«داگالس نورث» ،برند ه جایز ه نوبل اقتصاد به همراه دو تن از همکارانش« ،جان جوزف والیس» و
«ربی واینگاست» ،در کتاب «خشونت و نظامهای اجتماعی» میکوشند به این سوال پاسخ دهند
که ارتباط میان خشونت و نظامهای اجتماعی چگونه است و دولتهایی که در طول تاریخ تاسیس
شدهاند ،چگونه و بهواسط ه چه نهادهایی توانستهاند خشونت را مدیریت و کنترل کنند؟
تاریخ مکتوب بشر با اولین انقالب اجتماعی  -اقتصادی و ظهور
نخستین گروههای بزرگ انسانها ،بین  5هزار تا  10هزار سال
پیش آغاز شــد .دومین انقالب اجتماعی و یــا انقالب صنعتی
مدرن ،نیز  200سال پیش آغاز شد که تا امروز ادامه دارد .در این
انقالبها ،تغییرات عمیقی نیز در سازمان گروهها روی داد .این دو
انقالب اجتماعی ،منجر به تغییرات عمیقی در شیوه سازماندهی
جوامع شــدند و وظیف ه اصلی این کتاب ،تشریح این دو الگوی
سازمان اجتماعی و تبیین نحو ه گذار جوامع از یک نظام بهنظام
دیگر است.
این کتــاب مجموعهای از مفاهیــم را ارائه میکند که نشــان
میدهند چگونه جوامع طی  10هزار سال ،از کنترل فعالیتهای
اقتصادی ،سیاسی ،مذهبی و آموزشــی برای محدود کردن و
جلوگیری از خشونت بهره بردهاند .در اکثر جوامع ،قدرتهای
سیاســی ،اقتصادی ،مذهبی و نظامــی در نهادهایی متمرکز
شــدهاند که روابط انسانی را ســازماندهی میکنند .همچنین
این نهادها برخی از کنترل منابع را با ایجاد انگیزههای گوناگون
به گروهها و اشــخاصی واگذار میکنند که متوسل به خشونت
میشدند و بدین شکل خشونت را محدود میکنند .این الگوی
سازمانهای اجتماعی را نظامهای اجتماعی مینامند .در راستای
تحلیل ارتباط میان خشونت و نظامهای اجتماعی ،نویسندگان
ابتدا به توصیف مختصات دولتهای طبیعی و سپس جوامع با
دسترسی باز میپردازند .دولتهای طبیعی ،دولتهایی هستند
که با استفاده از سیستم سیاســی میکوشند رقابت اقتصادی
را تنظیم و رانتهای اقتصادی برای افــراد ایجاد کنند .چنین
رانتهایی به روابط اجتماعی ،نظام میبخشد و خشونت را کنترل
و همکاریهای اجتماعی را تثبیت میکنــد .اولین دولتهای
طبیعی ،فناوریهای جدیدی ایجاد کردند که منجر به آغاز تاریخ
مکتوب بشر شــد .بخش عمدهای از جهان امروز ،در دولتهای
طبیعی زندگی میکنند.
به اعتقاد نویسندگان کتاب ،در ابتدای قرن نوزدهم ،نظامهای
اجتماعی در یکسری جوامع پدید آمد که جوامع دسترسی باز
نامیده میشوند .این جوامع ،تاریخ بشر را به طور اساسی تغییر
داد .شاید امروزه  25کشــور و  15درصد از جمعیت جهان در
جامعه دسترسی باز و  175کشور یعنی  85درصد باقی مانده،
در دولتهای طبیعی زندگی میکنند .جوامع دسترسی باز به
شیوهای رقابت اقتصادی و سیاسی را تنظیم میکنند که از ورود
و رقابت برای نظم بخشــیدن به روابط اجتماعی استفاده شود.
همچنین نویسندگان در این کتاب میکوشند به تبیین نحوه
گذار جوامع از دولتهای طبیعی به جوامع دسترسی باز بپردازند.
