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مفهومبندی وبری دولت
امحد

گلمحمدی1

(اترخی درایفت -49/2/2 :اترخی تصويب)49/3/22 :

چکیده
در حایل ره دولت از هممترين هنادهای زندگی اجامتعی و شايد هممتر ِين آهنا به شامر میآيد
موضع چندان روش ین درابرۀ ماهيت ای چيس یت آن وجود ندارد و مواضع موجود نسبتا لکی و
مبهم هستند .از آجنا ره چنني اهبامی پيامدهای انپس ندی در زمینۀ س ياستگذاریهای الكن
و ارزاییب آهنا دارد در اين نوش تار میکوش مي موضعی نسبتا مشخص درابرۀ چيس یت دولت
اختاذ رنمي .بنابراين پس از نمينگاهی انتقادی به ادبيات موجود و بيان اس تداللهایی درابرۀ
لزوم و اماكن تعريف دولت ،اب توسل به تعريف وبر از دولت ،بهعنوان هناد مدعی اعامل
احنصاری زور مرشوع در قلمرو معني ،دولت را «هناد س يایس خاص» تعريف میرنمي .آنگاه
بر اساس اين ش ئون سهگانۀ دولت ،عنارص الزم و اكِف آن را ابزش نایس میرنمي و نشان
میدهمي ره اين عنارص اب چه نسبیت دولت را شلك میدهند .البته به ماهيت متناقض دولت
و عنارص تمكيیل آن مه اشاره خواهمي کرد.
لکيدواژهها :دولت ،هناد س يایس ،وبر و دولت ،عنارص الزم و اكِف دولت.

 .1اس تادایر گروه علوم س يایس دانشگاه عالمه طباطبایئ )(ahmad. golmohammadi@gmail.com
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مقدمه
دولت از پايدارترين هس یتهای ( )entityزندگی اجامتعی و از اتثريگذارترين
هنادهای اترخيی به شامر میآيد .اقتضای چنان جايگاه هممی ،تعريفی نسبتا
روشن ،موجه و معترب از دولت است ره بتواند بنیاد پژوهشهای خمتلف
درابرۀ دولت (در ايران) ابشد .بهعبارت ديگر ،موضع نظری روشنتر نسبت
به هنادی ره حمور نظم اجامتعی است در اكرآمدتر شدن آن امهيت فوقالعادهای
خواهد داشت .ویل در ايران اين عرصه وضعيت چندان مطلویب ندارد و
چيس یت ای ماهيت دولت اگر مه موضوعيت پيدا کرده ابشد عرصۀ اتمالت
نظری و مواضع روشن نبوده است .بنابراين اجامع چنداین بر رس تعريف دولت
و الزامات چنان تعريفی به چشم منیخورد .مس ئلۀ اين نوش تار نزي نبود وضعيت
مطلوب در دولتپژوهی نظری ،از مجهل تعريف دولت ،است ره رفع ای تعديل
آن بدون اجنام چنني پژوهشهایی بس يار دشوار به نظر میرسد .بر اساس
مس ئلۀ انمربده در نوش تار حارض میکوش مي به اين پرسش ره «دولت
چيست؟» پاخس دهمي و الزامات پاخس را بيان رنمي.
امهيت چنني پژوهشی اب ارزاییب الكن س ياستگذاری معومی ای دولیت
اییب نسبت دولت اب حوزههای گوانگون زندگی اجامتعی،
مرتبط است .سامان ِ
مكوبيش اتبعی است از تعريف دولت .تعريفی ره از دولت میپذيرمي ،نسبت
دولت اب ديگر هنادهای زندگی اجامتعی را حتت اتثري قرار میدهد و هرگونه
اهبام و تعارض در مورد چيس یت دولت به حنوی در تعريف نسبت دولت اب
جامعه ابزاتب میایبد .به بيان سادهتر ،س ياستهای بس يار گوانگون و پرشامر
سامان ِ
خبش س پهرهای خمتلف زندگی اجامتعی ،اساسا از نوعی موضع هس یت-
ش ناسانه نسبت به دولت انیش میشود .از اين حلاظ ،نتاجي چنني تالشهایی
میتواند به رفع ای تعديل اهبامات و تعارضات موجود درابره ماهيت دولت مكک
رند و مهچنني بنیادی ابشد برای ارزاییب الكن انواع س ياستها.
از حلاظ پيشينۀ حبث ،گرچه رتابها و مقاالت بس ياری درابره دولت ترمجه
ای اتليف شده ،اما پرسشهای حموری اين گونه آاثر ات حدودی اب پرسشهای
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اين نوش تار تفاوت دارد .آاثر مورد نظر از زواایی متفاویت به دولت میپردازند
و مسائل اصیل اين پژوهش را معموال در جايگاه فرعی مینشانند .از میان
دهها رتاب فاریس موجود ره به نوعی به دولت مربوط میشود شامر رتابهای
مكوبيش مرتبط اب موضوع اصیل پژوهش حارض به تعداد انگش تان يک دست
مه منیرسد.
البته در اين دس ته رتابها مه چيس یت دولت موضوع اصیل نيست .به
اس تثنای رتاب پویج (پویج )0377 ،ره دربرگريندۀ نوعی مفهومبندی دولت
مه است در چند رتاب ديگر ،تعريف دولت چندان حمیل از اعراب ندارد .در
رتاب نظريههای دولت ،هرچند وينسنت فصیل از رتاب را به «ماهيت
دولت» اختصاص داده است ،نه تنها تعريفی از دولت ارائه منیدهد بلکه چنني
تعريفی را موجه منیداند .از ديد او ،اكربرد واژه دولت به معنای عام و لکی (the
 )stateبيش از آن ره روش نگر ابشد گمراهرننده است(.وينسنت: 0370 ،
)27-23مهچنني ،هيچ ردام از رتابهای ترمجهشدۀ برتران بديع (بديع،
 )0374دربردارندۀ مفهومبندی و تعريف دولت نيستند .دو رتاب اسطوره
دولت و نقد نظريه دولت جديد به حتول اندیشه س يایس اختصاص
دارند(.اكسرير0377 ،؛ اشرتاوس و کراپیس .)0373 ،رتاب ماهيت دولت
در هجان سوم اثر تيلامن اورس (اورس )0322 ،مه دربرگريندۀ حبث مس تقیل
درابرۀ ماهيت دولت نيست و نوعی اقتصاد س يایس در چارچوب سنت
مارکسيس یت به شامر میآيد.
