران اداره می شــدند ،تردیدی

در انتهای ســده پانزدهم میالدی ،سومین

نیســت که دین حکومتی نهادینه شــده،

مرحله توسعه قانونی زمین شروع شد و تا

باورهای جامعه را بازتاب داده و به مقام های

ســال  1660میالدی ،ادامه یافت .تعمیم

حکومتی کمک می کند تا کنترل اجتماعی

حمایت از سند به قباله داران در دادگاه های

را حفظ کنند اما این تبیین سنتی از درک

ســلطنتی ،تغییر شــاخص این دوره بود.

عمیق تر پیامدهای اجتماعی دین سازمان

براساس سنت ،اگر اجاره دار ناآزاد مایل به

یافته عاجز است.

فروش منافع خود از زمین به دیگری بود،

دین ســازمان یافته رانت های مهمی ایجاد

باید اجازه لرد خود را کسب می کرد.

می کند که ائتالف مسلط برای ایجاد ثبات

توســعه روش های اجتنــاب از تکالیف و

درون ائتالف مســلط به کار می برد .دین

تعهدات به لــرد در هنگام مرگ اجاره دار،

حکومتــی ،راهی برای مهار فرادســتان و

دومین تغییر مهم در طی ســده شانزدهم

غیرفرادستان فراهم می کند.

میالدی بود .تا ابتدای سده پانزدهم ،خلق

ســاختار واقعی ائتالف مسلط در حکومت
طبیعی ذاتاً ناپایدار است .ائتالف مسلط به

“کاربری” روشــی برای گریــز از تعهدات
قوانین زمین برای مالیات بر ارث بود.

طور مرتب با کنارگذاردن اعضای ضعیف تر

در ســال  1536میالدی ،دو قانون به نام

و جذب اعضای قوی تــر جدید و بازآرایی

قانون کاربری و قانون ثبت نام برای بستن

ترکیب کل ائتالف ،اندازه و ترکیب خود را

راه های گریز قانونــی در پارلمان تصویب

تغییر می دهد.

شد.

حکومت طبیعی شــکننده ،امنیت حقوق

در ســال  1540میالدی ،هنری هشتم به

مالکیت زمین تنها برای کسانی که ارتباط

امــری چاره ناپذیر ،گردن نهــاد و با قانون

نزدیکی با ائتالف مســلط داشتند به چشم

وصیت نامــه موافقت کرد .بــه موجب آن

قانون ،زمین داران اجازه یافتند تا برای دو

طریق قانون زمین ردیابی می کنیم.

یــک خاصیت مهــم نظم دسترســی باز،

ســوم زمینی که در قالب خدمات شوالیه

طی چند سده بعدی میالدی ،یک حکومت

اســتقالل آشــکار نظام هــای اقتصادی و

داشتند و تمام زمینی که به صورت اجاره
در برابر خدمت نگه می داشتند ،وصیت نامه
تنظیم کنند.
تــا ابتدای ســده هفدهم میــادی ،هنوز
مالکیت زمین در انگلســتان شدیدا ً به نفع
نجبای قدرتمند و اصیل زادگان برجســته،

طبیعی پایه پدیدار شد که از حکومت طبیعی
شکننده با ثباتتر بود .حکومت طبیعی پایه،
دنبالهای از ســازمانهای متمایز به وجود
آورد که در قالب ملک اربابی ارتباط نزدیکی
با حکومت داشتند .یک ساختار اجتماعی با
ثبات مولد رانت که روابط میان فرادســتان

انحراف داشت.

محلی مذهبی ،نظامی ،اقتصادی و سیاسی

 -2-2دادگاه ها ،مفاهیم حقوقی و قانون

را هماهنگ میکرد.

