
 یوران تربورن، پروفسور جامعه شناس سوئدی،  در حال حاض��ر در دانش��گاه
کمبری��ج مش��غول ت��دریس اس��ت. وی س��الهای متم��ادی در دانش��گاههای
سراسر دنیا، از جمله کشورهای اروپ��ای ش��رقی،  اروپ��ای غرب��ی، امریک��ای
شمالی و لتین، استرالیا و اسیا-  تهران و سئول- ت��دریس نم��وده اس��ت. او
نگارنده بسیاری از کتاب های تحقیقاتی می باشد. از آخرین آثار او، میتوان از
«از مارکسیسم به پست-مارکسیس��م؟» ،«جه��ان: راهنم��ای ی��ک مبت��دی»
ن��ام ب��رد. مق��اله زی��ر قس��مت کوت��اهی از کت��اب «از مارکسیس��م ب��ه پس��ت-
مارکسیسم؟» می باشد، بخشهای دیگری از این کت��اب در آین��ده در دریچ��ه

ها منتشر خواهد شد.

 از مارکسیسم به پست مارکسیسم

دین و آینده گرایی

اثر: یوران تربورن

برگردان: رضا جاسکی

۳۱۴۳تعداد کلمات:
 

چرخش مذهبی اروپا
عجیب ترین تحول تئوریکی نظری در فلس��فه اجتم��اعی جن��اح چ��پ در ده��ه
گذشته یک چرخش مذهبی بوده است. در اساس، این به معنی در آغ��وش
کشیدن ایمان مذهبی نیست، بلک��ه بعض��ی از روش��نفکران س��ابق چ��پ ب��ه
تائید یک نوع یهودیت قومی-مذهبی م��ی پردازن��د، و در اغل��ب م��وارد نش��انه
ای از یک رابطه شخصی خاص، فراتر از اعتق��اد، ب��ه ی��ک شخص��یت م��ذهبی
وج��ود دارد- مثل  زم��انی رجی��س دب��رای نوش��ت: «س�ه چی��ز زن�دگی م��را [ب

  در ع�وض، چرخ�ش1عنوان متفکر] پ�ر ک�رده اس�ت، جن�گ، هن�ر و م�ذهب».
مذهبی خ��ود را در  ی��ک علق��ه علم��ی ب��ه م��ذهب، و در بک��ارگیری مثاله�ای
م�ذهبی در مب��احث فلس��فی و سیاس�ی نش��ان م�ی ده�د. در مقایس��ه ب�ا

1 R. Debray,  Le feu sacre, 2003



آزادی خ��واهی م�ذهبی امریک�ای لتی��ن، ک�ه ی�ک تعه�د م�ذهبی ب�ه ع��دالت
احتماعی بود و توسط کیشیشان کاتولیک هدایت می ش��د، ش��کل اروپ��ایی

ان یک گفتمان مذهبی است.
خ��دا: ی�ک و آت��ش مق��دسدر اینجا، کار اصلی این است که دبرای، در کت�اب 

، اس��تعداد ادب��ی خ��ود را ب��ا تحقیق��ات علم��ی در س��اختار روای��اتس��فرنامه
یهودی-مسیحی، «روشهای مذهبی برای حفظ، جابجایی و سازماندهی»،

، عوض م��ی کن�د. ب�ا ای��ن ح��ال، دب��رای2و آتش دوباره مذهب در سراسر دنیا
) و۱۹۸۱–۱۹۸۳ ( نق��د منط��ق سیاس��یب��رای اولی��ن ب��ار این  ت��م را در کت��اب

ملحظات وی بر ناخود آگاهی دینی در سیاست و اشکال سیاس��ی تق��دس
پرورش می دهد؛ او مطالعات مذهبی بزرگسالنه خود را با ی��ک بی��وگرافی از
پاپ گریگوری در قرن یازدهم هجری، وقتی که به عنوان یک پارتیزان انقلبی
در ش�هر کوچ�ک ک�امیری در بولی�وی زن�دانی ب�ود آغ�از نم��ود، چ�را ک�ه مت��ون
مسیحی تنها منبع غیر سانسور شده ای بود ک��ه ارزش خوان��دن در زن��دان را