پس میتوان گفت در اررث اين نوش تهها ،مفهومبندی و تعريف دولت به
لکی انزتاعی چندان حمیل از اعراب ندارد؛ بلکه مسائیل
عنوان يک هس ِیت ِ
مانند رابطۀ دولت-جامعه ،اس تقالل دولت ،اكرويژههای دولت و ماهيت
طبقایت دولت موضوعهای اصیل خبش معدهای از آاثر فاریس اتليف و ترمجه-
شده درابره دولت هستند .در اين دس ته نوش تهها ،معموال هس یت و چيس یت
دولت امری بدهیيی تلقی میشود و بيش از چند مجهل ای حداررث چند صفحه به
اين موضوع اختصاص منیایبد .به هر حال ناكت بيان شده درابرۀ ادبيات
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دولت به زابن فاریس ،بر اكس یتهایی داللت دارد ره در نوش تار حارض تالش
میشود ات آن اكس یتها حیتالاماكن رفع ای تعديل شوند .برای تعديل اكس یت و
اهبام انمربده درابرۀ ماهيت دولت ،در خبش خنست به مواضع موجود درابره
اماكن و لزوم تعريف دولت اشاره خواهمي کرد و سپس میکوش مي بر اساس
تعريف از دولت ،درابره چيس یت اين هناد خسن بگويمي.
آای تعريف دولت ممکن و الزم است؟
پاخسها به پرسش از اماكن و لزوم تعريف دولت را میتوان به پاخسهای مثبت
و پاخسهای منفی دس تهبندی کرد .آانن ره تعريف دولت را ممکن و الزم منیدانند
اس تداللهای خود را بر نوعی هس یتش نایس اس توار میرنند .شامر اندیک از
آهنا مدعیاند هس یت مشخیص ره دولت انمیده شود وجود ندارد و جعل و
اكربرد مفهوم دولت چزيی جز آشفتگی فکری و رسدرگمی در پيی خنواهد
داشت .ویل اررث آانن وجود چزيی ره دولت انمیده شود را آشاكرا منکر
نيستند بلکه در تعريفپذيری آن ترديد میرنند .از اين ديدگاه اگر چنان
هس یتای وجود مه داش ته ابشد بس يار مبهمتر ،مرموزتر ،س يالتر و پيچيدهتر
از آن است ره تعريفپذير ابشد( .)Easton, 1971:106-115البته هر دو
دس تۀ انمربده به نتیجۀ تقريبا مشرتیک میرس ند ره دولت چه وجود داش ته ابشد
چه نداش ته ابشد ،نه تنها تعريفانپذير است بلکه نيازی مه به مفهوم دولت و
تعريف آن وجود ندارد .میتوان و ابيد واژهها و مفاهمي مناسب ديگری (مانند
نظام س يایس ،حکومت ،رژمي س يایس) جعل و جايگزين مفهوم دولت کرد.
البته دس ته سومی مه هستند ره مفهوم دولت را الزم منیدانند ویل اب
اس تدالیل نسبتا متفاوت .از ديدگاه آانن ،اكربرد مفهوم دولت و امهيت دادن به
اين مفهوم ابعث نوعی متررز در س ياستپژوهی و قدرتپژوهی میشود ره
گمراهرننده است .آانن معتقدند ره حبث از دولت و برجس ته کردن اين مفهوم،
ابعث پنهان شدن واقعيت اعامل قدرت س يایس میشود ،زيرا دولت «نقایب
است ره منیگذارد کردار س يایس را چنان ره هست ببينمي»Abrams, ( .
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 )1988:58پس هر سه دس ته مدعی هستند ره تعريف دولت ای انممکن و ای
انالزم و بيهوده است.
در نقطه مقابل ،صاحبنظراین مدعیاند ره اوال دولت وجود دارد و ابيد
تعريف شود ،اثنيا توسل به مفاهمي جايگزين مشلك اصیل ما را برطرف منیرند.
از اين ديدگاه اين چنني اس تدالل میشود ره تداوم اكربرد مفهوم دولت گواه
معتربی است برای وجود دولت .اگر چزيی وجود داش ته ابشد ،ابزسازیهای
مفهومی منیتوانند آن را از بني بربند .علريمغ تالش های گسرتده برای حذف
مفهوم دولت از ادبيات گوانگون علوم اجامتعی ،اين مفهوم مهچنان به حیات
خود ادامه میدهد .اين امر حایک از آن است ره چزيی به انم دولت وجود
دارد و اب حذف مفهوم دولت ،هس یت آن از بني منی رود(.)Nettl, 1999: 9
موضع دفاعی ديگر اين است ره اس تداللهای اررث پايبندان به تز تعريف-
انپذيری ،به نوعی داللت بر اين دارد ره دولت به عنوان نوعی هس یت
( )entityای غري آن وجود دارد .ادعای تعريفانپذيریِ دولت لزوما مس تلزم
اناكر هس یت دولت نيست .برعکس ،اين ره رصفا ادعا رنمي دولت تعريفانپذير
است ،به نوعی بر وجود چزيی داللت دارد .اين ره چنني چزيی را دولت
بناممي ای نه ،موضوعی متفاوت است .حیت اندیشمنداین ره دولت را افسانه و
دارای هويت متافزييکی و ش بهمذهیب میدانند ،به هر حال پذيرفتهاند ره اين
چزي واقعی است ای واقعيت دارد.
مدافعان اكربرد و تعريف دولت به ادعای اماكن و لزوم جايگزيین مفهوم
دولت اب مفهوم مناسب ديگر نزي پاخس میدهند ،ره اس تون مناينده برجس ته آهنا
است .از ديد اس تون دولتها دستمك به آن معنا ره نظامهای س يایس وجود
دارند وجود ندارند ،ای نظامهای س يایس فاقد آن اهبام و وجه متافزييکی هستند
ره مفهوم دولت واجدش است .پس نيازی به مفهوم و تعريف دولت نيست،
زيرا مفهوم نظام س يایس هامن پديده را به خویب توصيف و تبيني میرند.
ویل اس تدالل میشود ره «نظام س يایس» اس تون چزيی جز روايت
رفتارگرااینه از دولت نيست .بر پايۀ تعريف اس تون ،مفهوم نظام س يایس
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رضورات اب اكربرد اجبار فزييکی مرشوع پيوند میخورد و خسن گفنت از اجبار
فزييکی مرشوع يعین خسن گفنت از دولت .نظامهای س يایس فقط به عنوان
هنادهای دولتوار معنادارند و به مهني دليل اس تون منیتواند بدون توسل مضین
به دولت ،پايگاهی جتریب برای تعريف خود از س ياست پيدا رند( Hoffman,
 .)1995:28-30پس اگر مفاهمي و تعريفها ابيد شاین جتریب داش ته ابش ند ات
ارزاییب وجودی و آزمون جتریب آهنا به نوعی اماكنپذير شود ،نظام س يایس
اس تون اين رشايط را خنواهد داشت؛ مگر اين ره به يک هويت قلمروحمور
معطوف ابشد ره چزيی جز دولت نيست.
