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 چکیده

آ يد شامر می تريِن آ هنا بهترين هنادهای زندگی اجامتعی و شايد هممحایل ره دولت از هممدر 

و  موضع چندان روش ین درابرۀ ماهيت ای چيس یت آ ن وجود ندارد و مواضع موجود نسبتا لکی

های الكن گذاریمبهم هستند. از آ جنا ره چنني اهبامی پيامدهای انپس ندی در زمینۀ س ياست

کوش مي موضعی نسبتا مشخص درابرۀ چيس یت دولت و ارزاییب آ هنا دارد در اين نوش تار می

هایی درابرۀ نگاهی انتقادی به ادبيات موجود و بيان اس تداللاختاذ رنمي. بنابراين پس از نمي

عنوان هناد مدعی اعامل و اماكن تعريف دولت، اب توسل به تعريف وبر از دولت، بهلزوم 

رنمي. آ نگاه تعريف می« هناد س يایس خاص»احنصاری زور مرشوع در قلمرو معني، دولت را 

رنمي و نشان گانۀ دولت، عنارص الزم و اكِف آ ن را ابزش نایس میبر اساس اين ش ئون سه

دهند. البته به ماهيت متناقض دولت چه نسبیت دولت را شلك می دهمي ره اين عنارص ابمی

 و عنارص تمكيیل آ ن مه اشاره خواهمي کرد.

 : دولت، هناد س يایس، وبر و دولت، عنارص الزم و اكِف دولت.هالکيدواژه
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 مقدمه

( زندگی اجامتعی و از اتثريگذارترين entityهای )دولت از پايدارترين هس یت

آ يد. اقتضای چنان جايگاه هممی، تعريفی نسبتا اترخيی به شامر می هنادهای

های خمتلف ، موجه و معترب از دولت است ره بتواند بنیاد پژوهشروشن

تر نسبت عبارت ديگر، موضع نظری روشندرابرۀ دولت )در ايران( ابشد. به

ای لعادهابه هنادی ره حمور نظم اجامتعی است در اكرآ مدتر شدن آ ن امهيت فوق

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 

نزي نبود وضعيت ين نوش تار مس ئلۀ اخورد. و الزامات چنان تعريفی به چشم منی

پژوهی نظری، از مجهل تعريف دولت، است ره رفع ای تعديل مطلوب در دولت

رسد. بر اساس هایی بس يار دشوار به نظر میآ ن بدون اجنام چنني پژوهش

دولت »ره  پرسشکوش مي به اين مس ئلۀ انمربده در نوش تار حارض می

 پاخس دهمي و الزامات پاخس را بيان رنمي.« چيست؟

گذاری معومی ای دولیت چنني پژوهشی اب ارزاییب الكن س ياست تامهي

های گوانگون زندگی اجامتعی، اییِب نسبت دولت اب حوزهمرتبط است. سامان

پذيرمي، نسبت بيش اتبعی است از تعريف دولت. تعريفی ره از دولت میومك

رگونه دهد و هدولت اب ديگر هنادهای زندگی اجامتعی را حتت اتثري قرار می

اهبام و تعارض در مورد چيس یت دولت به حنوی در تعريف نسبت دولت اب 

های بس يار گوانگون و پرشامر تر، س ياستایبد. به بيان سادهجامعه ابزاتب می

-خبِش س پهرهای خمتلف زندگی اجامتعی، اساسا از نوعی موضع هس یتسامان

هایی  چنني تالششود. از اين حلاظ، نتاجيش ناسانه نسبت به دولت انیش می

تواند به رفع ای تعديل اهبامات و تعارضات موجود درابره ماهيت دولت مكک می

 ها.رند و مهچنني بنیادی ابشد برای ارزاییب الكن انواع س ياست

ها و مقاالت بس ياری درابره دولت ترمجه از حلاظ پيشينۀ حبث، گرچه رتاب

های آ اثر ات حدودی اب پرسش های حموری اين گونهای اتليف شده، اما پرسش
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پردازند اين نوش تار تفاوت دارد. آ اثر مورد نظر از زواایی متفاویت به دولت می

نشانند. از میان و مسائل اصیل اين پژوهش را معموال در جايگاه فرعی می

های شود شامر رتابدهها رتاب فاریس موجود ره به نوعی به دولت مربوط می

وضوع اصیل پژوهش حارض به تعداد انگش تان يک دست بيش مرتبط اب  مومك

  رسد.مه منی

ها مه چيس یت دولت موضوع اصیل نيست. به البته در اين دس ته رتاب

بندی دولت ( ره دربرگريندۀ نوعی مفهوم0377اس تثنای رتاب پویج )پویج، 

مه است در چند رتاب ديگر، تعريف دولت چندان حمیل از اعراب ندارد. در 

ماهيت »های دولت، هرچند وينسنت فصیل از رتاب را به نظريهرتاب 

دهد بلکه چنني اختصاص داده است، نه تنها تعريفی از دولت ارائه منی« دولت

 theداند. از ديد او، اكربرد واژه دولت به معنای عام و لکی )تعريفی را موجه منی

state0370ت، رننده است.)وينسن( بيش از آ ن ره روش نگر ابشد گمراه  :

شدۀ برتران بديع )بديع، های ترمجه(مهچنني، هيچ ردام از رتاب23-27

بندی و تعريف دولت نيستند. دو رتاب اسطوره ( دربردارندۀ مفهوم0374

دولت و نقد نظريه دولت جديد به حتول اندیشه س يایس اختصاص 

(. رتاب ماهيت دولت 0373؛ اشرتاوس و کراپیس، 0377دارند.)اكسرير، 

( مه دربرگريندۀ حبث مس تقیل 0322ر هجان سوم اثر تيلامن اورس )اورس، د

درابرۀ ماهيت دولت نيست و نوعی اقتصاد س يایس در چارچوب سنت 

 آ يد.مارکسيس یت به شامر می

بندی و تعريف دولت به ها، مفهومتوان گفت در اررث اين نوش تهپس می

عراب ندارد؛ بلکه مسائیل عنوان يک هس یِت لکِی انزتاعی چندان حمیل از ا

های دولت و ماهيت جامعه، اس تقالل دولت، اكرويژه-مانند رابطۀ دولت

-ای از آ اثر فاریس اتليف و ترمجههای اصیل خبش معدهطبقایت دولت موضوع

ها، معموال هس یت و چيس یت شده درابره دولت هستند. در اين دس ته نوش ته

چند مجهل ای حداررث چند صفحه به شود و بيش از دولت امری بدهیيی تلقی می

ایبد. به هر حال ناكت بيان شده درابرۀ ادبيات اين موضوع اختصاص منی
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هایی داللت دارد ره در نوش تار حارض تالش دولت به زابن فاریس، بر اكس یت

الاماكن رفع ای تعديل شوند. برای تعديل اكس یت و ها حیتشود ات آ ن اكس یتمی

ماهيت دولت، در خبش خنست به مواضع موجود درابره  اهبام انمربده درابرۀ

کوش مي بر اساس اماكن و لزوم تعريف دولت اشاره خواهمي کرد و سپس می

 تعريف از دولت، درابره چيس یت اين هناد خسن بگويمي.

