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پژوهشگر و مترجم

خشونت و نظامهای اجتماعی حاصل همکاری «نورث ،واینگاست و والیس» تالشی است برای
توضیح این مساله که بشر در طول تاریخ چگونه توانسته خشونت را محدود سازد.
نویسندگان این مساله را به چارچوبی وسیعتر از مسائل سیاســی و اقتصادی پیوند میدهند و
با تبیین دو نوع نظام اجتماعی دولتهای طبیعی و نظامهای دسترســی آزاد به این پرسشها
«داگالس نورث» برند ه جایز ه نوبل اقتصاد سال  ۱۹۹۳به دلیل
ش در حوز ه تاریخ اقتصادی با بهکارگیری متدهای کیفی
پژوه 
پژوهش و تئوریهای اقتصادی برای توضیح تغییرات نهادی
و اقتصادی است .او در سال  ۱۹۵۲از دانشگاه برکلی دکترای
اقتصاد دریافت میکند و به تدریس در دانشــگاه واشنگتن و
سپس در دانشــگاه اســتنفورد میپردازد .او عالوه بر فعالیت
آکادمیک و نگارش مقاالت و کتابهایی که به گفت ه واینگاست
«در خط مقدم چندین انقالب قرار داشتند» ،به ارائ ه مشاوره به
دولتهای مختلف نیز پرداخته است.
به گفت ه «جان جوزف والیس» ،نورث ،رهبر نسلی از تاریخدانان
اقتصادی بود که اقتصاددانان نئوکالســیک را مســتقیما به
مطالعه تاریخ (همان تاریخ اقتصــادی «جدید») فراخواندند.
پس از آن ،او که ابزارهای نئوکالســیک را برای فهم تغییرات
بلندمدت ناکارآمد میدانست ،رهبری نسلی از اقتصاددانان و
پژوهشگران علوم اجتماعی را بر عهده داشت که بر نقش کلیدی
نهادها در اقتصاد تاکید داشــتند (یعنی همــان اقتصاددانان
نهادگرای «جدیــد») .او در چارچوبــی کار میکرد که در آن
اشخاص ،اعمالی از روی تعمد انجام میدهند (مسائل مربوط به
اقتصاد نئوکالسیک) و جهان را از طریق لنزهایی میبینند که
تا حدودی میراثی از فرهنگ آنان بوده و از تجرب ه شخصیشان
نشات گرفته است (مسائل مربوط به تاریخ) .او معتقد بود اعمال
افراد توسط خواستههایی مشخص میشوند که با قیمتهای
نســبی ،درآمدها و قیود (نهادی) و همچنین تصورات مردم از
اینکه جهان اطرافشان چگونه کار میکند (شناخت و باورها)
شکل میگیرند.
نورث ،واینگاســت و والیس در کتاب «خشــونت و نظامهای
اجتماعی» مجموعهای از مفاهیم را مطرح میکنند که نشان
میدهند چگونه جوامع در طول  10هزار سال گذشته از کنترل
فعالیتهای سیاســی ،اقتصادی ،مذهبی و آموزشی در جهت
محدود کردن و بازداری از خشونت ،استفاده کردهاند .در اکثر
جوامع ،قدرتهای سیاسی ،اقتصادی ،مذهبی و نظامی از طریق
نهادهایی ایجاد شدهاند که سازمانها و روابط انسانی را شکل
میدهند .این نهادها کنترل منابع و کارکردهای اجتماعی را به
اشخاص اعطا و با این کار و با ایجاد انگیزههایی برای گروهها و
اشخاص ،استعمال خشونت را محدود میکنند .نویسندگان،
این الگوهای ســازمانهای اجتماعــی را نظامهای اجتماعی
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مینامند .هدف ،فهم این است که نظامهای اجتماعی ،چگونه
به روابط اجتماعی شکل میدهند.
این چارچوب مفهومی ،منطق درونی دو نظام اجتماعی که بر
دنیای مدرن حکم میرانند و فرایندی که با آن جوامع از یک
نظام اجتماعی به نظام دیگر گذار میکنند را تشریح میکند
(نظام اجتماعی اولیه متقدم بر اینها ،نظــام خوراکجویی با
مشخصه جوامع شکار و جمعآوری بوده است) .پس از ترسیم
چارچوب مفهومــی در فصل اول ،به منطق نظــام اجتماعی
پرداخته میشود که  5تا  10هزار سال قبل به وجود آمد؛ دولت
طبیعی .دولتهای طبیعی از نظام سیاسی استفاده میکنند
تا رقابت اقتصادی را تنظیم و رانتهای اقتصادی ایجاد کنند.
رانت به روابط اجتماعی نظام میبخشــد ،خشونت را کنترل
میکند و همکاری اجتماعی به وجود میآورد .دولت طبیعی،
تاریخ بشر را دگرگون ساخت ،در واقع اولین دولتهای طبیعی
تکنولوژیهای جدیدی را ایجاد کردند که منجر به آغاز تاریخ
مکتوب بشر شد.
سپس منطق نظامی اجتماعی که در برخی جوامع در ابتدای
قرن نوزدهم پدیدار شد ،مورد بررســی قرار میگیرد؛ جامعه
دسترسی باز .همانند پیدایش دولت طبیعی ،جوامع دسترسی
باز نیز تایخ بشر را به طور اساســی تغییر دادند .اگرچه امروزه
 25کشور و  15درصد جمعیت جهان در جوامع دسترسی باز
زندگی میکنند 175 ،کشور و  85درصد دیگر در دولتهای
طبیعی زندگی میکنند .جوامع دسترسی باز ،رقابت اقتصادی
و سیاسی را به طریقی تنظیم مینمایند که از ورودی و رقابت
برای نظام بخشــیدن به روابط اجتماعی اســتفاده میکنند.
سومین وظیفه این کتاب ،توضیح این است که چگونه جوامع
از دولتهای طبیعی به جوامع دسترسی باز گذار میکنند.
نورث و همکارانش معتقدند که جوامع از دسترســی محدود
به دسترســی باز جهش نمیکنند .آنها توضیح میدهند گذار
در دو مرحله اتفاق میافتد .ابتدا روابــط بین ائتالف حاکم از
روابط شخصی به روابط غیرشخصی تبدیل میشوند و سپس
این ترتیبات به جمعیت وسیعتری بســط مییابند .گذار در
یک دولت طبیعی آغاز میشــود ،پس قدمهــای ابتدایی آن
باید با منطق دولت طبیعی و روابط شــخصی سازگار باشند.
روابط غیرشــخصی نخبگان میتوانند با تغییر قواعد رسمی
که امتیازات نخبگان را به حقوقــی همگانی تبدیل میکنند،