هامن طور ره منیتوان به جای دولت ،واژۀ نظام س يایس را به اكر برد ،مفهوم
حکومت مه جايگزين مناس یب برای مفهوم دولت نيست .گرچه در بریخ کشورها
به ويژه امرياك و ات حدودی ديگر کشورهای انگليیسزابن ،دولت و حکومت به
صورت مرتادف به اكر میروند اما ابيد متايز میان آن دو را جدی گرفت .نسبت
بني دولت و حکومت نسبت تساوی نيست و به مهني دليل منیتوان حکومت را
به جای دولت به اكر برد .داليیل برای اين ادعا اقامه میشود ره به بریخ از آهنا
فهرستوار اشاره میشود.
دليل خنست اين است ره دستمك برای اهداف نظری معني ،متايز گذاشنت
میان دولت و حکومت گريزانپذير به نظر میرسد .دوم ،از آجنا ره بس ياری از
هنادهای معومی جزء حکومت نيستند ویل خبشی از دولت هستند ،متايز قائل
يایس
شدن میان دولت و حکومت برای برریس اشاكل خاص سازمانهای س ِ
دنيای مدرن الزم به نظر میرسد .سوم ،بدون مامتيز کردن دولت از حکومت،
درک و بيان پيوس تگی و گسس تگی در اشاكل مدرن سازمان س يایس دشوار
خواهد شد .موارد فراواین وجود دارد ره حکومتها عوض میشوند ای تغيري
شلك میدهند بدون اين ره تغيريی در دولت اجیاد شده ابشد .چهارم ،در
صورت نبود متايز روشن میان دولت و حکومت ،بيشرت آچنه ممزيۀ دولت مدرن
به عنوان شلكی از سازمان س يایس است انديده گرفته شده ای پنهان می
ماند(.)Morris, 1998:21-23
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کواته خسن اين ره گريزی از اكربرد و بنابراين تعريف دولت نيست.
خواهانخواه دولت وجود دارد و زندگی اجامتعی ما را مك و بيش و به اشاكل
خمتلف حتت اتثري قرار میدهد .دولت را ابيد تعريف کرد ،هرچند اين تعريف به
دليل هس یت بس يار پيچيده ،مبهم و مفهومی آن ،بس يار دشوار ابشد .توسل به
مفاهمي جايگزين مه به داليیل ره اشاره شد چارهساز نيست.
تعريف دولت
تعريف وبر از دولت اب وجود مناقشهآمزي بودن ،بسرتساز اجامعی شگفتآور بر
رس تعريف آن شده است .تقريبا مهۀ اندیشمندان و پژوهشگران عالمقند
دولت ،در تعاريف خود بر هامن عنارص الزمی اتکيد میرنند ره وبر اتکيد
میرند .آانن مجلگی دولت را مجموعهای از هنادها میدانند ره اب ابزارهای
خشونت و اجبار رسواكر دارند ،قلمرومند هستند و احنصارآفرين( Hall and
 .)Ikenberry, 1989: 34چنني اجامع گسرتدهای به ما اجازه میدهد ات
تعريف وبر از دولت را مبنا قرار دهمي.
وبر دولت را نوعی هناد ای اجامتع انساین میداند ره «(به صورت موفقی)
مدعی احنصار اس تفادۀ مرشوع از زور فزييکی در چارچوب قلمرویی معني
است» ( .)Weber, 1958:78اگر چنني تعريفی از دولت را بپذيرمي میتوانمي
بگويمي ره دولت «هناد س يایس خاص» است .بر اين اساس ،دولت در درجۀ
اول و پيش از هر چزي نوعی هناد است ره آن را از غريهناد مامتيز میرند.
س يایس بودن شان دوم دولت و وجه متايز آن اب هنادهای غريس يایس به شامر
میآيد .سومني شان دولت مه خاص بودن آن (بهعنوان وجه ممزيهاش اب ديگر
هنادهای س يایس) است .حال ابيد ببينمي ره دولت به چه معنا دارای اين وجوه
ای ش ئون سهگانه است و آهنا چه نسبیت اب يکديگر دارند.
دولت بهعنوان هناد
اجامع اررث دولتپژوهان برجس ته بر رس تعريف وبر از دولت به عنارص الزم
دولت حمدود منیشود ،بلکه شان سازماین ای هنادی دولت را مه در بر میگريد.
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آانن نه تنها اب ديدگاه وبر درابرۀ عنارص الزم و اكِف دولت مكوبيش موافق اند،
بلکه میپذيرند ره دولت در درجۀ خنست يک سازمان ای هناد است .در واقع،
اين ادعا ره دولت از حلاظ هس یتش ناخیت و منطقی ،پيش از مهه چزي يک
هناد است ،مورد ترديد جدی قرار نگرفته است .ویل هناد و شان هنادی
دولت به چه معناست.
هرچند هنگام جس تجوی معنا و تعريف هناد ،به گزارههای پرشامری بر
میخورمي ،اما اررث آهنا به چهار مولفه ای عنرص داللت دارند ،ره ش ناسایی و
حتليل آهنا به فهم درستتر و دقیقتر هناد مكک میرند :هناد ،به حلاظ هس یت
ش ناخیت ،چزيی هست؛ اين چزي طبيعی نيست بلکه مصنوع ای به عباریت،
حمصول زندگی اجامتعی است؛ اين چزي معطوف به هدِف ای اتمني نيازی است؛
چزي موردنظر ،هدف حموهل ای نياز مورد نظر را ،از طريق الگوخبشی به
اندررنشهای افراد ای حمدود و مقید کردن رفتار انسانها ،اتمني میرند.
پس هنادها اموری مصنوع ای برساختههایی هستند برای اتمني (هبرت) اهداف
انسانها در فرايند زندگی مشرتک .آانن برای اين ره به اهداف خود دست
ایبند ابيد تواانییهای خود را افزایش دهند و اجنام اين همم مه نيازمند هامهنگ
کردن اندررنشها است .اين هامهنگی مه چزيی نيست جز تعريف و پذيرش
مجموعهای از نقشها ره به رفتارهای تکراری ای هامن الگوی پايدار رفتار
اجامتعی میاجنامد ( .)Wilson, 1992:13از اين حلاظ ،هناد هامن مجموعهای از
اندررنشهای تکراریِ اس توار بر ساختارهایی ست ره معموال پيشفرضهای
متافزييکی پنهاین دارند.
پاخس به پرسش از چيس یت هناد ،پاخس به اين پرسش را آسانتر میرند ره
دولت به چه معنا يک هناد است .از اين حلاظ ،دولت يک هناد است زيرا
مولفههای اصیل تشکیلدهنده تعريف هناد را مكوبيش داراست:اساسا ،يک
هس یت مفهومی است؛ مصنوع ای برساختۀ اجامتعی است؛ معطوف به اهداِف
است؛ و اين اهداف را از طريق الگوخبشی به اندررنشها اتمني میرند.
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هرچند اين گونه ادعاهای معطوف به شان هنادی دولت روشن و یبنياز از
توضيح به نظر میرس ند ،بيان چند نکتۀ بس يار کواته بيهوده خنواهد بود.
