گرگوری پی .ویلیامز (گ.و) :شما و «پری اندرسون»
در سال  ،۱۹۷۴کارهای بزرگی درباره ریشههای جهان
مدرن منتشر کردید .آیا میدانستید درباره موضوع
مشابهی مینویسید؟

ایمانوئل والرشــتاین (ای.و :).خب ،فکر میکنــم که هم بله و
هم خیر .بله به ایــن دلیل که هم من و هم «پری اندرســون»
درباره جهان مــدرن مینویســم .فکر میکنــم از این لحاظ
کارهایمان کامال مشــابهاند .زمانی که دو جلد از کار اندرسون
و جلد اول کار مــن بیرون آمده بــود ،مصاحبهای در نشــریه
( )New York Review of Booksمنتشــر شد .این مصاحبه به
کارهای ما میپرداخت .نام این مقالــه «تاریخ عظیم» بود که
«کیث تاماس» نوشته بود.
گ.و :دیدگاه شما تا حدی متفاوت است .روایت او از
دوران باستان آغاز میشود و از آنجا به جلو میآید.

ای .و :نه ،مطلقا .دیدگاه او پیوند مســتقیمی با مارکسیســم
کالســیک دارد .به این معنا که او به مراحل تاریخی میپردازد.
او معتقد است ،سرمایهداری پس از فئودالیسم متولد شد .فکر
میکنم نقطهنظر او بهترین توصیــف تاریخی از موضع نظری
مارکسیسم کالسیک است.
گ .و :شما چیزی را که منجر به ایجاد اقتصاد جهانی
کاپیتالیستی شــد« ،همزمانی تصادفی رویدادها»
مینامید ،به این معنا که اگر رخدادها بهشــکل فعلی
رخ نداده بودند ،کال چنین رویدادی شکل نمیگرفت.
داستان «اندرســون» تفاوتهای ظریفی دارد ،اما
غایتشناسانه است .شما اغلب مارکسیست نامیده
میشوید ،اما این شکافتان با مارکسیسم قابلتوجه
است.

ای .و :بله ،در نوشــته «اندرســون» این موضوع اجتنابناپذیر
انگاشته شده .من هم فکر میکنم دقیقا همین موضوع ،اختالف
بزرگ بین ماســت .من تئوری پیشــرفت اجتنابناپذیر را که
بخشی از مارکسیسم کالسیک است و به آن ارتدکس میگویم،

رد میکنم .مطمئن نیستم اینها نظرات «مارکس» باشند چراکه
نظرات او بسیار پیچیدهترند .مارکسیسم ارتدکس ،مارکسیسم
حزبی است؛ مارکسیسم حزب سوسیالدموکرات آلمان و حزب
کمونیست شوروی .درواقع پس از مرگ مارکس توسط انگلس
بهوجود آمد .این همان مارکسیسم کالسیک است .از نظر من ،به
سختی میتوان خود مارکس را به مارکسیسم کالسیک مرتبط
کرد ،اما تناقضات فکری در کارهایش وجود دارد که بستگی به
این دارد که چه میخوانید و بر چه چیزی تاکید دارید.
گ.و :ترجیح میدهید شما را بهعنوان فردی رادیکال
بشناسند یا خودتان را مارکسیست میدانید؟

ای .و :خوشحال میشوم که من را رادیکال بدانند و درباره اینکه
بهعنوان مارکسیست شناخته شوم ،راســتش به این بستگی
دارد که از مارکسیست چه معنایی در نظر داشته باشید .معموال
میگویم چهار دیدگاه درباره مارکسیستبودن من وجود دارد:
کسانی که میگویند من مارکسیست هستم و آن را چیز خوبی
میدانند ،افرادی که میگویند من مارکسیست هستم و آن را
چیز بدی میدانند ،عدهای که میگویند من مارکسیست نیستم
و این را چیز خوبی میدانند و کســانی که من را مارکسیست
نمیدانند ،این را امری منفی میداننــد .میتوانم افرادی را که
درباره همه این چیزها بحث کردهاند ،تشخیص دهم و در اینباره
نگرانی ندارم .بارها گفتهام «مارکس» مهمترین جامعهشناس
قرن نوزدهم است و با خوشــحالی میگویم که او یکی از منابع
فکری من بوده .درست اســت که او یکی از مهمترین متفکران
قرن نوزدهم بوده ،اما اوضاع تغییر کرده .او درباره بعضی چیزها
اشتباه میکرد ،اما سایر حرفهایش درست بود .باید توجهمان را
به چیزهایی که به ما میدهد ،معطوف کنیم.
گ.و« :اندرســون» خیلــی راحت مواضعــش را با
مارکسیسم روشن میکند .آزادی مارکسیسم به این
معناست که بتوانی در آن تجدیدنظر کنی .مهم نیست
که مارکس با ما موافقبود یا نه .آیا قضیه این نیست که
این کار با مخاطب آمریکایی مجاز نیست؟
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