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به آن امید که علم اجتماعی سودمندتری را، نسبت به 
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و
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خدمت جهاین دموکراتیک تر قرار دهد 
و کیس است که اهلام بخش مهه ی ما بود.





مقدمه ی مترجم

یــورك بــه دنیــا آمــد. در حمیطــی زندگــی کــرد کــه چپ گــرایی  یــس والرشــتاین ســال1930 در نیو امانوئــل مور
ــد و از ســوی  ــل بودن ــه کمونیســم متمای ــه ب ــرد ک ــواده ای رشــد ک ــك ســو در خان ــود. از ی ــب ب در آن غال
ــدرت و  ــر ق دیگــر ســال های نوجــواین و جــواین او، یعــی دهه هــای 30 و ۴0 میــالدی، دوران حضــور پ
یــکا بــود. والرشــتاین مهــه ی دوره ی حتصیلــش  یانــات کمونیســی در جهــان و البتــه در آمر هیاهــوی جر
بــاره ی مك کارتیســم مــدرك دکتــری اش2  را در دانشــگاه کلمبیــا1  گذرانــد. ســال 19۵9 بــا پایان نامــه ای در
یــس می کــرد،   یافــت کــرد. ســال 1968، وقــی والرشــتاین در دانشــگاه کلمبیــا تدر را از همیــن دانشــگاه در
ــه از حــدود  ــد ک ــه داری زدن ــه شــورش های دامن ــام دســت ب یتن ــه جنــگ و ــراض ب یان در اعت دانشــجو
مســئله ی اولیــه نیــز فراتــر رفــت. والرشــتاین هــم ماننــد چامســکی و بوردیــو از اعتراضــات محایــت کــرد.3 
یح همیــن زمینه هــا و تأثیرشــان  بعــد در کتــاب دانشــگاه در آشــوب: سیاســت حتــول۴ بــه حتلیــل و تشــر
یکرد هــای آیت اش پرداخــت. او تــا ســال 1970 کــه بازنشســته شــد، در دانشــگاه  بــر جهت گیری هــا و رو
کــرد. مک کارتیســم، پایان نامــه ی او، در آن دوره مــورد توجــه قــرار گرفــت و  یــس و حتقیــق  کلمبیــا تدر

ــر کــرد تــا جامعه شــناس ســیایس شــود.۵  والرشــتایِن جــوان را مصمم ت

1. Columbia University
ــدرو(  یــس 7 )دنیــس دی ــه دانشــگاه پار ــان از مجل ــك والرشــتاین نیســت و او از بســیاری از دانشــگاه های جه کادمی ــه مــدرك آ ــن یگان ــه ای 2. البت
یــك 1998، مدرســه ی عــایل اقتصــاد مســکو 200۵ و... مــدارك افتخــاری  1976، دانشــگاه یــورك 199۵، دانشــگاه بروکســل 1996، دانشــگاه مــی مکز

کــرده اســت. یافــت  در
3. Ed. Lemert, Charles. 2010. “Immanuel Wallerstein.” Pp. 398-405 in Social Theory: The Multicultural and Classical Read-
ings. Westview Press.
4. University in Turmoil: The Politics of Change
5. Wallerstein, I. 2000. The Essential Wallerstein. New York, NY: The New Press. P. xvi
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والرشــتاین در دوران نوجــواین بــه جنبش هــای ضداســتعماری در هنــد عالقه منــد بــود.1 دهــه ی ۵0 
یــت مســئله ی  یقــا بــا حمور گاهانــه بــر جامعه شــنایس ســیایس آفر و 60 میــالدی مطالعاتــش را در تصمیمــی آ
»توســعه نیافتگی«، فقــر و شــورش مســتمر در دنیــای غیــر غــریب متمرکــز کــرد.2 بعدهــا بــا انتشــار آثــار و 

یــکا شــد.۴ یقــا«3 در آمر یقــا، در 1973، رئیــس »اجنمــن مطالعــات آفر حتقیقــات والرشــتاین دربــاره ی آفر

کتاب نظام نوین جهاین
او  و  یافــت  بیش تــری  امهیــت  او  بــرای  اســتعماری  ضــد  جنبش هــای  مســئله ی  یــج  به تدر
حتلیــل،  یــه،  نظر ارائــه ی  هــم  حتقیقاتــش  نتیجــه ی  پرداخــت.  آن  بــه  جامع تــری  به صــورت 
در  جهــاین«  یــن  نو »نظــام  کتــاب  اول  جلــد  انتشــار  قالــب  در  جهــاین«۵  »نظام هــای  یکــرد  رو
یــل، خــط  بــان زنــده و حــی بــه بر یــن اثــر اوســت کــه بــه 9 ز ســال 197۴ بــود.6 ایــن کتــاب اصی تر
 نابینایــان، ترمجــه شــد. والرشــتاین ســال 197۵ بــرای ایــن کتــاب جایــزه ی معتبــر ســوروکنی گرفــت.7
یــن جهــاین: لیبرالیســم مرکزگــرای پیــروز،  ســپس ســال ٢٠١١ جلــد چهــارم کتابــش را بــا عنــوان »نظــام نو

1789-191۴«8 منتشــر کــرد.
کــه  اســت  بزرگ مقیــاس  و  رشــته ای9  بین رشــته ای/چند  یکــرد  رو یــك  نظــام جهــاین  حتلیــل 
یژگــی اصــی دارد: نخســت، نظــام جهــاین را  یــخ جهــان و تغییــرات اجتماعــی دو و بــرای حتلیــل تار
یخ منــد اســت. البتــه  یکــردی تار یــده اســت و دوم، رو به جــای دولت-ملــت به عنــوان واحــد حتلیــل برگز
یخــی و نظام منــد10 می دانــد  والرشــتاین مهــه ی شــاخه های علــوم اجتماعــی را یــك دانــش واحــد، تار

1. Wallerstein. 2000. P. xvi
یــد »مــن از  یه هــای جامعه شــناخی، هتــران، ســروش، 1381، چــاپ دوم، ص 221؛ او در مصاحبــه بــا روزنامــه شــرق می گو 2. آزاد ارمکــی، تــی؛ نظر
بــاره ی ایــران می خوانــدم؛ البتــه نخســت حــوزه ی مطالعــایت  کــه در حــوزه ی جامعه شــنایس کار می کــم، از مهــان زمــان هــم چیزهــایی در ســال 19۵0 
یقــا را در بــر می گرفــت امــا پــس از آن بــه مطالعــه در ابعــاد مختلــف ســایر کشــورها از مجلــه ایــران هــم عالقه منــد شــدم و به صــورت  مــن بیش تــر آفر

بــاره ی ایــران بــه مطالعــه و کنــکاش پرداخــمت«. جدی تــر در
3. African Studies Association
4. Wallerstein. 2000. P. xvi
5. World-Systems Theory/analysis/Approach
6. Wallerstein, Immanuel (-1930).” The AZ Guide to Modern Social and Political Theorists. Ed. Noel Parker and Stuart Sim. 
Hertfordshire: Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf, 76-372 .1997. Print.

یه جامعه  شنایس در دوران معاصر، حمسن ثالیث، هتران، علمی، 1381، چاپ ششم، ص 2۵0 یتزر، جورج؛ نظر 7. ر
8. The Modern World-System, vol. IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789-1914
9. Hobden, s. (1998) international relations and historical sociology: breaking down boundraies. London and newyork: 
Routledge, p.162
10. Systemic
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یخــی«1  یــخ را هــم یکــی می بینــد بــه »علــوم اجتماعــی تار  و از آن جــا کــه موضــوع علــوم اجتماعــی و تار
یخــی ابداعــی والرشــتاین بــه امتنــاع او از پذیــرش ایــن نــوع متایزهــای  اعتقــاد دارد.2 »مفهــوم نظــام تار
صــوری و برســاخته نظــر می کنــد و بــه معنــای درهم رخیــن و برانداختــن بنیادیــن متایــز و جــدایی موجــود 
یخــی اســت«.3 کادمیــک و دانشــگاهی مــدرن بیــن علــوم اجتماعــی و تار در ســاختار رشــته ای نظــام آ

یکــردی عــام بــرای حتلیــل مهــه ی پدیده هــای اجتماعی ســت.  »نظــام جهــایِن« والرشــتاین رو
یــرا مهه ی  ره یافــی کــه »متایــز میــان عوامــل خارجــی و عوامــل داخــی را بــه امــری نســی تبدیــل می کنــد، ز