  3داشت.
 آلن بادیو، مائوئیست سابق، فعال مبارز کنونی و نیز فیلسوف به یک رابط��ه
شاعرانه و شخصی قدیمی به سنت پل، به کسی که او در «تلش خود در
یافتن یک شخصیت جدید مبارز برای جانشینی لنین ...مراجع��ه م��ی ک��رد»،
اشاره می کند. حواری بادیو، ظاهرا  «پایه های ع�ام» در ن�امه وی ب�ه غلط،
را می نهد: «نه یهودی و نه یونانی، نه برده و نه ازاد، نه مرد و ن��ه زن وج��ود

 اسلوی ژیژک، به نوبه خود تشابه بین پاول و لنین را به شکل س�ه4ندارند»
جفت  راهنما تفسیر می کند: مسیح/پاول، مارکس/لنین و فروید/لک��ان. ام��ا

)،  بح��ث در م��ورد ارزش ه��ای۲۰۰۱( در ب��اره اعتق��ادنکته اصلی وی در کتاب 
اخلقی معتبر اعتقاد  بی قی��د و ش��رط سیاس��ی می باش��د ت��ا م��ذهبی و ب��ا

 «تعلیق مذهبی اخلق» م��ی نامی��دکیرکهگاردهیچ چیزی از جمله آنچه که 
نیز سازش نمی کند. در نتیجه بیرحمی لنین و بنیادگرایان م��ذهبی افراط��ی
به مثابه امری قابل تحسین مطرح می شود. ژی�ژک همچنی�ن ش�یفته کت�اب

 در همی��ن ح��ال،5ای��وب، ب��ه عن��وان «ش��اید اولی��ن نق��د ای��دئولوژی»،  اس��ت.
ی��ک توض��یح از «زن��دگیدر میکائیل هارت و انتونی��و نگ��ری در کت��اب امپرات��ور، 

را به عنوان نمونه مذهبی خفیف تر  سنتانآینده مبارزه جویی کمونیستی» 

2 R. Debray, God: An Itinerary, 2004
3 R. Debray, Critique of Political Reason, 1983
4 Badiou, Saint Paul: the Foundation of universalism, 2003
5 Zizek and Daly, Conversation with Zizek



  یورگن هابرماس نیز با روش اعتدال6فرانسیس از آسیزی، بسط می دهند.
آمیز خود با احترام ب�ه م�ذهب پرداخ��ت: «ت�ا وق��تی ک�ه واژه ه�ای به��تری  در
محیط گفتمان منطقی برای آنچ��ه ک��ه دی��ن می توان��د بگوی��د وج��ود ن��دارد، آن
[دلیل ارتباطی] با پارسا منشی با مذهب همزیستی خواهد داش��ت، ن��ه از

 هابرم�اس ح�تی فرات�ر7آن حمایت می کند و نه  با آن مب�ارزه خواه�د نم�ود.»
، « خ��ود ازانرفته و این ادعا که مفه��وم زب��ان وی و عم��ل و کن��ش ارتب��اطی 

 او می نویسد « ب��رای م��ن،8میراث مسیحیت تغذیه می شود» را می پذیرد.
مفاهیم اولیه اخلق فلسفی... موفق به کشف همه ش��هودی ک��ه در ح��ال
حاض��ر ب��ه ش��کل دقیق��تری در زب��ان کت��اب مق��دس اب��راز م��ی ش��وند، نش��ده

 9است»
هنگامی ک��ه اتح��اد ش��وروی زوال ی��افت، ولفگان��گ فریت��س ه��اوگ فیلس��وف
مارکسیست المانی، یکی از ستایشگران تلش�های رفرمیس��تی گورب��اچف،

نوشته اگوستین ، که گفته می ش��ود در ب��ر شهر خدا مشغول مطالعه کتاب
دارنده افکار بزرگ مذهبی در مورد سقوط رم است، به زبان اصلی، یون��انی،

 هارت و نگری  نیز به همین اثر رجوع نموده، و با یک بند بازی ادیبانه10شد .
عادی  جای پدر کلیسا  را با عضو اتح��ادیه ک��ارگران ص��نعتی جه��ان در اوای��ل
قرن بیستم عوض می کنند(«از این منظ��ر اتح��ادیه ک��ارگران ص��نعتی جه��ان،

