تاثیر دو جریان فکری بزرگ قرار گرفت :گروه تاریخدانان آنال و
آنچه میشــد ایدههای رادیکال سیاســی نامید .پاریس مرکز
رادیکالیسم سیاســی و فکری در میان آفریقاییها ،آسیاییها و
آمریکایالتینیها و مکان چالشهای بزرگ برای لیبرالیســم و
تجربهگرایی آنگلوساکسونی بود .او در آفریقا درگیر کار میدانیای
شد که جهانســوم را به موضوعی مهم برای او تبدیل کرد و تز
دکترایش را درباره فرایند شکلگیری ملت در غرب آفریقا نوشت.
بنا به گفته «گوندرفرانک» در اینجا بــود که بینش جهانیاش
نســبت به «خودویرانی خالقانه» ،برآمدن و فرو افتادن شــکل
ن سوم اثری ژرف بر کارهای او
گرفت .قرار گرفتن در معرض جها 
گذاشت .در مقدمهاش بر کتاب «نظام جهانی مدرن» در گزارهای
افشاگرانه گفت «بهطور کلی در ستیزهای ژرف چشمهایی که زیر
دست و پا قرار دارند ،نسبت به واقعیت اکنون تیزبینتر هستند .به
همین دلیل درک درست از قضایا به نفع آنهاست تا بتوانند به
درستی دوروییهای حاکمان را افشا کنند .آنها نفعی از انحرافات
ایدئولوژیک نمیبرند» (.)Goldfrank, 4
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والرشتاین کارش را در زمانی بسط داد
که رویکرد چیره بر فهم توسعه ،نظریه
هدفها
مدرنیزاسیون ،از جبهههای گوناگون
زیر حمله بود .او با آن همراه شــد .او
اعتــراف میکند که هدفــش ایجاد
تبیینی آلترناتیو بود ( .)Wallrestain, 2000او قصدش رسیدن
به «گسست مفهومی روشن از نظریههای تا زمانی که در دانشگاه
کلمبیا عضو دانشکده بود ،عالقهای به آفریقا داشت و به همین
دلیل بخشی از زمان را در پاریس میگذرانید .در پاریس در معرض
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که رویکرد چیره بر فهم توسعه ،نظریه
هدفها
مدرنیزاسیون ،از جبهههای گوناگون
زیر حمله بود .او با آن همراه شــد .او
اعتــراف میکند که هدفــش ایجاد
تبیینی آلترناتیو بود ( .)Wallrestain, 2000او قصدش رسیدن به
«گسست مفهومی روشن از نظریههای مدرنیزاسیون بود و از این
رو ،پارادایم نظری جدیدی را برای راهبری واکاویهای ما درباره
ظهور و توسعه سرمایهداری ،صنعتیگرایی و دولتملتها فراهم
کرد» ( .)Skocpol, 1977, p. 1075نقدها به مدرنیزاسیون شامل:
 )۱شیءانگاری دولتملت ب ه عنوان یگانهواحد تحلیل  )۲این فرض
که همه کشورها میتوانند تنها یک مسیر توسعه تکاملی را از سر
بگذرانند )۳بیتوجهی به توســعه تاریخیجهانی ســاختارهای
فراملی که توسعه محلی و ملی را مقید میکنند  )۴تبیین بر اساس
ایدهآلتایپهای ناتاریخی مانند ســنت در برابر مدرنیته که در
چارچوب موردهای ملی قابل بررسی و کاربرد هستند .در واکنش
به نظریه مدرنیزاسیون ،والرشتاین دستور کار پژوهشیای با پنج
موضوع کلی پیــش روی خود قرار داد :عملکــرد اقتصاد جهانی
سرمایهداری به عنوان یک نظام ،چگونگی و چرایی خاستگاههایش،
رابطهاش با ساختارهای غیرسرمایهداری در کشورهای پیرامونی،
بررسی مقایسهای شیوههای آلترناتیو تولید ،انتقال پیوسته و مداوم
به سوسیالیسم (.)Goldfrank, 2000; Wallerstein, 1979
سه ســنگبنای بزرگ فکری برای
نظریه نظام جهانی میتوان برشمرد:
سنگبناها
مکتــب آنــال ،مارکــس و نظریه
وابستگی .این ســنگبناها با تجربه
شخصی والرشتاین و نظریهها ،مسائل
و موقعیتهایی که در معرضشان قرار گرفت ،در ارتباط هستند.
نظریه نظام جهانی متعلق است به مکتب آنال که نماینده مشهور
رویکرد تاریخیاش «فرناند برودل» است .والرشتاین از برودل
تاکید بر دورههای طوالنی ( )la longue dureéرا اخذ کرد .او
همچنین تمرکز بر مناطق زمینزیستبومی به عنوان واحدهای
تحلیل (مانند آنچه برودل امر مدیترانهای میخواند) ،با توجه به
تاریخ روستایی ،به پشــتوانه مواد تجربی از کارهای برودل را
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398

کارلوس آ .مارتینز -وال
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