سیاســی اســت .در نظم دسترســی باز
ســازمان های اقتصادی نیازی به مشارکت
در عرصه سیاســت نمی بینند تا حقوقشان
حفظ شود.
یک ویژگی جدایی ناپذیر نظم دسترســی
باز“ ،رشــد دولت اســت” .عضویت پذیری
و مشــارکت انبــوه شــهروندان باعــث
حساســیت پذیری دولت در قبــال منافع

مالکیت ،دومین مرحله عبور به جامعه باز

براساس یک ضرب المثل ،موضوع مالکیت
ن ُــه دهم علم حقوق را بــه خود اختصاص
می دهد.
در دوران براکتون ( 1220-1230میالدی)
به خوبی جا افتاده بود که ارباب و اجاره دار،
هر دو متصــرف دارایی بودنــد اما دارایی
تحت تصرف هر یک تفاوت داشت .ارباب،
مالک ملک اربابی و اجــاره دار مالک خود
زمین بــود پس ادعای احراز مالکیت آن ها
تضادی نداشت.
با رســمیت یافتن در سال  1660میالدی،
قانــون زمین را بــه قالبــی درآوردند که
مشخصه نهادهای حکومت طبیعی بالغ را
ممکن می ساخت .تقریباً تمامی اجاره داران
آزاد زمیــن ،به اجاره داران مطلق و فارغ از
خدمــات متعارف تبدیل شــدند ،بنابراین
اقتصادی و اجتماعی ،یعنــی ملک اربابی
تحــت اختیار نیروهای غیرشــخصی و به
صورت قابــل واگــذاری و خرید و فروش
دردست فرادستان درآمد و فرگشت دولت
را از حکومت شــکننده به پایــه و بالغ از

حکومت طبیعــی پایه به حکومت طبیعی
بالغ حرکت کرد .خصوصیت بارز حکومت
طبیعی بالغ یعنی ســازمان های مســتقل
از حکومت در قالب تراســت ها ،بنگاه های
بازرگانــی ،شــرکت های کســب و کار،
انجمن های سیاســی و گروه های مذهبی،
شروع به ظهور کرد.
زمین هــا 31/8 ،درصد به صــورت ملک
اختصاصی 40/5 ،درصد به صورت رعیتی
و  27/7درصد به صورت زمین آزاد بوده اند.
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مالکیــت زمیــن واحدهای پایه ســازمان

طی ســده هفدهم میالدی ،انگلســتان از

آن ها می شــود .ســهیم کردن گســترده
دیگران در نظم دسترسی باز که اشاره شد،
مستلزم دولت بزرگ است .مخارج کاالهای
عمومی که صرف آموزش و زیرســاخت ها
می شــوند ،مســتلزم برنامه های پرهزینه
اســت .همین طور برنامه های گوناگونی که
تأمین اجتماعی شامل بیمه بیکاری ،بیمه
سالمندی ،از کارافتادگی و درمان را فراهم
می کنند .بنابراین دولت در نظم دسترسی
باز ،بزرگ تــر از دولــت در حکومت های
طبیعی اســت و اقدامات و سیاست هایش
بیشتر مکمل بازارهاست.
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 -3اشتراکات
ویژگی های نظم دسترســی باز پیوســته
نابود کرده و پیوســته ســاختاری جدید
ایجاد می کند .این فرآیند “تخریب خالق”
واقعیت بنیادین نظام سرمایه داری است.
در حالی که نظم های دسترســی محدود،
از خلــق رانت و محدودکردن دسترســی
برای ارایه نظم و ثبات اســتفاده می کنند،
نظم های دسترسی باز از رقابت و دسترسی
باز استفاده می کنند.

قضایی در جامعه دسترسی باز ،تنظیم روابط

طیف گســترده سیاســت ها و در مخارج

دولت با نظامیان و پلیس است.

دولتی به صورت ســهم قابــل توجهی از

استقالل آشکار ترتیبات اقتصادی ،سیاسی

تولید ناخالص داخلی است.