عوامــل در ایــن ســطح بــه یــك اعتبــار، داخی انــد«.4
کار جهــان بــه ســه منطقــه ی جغرافیــایِی  یکــرد »نظــام جهــاین« بــر مبنــای تقســم نیــروی  رو
مرکزی / هســته ای، نیمــه پیرامــوین و پیرامــوین تقســم می شــود.5 البتــه ایــن تقســم بندی بیــش از 
آن کــه جغرافیــایی باشــد بــه چگونگــی روابــط ایــن واحدهــا و شــیوه های تولیــد و انباشــت ســرمایه توجــه 
می کنــد و در نتیجــه ممکــن اســت فاصلــه ی منطقــه ی مرکــزی و پیرامــوین بیــش از چنــد کیلومتــر نباشــد.6 
ایــن نســبت باعــث می شــود کشــورهای هســته ای بــر دیگــر کشــورها تســلط یابنــد. البتــه ایــن ســلطه یــا 
هژمــوین طــی زمــان و بــا دگرگــوین آرایــش نظــام  جهــاین عــوض می شــود. والرشــتاین در اغلــب آثــارش و 

ین جهــاین« همیــن حتــوالت را شــرح می دهــد.  یــژه در »نظام نو به و

یکا یس در دانشگاه های معتبر آمر تدر
رفــت  بــه دانشــگاه مک گیــل7 مونتــرال8  وقفــه ی چنــد ســاله  یــك  از  بعــد  والرشــتاین ســال 1976 
به عنــوان  ســپس  یــس«9  شــد.  پار اجتماعــی  علــوم  پیش رفتــه ی  »مدرســه ی  اســتاد  هم زمــان  و 
کــرد. در همیــن دورْه یــس  یــورک در بینگهامتــون10 تدر  اســتاد جامعه شــنایس در دانشــگاه ایالــی نیو

1. Historical Social Science
یــه نظام هــای جهــاین: توان مندی هــا و حمدودیت هــای یــك دیــدگاه رادیــکال، جملــه دانشــکده حقــوق و علــوم ســیایس،  2. مشــیرزاده، محیــرا، نظر

ش 71، هبــار 138۵، صــص 276-2۵3.
یه نظام های جهاین؛ شرق؛ 92/12/11؛ ش 1966. 3. نوذری، حسینعی؛ »والرشتاین« و نظر

۴. مشیرزاده، صص 276-2۵3.
5. The houses of history, ANNA GREEN and KATEHLEEN TROUP, manchester university, Press, 1999, p.110-120

6. مشیرزاده، صص 276-2۵3.
7. McGill University
8. Sica, Alan. 2005. “Immanuel Wallerstein.” Pp. 739-734 in Social Thought: from the Enlightenment to the present. 
Boulder, CO: Westview Press.
9. École des Hautes Études en Sciences Sociales
10. Binghamton University (SUNY)
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یخــی و متدن هــای فرنانــد بــرودل«1 دانشــگاه بینگهامتــون را  »مرکــز مطالعــات اقتصــاد، سیســمت های تار
یــت آن جــا را بــر عهــده گرفــت.  بــا مشــارکت ترنــس هاپکینــز، دوســت و مهــکارش، پایه گــذاری کــرد و مدیر
یخــی و متدن هــای فرنانــد بــرودل« هــدف آن  وب ســایت مرکــز »مرکــز مطالعــات اقتصــاد، سیســمت های تار
یخــی بلندمــدت«2  ــاس طــی دوره هــای تار ــرات اجتماعــی بزرگ مقی ــل تغیی ــه و حتلی ی مؤسســه را »جتز
یــن پــروژه ی فکــری والرشــتاین دانســت.  می دانــد، هــدیف کــه کــم و بیــش می تــوان آن را ســرفصل اصی تر
کــرد. ســال 1999 از دانشــگاه  گــذاری  والرشــتاین در مقــام مدیــر ایــن مرکــز، جملــه ی »نقــد«3 را پایــه 
یاســت مرکــز مطالعــات بــرودل را بــر عهــده  گرچــه تــا ســال 200۵ کــریس ر بینگهامتــون بازنشســته شــد.۴ ا
ــا امــروز در دانشــگاه ییــل پژوهشــگر ارشــد اســت.۵ او در دانشــگاه های  داشــت. ســپس از ســال 2000 ت

یــس کــرده اســت.6 یتیــش کلمبیــا، آمســتردام و... هــم تدر چیــی هنگ کنــگ، بر

مختصری درباره ی طرح فکری والرشتاین
یــن ایــده ی والرشــتاین اســت. او ابتــدا دو نــوع  یــن جهــاین اصی تر بــاره ی نظــام نو حتقیــق و تألیــف در

نظــام جهــاین را از هــم متمایــز می کنــد:
کــه وجــه مشخصه شــان ســلطه ی یــک  نخســت، امپراتوری هــای جهــاین ماننــد روم و چــنی 

دولــت مرکــزی بــر شــبکه  ای از جوامــع اســت.
کــه آن هــم اقتصــاد جهــاین  یخــی دارد  کــه فقــط یــک منونــه ی تار دوم، اقتصادهــای جهــاین 
سرمایه داری ســت. مشــخصه ی اصــی ایــن نظــام انباشــت یب پایــان ســرمایه، کثــرت ســیایس دولت هــا و 
وحــدت آن هــا از حیــث روابــط اقتصــاد ســیایس، ســرمایه و تقســم کار اســت کــه موجــب پیونــد عناصــر 
ایــن نظــام بــه یك دیگــر می شــود. انباشــت یب پایــان ســرمایه مســتلزم حتــوالت دامئــی فنــاوری و گشــودن 
یــخ ســرمایه داری جهــاین هــر حلظه شــاهد  مــدام مرزهــای جدیــد جغرافیایی ســت؛ رونــدی کــه در طــول تار
یــخ نظــام جهــاین ســرمایه  داری را بــه چهــار دوره تقســم می  کنــد: آن بــوده امی. در جممــوع والرشــتاین تار

1. Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations
2. http://binghamton.edu/fbc/about-fbc/intellectual-report.html
3. Review, A Journal of the Fernand Braudel Center
4. Sica. 2005.
5. Ed. Parker, Noel and Stuart Sim. 1997. “Wallerstein, Immanuel (-1930).” Pp. 76-372 in The AZ Guide to Modern Social 
and Political Theorists. Hertfordshire: Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf.
6. Allan, Kenneth (2006). Contemporary social and sociological theory: visualizing social worlds. Thousand Oaks, CA: 
Pine Forge Press.
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پا )1۴00 ـــ 1600 م( 1. تولد نظام سرمایه  داری در ارو
پا )181۵ ـــ 1917 م( 2. تثبیت آن در ارو

یتانیا )181۵ ـــ 1917 م( 3. گسترش آن حتت هژموین بر
ین جهاین )1917 ـــ 1960 م(.  ۴. تبدیل ایاالت متحده به قدرت هژمون در نظام نو

یــژه در ایــن کتــاب هــم بــه آن می پــردازد، افــول هژمــوین  البتــه ایــده ی اصــی والرشــتاین، کــه به و
ــا 100 ســال طــول  ــه نظــر او بیــش از ۵0 ت ــه ب ــدی ک ــر اســت؛ فراین ــد دهــه ی اخی ــاالت متحــده در چن ای
یــِن فعــال نامتعیــی حرکــت می کنــد. کلیــت ایــن رونــْد مبتی ســت بــر  منی کشــد و جهــان بــه ســوی نظــام نو
یــن مبــی بــر آن کــه مهــه ی نظام هــا ماننــد ارگانیســم های طبیعــی ســه دوره ی متفــاوت  یگوژ یــه ی پر نظر
یــن دوره( و مــرگ )دوره ی حبــران ســاختاری(. مهچنیــن  دارنــد: تولــد، حیــات »طبیعــی« )طوالین تر
یــن هم داســتان اســت و برخــالف تصــور رایــج معتقــد اســت وضعیــت طبیعــی  یگوژ والرشــتاین بــا پر
سیســمت ها عــدم تعــادل اســت و بــه همیــن دلیــل بــا عبــور از دوره هــای ثبــات کوتاه مــدت وقــی سیســمت 
یخــی اش فــرا می رســد. در ایــن شــرایط  بــه مرحلــه ی عدم تعــادل ســاختاری می رســد، نقطــه ی زوال تار
یــن سیســمت قبــی  کــه جای گز مــا در برابــر انشــعاب های ســاختاری قــرار می گیــرمی و نظــام جدیــدی 