 آ ای تعريف دولت ممکن و الزم است؟

ی مثبت هاتوان به پاخسها به پرسش از اماكن و لزوم تعريف دولت را میپاخس

دانند بندی کرد. آ انن ره تعريف دولت را ممکن و الزم منیهای منفی دس تهو پاخس

رنند. شامر اندیک از ش نایس اس توار میهای خود را بر نوعی هس یتاس تدالل

اند هس یت مشخیص ره دولت انمیده شود وجود ندارد و جعل و آ هنا مدعی

رگمی در پيی خنواهد اكربرد مفهوم دولت چزيی جز آ شفتگی فکری و رسد

داشت. ویل اررث آ انن وجود چزيی ره دولت انمیده شود را آ شاكرا منکر 

رنند. از اين ديدگاه اگر چنان پذيری آ ن ترديد مینيستند بلکه در تعريف

تر تر و پيچيدهتر، مرموزتر، س يالای وجود مه داش ته ابشد بس يار مبهمهس یت

(. البته هر دو Easton, 1971:106-115پذير ابشد)از آ ن است ره تعريف

رس ند ره دولت چه وجود داش ته ابشد دس تۀ انمربده به نتیجۀ تقريبا مشرتیک می

انپذير است بلکه نيازی مه به مفهوم دولت و چه نداش ته ابشد، نه تنها تعريف

ها و مفاهمي مناسب ديگری )مانند توان و ابيد واژهتعريف آ ن وجود ندارد. می

 کومت، رژمي س يایس( جعل و جايگزين مفهوم دولت کرد.نظام س يایس، ح

دانند ویل اب البته دس ته سومی مه هستند ره مفهوم دولت را الزم منی

اس تدالیل نسبتا متفاوت. از ديدگاه آ انن، اكربرد مفهوم دولت و امهيت دادن به 

شود ره پژوهی میپژوهی و قدرتاين مفهوم ابعث نوعی متررز در س ياست

رننده است. آ انن معتقدند ره حبث از دولت و برجس ته کردن اين مفهوم، گمراه

نقایب »شود، زيرا دولت ابعث پنهان شدن واقعيت اعامل قدرت س يایس می

 ,Abrams«. )گذارد کردار س يایس را چنان ره هست ببينمياست ره منی
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( پس هر سه دس ته مدعی هستند ره تعريف دولت ای انممکن و ای 1988:58

 زم و بيهوده است.انال

اند ره اوال دولت وجود دارد و ابيد نظراین مدعیدر نقطه مقابل، صاحب

رند. تعريف شود، اثنيا توسل به مفاهمي جايگزين مشلك اصیل ما را برطرف منی

شود ره تداوم اكربرد مفهوم دولت گواه از اين ديدگاه اين چنني اس تدالل می

های چزيی وجود داش ته ابشد، ابزسازی معتربی است برای وجود دولت. اگر

توانند آ ن را از بني بربند. علريمغ تالش های گسرتده برای حذف مفهومی منی

مفهوم دولت از ادبيات گوانگون علوم اجامتعی، اين مفهوم مهچنان به حیات 

دهد. اين امر حایک از آ ن است ره چزيی به انم دولت وجود خود ادامه می

 (.Nettl, 1999: 9وم دولت، هس یت آ ن از بني منی رود)دارد و اب حذف مفه

-های اررث پايبندان به تز تعريفموضع دفاعی ديگر اين است ره اس تدالل

انپذيری، به نوعی داللت بر اين دارد ره دولت به عنوان نوعی هس یت 

(entityای غري آ ن وجود دارد. ادعای تعريف ) انپذيرِی دولت لزوما مس تلزم

انپذير دولت نيست. برعکس، اين ره رصفا ادعا رنمي دولت تعريف اناكر هس یت

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 

ره اين اند دانند، به هر حال پذيرفتهمذهیب میدارای هويت متافزييکی و ش به

 چزي واقعی است ای واقعيت دارد. 

مدافعان اكربرد و تعريف دولت به ادعای اماكن و لزوم جايگزيین مفهوم 

دهند، ره اس تون مناينده برجس ته آ هنا دولت اب مفهوم مناسب ديگر نزي پاخس می

های س يایس وجود مك به آ ن معنا ره نظامها دستاست. از ديد اس تون دولت

های س يایس فاقد آ ن اهبام و وجه متافزييکی هستند ارند، ای نظامدارند وجود ند

ره مفهوم دولت واجدش است. پس نيازی به مفهوم و تعريف دولت نيست، 

 رند. زيرا مفهوم نظام س يایس هامن پديده را به خویب توصيف و تبيني می

اس تون چزيی جز روايت « نظام س يایس»شود ره ویل اس تدالل می

ه از دولت نيست.  بر پايۀ تعريف اس تون، مفهوم نظام س يایس رفتارگرااین
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خورد و خسن گفنت از اجبار رضورات اب اكربرد اجبار فزييکی مرشوع پيوند می

های س يایس فقط به عنوان فزييکی مرشوع يعین خسن گفنت از دولت. نظام

مضین  تواند بدون توسلوار معنادارند و به مهني دليل اس تون منیهنادهای دولت

 ,Hoffmanبه دولت، پايگاهی جتریب برای تعريف خود از س ياست پيدا رند)

ها ابيد شاین جتریب داش ته ابش ند ات (. پس اگر مفاهمي و تعريف1995:28-30

پذير شود، نظام س يایس ارزاییب وجودی و آ زمون جتریب آ هنا به نوعی اماكن

هويت قلمروحمور  اس تون اين رشايط را خنواهد داشت؛ مگر اين ره به يک

 معطوف ابشد ره چزيی جز دولت نيست. 