و نظامی در نظم های دسترسی باز ،شرایط
زیربنایــی را بازتاب می دهــد که جامعه
دسترســی باز را در برابر تغییــرات پویا،
مستحکم تر می سازد.
جوامع دسترســی باز خــود را با تغییرات
اقتصــادی و اجتماعی تعدیــل می کنند،
بــدون این کــه لزوماً تعدیل هایــی را در

 -2-3گذار از نظم دسترســی محدود به
نظم دسترسی باز (شرایط آستانه ای)

انتقــال از نظم دسترســی محدود به نظم
دسترسی باز به شکل جهشی رخ نمی دهد
بلکه مشــروط به طی فرآینــد گذار در دو
مرحله اســت .ابتدا روابــط درون ائتالف
مســلط از حالت شــخصی به غیرشخصی
تغییر می یابد و سپس ،این ساختار روابط
غیرشخصی به کل جامعه بزرگ تر بیرونی
گســترش می یابد ،چون گذار در حکومت
طبیعی شروع می شــود ،گام های ابتدایی
باید بــا منطق حکومت طبیعــی و روابط
شخصی سازگار باشد .با تغییر قواعد رسمی
که امتیازات فرادستان را به حقوق تبدیل
می کند ،امکان بســط و گســترش روابط
غیرشــخصی فرادســتان درون حکومــت
طبیعــی فراهم می شــود .وقتی حکومت
طبیعی به توســعه نهادها ،ســازمان ها و
باورهایی بپردازد که به فرادســتان اجازه
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برنامه های تأمیــن اجتماعی که از نیروی

ترتیبات سیاســی معطوف به خشونت به

کار حمایــت می کنند .ایــن برنامه ها که

وجود آورند.

ریسک فردی مشــارکت در بازار را تا حد

 -1-3رشد دولت

زیادی کاهش دادند ،شــامل بیمه بیکاری،

برنامه هــای تأمین اجتماعی که متفاوت با

بیمه حوادث ،بیمه درمان و بیمه سالمندی

پوپولیســم ،سوسیالیسم و دیگر قالب های

چون نظمهای دسترســی بــاز ،به پلیس و

باز ،توزیع صریح تر و گســترده تر هستند،
روش های نســبتاً کم هزینــه توزیع منافع

بودند.

می دهد ،برخوردی غیرشخصی با یک دیگر
داشــته باشند ،پس جامعه در آستانه گذار
قرار دارد .جوامع در آســتانه گذار در گام
دوم ،یعنــی خود گذار یا گــذار واقعی ،به
دگرگون کردن روابط درون -فرادســتانی
ادامه می دهنــد .ایجاد نهادهای رســمی
کــه از هویت غیرشــخصی فرادســتان و
دسترسی آن ها به سازمان ها حمایت کنند،

بازار ،بدون ایجاد اختالل در آن هستند.

تعمیم دهی همــان حقوق را به بخش های

میدهد تا روابط بین آحاد جامعه قانونمند

غیرشــخصی بودن دومین عامــل بنیادین

بزرگ تری از جامعه ممکن می سازد.

شود ،قواعد درباره کاربرد خشونت ،بر جامعه

اســت کــه رشــد دولــت را در نظم های

بزرگتر تأثیر میگذارد .یک کار ویژه نظام

دسترسی باز ،تقویت می کند.

فصــل بعدی به بحث دربــاره گذار واقعی

نظامیان اختیار و قدرت کاربرد خشونت را

اختصاص دارد.

چه زمانی منافع فرادستان ایجاب می کند
تا قدرت را به غیر فرادستان واگذار کنند؟
پاســخ آن ها به زبان نه خیلی ســاده این
است که وقتی فرادســتان نگران از دست
دادن قدرت می شــوند و باور می کنند که
با امتیاز دادن به فرودســتان ،در مقایســه

یک شرکت روسی بود که در سال 1553

میالدی تشکیل شد.

شرط آستانه ای سوم :کنتــرل یک پارچه
نظامیان.

چنان چــه صاحب منصبان نظامی با لباس
نظامی به عنوان مقامات حکومت مدنی هم

چون قانون گذار یــا در قوه مجریه فعالیت

کنند نیز جامعه بر نظامیان ،کنترل سیاسی

نــدارد .در صورتی کــه نظامیان در هیبت

تحقق کنترل یک پارچــه نظامیان ،ظاهرا ً

یک سازمان ،مالکیت دارایی های اقتصادی

حکومت طبیعی به آن دســت یابد .برای

تملک آن ها بــدون رضایت مقامات مدنی

کنترل سیاسی نمی کند .در نهایت انتخاب

دشوارترین شــرط آستانه ای است که یک

مهمی را به دســت گیرنــد که واگذاری یا

خواهند داد ،تن به انتقال قدرت می دهند.