ینه هــای پیش روســت.1 ــان گز ــا از می ــی م می شــود حاصــل »انتخــاب« مجع
یشــه در جامعه شــنایس دارد امــا در واقــع حمصــول حــوزه ای  حتلیــل نظام هــای جهــاین نخســت ر
یــخ، جامعه شــنایس، علــوم ســیایس، فلســفه، اقتصــاد، روابــط بین امللــل و... اســت.  فرا  رشــته ای شــامل تار
کــرد:  مطــرح  این طــور  را  جهــاین  نظام هــای  حتلیــل  سرچشــمه های  می تــوان  کی  بســیار  نگاهــی  در 
اقتصــاد ســیایس مارکــس،2 ســازمان دهی اقتصــادی کارل پــوالین، هژمــوین گرامــی، علــوم پیچیدگــی 
یخــی، زمــان بلندمــدِت مکتــب آنــال  یــن، جامعه شــنایس تار یگوژ یــه ی ساختار-آشــوب ایلیــا پر و نظر
یــه ی وابســتگی  کوندراتیــف، نظر بــرودل، چرخه هــای اقتصــادی نیکــوالی  یــژه مطالعــات فرنانــد  به و
یــد، شــومپیتر و فانــون.3 البتــه ذکــر ایــن مــوارد بــه معنــای نــی اصالــت و بداعــت  ــر، فرو و اندیشــه های وب
وابســتگی مکتــب  مفاهــم  بســیاری  از  هبره بــرداری  ضمــن  والرشــتاین  مثــال  نیســت.  یکــرد  رو  ایــن 

1. Immanuel Wallerstein, The Itinerary of World-Systems Analysis; or, How to Resist Becoming a Theory, in J. Berger & 
M. Zedlitch, Jr., (eds), New Directions in Contemporary Sociological Theory, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2002 
(pp. 374-358)
2. بــه نظــر والرشــتاین، هــم مارکــس هــم وبــر معتقد انــد نظــام اقتصــاد جهــاین ســرمایه  دارِی واحــدی وجــود دارد. او مفاهــم ســرمایه، روابــط و 
یرســاخت های  یــخ را از مارکسیســم اخــذ کــرده اســت. جنبــه ی دیگــر تأثیــر مارکــس بــر والرشــتاین توجــه بــه ز مناســبات تولیــد و انباشــت ســرمایه در تار
کیــد بــر ابعــاد فرهنگــی؛  یــه  جهاین شــدن والرشــتاین بــا تا اقتصــادی در حتلیــل جامعه شــناخی اســت. ذبیحــی، مینــا؛ چهــره ی مــاه ســپتامبر: بــرریس نظر

ســایت انسان شــنایس و فرهنــگ.
3. Wallerstein. 2000. P. xxii
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ــازار جهــاین(، طــی مراحــل  ــر، روابــط استعماری-اســتثمارِی مرکــز و پیرامــون و ب )مهچــون مبادلــه ی نابراب
یــن کامــل دیدگاه نظام جهــاین، از این مکتب فراتــر می رود.  یــان توســعه و تدو بعــدی کار خــود، یعــی در جر
در مقابــل، بســیاری از پژوهشــگران در جامعه شــنایس، علــوم ســیایس و فلســفه از والرشــتاین 
کــه از آن مجلــه می توانــم بــه مسیــر امــنی،1 جیــوواین  یــه ی نظام هــای جهــاین او تأثیــر گرفته انــد  و نظر
یســتوفر چیــس دان، بــوریل ســیلور،4 ژانــت ابولوقــد5 اشــاره کنــم کــه  یگــی،2 آنــدره گونــدر فرانــک،3 کر ار

ــا او مهــکاری کردنــد. یــن و تألیــف برخــی کتــب والرشــتاین هــم ب در تدو
بــه اعتقــاد والرشــتاین نظــام جهــاین ســرمایه داری رو بــه نابودی ســت و جهــان بــا یــك دوره ی 

ســخت آشــوب و نابســاماین ســاختاری روبــه رو خواهــد بــود. 
کنــوین پیش بینــی می کنــد؟ پــایش نظــام جهــاین   والرشــتاین ظهــور چــه نظامــی را بعــد از فرو
او امیــدوار اســت کــه بــا از هــم پاشــیدن نظــام جهــاین ســرمایه داری، یــك نظــام سوسیالیســی عادالنــه 
ــذار  ــن گ ــل ای ــرای تمكی ــدارد. ب ــذار وجــود ن ــن گ ــرای ای ــی ب گرچــه هیــچ تضمین ــن آن شــود .6 ا ی جای گز
بیــش از 100 تــا 1۵0 ســال زمــان نیــاز اســت. در حبــران هنــایی، آزادی بــر ضــرورت و اختیــار بــر جبــر غلبــه 

ــرا می رســد. ــی ف ــری مجع ــد و حلظــه ی دشــوار تصمم گی می کن
والرشتاین عضو ده ها مرکز حتقیقایت و پژوهی بوده است از مجله:

 »اجنمن مطالعات جامعه شناخی«7 از 1980 تاکنون
 »اجنمن جهاین روابط بین امللل«8 از 1983 تاکنون 

یــت ایــن گلبانکیــان9 از 1993 تــا 199۵. مأمور کمیســیون بازســازی علــوم اجتماعــی   رئیــس 
 کمیسیون تعیین جهت حتقیقات جامعه شنایس در ۵0 سال آینده است.10

رئیس »اجنمن بین امللی جامعه شنایس«11 از 199۴ تا 1998 12

1. Samir Amin
2. Giovanni Arrighi
3. Andre Gunder Frank
4. Beverly J. Silver
5. Janet Abu-Lughod
6. Carlos A. Martínez-Vela, World Systems Theory, paper prepared for the Research Seminar in Engineering Systems, 
November 2003
7. Sociological Research Association
8. World Association for International Relations
9. Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences
10. Wallerstein, Wallerstein. “Immanuel Wallerstein”. Retrieved 27 February 2014.
11. International Sociological Association
12. Lemert, edited with commentaries by Charles (2010). Social theory : the multicultural and classic readings (4th ed.). 
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ــه 20 جملــه ی ــه ی نزدیــك ب ی یر ــا عضــو هیئــت حتر والرشــتاین در طــول دوران فعالیتــش ســردبیر ی
یر اشاره کرد:  علمی بود که از آن مجله می توان به جمالت ز

یخ«1 جمله ی »تکامل اجتماعی و تار
»مطالعات اقتصاد سیایس نظام جهاین«2 از 1978 تاکنون

 »نقد علوم اجتماعی مدیترانه ای«3 از 1996 تاکنون
 »چشم انداز آسیایی«4 از 199۵ تاکنون

 »توسعه و تغییر«5 از 199۴ تاکنون 
یقا«6 از 197۴ تاکنون  »جمله جامعه شنایس غرب آفر

کــرده اســت. بســیاری از آن هــا بــه زبان هــای کتــاب منتشــر  کنــون والرشــتاین بیــش از 30  تا
ین کتاب های او:  گوناگون ترمجه شده است و مورد توجه قرار گرفته اند. مهم تر

 »علوم اجتماعی نیندیشیدین«7 )1991(
 »پس از لیبرالیسم«8 )199۵(

یکا: ایاالت متحده در دنیای آشوب زده«9 )2003(   »سقوط قدرت آمر
پا: لفاظی قدرت«10 )2006(  »جهان مشویل ارو

یــن اثــر اوســت، مهگی حمل مباحثــات فراوان  »آیــا کاپیتالیســم آینــده ای دارد؟«11 )2013( کــه آخر
 علمی-سیایس بوده اند.

یافــت کــرد کــه از  او در دوران فعالیتــش بیــش از 20 جایــزه ی علمــی مهــم داخــی و بین امللــی در
آن مجله می توانم به:

کادمی علوم طبیعی روسیه )200۵( »مدال طالی کوندراتیف«12 از آ

Boulder, CO: Westview Press.
1. Social Evolution & History
2. Studies in Political Economy of the World-System
3. Mediterranean Social Sciences Review
4. Asian Perspective
5. Development and Change
6. West African Journal of Sociology
7. Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth Century Paradigms
8. After Liberalism
9. Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World
10. European Universalism: The Rhetoric of Power
11. Does Capitalism Have a Future?
12. Kondratieff Gold Medal



پایانجهانآنگونهکهآنرامیشناسیم16

 »نشان دانشگاهی دانشگاه هلسینکی« فنالند1 )1992(
 جایزه ی پژوهشگر برتر دانشگاه بینگهامتون )1991(

یکا )197۵( اشاره کنم.  »جایزه ی پژوهشگر ممتاز سورکین«2 از اجنمن جامعه شنایس آمر

والرشتاین در ایران
نخســتین بــار ســال 1366 در مشــاره 23 جملــه ی تربیــت، خســرو باقــری در مقالــه ی »کــودکان حمــروم از 
پــدر« از والرشــتاین نــام بــرد. ده ســال بعــد اولیــن مقالــه ی والرشــتاین بــا عنــوان »دولــت و دگرگون ســازی 
ــز  ــه ی نامــه ی فرهنــگ در پایی ــد و در مشــاره ی 27 جمل ــاریس برگردان ــه ف اجتماعــی« را بیــوك حممــدی ب
بــاره ی او نوشــتند »بازخــواین  کــه در ایــران مشــخصا در 1376 منتشــر شــد. امــا نخســتین مقالــه ای 
ــاح  ــه ی مصب ــه در جمل ــود ک ــوذر شــفیعی ب ــدگاه والرشــتاین« نوشــته ی ن ــه ی سیســمت جهــاین از دی ی نظر
مشــاره ۴7، مهــر و آبــان 1382 منتشــر شــد. عــالوه بــر این هــا نزدیــك بــه 20 مقالــه از والرشــتاین در جمــالت 
کــه فهرســت آن هــا در انهتــای همیــن یادداشــت آمــده  بــان موجــود اســت  و وب ســایت های فاریس ز

اســت.
سه کتاب از والرشتاین به زبان فاریس ترمجه شده است: 

پلیتیــک  و ژئوکاچلــر( «3 کــه ســال 1377 پیــروز »سیاســت  و فرهنــگ  در نظــام  متحــول  جهــاین  )ژئو
 ایزدی ترمجه و نشر ین منتشر کرد.