 ای��ن ش��یفتگی گس��ترده11بزرگترین پروژه اگوس��تینی دوران م��درن اس��ت»).
نسبت به دین و مثالهای دین�ی، عم�دتا مس�یحی، ممک��ن اس�ت ب�ه عن��وان
شاخصی از یک روحی��ه و ح��الت متن��وع فرهنگ��ی  در نظ��ر گرفت��ه ش��ود، ک��ه
ظاهرا پست مدرنیته به عنوان یک اتیکت خوب به آن خدمت می کند.  آینده
به عنوان الترناتیو محو و یا مبهم می گردد، و آنچه که مهم می گردد ، ریشه
ها، تجربیات و سابقه م�ی باش��ند. ی�ک آم�وزش کلس��یک اروپ�ایی، بل�وغ در
محیط��ی غی��ر س��کولر، و ف��رد میانس��الی ک�ه فاص��له مطمئن��ی از ه��ر گ��ونه
وظایف اعتقادی دارد، مسیحیت را یک تجربه طبیعی تاریخی قاب��ل جس��تجو

و کنکاش  می سازد. 
اخیرا، تری ایگلتون، یک نظریه پرداز سرسخت و مص��ر مارکسیس��ت ادب��ی و
فرهنگی به کاتولیسم چپگرایانه دوران جوانی خود رججعت نموده، ضمن دفاع

6 M. Hardt and Negri, Empire, 2000
7 Habermas, Religio and Rationality, 2002
8 Ibid, 160
9 Ibid, 162
10  W. F. Haug, personsl communication.
11 M. Hardt and A. Negri, Empire



از مس��یحیت در مقاب��ل ی��ورش الح��ادی ، در پ��ژواک الهی��ات ره��ایی بخ��ش
امریکای لتین، به نگارش در مورد عیسی مسیح و تعالیم وی از نقط��ه نظ��ر

12مسأله انقلب اجتماعی می پردازد.

 این س�بک دین�ی  قاب�ل ت�وجه در می�ان بخش�ی از چ��پ روش��ن فکر اروپ�ا، ب�ا
پ���ردازش گس���ترده رولن���د ب���وئر در م���ورد «مارکسیس���تهای انجیل���ی» و
مارکسیستی که با مذهب دست و پنجه نرم می کنند- از گرامشی و بل��وخ

13گرفته تا ایگلتون و ژیژک- تقویت شده  است. 

 آینده گرایی آمریکایی
در ای��الت متح��ده بس��یار م��ذهبی ت��ر، هیچگ��ونه چرخ��ش م��ذهبی قاب��ل
مقایسه ای به چشم نمی خورد. در آنجا کم و بیش کتاب مقدس به انحص��ار
راست در آمده است، هر چند ک��ه  هن��وز چ��پ آفریق���ایی-امریکایی واعظ��ان

 مانن��د،سیاسی قدرتمن��دی چ��ون جس��ی جکس��ون و روش��نفکران م��ذهبی
  خطاب می کند، دارد.14کرنل وست که خود را  «مسیحی چخوفی»

در حالی که چپ اروپایی به نشانه های مسیحی گذش��ته رج��وع م��ی کن��د،
رفقای آمریک��ایی آن ه��ا بی��ش از همیش��ه ب��ه چش��م ان��دازهای بس��یار ک��وته
م��دتی ک��ه چ��پ امریک��ای ش��مالی هرگ��ز ب��دان بط��ور خوش بین��انه ای نگ��اه
نمی کرد، با کنجکاوی چشم می دوزد. اگر چ��ه بعض��ی از به��ترین ای��ده ها در
م��ورد انتظ��ارات این��ده، ه��م ی��ورش پس��ت مدرنیس��تی و ه��م فروپاش��ی
کمونیسم را از سر گذرانده، و خود را در شکل یک آینده گرایی جدی��د نش��ان
می دهد. این شامل دو جریان قابل توجه می گردد، که جالب توجه ترین آن
ن��وعی اتوپیس��م جدی��د اس��ت، و دوم��ی  سیس��تماتیک و مکاش��فه ای و

پیامبرانه.
در ده��ه گذش��ته، دس��ته ای از متفک��ران رادیک��ال امریک��ا، فراس��ت نق��ادانه و
انرژی خلق خود را به سوی اتوپی چرخاندن��د. انچن��انکه فردری��ک جیمس��ون
این امر را در مقاله  استادانه خود در همین زمینه  عنوان می کن��د؛ در حی��ن
انتظار برای ظهور اشکال جدید نیروه��ای سیاس��ی، «هی��چ الترن��اتیوی ب��رای
اتوپی وجود ندارد»؛ او با درخشندگی نقادانه مخصوص به خ��ود، فض�ل و ح�د