اين ره دولت به عنوان هناد ،يک هس یت مفهومی است بدين معناست ره
دولت نه تکهای از کرۀ زمني ،نه مجموعهای از افراد گذش ته ،حال ای آينده ،نه
حکومترنندگان ای حکومتشوندگان ،نه مجموعهای از قابليتهای نظامی و
غرينظامی ،نه الگوی اندررنشهای اجامتعی ،بلکه ساختاری است از داوریهای
معطوف به آچنه درست ای اندرست است .دولت عبارت است از «هس یت ای
موجوديیت انزتاعی ره نه ديده میشود ،نه شنیده میشود ،نه ملس میشود»
( .)Creveld, 1999:1در اكنون دولت ابزارهایی جز دس تگاه مفهومی منیایبمي و
به مهني دليل دولت چینشی منظم و اقتدارآمزي از دنيای فکری پيچيده و
فراگري شهروندان درابره چيس یت واقعی امور ای يک ساختار فهمپذير
( )structure of intelligibilityاست (.)Steinberger, 2004: 21
بودن دولت مه از دو حلاظ قابل فهم
ادعای مصنوع ای برساختۀ اجامتعی ِ
است .از حلاظ منطقی ،دولت نزي مانند ديگر هنادهای اجامتعی حمصول زندگی
مشرتک است .زندگی مشرتک انسانها اقتضا میرند ره هنادی مانند دولت
اتسيس شود .بنابراين ،منطقا قابل تصور نيست دولت را امری طبيعی و مقدم
بر انسانها بدانمي .تقريبا مهه فالسفۀ مدرن ،دولت را امری مصنوع میدانند ره
مناسب بودن آن ،مثل ديگر شلكهای سازمان ،بر پايه اكمیایب آن در اتمني
اهداف ما انسانها تعيني میشود .از اين حلاظ ،فالسفۀ مدرن اولويت و تقدم
(هس یتش ناخیت و هنجاری) را به انسان و جامعه میدهند نه دولت و
بنابراين ،تصوری ابزاری از دولت دارند (.)Morris, 1998:5-6
بودن دولت توجیهپذير
از حلاظ اترخيی نزي مصنوع و برساختۀ اجامتعی ِ
است .هر چند دولت چنان قدميی و فراگري به نظر میرسد ره تصور میرنمي
خبشی تفکیکانپذير از زندگی اجامتعی است ،اترخی دولت در مقایسه اب اترخی
(زندگی اجامتعی) انسان بس يار حمدود و کواته است .انسان چندين هزار سال
اجامتعی خود را بدون دولت ویل در چارچوب شلكی از نظم اجامتعی
از زندگی
ِ
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جتربه کرده است ( .)Cohen, 1978:2; Taylor, 1982:3بهعباریت ،خبش
معدهای از زندگی اجامتعی انسان بدون حضور هناد مدعی احنصار زور مرشوع
ای دولت ،نظم ایفته است (.)Hoffman, 1995:38-9
در مورد مولفۀ سوم ،هرچند تعريف دولت بر پايۀ اهداف آن درست
نيست ،اما میتوان گفت دولت به عنوان نوعی هناد ،برای اتمني هدِف اتسيس
شده است ره هامن اتمني و حفظ نظم اجامتعی ابشد .دولت هنادی است ره
(ادعا میرند) میخواهد از طريق تدوين و اعامل قانون ،نظم اجامتعی برقرار
رند .حکومتشوندگان مه فلسفۀ دولت را برقراری نظم اجامتعی میدانند و به
مهني دليل اين هناد را (ان)مرشوع میدانند .البته اين ره دولت ات چه اندازه
میخواهد ای میتواند به عهد خود وفادار ابشد و اهداف ديگری را در دس تور
اكر خود قرار ندهد ،موضوع ديگری است (.)Poggi, 1990:11
مهني هدمفند بودن هناد دولت ،اب مولفۀ چهارم پيوند میخورد ره دولت،
مانند ديگر هنادها اين همم را از طريق الگوخبشی به اندررنشهای افراد اجنام
میدهد .به عباریت ،دولت ساختارهایی مك و بيش اثبت و معني برای اندررنش
انساین فرامه میرند؛ به اين طريق ره رنشهای مطلوب را تقويت و تسهيل
میرند و رنشهای انمطلوب را تضعيف و دشوار میرند ( Steinberger,
.)2004: 140
دولت بهعنوان هناد س يایس
بودن هناد دولت به اين معنا است ره اين هناد
شان س يایس دولت ای س يایس ِ
اب س ياست ای امر س يایس رسواكر دارد و منظور از رسواكر داشنت اب
س ياست مه رسواكر داشنت اب قدرت است .پس اگر وجه متايز هنادهای
س يایس و غريس يایس ،رسواكر داشنت اب س ياست ابشد و س ياست مه اب
قدرت رسواكر داش ته ابشد ،ابيد شان س يایس هناد دولت را اب برریس چيس یت
قدرت و نسبت آن اب دولت درک رنمي.
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در سادهترين تعريف ،میتوان گفت قدرت عبارت است از «تواانیی بریخ
در انديده گرفنت ای زير پا گذاشنت اهداف و عاليق بریخ ديگر» .اين تواانیی
از طريق دسرتیس ای متلک منابع و اماكانت اقتصادی ،ايدئولوژيک ای فرهنگی
و س يایس ممکن میشود ره به شلكگريی سه نوع قدرت اجامتعی میاجنامد.
قدرت اقتصادی نتیجه مالکیت اكالهای معني است ،قدرت ايدئولوژيک ای
فرهنگی از بيان بریخ ايدهها و مفاهمي به شلك خاص انیش میشود و قدرت
س يایس مه بر متلک منابع و اماكانیت (ای سالحهایی از هر نوع و اب هر مزيان
توان و اتثري) اس توار است ره زور فزييکی به واسطۀ آهنا اعامل میشود
(.)poggi, 1990: 3-4
پس اب توجه به ناكت بيانشده ،میتوان گفت دولت به اين معنا يک هناد
س يایس است ره اب نوع معيین از (منابع) قدرت ای قدرت س يایس رسواكر
دارد .در تعريف وبر از دولت نزي واژۀ زور معطوف به مهني واقعيت است .در
درجۀ خنست ،آچنه هويت مامتيزی به هناد دولت میخبشد ،منابع اصیل قدرت
است ره ،برای توامنند کردن خود بهمنظور انديده گرفنت ای زير پا گذاشنت
اهداف و عاليق ديگران ای رنرتل رفتار ديگران ،در اختيار دارد .به حلاظ
مفهومی ،آچنه يک هناد را س يایس میرند مهني نسبت اب نوع معيین از (منابع)
قدرت است.
