قلمرورفاه

فرهنگ

Sociology, Vol. 82. N.
5. 1075-1090.
Wallerstein,
Immanuel. 1974.
The modern World
System I: Capitalist
Agriculture and
the Origins of the
European WorldEconomy in the
Sixteenth Century.
New York: Academic
Press. Wallerstein,
Immanuel. 2000. The
Essential Wallerstein.
The New York Press.
New York.

108

آموخت .والرشتاین در مکتب آنال در سطح کلی روششناختی
استفاده کرد .والرشتاین از مارکس )۱ :واقعیت بنیادی اگرچه
اجتماعی تعارض میان گروههای انسانی دارای بنیاد مادی )۲
ت گذرای شکلهای اجتماعی
توجه به تمامیت مرتبط  )۳سرش 
و نظریههای درباره آنها  )۴مرکزیت فرایند انباشــت و مبارزه
طبقاتی رقابتی که از آن نتیجه میشود و  )۵معنای دیالکتیکی
از حرکت در میان ستیزه و تناقض را اخذ کرد .پروژه جاهطلبانه
والرشتاین ،تجدیدنظر در خود مارکسیســم بود .نظریه نظام
جهانی از خیلی نظرها نسخه بهروزشدهای از نظریه وابستگی
( )Chirot and Hall, 1982بود .والرشتاین از نظریه وابستگی،
تبیینی نئومارکسیســتی از فرایندهای توسعه استخراج کرد؛
نظری ه وابستگیای که در جهان در حال توسعه عمومیت داشت
و از چهرههــای مرتبط بــه آن میتوان بــه «فرناندو هنریک
کاردوسو» برزیلی اشــاره کرد .نظریه وابستگی متمرکز بود بر
درک «پیرامون» با توجه خاص به روابط پیرامون  -مرکز و این
نظریه بیشتر در مناطق پیرامونی مانند آمریکای التین شکوفان
شد .بسیاری از نقدهای معاصر به سرمایهداری جهانی از منظر
نظریه وابستگی وارد شدهاند .دیگر تاثیرات مهم بر کار والرشتاین
و هنوز حاضر در پژوهــش نظام جهانــی در دوران ما« ،کارل
پوالنی» و «جوزف شومپیتر» است .از دومی ،عالقه نظام جهانی
به به چرخههای کسبوکار پدید آمده و از اولی ،سه شیوه پایهای
سازماندهی اقتصادی یعنی شیوههای متقابل (،)reciprocal
بازتوزیعی و بازاری .اینها قابل مقایسهاند با مفاهیم والرشتاینی
خردهنظامها ،امپراتوریهای جهانی و اقتصادهای جهانی.
برای والرشتاین «نظام جهانی ،نظامی
اجتماعی است که مرزها ،ساختارها،
نظام جهانی
اعضای گروه ،قواعــد قانونگذاری و
چیست؟
انسجام دارد .زندگیاش از نیروهای
متخاصمی شکل یافته که آن را با تنش
در کنار هم نگه میدارند و از هم پاره میکنند ،زیرا هر گروه مداوما
در پی آن است که آن را به شکل دلخواه خود درآورد .نظام جهانی
مشخصات یک ارگانیســم را دارد که در طول عمر مشخصاش
بخشی از ویژگیهایش تغییر میکند و بخشی دیگر ثابت میماند.
زندگی در آن ب ه شکلی گسترده خودکفا و پویشهای توسعهاش
عمیقا درونی است» ( .)Wallerstein, 2000 p. 347نظام جهانی
آن چیزی است که والرشتاین «اقتصادی جهانی» ادغامشده از
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طریق بازار تا از طریق مرکزیتی سیاسی میخواند که در آن دو یا
سه منطقه برای برآوردن نیازهایی مانند غذا ،سوخت و حمایت
وابستهبهیکدیگر هستند و دو یا چند مرکز سیاسی در رقابت با
یکدیگر هستند بدون آنکه یک مرکز برای همیشه پیروز میدان
شود (.)Goldfrank, 2000