کنترل یک پارچــه نظامیان ،جداســازی

وقتی برخی فرادســتان دریابند که حرکت

پیوندهای نزدیک بین اقتصاد ،سیاســت و

امکان پذیر باشــد نیز جامعــه ،نظامیان را

به ســمت روابط غیرشــخصی تر وضعیت

نظامیان در حکومت طبیعی ضرورت دارد.

رهبری بلندپایــه نظامی باید تحت کنترل

با وقوع انقالب ،قدرت کم تری را از دســت

آن ها را بهتر می کنــد ،بدون آن که ثبات
ائتالف تهدید شود ،نخستین گام برداشته
شده اســت .به تدریج که شــرایط اجازه
دادن روابط غیرشخصی بین فرادستان به
وجود می آید .آن ها به سودمندی تضمین
امتیازات غیرشــخصی خویــش از طریق
نهادهای رســمی هم چون قانون گذاری،
نظام حقوقی و گسترش حقوق شهروندی
پی می برند .اگر به همه فرادســتان امتیاز
یک سانی داده شــود ،آن امتیاز را به حق
تبدیل می کند.
 -3-3روابط شخصی و غیرشخصی و تشکیل
“شرکت خصوصی” (شرایط آستانهای)

کنترل سیاســی نظامیان چــه چیزی را

مقامات مدنی باشد ،ارتش هایی که رهبران

پاســخ این پرســش نیســت .ارتش های

سیاسی نیستند .این سنجه ها جنبه مطلق

حرفه ای متخصص در کارکردهای نظامی

ندارند بلکــه درجاتی از کنترل سیاســی

دایمی در حوزه های عمومی و خصوصی.

بــه مدت هزاران ســال وجود داشــته اند.

نظامیان را نشــان می دهند و مطابق آن،

تفکیک ظاهری بین مقام های کشــوری و

کنترل سیاســی نظامیان در بیشتر جوامع

خلق سازمان های دایمی و ابزارهای نهادی

لشــگری نیز کافی نیســت .اگر پشتیبانی

امروزی به چشم نمی خورد .بیشتر جوامع

پشــتیبان آن ها ،بخشی از آن چیزی بود

فعال نیروهای نظامی برای حفظ یا کنترل

در ظاهر از حکومت مدنی بهره مند هستند

که در انتهای ســده هجدهم میالدی این

نهادهــای حکومت مدنی ضروری باشــد

اما در واقعیت در ســایه خشــونت زندگی

دولت ها را در شــرایط آستانه ای گذار قرار

آن گاه نظامیــان ،تحت کنترل سیاســی

داد .نخستین شرکت اقتصادی در بریتانیا

می کننــد ،در مــواردی کــه نظامیان در

جامعه نیستند.

حکمرانــی جامعه نقــش فعالی برای خود

شرط آستانه ای اول :حاکمیت قانون برای
فرادستان.
شرط آستانه ای دوم :سازمان های با عمر
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ایجــاب می کند؟ وجود ارتــش حرفه ای،

خویش را انتخــاب می کنند ،تحت کنترل
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قایل هســتند و ایفای نقش آن ها چندان

بــدون وجــود ســازمان های غیرنظامی

یک دیگر ادغام شــوند یا بــا هم به وجود

پنهانی نیست.

قدرتمنــد فرادســتان ،پایــداری چنین

می آیند.

همان گونه که بحث پیشــین ،از حکومت

ترتیباتی با سختی همراه خواهد بود.

"دوورگر" چهارمین نوع احزاب را “احزاب

دایمی تشــریح کرد ،ظهور ســازمان های
دایمی چندگانه در داخل و خارج حکومت
رســمی ،پیش شــرط الزم برای پایداری
هر ســازمان دایمی اســت .خلق تنها یک
سازمان دایمی امکان پذیر نیست ،بلکه باید
چندین ســازمان دایمی به طور هم زمان
ایجاد شــوند .به همین ترتیب ،سیر تحول
هم زمان سازمان های دایمی در حکومت و

 -4-3زمان ،نظم و قالب های نهادی

بیرونی ایجادشــده” می داند .اتحادیه های

نشان دادیم ســه شرط آستانه ای همراه با

سوسیالیســت ها ،کارگــری و صنفــی و

هم تحقــق می یابند .حاکمیت قانون برای
فرادستان به حمایت از سازمان های دایمی
برای فرادستان کمک کرده که خود آن نیز
به تحقق شرایط کنترل یک پارچه نظامیان
یاری می رساند.