دولت به عنوان هناد س يایس خاص
شان سوم دولت به نسبت ای رابطه خایص ره دولت اب قدرت س يایس دارد
مربوط میشود .اگر شان خنست ای هناد بودن دولت آن را از ديگر هس یتهای
اجامتعی غريهنادی مامتيز میرند و شان دوم ای س يایس بودن مه متايزخبش آن از
بس ياری هنادهای اجامتعی است ،شان سوم ای خاص بودن ،وجه متايز دولت
از ديگر هنادهای س يایس به شامر میآيد .درست است ره هر هناد س يایس اب
قدرت نسبت دارد ،اما نسبت دولت اب قدرت س يایس ،خاص و منحرصبهفرد
است .از اين حلاظ ،يک هناد(س يایس) دولت خنواهد شد مگر اين ره نسبت
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ای رابطۀ خاص و معيین اب قدرت س يایس برقرار رند .پس ابيد ببينمي اين نسبت
اكِف دولت است چگونه و در چه رشايطی
ای رابطه ره در حمک رشايط الزم و ِ
برقرار می شود.
در اين مورد مه تعريف وبر از دولت راهامنی بس يار مناس یب است .به نظر
او هناد ای سازمان س يایس را ات جایی میتوان دولت انمید ره «(به صورت
موفقی)» مدعی احنصار اكربرد مرشوع زور فزييکی ابشد( Weber,
 .)1958:78بر پايۀ اين تعريف ،رابطه ای نسبیت ره دولت اب قدرت س يایس
برقرار میرنداحنصاری است ،مرشوع است و در قلمرو معيین برقرار میشود.
به عباریت ،دولت مانند بریخ ديگر از هنادها ،اعامل زور می(تواند)رند ،ویل
اين اعامل زور ،احنصاری ،مرشوع و قلمرومند است .پس برای تبديل شدن
يک هناد به دولت ،عنارص چهارگانۀ زور ،احنصار ،قلمرومندی و مرشوعيت
ابيد حضور داش ته ابش ند .عنارص چهارگانۀ انمربده را میتوان رشايط الزم
دولت به شامر آورد.
البته ایدآوری چند نکته درابرۀ عنارص انمربده سودمند خواهد بود .دولت
در عني حال ره از عنارص خمتلفی تشکیل میشود و بدون آهنا حیات منیایبد،
دارای هس یتای مس تقل و تقليلانپذير به شالکههای خود است .دولت به
عنوان هس یت مفهومی مس تقل ،بر اجزای تشکیلدهندۀ خود تقدم منطقی دارد
و اين اجزا و شالکهها در رابطه اب چنني هس یت مفهومیای است ره هويت
متفاویت کسب میرنند .تکرث ای تعدد شالکهها ای مولفهها ،نبايد وحدت هويیت
دولت را حتتالشعاع قرار دهد.
نکته بس يار مرتبط دوم اين ره مولفهها ای عنارص انمربده ،در ارتباط اب مه
دولت را تشکیل میدهند و نه رصفا در رنار مه .دولت يک لک است نه
انبوهی از عنارص ای اجزای خمتلف .برای اين ره دولیت شلك بگريد ،عنارص
انمربده ابيد مجلگی و به صورت مرتبط و منسجم حضور داش ته ابش ند .رشط
اكِف شلكگريی دولت حضور رصف عنارص چهارگانۀ زور ،قلمرو ،احنصار و
زور قلمرومن ِد احنصاریِ مرشوع است .عنارص
مرشوعيت نيست ،بلکه ِ
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انمربده در صوریت يک لک ای هس یت مس تقل را تشکیل میدهند ره نسبت ای
ارتباط معيین اب يکديگر داش ته ابش ند .دولت هناد ،زور ،احنصار و قلمرو ای
مدعی اعامل احنصاری زور مرشوع است.
انبوههای از آهنا نيست ،بلکه هنا ِد ِ
سومني نکته اين ره عنارص الزم دولت در عني حال ره مرتبط اند و يک
لک مرتبط را تشکیل میدهند ،ساختارمند مه هستند .بهعباریت ،يکی از اين
عنارص تشکیلدهندۀ لک ،دارای جايگاه حموری است .از تعريف وبر و اتکيد
او بر تعريف سازماین (ای اين ره دولت را ابيد بر پايه ابزارش تعريف کرد)،
چنني مس تفاد میشود ره اين جايگاه حموری به عنرص زور تعلق دارد .در
بس ياری تعاريف ديگر مه دولت مجموعه هنادهایی معرِف میشود ره هممتر ِين آهنا
هناد مربوط به ابزارهای خشونت و اجبار و رنرتل و اقتدار است( Gruhn,
.)2001:149-70
عنارص ديگر دولت (قلمرو ،احنصار و مرشوعيت) در رابطه اب زور معنا و
هويت میایبند .چزيی ابيد وجود داش ته ابشد ات قلمرومند ،احنصاری و ای
مرشوع ابشد .اگر بتوان نوعی تقدم و اتخر ای سلسهلمراتب مفهومی و البته نه
هعیل ،میان اين عنارص تصور کرد ،یبگامن زور جايگاه حموری خواهد داشت.
حیت تعريف وبر مه بر چنني تقدم و امهيیت داللت دارد .در گزارۀ «هناد مدعی
اعامل احنصاری زور مرشوع در قلمرو معني» ،عبارت هناد اعامل زور ساختار
اصیل آن را تشکیل میدهد .اگر ما عبارت اعامل زور را از اين گزاره حذف
رنمي ،به ترکيیب یبمعنا از واژهها تبديل میشود (هناد مدعی احنصاری مرشوع
در قلمرو معني) ،ویل عکس آن صادق نيست (هناد مدعی اعامل زور).
البته جايگاه حموری داشنت زور به هزينۀ عنارص ديگر نيست و منیتواند
جموز فرواكسنت دولت به عنرص زور ابشد .زور هر اندازه مه زاید ابشد ،منی-
تواند دولت تشکیل دهد .جايگاه حموری زور در ارتباط اب عنارص ديگر است
ره معنادار است .زور هنگامی دولت تشکیل میدهد ره احنصاری ،قلمرومند
و مرشوع ابشد .در صورت فقدان هر ردام از عنارص سهگانه ،زور دولت-
ساز خنواهد بود و به هس یت و هويیت اكمال متفاوت تبديل میشود .پس برای
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فهم نسبت خاص دولت اب قدرت س يایس ،در عني مبنا قرار دادن زور ،نبايد
از پيوند انگسستین اين عنرص اب عنارص ديگر غافل شد.
عنارص الزم و اكِف دولت
دولت را به اين دليل هناد س يایس خاص انمیدمي ره بر اساس تعريف وبر،
مدعی اعامل احنصاری زور مرشوع در قلمرو معني است .يعین اين هناد
اصالتا و اساسا اعامل زور میرند ویل اب اين ادعا ره چنني اعامل زوری
قلمرومند ،احنصاری و مرشوع است .پس رشط الزم و اكِف دولت شدن آن
است ره بکوشد اعامل زور رند به صورت احنصاری ،مرشوع و قلمرومند.