توان به جای دولت، واژۀ نظام س يایس را به اكر برد، مفهوم هامن طور ره منی

حکومت مه جايگزين مناس یب برای مفهوم دولت نيست. گرچه در بریخ کشورها 

 زابن، دولت و حکومت بهبه ويژه امرياك و ات حدودی ديگر کشورهای انگليیس

روند اما ابيد متايز میان آ ن دو را جدی گرفت. نسبت صورت مرتادف به اكر می

توان حکومت را بني دولت و حکومت نسبت تساوی نيست و به مهني دليل منی

شود ره به بریخ از آ هنا به جای دولت به اكر برد. داليیل برای اين ادعا اقامه می

 شود.وار اشاره میفهرست

مك برای اهداف نظری معني، متايز گذاشنت ت ره دستدليل خنست اين اس

رسد. دوم، از آ جنا ره بس ياری از میان دولت و حکومت گريزانپذير به نظر می

هنادهای معومی جزء حکومت نيستند ویل خبشی از دولت هستند، متايز قائل 

های س يایِس شدن میان دولت و حکومت برای برریس اشاكل خاص سازمان

رسد. سوم، بدون مامتيز کردن دولت از حکومت، زم به نظر میدنيای مدرن ال

درک و بيان پيوس تگی و گسس تگی در اشاكل مدرن سازمان س يایس دشوار 

شوند ای تغيري ها عوض میخواهد شد. موارد فراواین وجود دارد ره حکومت

دهند بدون اين ره تغيريی در دولت اجیاد شده ابشد. چهارم، در شلك می

ود متايز روشن میان دولت و حکومت، بيشرت آ چنه ممزيۀ دولت مدرن صورت نب

به عنوان شلكی از سازمان س يایس است انديده گرفته شده ای پنهان می 

 (.Morris, 1998:21-23ماند)
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کواته خسن اين ره گريزی از اكربرد و بنابراين تعريف دولت نيست. 

را مك و بيش و به اشاكل  انخواه دولت وجود دارد و زندگی اجامتعی ماخواه

دهد. دولت را ابيد تعريف کرد، هرچند اين تعريف به خمتلف حتت اتثري قرار می

دليل هس یت بس يار پيچيده، مبهم و مفهومی آ ن، بس يار دشوار ابشد. توسل به 

 ساز نيست. مفاهمي جايگزين مه به داليیل ره اشاره شد چاره

 تعريف دولت

آ ور بر آ مزي بودن، بسرتساز اجامعی شگفتمناقشه تعريف وبر از دولت اب وجود

رس تعريف آ ن شده است. تقريبا مهۀ اندیشمندان و پژوهشگران عالمقند 

رنند ره وبر اتکيد دولت، در تعاريف خود بر هامن عنارص الزمی اتکيد می

دانند ره اب ابزارهای ای از هنادها میرند. آ انن مجلگی دولت را مجموعهمی

 Hall andجبار رسواكر دارند، قلمرومند هستند و احنصارآ فرين)خشونت و ا

Ikenberry, 1989: 34دهد ات ای به ما اجازه می(. چنني اجامع گسرتده

 تعريف وبر از دولت را مبنا قرار دهمي. 

به صورت موفقی( »)داند ره وبر دولت را نوعی هناد ای اجامتع انساین می

زور فزييکی در چارچوب قلمرویی معني  مدعی احنصار اس تفادۀ مرشوع از

توانمي (. اگر چنني تعريفی از دولت را بپذيرمي میWeber, 1958:78« )است

است. بر اين اساس، دولت در درجۀ « هناد س يایس خاص»بگويمي ره دولت 

رند. اول و پيش از هر چزي نوعی هناد است ره آ ن را از غريهناد مامتيز می

لت و وجه متايز آ ن اب هنادهای غريس يایس به شامر س يایس بودن شان دوم دو 

اش اب ديگر عنوان وجه ممزيهآ يد. سومني شان دولت مه خاص بودن آ ن )بهمی

هنادهای س يایس( است. حال ابيد ببينمي ره دولت به چه معنا دارای اين وجوه 

 گانه است و آ هنا چه نسبیت اب يکديگر دارند. ای ش ئون سه

 دعنوان هنادولت به

پژوهان برجس ته بر رس تعريف وبر از دولت به عنارص الزم اجامع اررث دولت

گريد. شود، بلکه شان سازماین ای هنادی دولت را مه در بر میدولت حمدود منی
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وبيش موافق اند، تنها اب ديدگاه وبر درابرۀ عنارص الزم و اكِف دولت مكآ انن نه 

ک سازمان ای هناد است. در واقع، پذيرند ره دولت در درجۀ خنست يبلکه می

ش ناخیت و منطقی، پيش از مهه چزي يک اين ادعا ره دولت از حلاظ هس یت

هناد است، مورد ترديد جدی قرار نگرفته است. ویل هناد و شان هنادی 

 دولت به چه معناست.

های پرشامری بر هرچند هنگام جس تجوی معنا و تعريف هناد، به گزاره

رث آ هنا  به چهار مولفه ای عنرص داللت دارند، ره ش ناسایی و خورمي، اما ارمی

رند: هناد، به حلاظ هس یتتر هناد مكک میتر و دقیقحتليل آ هنا به فهم درست

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 

 رند. ها، اتمني میهای افراد ای حمدود و مقید کردن رفتار انساناندررنش

هایی هستند برای اتمني )هبرت( اهداف پس هنادها اموری مصنوع ای برساخته

اهداف خود دست  ها در فرايند زندگی مشرتک. آ انن برای اين ره بهانسان

های خود را افزایش دهند و اجنام اين همم مه نيازمند هامهنگ ایبند ابيد تواانیی

ها است. اين هامهنگی مه چزيی نيست جز تعريف و پذيرش کردن اندررنش

ها ره به رفتارهای تکراری ای هامن الگوی پايدار رفتار ای از نقشمجموعه

ای از (. از اين حلاظ، هناد هامن مجموعهWilson, 1992:13اجنامد )اجامتعی می

های فرضهای تکرارِی اس توار بر ساختارهایی ست ره معموال پيشاندررنش

 متافزييکی پنهاین دارند. 