12 See his «Lungig, Flailing, Mispunching», London review of books
13 R. Boer, Christian of Heaven: on Marksism and Theology
14 G. Yancy, ed., Cornel West: A Critical Reader



وس��یع ارتباط��ات خ��ود، ب��ه تحلی��ل ف��انتزی اتوپی��ایی و نوش��تار اتوپی��ایی م��ی
 نقش حی��اتی سیاس��یدارای یک جیمسون عنوان می کند، اتوپی 15پردازد.
 دگرگ��ونی ود  «از این نظر ک��ه آن م��ا را دقیق��ا  مجب��ور ب��ه تمرک��ز ب��ر خ��واست
 [اتوپیایی] می کند: ی�ک تفک�ر و عب�ادت ب�ر آنچ�ه ک�ه در ح�ق خ�ودت گسس

16غیرممکن و غیر قابل اجراست».

جیمس��ون فق��ط آخری��ن ش��ارح در ی��ک جرق��ه تماش��ایی از اتوپیس��م خلق
و او با تمرکز بر ات��وپیکه یک قطب محسوب می شود؛ آمریکایی می باشد،

«م��ورد طل��ب»،  «گسس��ت» آین��ده آن و اش��کال ادب��ی ان، فرات��ر از هم��ه
داس��تانهای علم��ی تخیل��ی م��ی رود. در ی��ک نم��ونه ک��امل  متف��اوت دیگ��ری،
جامعه شناس اریک اولین رای��ت، ی��ک پ��روژه اتوپی��ایی واقع��ی را در س��الهای

 طراح�ی رادیک�ال مهندس�یب�زرگ ب�رای یک شرکت جمعی با ایجاد ، ۱۹۹۰
 راه اندازی کرد؛ یک تمی که ت��ا ح��دی،اجتماعی و اقتصاد رسمی و نظارتی

متفاوت از جیمسون است اما نه انقدر که سبک  و منابع ش��ان ح��اکی از آن
باشد. هر دو آن ه��ا مج��ذوب تخی��ل اتوپی��ایی هس��تند، یک��ی ب��ه عن��وان  ی��ک
تحلیلگر داستانهای تخیلی، و دیگری به عنوان نویسنده و م��روج داس��تانهای
(اجتماعی) علمی تخیلی. تاکنون، پروژه اتوپیای واقعی پنج کتاب را منتش��ر
کرده است، در حالی که خود رایت پسگفتارهای استراتژیک بلند پروازانه ای
می نویسد که در آنه��ا خواه��ان درک سوسیالیس��م «ب��ه مث��ابه ی��ک الترن��اتیو
برای س�رمایه داری، ب�ه عن��وان ی�ک پروس�ه  توانمن�دی اجتم�اعی در مقاب�ل
دولت و اقتصاد»، است؛ این آثار به مثابه تجسم اتوپیای واقعی منتشر م��ی

 17شوند.
با وجود گام بلند و موضع سرسختانه خود در برابر باد مخالف زمانه، طراح��ی
پروژه، مخصوصا  در نظ��ر س��اکنان ش��مال اروپ��ا،  ت��ا ح��دی عجی��ب بنظ��ر م��ی
رسد.  بخش�های اقتص�ادی، ب�ا تش�بیهات ان�تزاعی اش�ان ح�ول ی�ک ج�امعه
سعادتمند و بطور کلی پرهیز از یک تفک��ر اس��تراتژیک در ب��اره اینک��ه  چگ��ونه
جامعه موجود را می توان تغییر داد، اتوپیایی کلسیک محسوب م��ی ش��وند.
اما انها، از سوی دیگر، اغلب در اهداف خود، بطرز قابل ملحظه ای میانه رو
و یا  محت��اط هس��تند. از همی��ن رو مثل  ج��ان روم��ر ی�ک ط��رح مبتکران��ه ب�رای

15 F. Jameson, Archaeologies of the Future.
16 Ibid., 232
17 Cohen and J. Rogers, Associations and Democracy; Equal Shares: Making Market 

Socialism Work; Bowles and H. Gintis, Recasting Egditarianism,...Wright, Compass 
Points, New left Review.