کــه ســال 1381 یوســف نــرایق ترمجــه و نشــر  یخــی  )و دو مقالــه  ی دیگــر(«4  »ســرمایه داری  تار
قطره منتشــر کرد.

یان ترمجه و انتشــارات  »مقدمــه ای بــر حتلیــل نظام هــای جهــاین«5 که ســال 1388 حســین عســگر
ابرار هتران منتشر کرد.

بــاره ی مســائل جهــاین  والرشــتاین ماهــی دوبــار در وب ســایت شــخیص اش6، یادداشــت هایی در
بــاره ی آن هــا موضع گیــری می کنــد؛  و در ایــران( منتشــر  پرونــده ی هســته ای  کــرات  مثــال مذا )بــرای 

1. Medal of the Helsinki University
2. Sorokin Prize (for Distinguished Scholarship)
3.  Geopolitics and geoculture: essays on the changing world -system
4.  Historical capitalism 
5. World-systems analysis: an introduction
6. www.iwallerstein.com
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یــکا مهــراه  انــد.  کــه اغلــب بــا انتقــادات جــدی نســبت بــه سیاســت خارجــی آمر موضع گیری هــایی 
اســفند ســال 1392 »اجنمــن جامعه شــنایس ایــران« و »اجنمــن ایــراین مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات« 
از والرشــتاین بــرای ســفری یــک هفتــه ای بــه ایــران دعــوت کــرد. او در ســفر بــه ایــران در دانشــگاه های 

ــرد. هتــران و شــیراز ســخن راین ک

که آن را می شناسمی« کتاب »پایان جهان آن گونه  درباره ی 
نخســتین بــار ســال 1999 کتــاب »پایــان جهــان آن گونــه کــه آن را می شناســم« منتشــر شــد. ایــن کتــاب 
بــه زبان هــای ترکــی )2000(، ژاپــی )2001(، کــره ای )2001(، اســپانیایی )2001(، رویس )2003( و هلســتاین 

)200۴( ترمجــه شــده اســت.
ــر بــه هــر ســه  کــه در ایــن اث یــژه دارد  والرشــتاین بــه ســه حــوزه ی مطالعــایت و پژوهــی توجــه و

پرداختــه اســت:
یخی توسعه ی نظام جهاین سرمایه داری  الف( روند تار

 ب( حبران نظام سرمایه داری جهاین در دوران معاصر
 ج( ساختار اجتماعی دانش و معرفت. 

بــه همیــن دالیــل ایــن کتــاب می توانــد بــرای کســاین کــه پیش از ایــن کتاب ها و نظرات والرشــتاین 
را دنبال منی کردند، خالصه ای ســودمند و کاربردی باشــد.

یربنــایی در جهــان توضیــح می دهــد و  بــاره ی دگرگوین هــای مهــم و ز والرشــتاین در ایــن اثــر در
معتقــد اســت ایــن دگرگوین هــا بــه مهان انــدازه بــر فهــم مــا از جهــان هــم تأثیــر می گذارنــد. ایــن کتــاب بــه 
یدادهــای مهــم  دو بخــش تقســم شــده اســت: در بخــش نخســت، جهــان ســرمایه داری، برخــی از رو
پــایش دولــت کمونیســی، افــول جنبش هــای آزادی بخــش مــی، ظهــور اقتصادهــای  اخیــر )از مجلــه فرو
یــت مــی و  یســت حمیطــی، هو شــرق آســیا، چالش هــای خودمختــاری مــی بــرای دولت هــا، مخاطــرات ز
گیــر  یدادهــایی کــه به طــور کی بــاور خوش بینانــه ی فرا یــن( را بــرریس می کنــد. رو بــه حاشــیه راین مهاجر
بــاره ی وضعیــت جهــان معاصــر را بــه چالــش می کشــد. والرشــتاین بــا حتلیــل ایــن تغییــرات در زمینــه ی  در

ینه هــای پیــش روی ماســت. ــر نظــام جهــاین موجــود در جســت وجوی گز بزرگ ت
ــا عنــوان جهــان معرفــت، بــه حتــوالت جهــان تفکــر )شــامل افــول امیــان  در بخــش دوم کتــاب، ب
پاحمــوری، تفکیــك  یــه ی کنش هــای علمــی، نقــد ارو یخــی بــه عقالنیــت ابــزاری، گســترش یب رو تار
می پــردازد. خیــر(  امــر  و  صــادق  امــر  نســبت جســت وجوی  و  انســاین  و  جتــریب  علــوم  بــه   دانــش 
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والرشــتاین می خواهــد چگونگــی ظهــور ایــن پرســش ها را از درون زمینــه ی دگرگوین هــای اجتماعــی 
پیش گفتــه بــرریس کنــد و عالوه بر ایــن علــت عقــم مانــدن روش هــای ســنی بــرای پاســخ گویی بــه ایــن 
مســائل را بیابــد. ایــن کتــاب نشــان می دهــد چطــور یــك حمقق مولــف هنــگام مواجهــه بــا مســائل جــزیئ 
یــش هبــره بــرد و تــالش کنــد مســیرهای تــازه ای بگشــاید تــا بــه هدفــش برســد،  می توانــد از طــرح کی خو

بــدون  آن کــه از چارچوب هایــش عــدول کنــد.

یر از او به فاریس ترمجه شده اند: مقاالت و یادداشت های ز
ســیایس اقتصــاد  نقــد  اینترنــی  پایــگاه  داد؟«؛  رخ خواهــد  چــه  کنــون  ا شــد:  برنــده  »اوبامــا 

2012:)www.pecritique.com(
یکا و بقیه ی دنیا«؛ پایگاه اینترنی نقد اقتصاد سیایس: 2012 »آمر

ــگاه ــز صداقــت؛ پای ی ــه ی چه کســاین؟«؛ مترجــم پرو ین ــه هز یاضــت، ب ــاه ســپتامبر: ر ــره ی م »چه
 اینترنی نقد اقتصاد سیایس: 2012

یــز صداقــت؛ پایــگاه اینترنــی نقــد یکــس در خدمــت چــه  کســاین اســت؟«؛ مترجــم پرو »بر
 اقتصاد سیایس: 2013

»پس از چاوز«؛ پایگاه اینترنی نقد اقتصاد سیایس: 2013
یز صداقت؛ پایگاه اینترنی نقد اقتصاد سیایس: 2013 یکا«؛ مترجم پرو »یپ آمدهای افول آمر

»چپ و مصر: چپ جهاین و آشوب در مصر«؛ پایگاه اینترنی نقد اقتصاد سیایس: 2013
یز صداقت؛ پایگاه اینترنی نقد اقتصاد سیایس: 2013 »سرمایه داری در آخر خط«؛ مترجم پرو

یز صداقت؛ پایگاه اینترنی نقد اقتصاد سیایس: 2013 »شورش  در مهه جا«؛ مترجم پرو
یز صداقت؛ پایگاه اینترنی نقد اقتصاد سیایس: 2013 »نظامیان در قدرت«؛ مترجم پرو

یــز صداقــت؛  »امیــد در برابــر هــراس: نگاهــی بــه جممــع اجتماعــی جهــاین در تونــس«؛ مترجــم پرو
پایگاه اینترنی نقد اقتصاد سیایس: 2013

یس با امانوئل والرشتاین«؛ پایگاه اینترنی نقد اقتصاد سیایس: 2013 »گفت وگوی ِکوان هر
»دولت و دگرگون سازی اجتماعی«؛ مترجم بیوک حممدی؛ نامه ی فرهنگ )27(: 10۴  ـــ  109. 1376

:)12( غــرب  ســیاحت  ســلطه جهــاین«؛  بــرای جتدیــد  تــالش  و  هژمــوین  یــکا؛ ضعــف  »آمر
۴9  ـــ  ۵8. 1383