رند ره تر میپاخس به پرسش از چيس یت هناد، پاخس به اين پرسش را آ سان

زيرا  دولت به چه معنا يک هناد است. از اين حلاظ، دولت يک هناد است

وبيش داراست:اساسا، يک دهنده تعريف هناد را مكهای اصیل تشکیلمولفه

هس یت مفهومی است؛ مصنوع ای برساختۀ اجامتعی است؛ معطوف به اهداِف 

رند. ها اتمني میاست؛ و اين اهداف را از طريق الگوخبشی به اندررنش
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نياز از هرچند اين گونه ادعاهای معطوف به شان هنادی دولت روشن و یب

 رس ند، بيان چند نکتۀ بس يار کواته بيهوده خنواهد بود. توضيح به نظر می

اين ره دولت به عنوان هناد، يک هس یت مفهومی است بدين معناست ره 

ای از افراد گذش ته، حال ای آ ينده، نه ای از کرۀ زمني، نه مجموعهدولت نه تکه

های نظامی و ی از قابليتاشوندگان، نه مجموعهرنندگان ای حکومتحکومت

های های اجامتعی، بلکه ساختاری است از داوریغرينظامی، نه الگوی اندررنش

هس یت ای »معطوف به آ چنه درست ای اندرست است. دولت عبارت است از 

« شودشود، نه ملس میشود، نه شنیده میموجوديیت انزتاعی ره نه ديده می

(Creveld, 1999:1 در اكنون دولت .) ایبمي و مفهومی منیابزارهایی جز دس تگاه

به مهني دليل دولت چینشی منظم و اقتدارآ مزي از دنيای فکری پيچيده و 

پذير فراگري شهروندان درابره چيس یت واقعی امور ای يک ساختار فهم

(structure of intelligibility( است )Steinberger, 2004: 21.) 

ی بودِن دولت مه از دو حلاظ قابل فهم ادعای مصنوع ای برساختۀ اجامتع

است. از حلاظ منطقی، دولت نزي مانند ديگر هنادهای اجامتعی حمصول زندگی 

رند ره هنادی مانند دولت ها اقتضا میمشرتک است. زندگی مشرتک انسان

اتسيس شود. بنابراين، منطقا قابل تصور نيست دولت را امری طبيعی و مقدم 

دانند ره تقريبا مهه فالسفۀ مدرن، دولت را امری مصنوع می ها بدانمي.بر انسان

های سازمان، بر پايه اكمیایب آ ن در اتمني مناسب بودن آ ن، مثل ديگر شلك

شود. از اين حلاظ، فالسفۀ مدرن اولويت و تقدم ها تعيني میاهداف ما انسان

دهند نه دولت و ش ناخیت و هنجاری( را به انسان و جامعه می)هس یت

 (.Morris, 1998:5-6بنابراين، تصوری ابزاری از دولت دارند )

پذير از حلاظ اترخيی نزي مصنوع و برساختۀ اجامتعی بودِن دولت توجیه

رنمي رسد ره تصور میاست. هر چند دولت چنان قدميی و فراگري به نظر می

رخی انپذير از زندگی اجامتعی است، اترخی دولت در مقایسه اب اتخبشی تفکیک

)زندگی اجامتعی( انسان بس يار حمدود و کواته است. انسان چندين هزار سال 

از زندگی اجامتعِی خود را بدون دولت ویل در چارچوب شلكی از نظم اجامتعی 
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عباریت، خبش (. بهCohen, 1978:2; Taylor, 1982:3جتربه کرده است )

حنصار زور مرشوع ای از زندگی اجامتعی انسان بدون حضور هناد مدعی امعده

 (.Hoffman, 1995:38-9ای دولت، نظم ایفته است )

در مورد مولفۀ سوم، هرچند تعريف دولت بر پايۀ اهداف آ ن درست 

توان گفت دولت به عنوان نوعی هناد، برای اتمني هدِف اتسيس نيست، اما می

شده است ره هامن اتمني و حفظ نظم اجامتعی ابشد. دولت هنادی است ره 

خواهد از طريق تدوين و اعامل قانون، نظم اجامتعی برقرار رند( میعا می)اد

دانند و به شوندگان مه فلسفۀ دولت را برقراری نظم اجامتعی میرند. حکومت

دانند. البته اين ره دولت ات چه اندازه مهني دليل اين هناد را )ان(مرشوع می

اهداف ديگری را در دس تور  تواند به عهد خود وفادار ابشد وخواهد ای میمی

 (.Poggi, 1990:11اكر خود قرار ندهد، موضوع ديگری است )

خورد ره دولت، مهني هدمفند بودن هناد دولت، اب مولفۀ چهارم پيوند می

های افراد اجنام مانند ديگر هنادها اين همم را از طريق الگوخبشی به اندررنش

و بيش اثبت و معني برای اندررنش دهد. به عباریت، دولت ساختارهایی مك می

های مطلوب را تقويت و تسهيل رند؛ به اين طريق ره رنشانساین فرامه می

 ,Steinbergerرند )های انمطلوب را تضعيف و دشوار میرند و رنشمی

2004: 140.) 

 عنوان هناد س يایس دولت به

ه اين هناد شان س يایس دولت ای س يایس بودِن هناد دولت به اين معنا است ر

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 آ ن اب دولت درک رنمي. 



 67   بندی وبری دولتمفهوم

 

تواانیی بریخ »توان گفت قدرت عبارت است از ترين تعريف، میدر ساده

اين تواانیی «. در انديده گرفنت ای زير پا گذاشنت اهداف و عاليق بریخ ديگر

از طريق دسرتیس ای متلک منابع و اماكانت اقتصادی، ايدئولوژيک ای فرهنگی 

اجنامد. گريی سه نوع قدرت اجامتعی میشود ره به شلكو س يایس ممکن می

قدرت اقتصادی نتیجه مالکیت اكالهای معني است، قدرت ايدئولوژيک ای 

شود و قدرت ها و مفاهمي به شلك خاص انیش میفرهنگی از بيان بریخ ايده

هایی از هر نوع و اب هر مزيان س يایس مه بر متلک منابع و اماكانیت )ای سالح

شود ن و اتثري( اس توار است ره زور فزييکی به واسطۀ آ هنا اعامل میتوا

(poggi, 1990: 3-4.) 

توان گفت دولت به اين معنا يک هناد شده، میپس اب توجه به ناكت بيان

س يایس است ره اب نوع معيین از )منابع( قدرت ای قدرت س يایس رسواكر 

وف به مهني واقعيت است. در دارد. در تعريف وبر از دولت نزي واژۀ زور معط

خبشد، منابع اصیل قدرت درجۀ خنست، آ چنه هويت مامتيزی به هناد دولت می

منظور انديده گرفنت ای زير پا گذاشنت است ره، برای توامنند کردن خود به

اهداف و عاليق ديگران ای رنرتل رفتار ديگران، در اختيار دارد. به حلاظ 

رند مهني نسبت اب نوع معيین از )منابع( ایس میمفهومی، آ چنه يک هناد را س ي

 قدرت است.