ویل منظور از اعامل زور قلمرومن ِد احنصاریِ مرشوع چيست.

اعامل زور
پيشرت گفتمي آچنه دولت را از ديگر هنادها(ی س يایس) مامتيز میرند نسبت ای
رابطۀ خاص آن اب نوع خایص از قدرت اجامتعی ای هامن قدرت س يایس است.
مهچنني گفتمي آچنه قدرت س يایس را از ديگر انواع قدرت اجامتعی مامتيز می-
رند ،اين است ره بر منبع خاص ای ابزار اعامل زور اس توار است .دارندۀ
قدرت س يایس برای رنرتل رفتار ديگران ،هنايتا به (ابزارهای اعامل) زور فزييکی
متوسل میشود و منظور از اعامل زور مهني است .پس دولت به عنوان هنادی
دارای نسبت خاص اب قدرت س يایس ،اساسا هناد ِاعامل زور است .حیت اگر
دولت در موارد حمدود و اندیک معال به زور متوسل شود ،تواانیی دولت برای
توسل به زور فزييکی وجه متايز دولت از ديگر هنادهای اجامتعی است .البته
زور ای قدرت س يایس پيش از آن ره به صورتهای فوق اعامل شود ،قاعدات
هنادينه میشود.
هنادينه شدن قدرت س يایس اساسا به وجه سازماین ای هنادی دولت مربوط
میشود .يعین قدرت ای زور از طريق يک رش ته قواعد ،نقشها و منابع و در
راس تای اهداف تعريفشده و مشخص اعامل میشود .اين فرايند سه وجه
انفاكک ،غريخشیص شدن و قانونمند شدن را در بر میگريد .منظور از منفک
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شدن قدرت س يایس اين است ره فعاليت س يایس ای اعامل زور فزييکی به هناد
واحدی به انم دولت واگذار شود ره از ديگر هس یتهای متویل تنظمي اجامتعی
منفک است (.)Poggi,1990:19-21
غريخشیص شدن قدرت س يایس هامن منفک شدن قدرت از خشصيت است
ره از طريق تعريف و تصور قدرت به عنوان مقوهلای انزتاعی ،معومی و
غريخشیص اماكنپذير میشود .بدينترتيب ،قدرت س يایس نه دارایی خشص ای
اشخاص معيین میتواند ابشد نه اين ره از خشصيت آهنا انیش شده ابشد .اين
هامن منفک شدن ای منزتع شدن قدرت س يایس از اعاملرنندۀ آن است
( .)Held, 1997:38پس خشصيتزدایی از ِاعامل قدرت س يایس ای اس تاندارد
کردن آن ،چزيی جز تدوين و اجرای سلسهلمراتیب از نقشها برای اعامل-
رنندگان قدرت س يایس نيست .به مهني دليل گاهی دولت به صورت مجموعهای
سلسهلمراتیب از قواعد حقوق توصيف شده است (.)Vincent, 1998:46
سومني وجه هنادينهشدن قدرت س يایس مه اب قانون رسواكر دارد .ويژگی
حموری قدرت س يایس اين است ره وقیت تثبیت شد ای شلك اس تاندارد به
خود گرفت به صورت صدور دس تورات اعامل میشود .دس تور ای فرمان،
مهيشه به صورت مضین ای آشاكر ،دربردارندۀ رشط «در غري اين صورت»
است .چنني رشطی بر تواانیی دس توردهنده برای اعامل زور عليه انفرماین-
رنندگان داللت دارد .از اين حلاظ ،قانون شلك عينيتایفتۀ دس تور انیش از
ارادۀ دارندۀ قدرت س يایس هنادينهشده ای هامن دولت است ( Poggi,
.)1990:6,28-9
اعامل زور قلمرومند
وبر قلمرو و قلمرومندی را از عنارص الزم دولت به شامر میآورد( Brenner
 .)et al., 2003:1از اين حلاظ ،وجه متايز دولت از ديگر هنادهای دارای
قدرت اجامتعی و زور سازمانایفته ،قلمرومندی آن است .دولت به حلاظ
سازماین ماهيتا متفاوت است ،به اين معنا ره در قلمرو معيین ممتررز میشود.
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دولت در واقع ماكن ( )placeاست ،مه ماكن مررزی مه گسرتۀ قلمرویی.
مايلك مان اين ويژگی دولت را متررز قلمرومند ( territorialized
 )centralityمیانمد ره ابعث میشود دولت نه تنها از هنادهای اجامتعی
ديگر مامتيز و مس تقل شود بلکه جايگاه برتری نسبت به آهنا پيدا رند
(.)Mann, 1999[1985]:339-344
زور
بر پايۀ روايت مشابه ديگر ،دولت به اين دليل قلمرومند است ره اب ِ
ذایت زور سازمانایفته و بنابراين
سازمانایفته رسواكر دارد .از اين حلاظ قلمروِ ،
ذایت دولت است .اب توجه به جايگاه حموری زور در بني عنارص الزم دولت
ِ
ذایت خود
آسانتر میتوان درک کرد ره چرا ،تصوری از حدومرز قلمروییِ ،
دولت است .اگر حارامن انتظار دارند ره به اعامل زور آهنا گردن هناده شود
اين حمكراین ابيد نوعی وضوح قلمرویی داش ته ابشد .تصور زور سازمانایفته
دربرگريندۀ معياری است مبین بر اين ره در چارچوب چه حدودی و بر چه
افرادی دولت میتواند ارادۀ خود را اعامل رند .دولت تنها هنادی است ره افراد
زور خود را اب توسل به حدومرز قلمرویی مشخص میرند:
در معرض ِاعامل ِ
هرکس ره در اين قلمرو قرار دارد ابيد از دس تورات من اطاعت رند
(.)Hoffman, 1995:57,66
اعامل زور قلمرومند احنصاری
زور به عنوان عنرص حموریِ عنارص الزم دولت ،نه تنها اب قلمرو بلکه اب احنصار
مه پيوند میخورد ،زيرا اعامل زور در قلمرو معني ابيد به شلك احنصاری ابشد.
زور ابيد ممتررز شود ات بتوان آن را اعامل کرد .در زمان معني و در مورد معني،
فقط يک واحد میتواند اعامل زور رند .ممکن نيست يک فرد ای مجموعهای از
افراد در آن واحد موضوع اعامل زور دو ای چند واحد دارای اعامل زور
ابش ند.اگر متررز و وحدیت وجود نداش ته ابشد آچنه واقعيت میایبد س تزي است
نه زور.