ـ  162. 1383 »عقاب به زمین خورده«؛ مترجم عی اکبر بابا. مطالعات منطقه ای )20 و 21(: 1۵1  ــ
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»تنگناهای تولید علم معاصر«؛ سیاحت غرب )22(: ۵  ـــ  12. 138۴
»سیاست و اجتماع: منحی قدرت ایاالت متحده«؛ سیاحت غرب )۴7(: ۴۵ ـــ 60. 1386
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وادار  را  اجنمــن  بــودم.  جامعه  شــنایس1  بین امللــی  اجنمــن  رئیــس   ،1998 تــا   199۴ ســال های  در 
آن چــه  ســایه ی  در  را،  اجتماعــی  علــوم  مجعــِی  اجتماعــی  معرفــت  جمــدد  یــایب  ارز بــه  نیــاز  کــردم 
در  بــود،  خواهــد  یکــم  و  بیســت  قــرن  در  دگرگون  شــده  کامــال  جهــان  یــک  مــن  عقیــده ی  بــه 
بــودم،  جـــامعه  شنایس  بـــین  امللی  اجنمــن  رئیـــس  کــه  مــن،  از  دهــد.  قــرار  خــود  توجـــهات  مرکــز 
رشــته  های  دیگــر  متخصصــان  و  جامعه  شناســان  نشســت  های  از  بســیاری  در  می خواســتند 
از  کــرده،  را یپ گیــری  گرفــمت دل  مشــغویل خــود  مــن هــم تصمــم  کــم.  علــوم اجتماعــی ســخن راین 
قــرن بــرای  اجتماعــی  علــوم  موضــوع  بــاره ی  در را  خــود  دیدگاه  هــای  و  اســتفاده  موقعیت  هــا   ایــن 

بیست و یکم مطرح کم.
ــی  ــاالت را وق ــه بســیاری از مق ک کــیس  یلکینســون2 پیشــهاد داد؛  ــک و ی ــوان را پاتر ــن عن ای
یســم  بــاره اش می نو کــه مــن در گفــت چیــزی  یلکینســون بــه مــن  می نوشــمت، می خوانــد. یــک روز و
دارد: معنــا  دو  آن  در  »شــناخن«  کــه  اســت  می  شناســم«  را  آن  کــه  آن  گونــه    جهــان   »پایــان 

کــردم و  گاهــی.4 مــن ایــن بصیــرت را رویش بــرای ســامان دهی جمموعــه ی مقــاالت  آموخــن3 و آ
 )cognoscere( کــردم بــه جهــان ســرمایه داری و جهــان معرفــت. جهــان ســرمایه  داری آن هــا را تقســم   
 )scire( کــه مــا می  شــناختم، یعــی واقعیــِت مــا را قاب  بنــدی می  کــرد و جهــان معرفــت جهاین ســت 

ــه  دســت آورده بــودمی.  کــه مــا می  شــناختم یعــی فهمــی از آن ب جهاین ســت 

1.  International Sociological Association
2.  Patrick Wilkinson
3. Cognoscere
4. Scire

پیش گفتار
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یش بــرومی بــه  گاهــی مــا از آن چــه بایــد بــه ســو یــْک ســرگردان امی و آ معتقــد ام مــا درون جنــگی تار
بــاره ی موضــوع حبــث کنــم و حبــث  قــدر کایف شــفاف نیســت. بــه نظــر مــن، مــا نیــاز دارمی خیــی زود در
بایــد واقعــا در ســطحی جهــاین باشــد. به  عــالوه، معتقــد ام ایــن موضوعــی نیســت کــه بتوانــم در آن، 
معرفــت، اخالقیــات و سیاســت را از هــم جــدا کنــم. می  کوشــم حبــث را مختصــر در مقاله ی نخســت )عدم 
 حبث نکــردن نیســت.

ْ
قطعیــت و خالقیــت( توضیــح دهــم. مــا درگیــر حبــی خــاص و دشــوار امی امــا راه حــل



عدم   قطعیت و خالقیت 
پیش  فرض  ها و نتیجه  گیری  ها1

بــه اعتقــاد مــن، نیمــه ی نخســت قــرن بیســت و  یکــم بســیار دشــوارتر، آشــفته  تر و البتــه آزادتــر از آن چیــزی 
خواهــد بــود کــه در قــرن بیســمت دیــدمی. ایــن دیــدگاْه مبتــی بــر ســه پیش  فــرض اســت کــه این جــا بــرای 
بــاره ی هیچ  کدامشــان وقــت کایف نــدارم. نخســتیِن آن هــا حیــات نظام  هــای  حبــِث مبســوط و مفصــل در
یخــی ســرآغاز و دوره های  یخــی اســت، کــه ماننــد مهــه ی نظام  هــای دیگــر متناهی ســت. نظام هــای تار تار
ــه  ــه از حالــت تعــادل خــارج می  شــوند و ب ــد و ســراجنام وقــی افــول می  کننــد ک پیش رفــت طــوالین دارن
مرزهــای انشــعاب می  رســند. بنــا بــر پیش فــرض دوم، در ایــن مرزهــای انشــعاب دو نکتــه مصــداق دارد: 
درون  دادهــای2 کوچــْک برون  دادهــای3 بزرگــی در یپ دارنــد. ایــن برخــالف دوره ی پیش رفــت طبیعــی 
ــد. نتیجــه ی  ــه  وجــود می آورن ــزرْگ برون دادهــای کوچــک را ب ــه در آن، درون دادهــای ب نظــام اســت ک

چنیــن انشــعایب اساســا نامشــخص اســت. 
یخــی وارد حبــراین پایان بخــش شــده  در فــرض ســوم، نظــام جهــاین مــدرن به مثابــه ی نظامــی تار
اســت و احتمــال کمــی اســت کــه بتوانــد در پنجــاه ســال آینــده بــه زندگــی ادامــه دهــد. گرچــه، چــون 
کنــون در  پیامــد ایــن حبــران نامشـــخص اســت، مــا منی  دانــم آیــا نظــام یــا نظام  هــای حاصــل، از آن چــه ا
آن زندگــی می  کنــم، هبتــر خواهنــد بــود یــا بدتــر؛ امــا قطعــا می    دانــم کــه دوران گــذار دوره ی دشــواری  های 

1.   سخن راین در »اجالس 2000: بم  ها و امیدها در آستانه ی هزاره ی جدید«، پراگ، 3-6 سپتامبر1997.
2.   ورودی]مترجم[.
3.   برایند]مترجم[.
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گــذار بســیار فــراوان، براینــد حاصــل بســیار نامعــنی و  کــه مخاطــرات  طاقت فرســا خواهــد بــود؛ چــرا 
یــاد اســت.  توانــایی درون دادهــای کوچــک بــرای تأثیرگــذاری بــر بــرون داد بســیار ز

کمونیســم در ســال 1989 نشــانه ی چیرگــی بــزرگ  پــایش  کــه فرو عمومــا چنیــن تصــور شــده 
ژئوفرهنــِگ1  به منزلــه ی  لیبرالیســم،  قطعــی  پــایش  فرو نشــانه ی  امــر  ایــن  امــا  اســت،  لیبرالیســم 
جیــی،  کــه اصــالح تدر تعّین  بخــِش نظــام جهــاین   ماســت. لیبرالیســم اساســا بــر ایــن فــرض مبتی ســت 
ایــن  و وخــم می  کاهــد.  قطــی شــدن حــاد  از  و  را هببــود می بخشــد  نظــام جهــاین  نابرابری  هــای 
کــه لیبرالیســم در چارچــوب نظــام جهــاین مــدرن امکان پذیــر اســت، در واقــع عنصــری بســیار  توهــم، 
بــه آن هــا  نــگاه مردمانشــان مشــروعیت می دهــد و  بــه دولت هــا در  کــه  ثبات  بخــش اســت؛ چــرا 

آینــده  ای  پیش بینی پذیــر می دهــد.  در  زمینــی  وعــده ی حتقــق هبشــت 
پــایش کمونیســم در کنــار افــول جنبش هــای آزادی بخــِش مــی در جهــان ســوم و از بیــن رفتــن  فرو
باور به الگوی کینزی* 2 در جهان غرب، مهگی بازتاب های هم زمان سرخـــوردگی عمـــومی از اعـــتبار و 
یــج و تبلیــغ می شــد. ایــن ســرخوردگی گرچه به جاســت،  واقعـــیت برنامه  هــای اصالح  گــرایی بودنــد کــه ترو
امــا بــه پایه  هــای مشــروعیت مردمــی دولت هــا ضربــه می زنــد و بــه شــیوه ای تأثیرگــذار دالیــل حتمــل قطــی 