سوسیالیسم کوپنی، یک ج��امعه ب��ازار ک��ه در آن حق��وق م��الکیت ب��ه ش��کل
سهام ک��وپنی ب��ه ش��هروندان بزرگس��ال اعط��ا م��ی ش��ود،  ارائه م��ی ده��د.
همزمان او در می یابد که تقلید از شیوه موج��ود ب��از توزی��ع مالی��ات در ش��مال
اروپا بیش از حد رادیکال  است :« من شک دارم که جوام��ع ب��زرگ، در ط��ول
عمر ما، به بازتوزیع در آمد از طریق مالیات بدان شکلی که در اروپای شمالی

 در یک جلد دیگر، که ب�ه ط�رح در آم�د پ�ایه و ب�ه18مرسوم است، رأی دهند».
«کمک های اهدایی» ب��رای هم��ه جوان��ان اختص��اص ی��افته اس��ت، ی��ک نظ��ر
انتقادی (البته امریکایی) با مقایسه این سیستم با ش��یوه موج��ود س��وئدی

توس��عه ی��افته س��زاوار اول��ویتک��امل  چنی��ن ن��تیجه م��ی گی��رد: «دول��ت رف��اه 
 آنچه را که در آمد پایه ق��ادر ب��ه انج��ام،داشتن بر در آمد پایه را دارد چرا که آن

آن نیست، انجام می دهد: ان بر آورده کردن حداقل نیازهای خاص انس��انی
  به عن��وان ات��وپی، جنب��ه سیاس��ی پ��روژه از ای��ن نظ��ر19را تضمین می کند.»

ابتکاری است که آن بطور تئوریک و از طری��ق  نظ��رات متف��اوت، در واق��ع چه��ار
 اع�م از ش�یکاگو ت�ا بنگ�الحزب�ی، دموکراس�ی ه�ای مبتنی برتجربه موجود 

20د.گذار بحث می به را مطرح نموده و ،غربی

جغرافی دان و مورخ شهری دیوید هاروی ب��رای ن��وعی «ات��وپی دی��الکتیکی»
) تلش م��ی کن��د. نظ��رات اس��تادانه آن۲۰۰۰(فضاهای امی��د متهورانه ای در 

ف��رق ف��احش بی��ن دیالکتی��ک ت��اریخی مارکس��ی ق��رن ن��وزدهم وتوض��یح در 
ساختارهای اتوپی��ایی، ممک��ن نیس��ت هم��ه کس��انی راک��ه در اص��ل دلس��وز
هستند، را متقاعد کند. در حالی که جهانی شدنی که ایالت متح�ده مح��ور
آن اس���ت ممک���ن اس���ت «ب���ی نظم���ی» باش���د، اختلف بی���ن وع���ده های
ایدئولوژیکی و تحول اقتص��ادی، ی�ا «مش�کلت»  ایج�اد ش�ده توس�ط ت�أثیرات
خارجی بازار، به سختی تضاد ب��ه معن��ای مارکس��ی وابس��تگی س��اختاری و

 ب�ا ای��ن ح�ال، در اینج��ا «ص��حت»21همچنین ناس��ازگاری را ایج��اد م��ی کنن��د.
تئوریکی کمتر مورد نظر است. هاروی، که هنوز با افتخار کاپیت��ال م��ارکس را
آموزش می دهد، چند اصل جالب اتوپیایی را برای یک «معمار شورش��ی ب��ر

 الهام گرفته از بلمی، ارائه۲۰۲۰سر کار»، و پیاده روی اتوپیایی در بالتیمور 
  در تاریک تری��ن22می دهد، که او به طور خود انتقادی در ان درنگ می کند. 

18 J. Roemer, «A Future for Socialism», in Equal Share
19 B. Bergmann, «A Swedish Style Welfare State or Basic Income? Which Should Have 

Priority?»
20 See Fung and Wright, Deeping Democracy»
21 D. Harvey, Spaces of  Hope
22 See S. Buck Morss, Dreamworld and Catastrophe



اوقات خود، مارکسیسم اروپای مرک��زی ی��ک ش��اهکار منحص��ر بف��رد در تفک��ر
اتوپیایی و «اگاهی متصور» را وقتی ایجاد کرد، که ارنس��ت بل��وخ کت�اب س�ه

، هر چند که آن خیلی زودتر نوش��ته ش��ده۱۹۵۴ را در سال  اصل امیدجلدی
ب��ود، منتش��ر ک��رد. اگ��ر چ��ه، در زمین��ه حاض��ر، ای��ن ژان��ر در قس��مت ش��رقی

اقیانوس اطلس هنوز به شکوفایی نرسیده است.
، وقتی که اکثر مردم به هنگام بح��ث «انتق��ال»،افکارش��ان۱۹۹۰در سالهای 

به تغییر اروپای شرقی از سوسیالیسم به سرمایه داری معطوف می ش��د،
از بینگ هامپتون در نیویورک این پیام آم��د ک��ه در واق��ع جه��ان در ح��ال گ��ذار از
سرمایه داری به چیز دیگری، که ویژگی آن نامش��خص ب��ود، پی��ش م��ی رود.