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پس اعامل زور در قلمرو معني نزي فقط زماین اماكنپذير است ره مدعيان
اعامل زور ،چه از طريق انبودی يکديگر چه از طريق احتاد اب يکديگر ،به يک
واحد تقليل ایبند .هناد س يایس نزي هنگامی تبديل به دولت میشود ره مدعی
اعامل زور در قلمرو معني ابشد و اين ادعا در صوریت اماكنپذير است ره
احنصاری ابشد .وبر در عني حال ره امهيت زایدی برای احنصار رنرتل
ابزارهای خشونت قائل است ادعا منیرند ره دولت رضورات هرگونه اكربرد
شدن دولت
خشونت را به خود اختصاص خواهد داد .آچنه او برای دولت ِ
رضوری میداند جايگاه اين هناد به عنوان تنها منبع ای مرجع حق اكربرد
خشونت است.
احنصار اعامل زور به احنصار قانونگذاری پيوند میخورد .اگر اعامل قدرت
زورآمزي به معنای وادار کردن ديگری به فعیل ابشد ره در غري اين صورت
اجنام منیداد ،در اين صورت ات زماین ره قصد و ارادۀ دارندۀ زور آشاكر نشود
و فرد موضوع اعامل زور احامتیل مه اين قصد و اراده را درک نکند ،قدریت
اعامل منیشود .در سادهترين و ابتداییترين روابط اس توار بر قدرت س يایس و
زور فزييکی ،اين قصد و اراده به صورت نوعی دس تور ای فرمان در میآيد .فرد
فاقد قدرت س يایس به دس تورات ای فرامني صاحب قدرت گردن میهند ات
موضوع اعامل زور قرار نگريد.
در موارد پيچيدهای مانند دولت ،اين گونه فرامني ای دس تورات به صورت
نظام بس يار گسرتده و پيچيدهای از قوانني و مقررات درمیآيد .پس دولت به
عنوان هناد مدعی اعامل احنصاری زور ،منیتواند منحرصا اعامل زور رند مگر
اين ره منحرصا قانون وضع رند .اب توجه به امهيت احنصار قانونگذاری در
هويتخبشی به دولت ،در بریخ نوش تهها «احنصار قانونگذاری الزامآور» در
رديف عنارص اصیل دولت قرار گرفته است (.)Mann, 1991[1985]:333
احنصار قانونگذاری اب حامكيت پيوند میخورد .اگر بپذيرمي ره اعامل قدرت
زورمندانه در قلمرو معني ابيد احنصاری ابشد و احنصار اعامل قدرت زورمندانه
در قلمرو معني مه بدون احنصار قانونگذاری ،انممکن و یبمعناست ،در اين
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صورت ابيد بپذيرمي ره حامكيت ،پيوندی انگسستین اب احنصار قانونگذاری
دارد .حامكيت و واژههای مهخانوادۀ آن مجلگی از ریشه حمک هستند و معنای
اصیل حمک مه فرمان ای دس تور است ره معموال به صورت قانون درمیآيد .پس
حامكيت را میتوان احنصار قانونگذاری دانست .اگر دولت مرجع احنصاری
اعامل زور و بنابراين ،مرجع احنصاری قانونگذاری است ،حامكيت نزي دارد.
اين حامكيت داللتها و ابعاد خمتلف و البته مرتبطی دارد ره يکی از آهنا
مطلق بودن حامكيت است .دولت حامك مطلق است و در حمكراین خود هيچ
قیدوبندی منیش ناسد .احاكمی ره دولت صادر میرند اتبع ای مقید به هيچ چزي
ديگر نيست .به عبارت ديگر ،دولت در صدور حمک ای دس تور هيچ قید و
حمدوديیت منیش ناسد .منشاء احاكم ای قوانيین ره دولت صادر میرند ارادۀ خود
دولت است و از مرجع ديگری اخذ منیشود .به اين معنا میتوان گفت ره
دولت خودقانونگذار ( )auto-nomosای خو ِد قانون است ،زيرا قوانني خود
را خود تدوين میرند (.)Morris, 1998:41
احنصار به عنوان يکی از عنارص الزم دولت داللت بر اين دارد ره دولت
در عني ررثت ابيد وحدت داش ته ابشد .بنابراين دولت را گريزی از دو ويژگی
مرتبط اب احنصار نيست :متررز و هامهنگی .به قول چارلز تيیل ،سازمان رنرتل-
رنندۀ مجعيت ساکن يک قلمرو معني ،ات جایی دولت انمیده میشود ره در رنار
رشايط ديگر ،ممتررز ابشد و اجزای آن اب يکديگر هامهنگ ابش ند ( Tilly,
 .)1975:70منظور از متررز اين است ره مهۀ فعاليتهای س يایس از آن
رسچشمه بگريد ای به آن معطوف شود .هامهنگی مه معطوف به معلکرد اجزا و
ارگانهای خمتلف دولت است .اين اجزا و ارگانها به گونهای ابيد اب مه جفت
و جور شوند ره وحدت دولت خمدوش نشود.
اعامل زور قلمرومند احنصاری مرشوع
نسبت دولت اب مرشوعيت از طريق دس تور ای فرمان ای قانون برقرار میشود
تفسري
ره ماهيتا منادين است و بر تواانیی گريندۀ دس تور به اتمل درابرۀ آن و ِ
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پيام فرس تاده شده داللت دارد .هر دس تور به صورت مضین حاكيت از آن
دارد ره گردن هنادن به آن يک امر حممتل است ( .)Poggi, 1990:6فرد
هنگامی به رابطۀ قدرت ای نظم س يایس موجود گردن میهند ره آن را موجه ای
مرشوع بداند .اگر افراد هنگامی فرمانربی میرنند ره چنني اكری را موجه
بدانند ،دارندۀ قدرت س يایس ابيد بکوشد فرمانربان را بيش از پيش به چنني
نتیجهای رهمنون شود.
البته بریخ بر اين ابورند ره مرشوعيت الزمه دولت شدن نيست و حیت اب
زور مرشوع
اعامل احنصاری زور تناقض دارد .از اين ديدگاه ،عبارت وبری ِ
تناقیض آشاكر دارد زيرا اكربرد زور بر فقدان مرشوعيت داللت دارد و نسبت
معکویس میان آن دو برقرار است .ویل وبر و وبریها مدعی هستند ره هر
تعريف ارائهشده از دولت ره عنرص مرشوعيت را در بر نداش ته ابشد اكمل
نيست .بهعباریت ،منطقا دولت ابيد مدعی مرشوعيت برای احنصار زور در
قلمرو معني ابشد ات به دولت تبديل شود.
اگر دولت را رصفا هناد مدعی احنصار زور در قلمرو معني بدانمي ابيد مثال
دس ته راهزانن ای گروههای مشابه را مه مصداق دولت بدانمي ،زيرا اين گونه
هس یتها نزي اعامل زور را در حوزه معيین احنصاری میرنند .تفاوت دولت اب
راهزانن ای گروههای جنگساالر ديگر اين است ره (به صورت موفقی)
مدعی دو چزي برای خودشان هستند :احنصار اعامل زور و احنصار حق اعامل
زور .دولت تنها مرجع «حق» اعامل خشونت است و فقط او «حق دارد» ای
جماز است مشخص رند چه کیس میتواند اعامل خشونت رند ( Weber,
 .)1958:78شايد دولت مرشوعيیت نداش ته ابشد ویل ابيد مدعی مرشوعيت
احنصار اعامل زور ابشد ات دولت ابق مباند .آچنه دولت را از ديگر هنادهای
مدعی احنصار اعامل زور در قلمرو معني مامتيز میرند ادعای احنصار
مرشوعيت است.