نورث و همکارانش عقیــده دارند در دنیای مــدرن دو الگوی
اجتماعی پایه وجود دارد .الگوی دسترسی باز چنین مشخصاتی
دارد :توسع ه اقتصادی و سیاسی ،اقتصادهایی که رشد اقتصادی
منفی کمتری را تجربه میکنند ،جوامع مدنی غنی و فعال همراه
با ســازمانهای فراوان ،حکومتهای بزرگتر و با تمرکززدایی

بیشتر ،روابط اجتماعی غیرشخصی گسترده ،شامل حاکمیت
قانون ،تضمین حق مالکیت ،انصاف و برابری.
از دیگر ســو ،الگوی دسترســی محدود با این موارد مشخص
میشــود :اقتصادهای با رشد آهسته و آســیبپذیر نسبت به
شوکها ،سیاست بدون توافق عمومی حکومتشوندگان ،تعداد
نسبتا کم سازمانها ،حکومتهای کوچکتر و متمرکزتر ،غلبه
روابط اجتماعی سازمانیافته در جهت مناسبات شخصی.
همه جوامع با مسال ه خشونت مواجه هستند .هیچ جامعهای در
برخورد با خشونت نمیتواند آن را کامال از میان بردارد .در بهترین
حالت ،خشونت میتواند محدود و یا مدیریت شود .بروز خشونت
ابعاد زیادی دارد .خشونت میتواند با اعمال فیزیکی یا از طریق
اجبار و تهدید بروز پیدا کند .هم اقدامات خشونتآمیز و هم اجبار
از عناصر خشونت هستند .خشــونت در بعدی دیگر ،میتواند
عمل یک فرد تنها یا عمل گروهی سازمانیافته باشد ،از باندهای
کوچک گرفته تا ارتشها .دغدغ ه اصلی ،خشونت سازمانیافته
است؛ بهکارگیری خشونت یا تهدید به خشونت توسط گروهها.
جوامع مدرن دسترسی باز ،اغلب خشــونت را بهوسیل ه نهادها
محدود میکنند .نهادها قوانینی را تنظیــم میکنند که برای
اعمالکنندگان خشونت ،هزینههای زیادی را به همراه خواهد
آورد .مردم نیز در چنین ساختاری برای آنکه از خشونت مصون
بمانند ،مجبورند از قوانین اطاعت کنند .دولت طبیعی با ایجاد
ائتالفی غالب ،مشکل خشونت محلی را کاهش میدهد .نخبگان
و اعضای ائتالف غالب ،توافق میکننــد امتیازات یکدیگر را به
رسمیت بشناسند .با محدود کردن امتیازات بین اعضای ائتالف
غالب ،نخبگان تصمیم میگیرند ب ه جای نزاع میان خود با یکدیگر
همکاری کنند؛ چراکه میدانند خشونت ،رانتهایشان را کاهش
میدهد و همین مساله به آنها انگیزه میدهد که از نزاع بپرهیزند.
بدین ترتیب نظام سیاسی دولت طبیعی ،نظام اقتصادی را اداره
میکند تا بتوانــد رانتهایی را ایجاد کند که از نظم سیاســی
محافظت کند.
نظامهای دسترسی باز ،خشونت را از طریق متفاوتی با دولتهای
طبیعی ،کنترل میکنند .این جوامع ،ارتش و سازمانهای پلیسی
قدرتمند و محکمی میسازند که تابع سیستم سیاسی هستند.
تثبیت خشونت این خطر را به همراه دارد که دولت برای اهداف
خود ،آن را به کار گیرد .در نتیجه ،منطق کنترل خشــونت در
نظام دسترسی باز ،شامل سه عنصر است -1 :سازمان یکپارچه
نیروهای نظامی و پلیسی تحت کنترل سیستم سیاسی باشد،
 -2سیستم سیاسی باید با مجموعهای از نهادها و انگیزهها مقید
شود تا استفاد ه نامشروع از خشــونت را محدود کند -3 ،برای
اینکه جناح یا حزب سیاسی در قدرت باقی بماند باید از پشتیبانی
منافع اقتصادی و اجتماعی به معنای وسیع کلمه برخوردار باشد.
نورث و همکارانش همچنین به تشریح منطق گذار از دولتهای
طبیعی به نظامهای دسترسی باز نیز میپردازند و تاکید دارند
این گذار در دو مرحله صــورت میگیرد .در ابتدا دولت طبیعی
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