شــدن مــداوم و فزاینــده در نظــام جهــاین را یب اثــر می کنــد.
ــع نکــرده باشــد. مــن هــم  ــد و ممکــن اســت مشــا را قان گفــمت این هــا پیش  فرض ان ــه  ک مهان طــور 
باره شــان دیگــر وقــت نــدارم.1 بنابرایــن، می خواهــم خیــی ســاده از ایــن پیش فرض  هــا  بــرای حبــث در
نتیجه   هــای ســیایس و اخــالیق بگیــرم. نخســتین نتیجه  گیــری این کــه: از پیش رفــت، برخــالف آن چــه 
کــرد. امــا منی  پذیــرم  گــون روشــن گری موعظــه می  کردنــد، اصــال منی شــود اجتنــاب  گونا صورت هــای 
کــه غیــر ممکــن اســت. گرچــه از نظــر اخــالیق جهــان در چندهــزار ســال گذشــته پیش رفــت نکــرد، امــا 
کــس وبــر »عقالنیــت جوهــری«3  کــه ما کنــد. مــا می  توانــم در جهــت چیــزی  می  توانــد پیش رفــت 
انتخــاب  هوش مندانــه  و  مجعــی  عقــالیْن  اهــداف  و  عقــالین  ارزش  هــای  آن  در  -آن چــه  نامیــد 

ــم. کن ــت  می شــوند- حرک

1.  Geoculture
کینــز، مبتی ســت.  کــه بــر ایده هــای اقتصــاددان انگلیــیس، جــان مینــارد  کالن اســت  یــه ای در اقتصــاد  کینــزی نظر ِکینز گــرایی یــا اقتصــاد   .2
کارآمــد در اقتصــاد کالن منجــر شــود. بــه همیــن دلیــل  اقتصاددانــان کینــزی معتقد انــد گاهــی ممکــن اســت تصمم هــای بخــش خصــویص بــه نتایــِج نا
از سیاســت گذاری فعــال )پــویل یــا مــایل( دولــت در بخــش عمومــی محایــت می کننــد. هــدف اصــی کینزگــرایی تــالش بــرای جلوگیــری از حبران هــای 
ادواری و غیــر ادواری در نظــام اقتصــادی ســرمایه داری بــا ارائــه ی جمموعــه ای از خدمــات رفاهی-اجتماعــی و کنتــرل نســی اقتصــاد توســط دولــت 

یراســتار[. است]و
3.  Substantive rationality

 Keynesian
economics
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نتیجه  گـــیری دوم آن کــه بــاور بــه قطـــعیت  ها، کــه یکــی از پیش فرض  های بنیادین مدرنیتـــه اســت، 
کورکننــده و فـــلج  کننده اســت. علــم مــدرن، علــم دکاریت-نیوتــوین، بــر قطعیــِت امــر یقیــی مبتــی بــود. 
فــرض اســایس علــم مــدرن آن اســت کــه قوانــنی عــاِم عیــی ای هســتند کــه بــر مهــه ی پدیده  هــای طبیعــی 
کــرد. وقــی قوانــنی شــناخته  حاکم انــد و می  تــوان ایــن قوانیــن را بــا کنــکاش و کاوش علمــی اثبــات 
ــده و گذشــته را  ــال آین ــر جمموعــه   کام ــدایِی اثبات شــده ی ه ــذر از شــرایط ابت ــا گ ــم ب ــا می  توان شــدند، م

پیش  بینــی کنــم.
اغلــب گفته انــد ایــن تصــور از علــم، فقــط عــریف کــردن1 اندیشــه ی مســیحی و نشــانه ی ســاده ی 
یــی »طبیعــت« بــا خداســت. مهچنیــن فــرض الزامــی بــودن یقــنی، از حقایــق اقــرار دیــی گرفـــته  جای گز
شــده اســت و در امتــداد آن قـــرار دارد. مــن منی  خواهــم این جــا حبــی دیــی را آغــاز کــم امــا ایــن موضــوع 
مهیشــه فکــرم را مشــغول کــرده کــه بــاور بــه خــدایی کــه قــادر مطلــق2 اســت، دیدگاهــی کــه دســت کم در 
ــان به اصطــالح غــریب ) هیودیــت، مســیحیت و اســالم( رایــج اســت، هــم از نظــر منطــی هــم از نظــر  ادی
گــر خــدا قــادر  یــرا ا اخــالیق بــا بــاور بــه قطعیــت یــا دســت کم بــا هــر نــوع یقــنِی انســاین ناســازگار اســت؛ ز
ــد مهــواره صــادق اســت.  ــه معتقد ان ــد ک ــا حمكــی حمصــور کنن ــد او را ب مطلــق باشــد، انســان ها منی  توانن
در ایــن صــورت خــدا منی  توانــد قــادر مطلــق باشــد. یب شــک اوایــل عصــر مــدرن، دانش منــدان، کــه 
کــم  یشــان افــرادی کامــال دیــن دار هــم بودنــد، شــاید فکــر می  کردنــد موضــوع حبثشــان بــا اهلیــاِت حا بسیار
منافــایت نــدارد و یب تردیــد بســیاری از متاهلــاْن دانش منــدان را برمی  انگیختنــد بــه ایــن امــر فکــر کننــد؛ اما در 
واقــع ایــن درســت نیســت کــه بــاور بــه قطعیــت علمــی ممكــی شایســته بــرای نظام  هــای بــاور دیــی اســت.

بــه عــالوه، اکنــون در خــود علــوم طبیعــی هــم بــاور بــه قطعیــت در معــرض محــالت شــدید قــرار دارد 
 2 ارجــاع 

یــن،3 پایــان قطعیــت،۴ یگوژ یــن کتــاب ایلیــا پر و بــه نظــرم مؤثــر اســت. این جــا فقــط مشــا را بــه آخر
ــع  یــای مکانیــک هــم، کــه تاب یــد حــی در حــرمی۵ دروین علــوم طبیعــی، نظام  هــای پو می  دهــم کــه می گو
ــی6  ــوم پیچیدگ ــْد عل ــن دیدگاه هــای جدی ــر از تعــادل خــارج شــده  اند. ای ی ــد، ناگز ــان و حرکت ان ْقواعــد زم
نامیــده می  شــوند؛ تــا حــدی بــرای آن کــه در یقنی  هــای نیوتــوین فقـــط در نظام  هــای بســـیار حمــدود و بســیار 

1.  Secularization
2.  Omnipotent
یکــی و برنــده ی جایــزه ی نوبــل شــیمی در  یک دان رویس االصــل بلژ یــن شــیمی-فیز یگوژ یســکونت پر Ilya Prigogine .3 )1917 ـــــ 2003( ایلیــا و
ــاره ی سیســمت های پیچیــده )علــوم پیچیدگــی( سیســمت های  ب یــات او در یــن حمصــول حتقیقــات و نظر یگوژ ــر شــهرت پر ســال 1977 اســت. بیش ت

یراســتار[. کنــی و فرایندهــای برگشــت ناپذیر اســت ]و پرا
4. Prigogine, Ilya. La fin des certitudes. Meteorologie  .71-72 :(2001) 8.33 
5.  Sanctum
6.  Science of complexity 
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یات، گیـــی1پیش رفت تکامی پیچیدگی را آشــکار می  کند  ســاده مصداق دارند. به عالوه، طبـــق این نظر
و اکثــر موقعیت  هــا را منی  تــوان بــا مفروضــات معــادالت خطــی و اصــل برگشــت  پذیری زمــان تبیــنی کــرد.

یــن نظــام در گیــی، کــه  نتیجه  گیــری ســوم آن کــه در نظام  هــای اجتماعــی انســاین، یعــی پیچیده  تر
بــاره ی چیســی یــک  بنا بر ایــن، حتلیــِل آن هــا از مهــه ی نظام  هــای دیگــر دشــوارتر اســت، کشــمکش در
یخــی بــه نظــام  جامعــه ی خــوب مهچنــان ادامــه دارد. به عــالوه، دقیقــا در دوران گــذار از یــک نظــام تار
دیگــری کــه ماهیتــش را منی  توانــم از قبــل درک کنــم، کشــمکش انســاین بیش تــر معنــا می یابــد. بــه بیــان 
دیگــر، آن چــه اراده ی آزاد می  نامیمــش فقــط در چنیــن دوره  هــای گــذاری از فشــارهای نظــام موجــود 
بــرای بازگشــت بــه حالــت تعــادل مهم تــر می  شــود. بنابرایــن، تغییــر بنیادیــن گرچــه هرگــز قطعــی نیســت، 
امکان  پذیــر اســت. همیــن حقیقــْت مســئولیت اخــالیق مــا را بــرای کنــش عقــالین، بــا اطمینــان و قدرت، 