البته تناقض انیش از نسبت دولت اب مرشوعيت رصفا وهجيی از هويت
ماهيتا متناقض دولت است .اين تناقض ذایت در تعريف خود وبر مه به نوعی
www.SID.ir

Archive of SID
 76فصلنامه دولت پژوهی

ابزاتب میایبد .در اين تعريف هناد دولت ره «(به صورت موفقی) مدعی
احنصار اس تفاده مرشوع از زور فزييکی در قلمرو معني است» ( Weber,
 )1958:78دو واژۀ «مدعی» و «به صورت موفقی» اكمال آگاهانه به اكر رفته
است و بر هويت تناقضآمزي دولت داللت دارد.
بر اين اساس ،دولت هنادی دارای احنصار مرشوع اكربرد زور فزييکی در
قلمرو معني نيست ،بلکه مدعی نسبتا موفق چنني احنصاری است .بنابراين
میتوان گفت دولت مدعی است چنان احنصاری ابيد داش ته ابشد و در اين
ادعای خود ات حدودی موفق است .اگر دولت مهۀ آچنه را ره ادعا میرند،
اكمال به دست آورده ابشد ديگر ادعایی در بني خنواهد بود .مهواره میان آچنه
دولت ادعا میرند دارد و آچنه واقعا دارد شاكف و اختالف وجود دارد .به
مهني دليل وبر دولت را به گونهای تعريف میرند ره نه موفقیت اكمل ،بلکه
موفقیت نس یب در ادعای احنصار مرشوع اعامل زور در قلمروی معني ،رشط
الزم دولت شدن دولت ابشد (.)Morris, 1998:43-4
دولت رضورات ات حدودی در احنصار اعامل زور موفق است و ابيد ابشد.
اگر دولت در احنصاری کردن اعامل زور اكمال موفق شود ،هويت خود را از
دست میدهد .در رشايطی ره هيچ هس یت ديگری اعامل زور منیرند ،لزومی
ندارد ره دولت به زور متوسل شود .بنابراين هويت دولت به عنوان هناد
مدعی احنصار زور خمدوش و یباعتبار میشود .اگر مقاومیت وجود نداش ته
ابشد چه نيازی به دس تگاه زور وجود خواهد داشت .از سوی ديگر اگر
دولت به عنوان سازمان اعامل زور ،خنواهد ای نتواند اعامل زور رند هويت خود
را به عنوان دولت از دست میدهد .بنابراين دولت در ادعای خود ابيد نه
اكمال موفق شود نه اكمال انموفق ،بلکه ابيد نسبتا موفق ابشد ات به عنوان
دولت ابق مباند .بقای دولت در گرو وجود رقبایی است ره نه اكمال رسکوب
شوند نه بيش از دولت موفق (.)Hoffman, 1995:63-5
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نتیجه
از آجنا ره دولت وجود دارد و مهچنان يکهاتز زندگی اجامتعی است و نشانه-
های هممی از افول آن به چشم منیخورد ،گريزی از تعريف و مفهومبندی آن
نيست ،هر چند اين تعريف دشوار ابشد .بنابراين میتوان دولت را به عنوان
هناد س يایسای خاص ره مدعی نسبتا موفق اعامل زور احنصاری مرشوع در
قلمرو معني است تعريف کرد .اين هناد ،عنارصی الزم و اكِف دارد ره عبارتند
از زور ،قلمرو ،احنصار و مرشوعيت .اين عنارص تک تک در حمک رشايط
الزم دولت هستند و مجلگی رشايط اكِف دولت را تشکیل میدهند .بدون هر
ردام از عنارص چهارگانه ،منیتوان دولت را تصور کرد و نزي حضور مهزمان آهنا
برای شلكگريی دولت اكِف است .برای اين ره هناد س يایس خاص شلك گريد
و دولیت اتسيس شود ،حداقل ابيد عنارص چهارگانۀ انمربده ،اب نسبت و ارتباط
خایص رنار مه قرار گريند .ویل چنني ادعایی به اين معنا نيست ره دولت در
اين حداقل متوقف میشود ای ابيد متوقف شود.
حمقق شدن عنارص چهارگانه به نوعی نيازمند عنارص و رشايط ديگری
است .مثال موفقیت نس یب در ادعای احنصاری کردن حق اعامل زور ،مس تلزم
مزيان قابل توهجيی از ابزارهای اعامل زور است ره اتمني آن مه مس تلزم ماليات
و نظام ماليایت است .مهچنني حتقق ایفنت عنارص الزم ممکن است ويژگیها و
عنارص ديگری اجیاب رند .مثال هويت قلمرویی دولت ،به صورت
گريزانپذيری به شلكگريی نظام دولتها ای نظام بنيدولیت میاجنامد .ملت مه
پيوندی انگسستین اب هويت قلمرویی دولت دارد ویل رشط الزم دولت نيست.
از اين حلاظ ،میتوان عنارص ای ويژگیهایی را ش ناسایی کرد ره نه عنارص
الزم و اكِف ،بلکه عنارص تمكيیل دولت هستند و ابعث میشوند ات دولت از
ديگر هنادهای اجامتعی مامتيزتر شود .عنارص تمكيیل برای دولت شدن دولت
الزم نيستند ،ویل اب عنارص الزم دولت مرتبطند .بنابراين بس نده کردن به
ش ناسایی عنارص الزم و اكِف دولت و ش ناسایی نسبت میان آهنا موجه نيست.
دولتهای واقعی بس يار فربهتر و پيچيدهتر از آن هستند ره وبر تعريف
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میرند .حیت در بس ياری موارد ،عنارص تمكيیل دولت امهيیت به مراتب بيشرت
از عنارص الزم آن پيدا میرنند .مثال دموکرایس گر چه ریشه در يکی از عنارص
چهارگانه دولت ای هامن مرشوعيت دارد ،به نظر میرسد امهيت مس تقل
بيشرتی کسب کرده است.
بس نده کردن به عنارص الزم دولت و نسبت میان آهنا درواقع بس نده کردن به
حداقل است ره هرچند فهم بس ياری چزيها درابره دولت را اماكنپذير میرند
از فهم بس ياری چزيهای ديگر مه انتوان خواهد بود .پس برای تمكيل حبث
درابرۀ شان س يایس خاص دولت ،ابيد عنارص تمكيیل دولت (مانند بروکرایس،
ماليات ،ملت و مليت ،دموکرایس ،شهروندی ،نظام دولتها) را مه ش ناسایی
رنمي ره حبث مس تقل ديگری را میطلبد.
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