برخی امتیازات ویژه فرادســتانی به حقوق

و ایــن که چگونه دسترســی پیش از این

کــرده ،تضمیــن می کنند کــه از طریق
تغییرات نهادی دسترســی باز می شــود و
سپس شــروع به گسترش دادن دسترسی
به حقوق شــهروندی به بخش بیشتری از
تبعیت می کنند.
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ترویج سازمان های دایمی است.
در این جاست که شــرط آستانه ای دیگر،
یعنی حاکمیــت قانونی برای فرادســتان
موضوعیت می یابد .قانونمندکردن رهبران

بیرونی معرفی می کند.

گذار واقعی هنگامی شــروع می شــود که

دسترســی به درون ائتالف مســلط را باز

تدارکات و تأمین منابع ،یکی از روش های

را به عنوان منابع برجســته سازمان حزب

چگونگی به وجود آمدن احزاب سیاســی
و رسماً ســازمان یافته و رقابتی می پردازد

گذار واقعی فرآیندی اســت که فرادستان

ترتیبات بخش خصوصی و نظامی در سطح

خدمت گزاران ســابق و بنگاه های تجاری

 -5-3گذار واقعی

غیرشخصی فرادستانی پیدا کنند.

از بیرون ضرورت دارد .برقراری پیوند بین

کلیســاها ،جوامــع فلســفی ،محافــل

باقی مانــده این فصل بــه کاوش در مورد

فرادســتان منافعــی مشــترک در تبدیل

نیز در بخش خصوصی برای کنترل نظامیان

گروه هــای دارای انگیزه های ایدیولوژیک،

در منطق گذار ،فرادســتان به نفع خویش
می بینند که با تبدیل امتیازها به حقوق ،از
امتیازهای خود حمایت کنند.

محدود به قالب های شرکتی بنگاه تجاری،
از طریق قوانین شــرکت عمومی در طول
ســده نوزدهم میالدی به دسترســی باز
تبدیل شد.
در هــر یــک از دو بخش گذار -شــرایط
آســتانهای و گذار واقعی -نهادهایی توسعه
مییابنــد کــه توانایی فرادســتان را برای
تشــکیل ســازمانها در داخل و خارج از
حکومت دگرگــون میکنند .ایــن نهادها
و ســازمانهای جدیــد ،ابزارهایــی عرضه
میکنند که به فرادســتان اجازه میدهد تا
تعهد معتبری در احترام گذاشتن به حقوق

 -4احزاب و شرکت های بزرگ شرط
نهایی دسترسی به جوامع باز

بنیادی فرادستان بدهند که همه فرادستان

دو نوع نخســت احزاب مجلسی و احزاب

در آنها شریک هستند .دگرگونی و تبدیل

انتخاباتی هســتند .احزاب مجلسی ،درون
پیکره قانون گذاری توسعه می یابند .احزاب
انتخاباتی ،هنگامی توســعه یافتند که حق

هر ســازمان ،بخشــی الزم از سازمان های

رأی به اندازه کافی گســترده شد .سومین

دایمی ،قلمداد می شود.

نوع حزب ،احزاب مجلســی و انتخاباتی با

امتیازات فرادســتان به حقوق ،نشاندهنده
گامها در گــذار از حکومتهای طبیعی به
نظمهای دسترســی باز اســت .نهادها یک
حکومت با عمر دایمی خلق میکنند و اجازه
میدهند تا ســازمانهای با عمر دایمی در

سرتا سر جامعه حفظ شوند .این سازمانها

نقــش مرکزی در محدودســازی حکومت

این نهادها و سازمانهای عمر دایمی دارند،

و نهادها ،هویت حاکم را از فردی قدرتمند

دارند تا مقید به قانون باشد.