 دولت به عنوان هناد س يایس خاص

خایص ره دولت اب قدرت س يایس دارد  شان سوم دولت به نسبت ای رابطه

های شود. اگر شان خنست ای هناد بودن دولت آ ن را از ديگر هس یتمربوط می

ای س يایس بودن مه متايزخبش آ ن از رند و شان دوم اجامتعی غريهنادی مامتيز می

بس ياری هنادهای اجامتعی است، شان سوم ای خاص بودن، وجه متايز دولت 

آ يد. درست است ره هر هناد س يایس اب از ديگر هنادهای س يایس به شامر می

فرد قدرت نسبت دارد، اما نسبت دولت اب قدرت س يایس، خاص و منحرصبه

( دولت خنواهد شد مگر اين ره نسبت است. از اين حلاظ، يک هناد)س يایس
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ای رابطۀ خاص و معيین اب قدرت س يایس برقرار رند. پس ابيد ببينمي اين نسبت 

ای رابطه ره در حمک رشايط الزم و اكِِف دولت است چگونه و در چه رشايطی 

 برقرار می شود.

در اين مورد مه تعريف وبر از دولت راهامنی بس يار مناس یب است. به نظر 

به صورت »)توان دولت انمید ره و هناد ای سازمان س يایس را ات جایی میا

 ,Weberمدعی احنصار اكربرد مرشوع زور فزييکی ابشد)« موفقی(

(. بر پايۀ اين تعريف، رابطه ای نسبیت ره دولت اب قدرت س يایس 1958:78

شود. رنداحنصاری است، مرشوع است و در قلمرو معيین برقرار میبرقرار می

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 

رشايط الزم  توانابيد حضور داش ته ابش ند. عنارص چهارگانۀ انمربده را می

 دولت به شامر آ ورد. 

البته ایدآ وری چند نکته درابرۀ عنارص انمربده سودمند خواهد بود. دولت 

ایبد، شود و بدون آ هنا حیات منیحال ره از عنارص خمتلفی تشکیل میدر عني 

های خود است. دولت به انپذير به شالکهای مس تقل و تقليلدارای هس یت

دهندۀ خود تقدم منطقی دارد تقل، بر اجزای تشکیلعنوان هس یت مفهومی مس  

ای است ره هويت ها در رابطه اب چنني هس یت مفهومیو اين اجزا و شالکه

ها، نبايد وحدت هويیت ها ای مولفهرنند. تکرث ای تعدد شالکهمتفاویت کسب می

 الشعاع قرار دهد. دولت را حتت

عنارص انمربده، در ارتباط اب مه ها ای نکته بس يار مرتبط دوم اين ره مولفه

دهند و نه رصفا در رنار مه. دولت يک لک است نه دولت را تشکیل می

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 

رص چهارگانۀ زور، قلمرو، احنصار و گريی دولت حضور رصف عنااكِف شلك

مرشوعيت نيست، بلکه زوِر قلمرومنِد احنصارِی مرشوع است. عنارص 
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دهند ره نسبت ای انمربده در صوریت يک لک ای هس یت مس تقل را تشکیل می

ارتباط معيین اب يکديگر داش ته ابش ند. دولت هناد، زور، احنصار و قلمرو ای 

 هناِد مدعِی اعامل احنصاری زور مرشوع است.  ای از آ هنا نيست، بلکهانبوهه

حال ره مرتبط اند و يک سومني نکته اين ره عنارص الزم دولت در عني 

عباریت، يکی از اين دهند، ساختارمند مه هستند. بهلک مرتبط را تشکیل می

دهندۀ لک، دارای جايگاه حموری است. از تعريف وبر و اتکيد عنارص تشکیل

سازماین )ای اين ره دولت را ابيد بر پايه ابزارش تعريف کرد(، او بر تعريف 

شود ره اين  جايگاه حموری به عنرص زور تعلق دارد. در چنني مس تفاد می

تريِن آ هنا شود ره هممبس ياری تعاريف ديگر مه دولت مجموعه هنادهایی معرِف می

 ,Gruhn)هناد مربوط به ابزارهای خشونت و اجبار و رنرتل و اقتدار است

2001:149-70.) 

عنارص ديگر دولت )قلمرو، احنصار و مرشوعيت( در رابطه اب زور معنا و 

ایبند. چزيی ابيد وجود داش ته ابشد ات قلمرومند، احنصاری و ای هويت می

مراتب مفهومی و البته نه مرشوع ابشد. اگر بتوان نوعی تقدم و اتخر ای سلسهل

، میان اين عنارص تصور کرد گامن زور جايگاه حموری خواهد داشت. ، یبعیله

هناد مدعی »حیت تعريف وبر مه بر چنني تقدم و امهيیت داللت دارد. در گزارۀ 

، عبارت هناد اعامل زور ساختار «اعامل احنصاری زور مرشوع در قلمرو معني

دهد. اگر ما عبارت اعامل زور را از اين گزاره حذف اصیل آ ن را تشکیل می

)هناد مدعی احنصاری مرشوع  شودها تبديل میمعنا از واژهرکيیب یبرنمي، به ت

 در قلمرو معني(، ویل عکس آ ن صادق نيست )هناد مدعی اعامل زور(.  

تواند البته جايگاه حموری داشنت زور به هزينۀ عنارص ديگر نيست و منی

-منی جموز فرواكسنت دولت به عنرص زور ابشد. زور هر اندازه مه زاید ابشد،

تواند دولت تشکیل دهد. جايگاه حموری زور در ارتباط اب عنارص ديگر است 

دهد ره احنصاری، قلمرومند ره معنادار است. زور هنگامی دولت تشکیل می

-گانه، زور دولتو مرشوع ابشد. در صورت فقدان هر ردام از عنارص سه

شود. پس برای ساز خنواهد بود و به هس یت و هويیت اكمال متفاوت تبديل می
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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، 

معني است. يعین اين هناد مدعی اعامل احنصاری زور مرشوع در قلمرو 

رند ویل اب اين ادعا ره چنني اعامل زوری اصالتا و اساسا اعامل زور می

قلمرومند، احنصاری و مرشوع است. پس رشط الزم و اكِف دولت شدن آ ن 

است ره بکوشد اعامل زور رند به صورت احنصاری، مرشوع و قلمرومند. 