یخــِی هبتــر اجیــاد می کنــد.  بــرای جســت وجوی یــک نظــام تار
مــا منی  دانــم ایــن نظــام از دیــدگاه ســاختاری چــه شــکی می شــود، امــا می  توانــم معیــاری وضــع 
یــادی  یخــی را قــامئ بــه ذات عقــالین بنامــم. ایــن نظــام تــا حــد ز کنــم کــه بــر مبنــای آن یــک نظــام تار
برابری  گــرا و دموکراتیــک خواهــد بــود. معتقــد ام بیــن ایــن دو هــدف کشــمکش نیســت بلکــه ذاتــا بــه هــم 
یــرا یــک نظــام گــر دموکراتیــک نباشــد برابری  گــرا منی  توانــد باشــد، ز یخــی ا  پیونــد خورده  انــد. یــک نظــام تار
یع خواهد کرد. یع می  کند، یعی مهه ی چیزهای دیگر را هم نابرابر توز  غیر دموکراتیک قدرت را نابرابر توز
یــرا نظــام نابرابر  گــرا یعــی برخــی نســبت بــه  گــر برابر  گــرا نباشــد، منی  توانــد دموکراتیــک باشــد، ز ایــن نظــام ا

یــر قــدرت ســیایس بیش تــری هــم خواهنــد داشــت. گز دیگــران ابــزار مــادی بیش تــری دارنــد و نا
ــد  ــت می توان ــْت شــگرف و شــگفت  انگیز اســت.  حتقــق قطعی ــری عــدم قطعی ــن نتیجه  گی چهارمی
گــر مــا از آینــده مطمئــن شــومی، هیــچ اجبــار اخــالیق ای بــرای اجنــام  مــرگ اخــالیق را به وجــود بیــاورد.  ا
ــان  ــم و در یپ خودخواهی  هامی ــراط کن ــال و نفســانیامتان اف ــدارمی. آزاد امی در مهــه ی امی ــچ عمــی ن هی
گــر هیچ  باشــم، چــون مهــه ی کنش  هــا درون قطعیــی قــرار می  گیرنــد کــه از پیــش مقــدر شــده اســت. امــا ا
چیــز قطعــی نباشــد، آینــده بــه روی خالقیــت بــاز اســت، نه فقــط خالقیــت انســاین کــه خالقیــت مهــه ی 
طبیعــت. آینــده بــه روی امــکان2 و بنابرایــن بــه روی جهــاین هبتــر  بــاز اســت. امــا ایــن شــرایط فقــط در 
صــوریت رخ می دهــد کــه بــرای ســرمایه  گذاری روی نیروهــای اخالقیمــان و بــرای دســت یایب بــه آن هــا 
یزی جهــاین نابرابر و غیــر دموکراتیک  آمــاده باشــم و البتــه بــرای نبــرد بــا کســاین کــه بــا هــر چهره و دســت آو

 را ترجیح می  دهند.

1.  Universe
2.  Possibility 
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ــ ـ   1ـ  ــ
علوم اجتماعی و میان  دوره ی کمونیستی

یخ معاصر1  تفاسیری از تار

ایــن  مــن  عقیــده ی  بــه  زمــاین؟  چــه  در  البتــه  و  چــه؟  و  چــه  بیــن  کمونیســی؟  میــان  دوره ای 
حــزب )احنــالل   1991 گوســت  آ کتبــر(  ا بــزرگ  انقــالب  )اصطالحــا   1917 نوامبــر  بیــن   دوران 
کــه دولت  هــایی  پــایش احتــاد مجاهیــر شــوروی( اســت  کمونیســت شــوروی(  و ســپتامبر آن ســال )فرو
یــا مارکسیست-لنینیســت در روســیه و امپراتــوری  کمونیســی  بــا هدایــت احــزاب  ایــن دوره  در 
آســیا  در  دولت  های اندکــی  هنــوز  حتمــا  می کردنــد.  حکومــت  پــا  ارو میانــه ی  شــرق  در  و  آن 
چیــن، ماننــد  کم انــد؛  حا آن هــا  بــر  مارکسیست-کمونیســی  احــزاب  می کننــد  ادعــا  کــه   هســتند 
بــا. امــا عصــر »بلــوک دولت  هــای سوسیالیســی«  کو یتنــام، الئــوس و  کــره ، و مجهــوری دموکراتیــک 
کمونیســی عصری ســت  بــا مهــه ی معــاین اش ســپری شــده اســت. بنابرایــن، بــه نظــرم میــان دوره ی 
را چشــم گیری  مردمــی  پشــتیباین  کــه  بــود  ایدئولــوژی ای  مارکسیسم-لنینیســم  آن  در   کــه 

یت می کرد. مدیر
پــس مــا از یــك میــان  دوره  ، در معنــایی ابتــدایی، حرف می زنم. یعــی زماین بلوک دولت  های 
کــه ادعــا می کــرد ایدئولــوژی مارکسیست-لنینیســی آن را هدایــت می کنــد و امــروزه  منســجمی بــود 
 ما در دوره   ای  بعد از آن زندگی می کنم. البته قبل از سال 1917 سایه ی این دوره وجود داشت.

کنفرانــس منطقــه   ای اجنمــن بین  امللــی جامعه  شــنایس، »ســاخت جامعــه ی بــاز و دیدگاه  هــای جامعه  شــنایس در مرکــز شــریق  1.   ســخن راین در 
ــو، هلســتان، 1۵-17 ســپتامبر 1996. ک ــا«، کرا پ ارو
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پــا را می گیــرد، شــبح   ســال 19۴8، مارکــس و انگلــس در مانیفســت1 گفتنــد »شــبحی دارد ارو
پــا؟  گرفتــه اســت. فقــط ارو پــا را فرا کمونیســم«. از جهــات بســیاری ایــن شــبح هنــوز هــم ارو

کنــم. بــاره اش حبــث  اجــازه دهیــد در
قبــل از 1917 ایــن شــبح چــه بــود؟ بیــن ســال های 1917 و 1991 چــه بــود؟ و امــروز چیســت؟ بــه 
بــاره ی چیســی ایــن شــبح قبــل از 1917 بــه توافــق برســم. آن وقــت  نظــرم خیــی ســخت نیســت کــه در
کــه مــردم - تــوده ی بزرگــی از اشــخاص یب  ســواد، تربیت  نیافتــه و غیــر پیچیــده-  هــم ایــن تصــور بــود 
ــد و  کنن یعشــان  ــم و بیــش توز ک ــاره  ــد و دوب کنن ــود و ضبــط  ــد، دارایی  هــا را ناب کنن قیام هــایی نامنظــم 
اشخایص را به قدرت برسانند که هیچ احترامی برای ذکاوت و نوآوری قائل نباشند. در این فرایند، 
کــه از ســنت های   یــک کشــور اســت -مثــل ســنت  های دیــی-  آن هــا مهــه ی چیزهــای ارزش منــدی را 

یران می کنند.  و
گــو2  یوا ایــن تــرس خیــی هــم مهبــم نبــود. صحنه  ای ســت در فیلمــی کــه از روی کتــاب دکتــر ژ
ــه ی  ــه خان ــو کمــی بعــد از انقــالب، از جهبــه ب گ یوا ــر ژ ــه وقــی دکت نوشــته ی پاســترناک ســاخته اند، ک
یــادی از ســاکنان جدیــدی کــه  نســبتا جمللــش در مســکو برگشــت، نه فقــط خانــواده  اش کــه مجعیــت ز
گــو را هــم در آن  یوا کــرده   بودنــد هــم بــه او خوش  آمــد گفتنــد. خانــواده ی دکتــر ژ خانــه اش را اشــغال 
گــو را، کــه مناینــده ی  یوا یبــا هتامجــی نظــر ژ خانــه ی وســیع فرســتاده بودنــد بــه اتــایق. کــیس بــا حلــی تقر
گــو جــواب داد  یوا بــاره ی ایــن واقعیــت جدیــد پرســید. ژ روشــن فکرِی اصیــِل آرمان  گــراِی رویس بــود، در
گــو تــا آخــر زندگــِی کامــال پرحادثــه اش هنــوز  یوا »ایــن وضــع هبتــر اســت. رفقــا، عادالنه  تــر اســت«.1 دکتــر ژ
گــر خواننده/بیننــده بــا احساســات مهبــم بیش تــری  هــم اعتقــاد داشــت ایــن وضــع هبتــر اســت، حــی ا

بــه حــال خــود رهــا شــود.
یبــا خــوب می  شناســم. اجــازه دهیــد  پــا در قــرن نوزدهــم را تقر یــخ اجتماعــی و ســیایس ارو مــا تار
کوتــاه بگــومی. بعــد از انقــالب فرانســه، دو مفهــوم کــه قبــل از آن بیش تــِر افــراد آن هــا را نامانــوس قلمــداد 
پــا رایــج و پذیرفتــه شــد. نخســت، تغییــر ســیایس پدیــده   ای  کامــال طبیعــی  می  کردنــد هــر روز بیش تــر در ارو
و حمتمــل اســت. دوم، مبنــای حاکمیــت، یعــی حاکمیــت مــی، در حاکمــان یــا قانون  گــذاران نیســت، 
در چیــزی اســت کــه مــردم می نامــم. ایده  هــایی تــازه و ایده  هــایی رادیــکال کــه اغلــب صاحبــان ثــروت و 

قــدرت را نگــران می کردنــد.