آنها رهبران و ائتالفهای فردا را نیز مقید

بــا شــخصیت اجتماعی یکتا بــه منصبی
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میکننــد .هویت اجتماعی حاکم در هویت

این نهادها و سازمانهای عمر دایمی دارند،

آســتانهای و گذار واقعی -نهادهایی توسعه

غیرشــخصی تبدیل میکنند.از آن جا که
آنها رهبران و ائتالفهای فردا را نیز مقید
میکننــد .هویت اجتماعی حاکم در هویت
بزرگتر حکومت به عنوان ســازمان دایمی
حک میشــود .این حکومت است که تحت
حاکمیت قانون در میآیــد .این که ما هم
چنان حکومت را با حاکم آن میشناســیم

در هــر یــک از دو بخش گذار -شــرایط

مییابنــد کــه توانایی فرادســتان را برای
تشــکیل ســازمانها در داخل و خارج از
حکومت دگرگــون میکنند .ایــن نهادها
و ســازمانهای جدیــد ،ابزارهایــی عرضه
میکنند که به فرادســتان اجازه میدهد تا
تعهد معتبری در احترام گذاشتن به حقوق

بزرگتر حکومت به عنوان ســازمان دایمی
حک میشــود .این حکومت است که تحت
حاکمیــت قانون درمیآیــد .این که ما هم
چنان حکومت را با حاکم آن میشناســیم،
قابل درک اســت اما این کاری راحت است
که باعث سردرگمی بسیاری میشود.
امــا مهم تر از همه این کــه نهادهای گذار
واقعی ،دسترســی باز در عرصه سیاست و

قابل درک است ،اما این کاری راحت است
که باعث سردرگمی بسیاری میشود.
تولد حکومت ملی با خداانگاری حاکم رخ
نــداد ،بلکه با جای دادن هویت شــخصی
همه حاکمان در یک ســازمان شــرکتی
دایمــی و بــادوام از حکومــت رخ داد.
ســازمان ها و نهادهــای دایمی دارای حق
وتو ،از قبیل مجالس و قوه قضاییه مستقل،
تبدیل به بخشی جدایی ناپذیر از حکومت
می شوند .کنترل یک پارچه نظامیان ،قدرت
نظامی را متمرکز می کنــد و در بردارنده
محدودیت هایی است که استفاده از آن را
علیه شهروندان محدود می کند.
امــا مهم تر از همه این کــه نهادهای گذار
واقعی ،دسترســی باز در عرصه سیاســت

بنیادی فرادستان بدهند که همه فرادستان

در آنها شریک هستند .دگرگونی و تبدیل
امتیازات فرادســتان به حقوق ،نشاندهنده

گامها در گــذار از حکومتهای طبیعی به

حکومت هاســت که در سیاست از طریق

میدهند تا ســازمانهای با عمر دایمی در

طریق موجودیت های کسب و کار سازمان

و نهادهــا هویت حاکم را از فردی قدرتمند

دسترســی بــاز ،محدودیتی بنیــادی بر

حکومت با عمر دایمی خلق میکنند و اجازه

احزاب سیاسی سازمان یافته و در اقتصاد از

سرتاسر جامعه حفظ شوند .این سازمانها

یافته فعال می شــود ،بنابراین شکل گیری

بــا شــخصیت اجتماعی یکتا بــه منصبی

ظرفیــت حکومت همراه با آســتانه گذار،

غیرشــخصی تبدیل میکنند ،از آن جا که

باز محدودیتی بنیادی بر حکومت هاســت
که در سیاســت از طریق احزاب سیاســی
ســازمان یافته و در اقتصــاد از طریــق
موجودیت های کســب و کار سازمان یافته
(در غالب شرکت های مستقل و خصوصی)
فعال می شود ،بنابراین شکل گیری ظرفیت
حکومــت همراه با آســتانه گــذار ،نقش
مرکزی در محدودسازی حکومت دارند تا
مقید به قانون باشد.

نشریه پیام مدیران فنی و اجرایی
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و اقتصــاد را تضمیــن می کننــد .رقابت

نظمهای دسترســی باز اســت .نهادها یک

اقتصاد را تضمین می کنند .رقابت دسترسی

33