 مرشوع چيست. ویل منظور از اعامل زور قلمرومنِد احنصاریِ 

 اعامل زور 

رند نسبت ای پيشرت گفتمي آ چنه دولت را از ديگر هنادها)ی س يایس( مامتيز می

رابطۀ خاص آ ن اب نوع خایص از قدرت اجامتعی ای هامن قدرت س يایس است. 

-مهچنني گفتمي آ چنه قدرت س يایس را از ديگر انواع قدرت اجامتعی مامتيز می

ای ابزار اعامل زور اس توار است. دارندۀ  رند، اين است ره بر منبع خاص

قدرت س يایس برای رنرتل رفتار ديگران، هنايتا به )ابزارهای اعامل( زور فزييکی 

شود و منظور از اعامل زور مهني است. پس دولت به عنوان هنادی متوسل می

دارای نسبت خاص اب قدرت س يایس، اساسا هناد ِاعامل زور است. حیت اگر 

رد حمدود و اندیک معال به زور متوسل شود، تواانیی دولت برای دولت در موا

توسل به زور فزييکی وجه متايز دولت از ديگر هنادهای اجامتعی است. البته 

های فوق اعامل شود، قاعدات زور ای قدرت س يایس پيش از آ ن ره به صورت

 شود.هنادينه می

هنادی دولت مربوط هنادينه شدن قدرت س يایس اساسا به وجه سازماین ای 

ها و منابع و در شود. يعین قدرت ای زور از طريق يک رش ته قواعد، نقشمی

شود. اين فرايند سه وجه شده و مشخص اعامل میراس تای اهداف تعريف

گريد.  منظور از منفک مند شدن را در بر میانفاكک، غريخشیص شدن و قانون
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 اعامل زور فزييکی به هناد شدن قدرت س يایس اين است ره فعاليت س يایس ای

های متویل تنظمي اجامتعی واحدی به انم دولت واگذار شود ره از ديگر هس یت

 (.Poggi,1990:19-21منفک است )

غريخشیص شدن قدرت س يایس هامن منفک شدن قدرت از خشصيت است 

ای انزتاعی، معومی و ره از طريق تعريف و تصور قدرت به عنوان مقوهل

ترتيب، قدرت س يایس نه دارایی خشص ای شود. بدينپذير مینغريخشیص اماك

تواند ابشد نه اين ره از خشصيت آ هنا انیش شده ابشد. اين اشخاص معيین می

رنندۀ آ ن است هامن منفک شدن ای منزتع شدن قدرت س يایس از اعامل

(Held, 1997:38پس خشصيت .) زدایی از ِاعامل قدرت س يایس ای اس تاندارد

-ها برای اعاملمراتیب از نقشآ ن، چزيی جز تدوين و اجرای سلسهلکردن 

ای رنندگان قدرت س يایس نيست. به مهني دليل گاهی دولت به صورت مجموعه

 (.Vincent, 1998:46مراتیب از قواعد حقوق توصيف شده است )سلسهل

شدن قدرت س يایس مه اب قانون رسواكر دارد. ويژگی سومني وجه هنادينه

ری قدرت س يایس اين است ره وقیت تثبیت شد ای شلك اس تاندارد به حمو 

شود. دس تور ای فرمان، خود گرفت به صورت صدور دس تورات اعامل می

« در غري اين صورت»مهيشه به صورت مضین ای آ شاكر، دربردارندۀ  رشط 

-است. چنني رشطی بر تواانیی دس توردهنده برای اعامل زور عليه انفرماین

ایفتۀ دس تور انیش از داللت دارد. از اين حلاظ، قانون شلك عينيترنندگان 

 ,Poggiشده ای هامن دولت است )ارادۀ دارندۀ قدرت س يایس هنادينه

1990:6,28-9.) 

 اعامل زور قلمرومند

 Brennerآ ورد)وبر قلمرو و قلمرومندی را از عنارص الزم دولت به شامر می

et al., 2003:1متايز دولت از ديگر هنادهای دارای  (. از اين حلاظ، وجه

ایفته، قلمرومندی آ ن است. دولت به حلاظ قدرت اجامتعی و زور سازمان

شود. سازماین ماهيتا متفاوت است، به اين معنا ره در قلمرو معيین ممتررز می
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( است، مه ماكن مررزی مه گسرتۀ قلمرویی. placeدولت در واقع ماكن )

 territorializedت را متررز قلمرومند )مايلك مان اين ويژگی دول

centralityشود دولت نه تنها از هنادهای اجامتعی انمد ره ابعث می( می

ديگر مامتيز و مس تقل شود بلکه جايگاه برتری نسبت به آ هنا پيدا رند 

(Mann, 1999[1985]:339-344.) 

اب زوِر بر پايۀ روايت مشابه ديگر، دولت به اين دليل قلمرومند است ره 

ایفته و بنابراين ایفته رسواكر دارد. از اين حلاظ قلمرو، ذایِت زور سازمانسازمان

ذایِت دولت است. اب توجه به جايگاه حموری زور در بني عنارص الزم دولت 

توان درک کرد ره چرا، تصوری از حدومرز قلمرویی، ذایِت خود تر میآ سان

ه به اعامل زور آ هنا گردن هناده شود دولت است. اگر حارامن انتظار دارند ر

ایفته اين حمكراین ابيد نوعی وضوح قلمرویی داش ته ابشد. تصور زور سازمان

دربرگريندۀ معياری است مبین بر اين ره در چارچوب چه حدودی و بر چه 

تواند ارادۀ خود را اعامل رند. دولت تنها هنادی است ره افراد افرادی دولت می

رند: زوِر خود را اب توسل به حدومرز قلمرویی مشخص می 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 حمورِی عنارص الزم دولت، نه تنها اب قلمرو بلکه اب احنصار 

را اعامل زور در قلمرو معني ابيد به شلك احنصاری ابشد. خورد، زيمه پيوند می

زور ابيد ممتررز شود ات بتوان آ ن را اعامل کرد. در زمان معني و در مورد معني، 

ای از تواند اعامل زور رند. ممکن نيست يک فرد ای مجموعهفقط يک واحد می

زور  افراد در آ ن واحد موضوع اعامل زور دو ای چند واحد دارای اعامل

ایبد س تزي است ابش ند.اگر متررز و وحدیت وجود نداش ته ابشد آ چنه واقعيت می

 نه زور. 
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پذير است ره مدعيان پس اعامل زور در قلمرو معني نزي فقط زماین اماكن

اعامل زور، چه از طريق انبودی يکديگر چه از طريق احتاد اب يکديگر، به يک 

شود ره مدعی گامی تبديل به دولت میواحد تقليل ایبند. هناد س يایس نزي هن

پذير است ره اعامل زور در قلمرو معني ابشد و اين ادعا در صوریت اماكن

احنصاری ابشد. وبر در عني حال ره امهيت زایدی برای احنصار رنرتل 

رند ره دولت رضورات هرگونه اكربرد ابزارهای خشونت قائل است ادعا منی

د داد. آ چنه او برای دولت شدِن دولت خشونت را به خود اختصاص خواه

داند جايگاه اين هناد به عنوان تنها منبع ای مرجع حق اكربرد رضوری می

 خشونت است.