1. Manifesto 
2. Pasternak, Boris. Doctor Zhivago. Random House LLC,  2010 .
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ــر می رفــت، ژئوفرهنــگ  ــه از دولت  هــای خــاص فرات ک ــد را،  ــن جمموعه ارزش  هــای جدی مــن ای
بندی  ســاختار در  مهــم  تغییــرات  بــا  ژئوفرهنــگ  ایــن  می  نامــم.  جهــاین  نظــام  ظهــور  حــال  در 
ــزان شهرنشــیی  ــود، مثــال می ــایی مهــراه شــده ب پ ــر کشــورهای ارو مجعیت  شــناخی و اجتماعــی بیش ت
کارگــران افزایــش یافــت. ایــن مترکــز جغرافیــایِی غیر منتظــره یــک نیــروی ســیایس جدیــد  و دســت مزد 
پــایی بــا شــرایط زندگــی  کارگــران مزدبگیــر در شــهرهای ارو کــه مشــار قابــل   مالحظــه ای از  کــرد  را خلــق 
ــد، یعــی  ــای رشــد اقتصــادی بودن ــرادی حمــروم از مزای ــا اف ــا عمدت ــد. آن ه ــا وحشــت ناک بودن عموم
از نظــر اقتصــادی در مضیقــه بودنــد، از اجتمــاع طــرد شــده بودنــد و در فرایندهــای ســیایس، چــه 
گفتنــد »کارگــران  در ســطح مــی چــه در ســطح حمــی، هیــچ حــی نداشــتند. وقــی مارکــس و انگلــس 
یــد جــز زجنیرهایتــان«، بــه ایــن گــروه اشــاره  ید. مشــا چیــزی بــرای از دســت دادن ندار جهــان متحــد شــو

می  کردنــد و بــا آن هــا حــرف می زدنــد.
پــا دو اتفــاق بــر ایــن وضعیــت تأثیــر گذاشــت. نخســت،  بیــن ســال های 18۴8 و 1917، در ارو
کنــش بــه  کــه در وا کردنــد  کشــورهای مختلــف برنامــه ی اصــالح عقــالین را اجــرا  رهبــران ســیایس 
ــا بدخبی  هایشــان را تســکنی دهــد و نگــذارد احســاس  ــود ت ــر طراحــی شــده ب ــران مزدبگی دردهــای کارگ
پــا اجــرا شــد، البتــه بــا آهنگ  هــای  از خودبیگانگــی کننــد. چنیــن برنامه  هــایی در اغلــب کشــورهای ارو
پا کشــورهای اصی مهاجران نشــنی سفیدپوســت  یفم از ارو مختلف و در دوره های متفاوت. )من در تعر

یعــی ایــاالت متحــده، کانــادا، اســترالیا و زالنــد نــو را هــم گنجانــده  ام.(
برنامه  هــای اصالحــی ســه  جــزو اصــی داشــتند: نخســت، حــق رأی کــه بــه شــکی حمتاطانــه 
طراحــی شــد امــا دامئ حمــدوده اش افزایــش یافــت؛ در هنایــت مهــه ی مــردان بزرگ ســال و ســپس زنــان 
یــع منافــع  صاحــب حــق رأی شــدند. اصــالح دوم، قانون گــذاری   درمــاین کــه در حمیط هــای کار بــا بازتوز
گــر اســتفاده  و مزایــا مهــراه بــود؛ یعــی مهــان چیــزی کــه بعدهــا دولــت رفــاه نامیدنــد. اصــالح ســوم -البتــه ا
یــادی بــا آمــوزش ابتــدایی  یت  هــای مــی، تــا حــد ز از واژه ی اصــالح برایــش درســت باشــد-، خلــق هو

اجبــاری و خدمــت نظامــی مهــگاین بــرای مــردان. 
کاهــش عواقــب  ایــن ســه عنصــر - مشــارکت ســیایس بــا رای گیــری، مداخلــه ی دولــت بــرای 
قطی  کننــده ی روابــط بــازاِر غیردولــی و وفــاداری مــی متحدکننــده ی فراطبقــه ای- بــا هم اصــول مبنایی و 
پــایی و عمــل حــزیب تبدیــل  یــف دولــت لیبــرال بودنــد کــه حــدود ســال 191۴ بــه هنجــار پان ارو در واقــع تعر
شــدند. بعد از 18۴8، تفاوت  های ســابق بین نیروهای به اصطالح ســیایس لیبرال و حمافظه  کار اساســا 
یت  هــای برنامــه ی اصالحــی دور هــم مجــع شــوند. یــرا آن هــا می خواســتند بــر مبنــای مز  از بیــن رفــت، ز
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بــاره ی آهنــگ اصالحــات و میــزان ســودمندی آن بــرای حفــظ تقــدس منادهــا و  البتــه مطمئنــا حبــث در
قدرت  هــای ســنی ادامــه داشــت.

گاهــی بــه آن جنبــش اجتماعــی می گفتنــد؛ جنبــی  کــه  کــرد  پــا چیــزی ظهــور  مهــان دوره در ارو
کــه از طــریف شــامل احتادیه  هــای جتــاری بــود و از طــرف دیگــر مرکــب از احــزاب سوسیالیســت یــا 
نــه مهه شــان- خودشــان را مارکسیســت می دانســتند.  ایــن احــزاب سیاســیز -و  کارگــری. اغلــب 
اســت.  بــوده  دامئــی  مشــاجره های  موضــوع  کنــون  تا دوره  آن  از  واژه  ایــن  واقعــی  معنــای  البتــه 
یــن حــزب و حــزب الگــو، هــم بــرای خــود آن حــزب هــم بــرای بیش تــر احــزاب، دیگــر حــزب  نیرومندتر

سوسیال-دموکراتیک آملان بود.
حــزب سوســیال-دموکرات آملــان، ماننــد اغلــب احــزاب دیگــر، بــا پرســش عمــی مهمــی مواجــه 
ــت  ــد در دول ــا اعضایــش بای ــد؟ و بعــد، آی ــات پارملــاین شــرکت کن ــد در انتخاب ــن حــزب بای ــا ای ــود: آی ب
یبــا نظــر مهــه ی احــزاب و اعضــای پــر ســر و صدایشــان به این پرســش  ها  مشــارکت کننــد؟ در هنایــت، تقر
مثبــت بــود. استداللشــان هــم بــه یك انــدازه ســاده   بــود: آن هــا بــا ایــن مشــارکت ها می  تواننــد خیــی زود 
ــا توســعه ی حــق رأی و آمــوزش ســیایس کایف،  بــه حوزه  هــای انتخابشــان ســود برســانند. در هنایــت ب
کثــر مــردم بــه آن هــا رأی خواهنــد داد کــه بــه قــدرت کامــل برســند و وقــی آن هــا رأس قــدرت باشــند،  ا
یــب می شــود. پیش  فرض  هــایی ایــن  پایــان لیبرالیســم اســت و تأســیس جامعــه ای سوسیالیســی تصو
بــاره ی خــرد انســان بــود: مهــه ی اشــخاص  اســتدالل را  تاییــد می  کــرد؛ یکــی دیــدگاه عصــر روشــنگری در
بــر اســاس عالیــق عقالنیشــان عمــل می کننــد بــه شــرط آن کــه خبــت و آمــوزش کایف بــرای ادراک صحیح 
یــخ بــه مســت  آن داشــته باشــند. بــر اســاس پیش  فــرض دوم، پیش رفــت اجتناب  ناپذیــر اســت پــس تار

افــق سوسیالیســی مــی رود.
پــا در دوره ی قبــل از 191۴، عمــال احــزاب را از  ایــن اســتدالل های احــزاب سوسیالیســی ارو
یبــا ناشــکیباتر از لیبرالیســم  گــر تــا آن موقــع انقــالیب بــوده باشــند- بــه نســخه ای تقر نیــرویی انقــالیب - ا
بــان »انقــالب« حــرف می زدنــد،  گرچــه بســیاری از ایــن احــزاب هنــوز بــا ز کــرد. ا میانــه رو1 تبدیــل 
ــرای  ــر انتظــاری ب ــد. انقــالب بیش ت ــا حــی اســتفاده از زور منی  دیدن عمــال انقــالب را دیگــر شــورش ی
ــا 60 درصــد آرا در انتخابــات. از آن جــا کــه آن  ــود، یعــی پیــروزی ب ــز ب یــک اتفــاق ســیایس هیجان انگی
ــروزی در  ــری داشــتند، پی ــی در رای گی ــج بســیار ضعی ــوز احــزاب سوسیالیســت در جممــوع نتای  دوره هن

رای  گیری هنوز چاشی روان  شناخی انقالب بود.
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