در تعریف اولیــهاش ،والرشــتاین ( )1974گفت نظام جهانی
«تقســیم کار قلمرویی چندفرهنگی اســت که در آن تولید
و مبادله کاالهای اساســی و مواد خام بــرای زندگی هر روزه
ساکنانش ضروری است» .این تقسیم کار به نیروها و مناسبات
تولیدی در اقتصاد جهانی بهمثابه یک کل ارجاع دارد و این به
وجود دو منطقه وابست ه بههم راه میبرد :مرکز و پیرامون .اینها
از نظر فرهنگی و جغرافیایی متفاوت هســتند ،یکی بر تولید
کاربر متمرکز است و دیگری بر تولید سرمایهبر (,Goldfrank
 .)2000رابطه مرکز -پیرامون ســاختاری اســت .دولتهای
ی میان مرکز و پیرامون عمل
شبهپیرامونی به عنوان فضای میان 
میکنند و درواقع آمیختهای هستند از فعالیتها و نهادهایی
که در آن دو منطقه اصلی وجود دارنــد ( .)Skocpol, 1977از
مهمترین ساختارهای نظام جهانی فعلی سلسلهمراتب قدرت
میان مرکز و پیرامون است که در آن ،جوامع «مرکز»ی قدرتمند
و ثروتمند حاکم هستند و بهرهکشــی میکنند از کشورهای
پیرامونی ضعیــف و فقیر .فناوری عاملی مرکزی در اســتقرار
مرکز و پیرامون است .کشورهای توســعهیافته و پیشرفته در
مرکز قرار دارند و کمترتوســعهیافتهها در پیرامون .کشورهای
پیرامونی از نظر ســاختاری مقید و مجبور به تجزیه آن شکلی
از توسعهاند که وضع زیردستبودنشــان را بازتولید میکند
( .)Chase-Dunn and Grimes, 1995اســتحکام افتراقی
دولتهای چندگانه در میان این نظام از اهمیتی حیاتی برای
بقای نظام بهمثابه یک کل برخوردار است آن هم به این خاطر
که دولتهای قدرتمند با اجبار جریان ارزش افزوده را به سمت
منطقه مرکز بکشانند ( .)Skocpol, 1977این آن چیزی است
که والرشــتاین مبادله نابرابر میخواند یعنی انتقال نظاممند
ارزش اضافی از بخشهای شــبهپرولتری در پیرامون به مرکز
دارای فناوری باال و صنعتیشده ( .)Goldfrank, 2000این به
فرایند انباشت سرمایه در مقیاس جهانی میانجامد و ضرورتا
دربردارنده تخصیص و دگرگونی ارزش اضافی پیرامونی است.
در وجه سیاســی نظام جهانی چند مفهوم را برجسته میکند.
برای والرشتاین ،دولتملتها عناصری متغیر در میان این نظام
هستند .در مورد کشورهای مرکز ،نیروهای طبقاتی ،دولتها
را برای دنبالکردن منافعشــان ب ه کار میگیرند .امپریالیسم
به معنای سلطه دولتهای قدرتمند مرکز بر مناطق پیرامونی
ضعیف اســت .هژمونی به معنای آن است که یک دولت مرکز
موقتا بر دیگران برتری مییابــد .قدرتهای هژمونیک تعادل
پایدار قدرت را حفظ و تجارت آزاد را تا آنجایی که امتیازاتشان
را حفظ کند ،اجبار میکنند .ب ه هر روی هژمونی به دلیل مبارزات
طبقاتی و پراکندگی امتیازات فناورانه موقت است .نهایتا یک
مبارزه طبقاتی جهانی در جریان اســت .نظام جهانی جاری با
ضرباهنگ چرخهای منظماش مشخص میشود که پایهای را
برای دورهبندی والرشتاینی تاریخ مدرن فراهم میکند)ibid( .
پس از مرحله کنونی ما ،والرشــتاین ظهور یک دولت جهانی
سوسیالیستی را پیشبینی میکند که تنها نظام جهانی آلترناتیو
است که میتواند در سطح باالی بهرهوری بماند و توزیع را با ادغام
سطوح تصمیمسازی اقتصادی و سیاسی تغییر دهد.