خورد. اگر اعامل قدرت احنصار اعامل زور به احنصار قانونگذاری پيوند می

زورآ مزي به معنای وادار کردن ديگری به فعیل ابشد ره در غري اين صورت 

داد، در اين صورت ات زماین ره قصد و ارادۀ دارندۀ زور آ شاكر نشود یاجنام من

و فرد موضوع اعامل زور احامتیل مه اين قصد و اراده را درک نکند، قدریت 

ترين روابط اس توار بر قدرت س يایس و ترين و ابتداییشود. در سادهاعامل منی

آ يد. فرد می رمان درزور فزييکی، اين قصد و اراده به صورت نوعی دس تور ای ف

هند ات فاقد قدرت س يایس به دس تورات ای فرامني صاحب قدرت گردن می

 موضوع اعامل زور قرار نگريد.

ای مانند دولت، اين گونه فرامني ای دس تورات به صورت در موارد پيچيده

آ يد. پس دولت به ای از قوانني و مقررات درمینظام بس يار گسرتده و پيچيده

تواند منحرصا اعامل زور رند مگر د مدعی اعامل احنصاری زور، منیعنوان هنا

به امهيت احنصار قانونگذاری در اين ره منحرصا قانون وضع رند. اب توجه 

در « آ وراحنصار قانونگذاری الزام»ها خبشی به دولت، در بریخ نوش تههويت

 .(Mann, 1991[1985]:333رديف عنارص اصیل دولت قرار گرفته است )

خورد. اگر بپذيرمي ره اعامل قدرت احنصار قانونگذاری اب حامكيت پيوند می

زورمندانه در قلمرو معني ابيد احنصاری ابشد و احنصار اعامل قدرت زورمندانه 

معناست، در اين در قلمرو معني مه بدون احنصار قانونگذاری، انممکن و یب
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اب احنصار قانونگذاری  صورت ابيد بپذيرمي ره حامكيت، پيوندی انگسستین

خانوادۀ آ ن مجلگی از ریشه حمک هستند و معنای های مهدارد. حامكيت و واژه

آ يد. پس اصیل حمک مه فرمان ای دس تور است ره معموال به صورت قانون درمی

توان احنصار قانونگذاری دانست. اگر دولت مرجع احنصاری حامكيت را می

 اری قانونگذاری است، حامكيت نزي دارد. اعامل زور و بنابراين، مرجع احنص

ها و ابعاد خمتلف و البته مرتبطی دارد ره يکی از آ هنا اين حامكيت داللت

مطلق بودن حامكيت  است. دولت حامك مطلق است و در حمكراین خود هيچ 

رند اتبع ای مقید به هيچ چزي ش ناسد. احاكمی ره دولت صادر میقیدوبندی منی

عبارت ديگر، دولت در صدور حمک ای دس تور هيچ قید و ديگر نيست. به 

رند ارادۀ خود ش ناسد. منشاء احاكم ای قوانيین ره دولت صادر میحمدوديیت منی

توان گفت ره شود. به اين معنا میدولت است و از مرجع ديگری اخذ منی

( ای خوِد قانون است، زيرا قوانني خود auto-nomosگذار )دولت خودقانون

 (.Morris, 1998:41رند )خود تدوين میرا 

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

شود ره در رنار کن يک قلمرو معني، ات جایی دولت انمیده میرنندۀ مجعيت سا

 ,Tillyرشايط ديگر، ممتررز ابشد و اجزای آ ن اب يکديگر هامهنگ ابش ند )

های س يایس از آ ن (. منظور از متررز اين است ره مهۀ فعاليت1975:70

رسچشمه بگريد ای به آ ن معطوف شود. هامهنگی مه معطوف به معلکرد اجزا و 

ای ابيد اب مه جفت ها به گونههای خمتلف دولت است. اين اجزا و ارگاننارگا

 و جور شوند ره وحدت دولت خمدوش نشود. 

 اعامل زور قلمرومند احنصاری مرشوع

شود نسبت دولت اب مرشوعيت از طريق دس تور ای فرمان ای قانون برقرار می

مل درابرۀ آ ن و تفسرِي ره ماهيتا منادين است و بر تواانیی گريندۀ دس تور به ات
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پيام فرس تاده شده داللت دارد. هر دس تور به صورت مضین حاكيت از آ ن 

(. فرد Poggi, 1990:6دارد ره گردن هنادن به آ ن يک امر حممتل است )

هند ره آ ن را موجه ای هنگامی به رابطۀ قدرت ای نظم س يایس موجود گردن می

رنند ره چنني اكری را موجه می مرشوع بداند. اگر افراد هنگامی فرمانربی

بدانند، دارندۀ قدرت س يایس ابيد بکوشد فرمانربان را بيش از پيش به چنني 

 ای رهمنون شود.نتیجه

البته بریخ بر اين ابورند ره مرشوعيت الزمه دولت شدن نيست و حیت اب 

اعامل احنصاری زور تناقض دارد. از اين ديدگاه، عبارت وبری زوِر مرشوع 

قیض آ شاكر دارد زيرا اكربرد زور بر فقدان مرشوعيت داللت دارد و نسبت تنا

ها مدعی هستند ره هر معکویس میان آ ن دو برقرار است. ویل وبر و وبری

شده از دولت ره عنرص مرشوعيت را در بر نداش ته ابشد اكمل تعريف ارائه

ور در عباریت، منطقا دولت ابيد مدعی مرشوعيت برای احنصار ز نيست. به

 قلمرو معني ابشد ات به دولت تبديل شود. 

اگر دولت را رصفا هناد مدعی احنصار زور در قلمرو معني بدانمي ابيد مثال 

های مشابه را مه مصداق دولت بدانمي، زيرا اين گونه دس ته راهزانن ای گروه

رنند. تفاوت دولت اب ها نزي اعامل زور را در حوزه معيین احنصاری میهس یت

ساالر ديگر اين است ره )به صورت موفقی( های جنگاهزانن ای گروهر 

مدعی دو چزي برای خودشان هستند: احنصار اعامل زور و احنصار حق اعامل 

ای « حق دارد»اعامل خشونت است و فقط او « حق»زور. دولت تنها مرجع 

 ,Weberتواند اعامل خشونت رند )جماز است مشخص رند چه کیس می

. شايد دولت مرشوعيیت نداش ته ابشد ویل ابيد مدعی مرشوعيت (1958:78

احنصار اعامل زور ابشد ات دولت ابق مباند. آ چنه دولت را از ديگر هنادهای 

رند ادعای احنصار مدعی احنصار اعامل زور در قلمرو معني مامتيز می

 مرشوعيت است. 

ز هويت البته تناقض انیش از نسبت دولت اب مرشوعيت رصفا وهجيی ا

ماهيتا متناقض دولت است. اين تناقض ذایت در تعريف خود وبر مه به نوعی 
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به صورت موفقی( مدعی »)ایبد. در اين تعريف هناد دولت ره ابزاتب می

 ,Weber« )احنصار اس تفاده مرشوع از زور فزييکی در قلمرو معني است

به اكر رفته اكمال آ گاهانه « به صورت موفقی»و « مدعی»( دو واژۀ 1958:78

 آ مزي دولت داللت دارد.است و بر هويت تناقض

بر اين اساس، دولت هنادی دارای احنصار مرشوع اكربرد زور فزييکی در 

قلمرو معني نيست، بلکه مدعی نسبتا موفق چنني احنصاری است. بنابراين 

توان گفت دولت مدعی است چنان احنصاری ابيد داش ته ابشد و در اين می

رند، د ات حدودی موفق است. اگر دولت مهۀ آ چنه را ره ادعا میادعای خو 

اكمال به دست آ ورده ابشد ديگر ادعایی در بني خنواهد بود. مهواره میان آ چنه 

رند دارد و آ چنه واقعا دارد شاكف و اختالف وجود دارد. به دولت ادعا می

اكمل، بلکه  رند ره نه موفقیتای تعريف میمهني دليل وبر دولت را به گونه

موفقیت نس یب در ادعای احنصار مرشوع اعامل زور در قلمروی معني، رشط 

 (.Morris, 1998:43-4الزم دولت شدن دولت ابشد )

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 

رند، لزومی دهد. در رشايطی ره هيچ هس یت ديگری اعامل زور منییدست م

ندارد ره دولت به زور متوسل شود. بنابراين هويت دولت به عنوان هناد 

شود. اگر مقاومیت وجود نداش ته اعتبار میمدعی احنصار زور خمدوش و یب

ابشد چه نيازی به دس تگاه زور وجود خواهد داشت. از سوی ديگر اگر 

به عنوان سازمان اعامل زور، خنواهد ای نتواند اعامل زور رند هويت خود  دولت

دهد. بنابراين دولت در ادعای خود ابيد نه را به عنوان دولت از دست می

اكمال موفق شود نه اكمال انموفق، بلکه ابيد نسبتا موفق ابشد ات به عنوان 

ه نه اكمال رسکوب دولت ابق مباند. بقای دولت در گرو وجود رقبایی است ر

 (.Hoffman, 1995:63-5شوند نه بيش از دولت موفق )
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 نتیجه

-اتز زندگی اجامتعی است و نشانهاز آ جنا ره دولت وجود دارد و مهچنان يکه

بندی آ ن خورد، گريزی از تعريف و مفهومهای هممی از افول آ ن به چشم منی

توان دولت را به عنوان نيست، هر چند اين تعريف دشوار ابشد. بنابراين می

ای خاص ره مدعی نسبتا موفق اعامل زور احنصاری مرشوع در هناد س يایس

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 

دهند. بدون هر ولت را تشکیل میالزم دولت هستند و مجلگی رشايط اكِف د

توان دولت را تصور کرد و نزي حضور مهزمان آ هنا ردام از عنارص چهارگانه، منی

گريی دولت اكِف است. برای اين ره هناد س يایس خاص شلك گريد برای شلك

و دولیت اتسيس شود، حداقل ابيد عنارص چهارگانۀ انمربده، اب نسبت و ارتباط 

گريند. ویل چنني ادعایی به اين معنا نيست ره دولت در  خایص رنار مه قرار

 شود ای ابيد متوقف شود. اين حداقل متوقف می

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 

زور است ره اتمني آ ن مه مس تلزم ماليات مزيان قابل توهجيی از ابزارهای اعامل 

ها و و نظام ماليایت است. مهچنني حتقق ایفنت عنارص الزم ممکن است ويژگی

عنارص ديگری اجیاب رند. مثال هويت قلمرویی دولت، به صورت 

اجنامد. ملت مه دولیت میها ای نظام بنيگريی نظام دولتگريزانپذيری به شلك

 ت قلمرویی دولت دارد ویل رشط الزم دولت نيست. پيوندی انگسستین اب هوي

هایی را ش ناسایی کرد ره نه عنارص توان عنارص ای ويژگیاز اين حلاظ، می

شوند ات دولت از الزم و اكِف، بلکه عنارص تمكيیل دولت هستند و ابعث می

ديگر هنادهای اجامتعی مامتيزتر شود. عنارص تمكيیل برای دولت شدن دولت 

ستند، ویل اب عنارص الزم دولت مرتبطند. بنابراين بس نده کردن به الزم ني 

ش ناسایی عنارص الزم و اكِف دولت و ش ناسایی نسبت میان آ هنا موجه نيست. 

تر از آ ن هستند ره وبر تعريف تر و پيچيدههای واقعی بس يار فربهدولت
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بيشرت  رند. حیت در بس ياری موارد، عنارص تمكيیل دولت امهيیت به مراتبمی

رنند. مثال دموکرایس گر چه ریشه در يکی از عنارص از عنارص الزم آ ن پيدا می

رسد امهيت مس تقل چهارگانه دولت ای هامن مرشوعيت دارد، به نظر می

 بيشرتی کسب کرده است. 

بس نده کردن به عنارص الزم دولت و نسبت میان آ هنا درواقع بس نده کردن به 

رند پذير میس ياری چزيها درابره دولت را اماكنحداقل است ره هرچند فهم ب 

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، 

ها( را مه ش ناسایی ماليات، ملت و مليت، دموکرایس، شهروندی، نظام دولت

 طلبد.مس تقل ديگری را میرنمي ره حبث 
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