 ، ادع��ا ک��رد«م��ا در گ��ذار از نظ��ام جه��انیتخیلگرای��انام��انوئل والرش��تاین در 
موجود، جهان اقتصادی سرمایه داری، به سیستم یا سیس��تم های جه��انی

 اثری است که هدف آن «ارزی��ابی هوش��یارانه،؛ تخیلگرایاندیگری هستیم»
عاقلنه و واقعی از سیستم های اجتماعی جهان،  محدودیت های ممک��ن، و

 23حورزه های باز آن ها برای خلقیت انسانی» اعلم گشت.
جیووانی اریگی،البته پس از بینگ هامپتون، یک پروژه م��وازی را ه��دایت ک��رد
که به نتای��ج مش��ابه، ه��ر چن��د چش��مگیرتر، رس��ید. در ق��رائت خ��ود از تاری��خ
سیستم جهانی، اریگی سه نتیجه را برای «بحران ج��اری ش��یوه انباش��ت»

 اول، که «مراکز قدیمی» تاریخ سرمایه داری را از «طریق24محتمل دانست.
تشکیل یک امپراتوری واقعی جهانی» خاتمه می دهند؛ دوم، اینکه یک پلی��س

جهانی جدید ظهور می کند اما فاقد «حالت و توانایی های جنگی» لزم است، و در
نتیجه  «سرمایه داری («ضد بازار») پژمرده می گردد»؛ و نهایتا  سوم،

«تاریخ سرمایه داری» بخاطر سوختن در «خوف (یا جلی) افزای��ش خش��ونت،
بپایان می رسد».  در این دیدگاه، عنصر مهم جهان-سیس���تم  نق��ش هژم��ونی
۱۹۷۰اقتصادی و همچنین سیاسی است. هژمون فعلی، ایالت متحده از سالهای 
به بعد در حال افول بوده است. همچون گذش��ته، گس��ترش م��الی کن��ونی

سرمایه داری نشانی ب�ر و ی�ا وس�یله ای ب��رای بح��ران عمی�ق هژم�ونی جه�ان-
سیستم  است. سرمایه داری از دو جه��ت تهدی�د م��ی ش��ود: از طری�ق تق��ویت
طولنی مدت قدرت کارگران بخاطر جهانی شدن و قطبی گشتن، و نیز از طریق

تضعیف دول و کاهش ظرفیت انان برای حفاظت از سرمایه و میانجیگری اجتماعی؛
دول���تی(انچه ک��ه والرش��تایندر نتیجه بی اعتباری و عدم مشروعیت رفرمیسم 

23 I. Wallerstein, Utopistics, T. Hopkins and I. Wallerstein, The Age of Transitions 
Trajectory of the World System

24 G. Arrighi, The Long Twentieth Century



«لیبرالیسم» می نامد).
بن�ا ب�ر والرش��تاین، مکانیس��م اص��لی ک��ه ب��ه س��رمایه داران توان�ایی مح��دود
نم��ودن «فش��ار سیاس��ی» منت��ج از رون��د ت��اریخی سکولریس��تی در جه��ت
افزایش قدرت طبقه کارگر، از طریق دموکراتیزه شدن و کانالهای دیگ��ر،  داده
است، این امر بوده است که « این بخشها ب��ه ن��احیه ه��ای دیگ��ر در اقتص��اد
جهانی که بطور متوسط کشورهای با دس��تمزد پ��ایین هس��تند، جابج��ا م��ی
شوند» . اما «امروز مشکل این است که پس از پانصد سال، جاهای بیس��ار

از در اینجا والرشتاین تحریف جدیدی   25کمی برای این جابجایی وجود دارد»
 روزا لوکزامب��ورگ در م��ورد فروپاش��ی کاپیتالیس��م ارائه م��ی۱۹۱۳اس��تدلل 

دهد: «سرمایه داری به سازمانهای غیر سرمایه داری اجتماعی برای تنظیم
توسعه خود نیاز دارد، [اما] آن  هر نهادی که به تنهایی می تواند هس��تی او

 در آن زم��ان، لوکزامب��ورگ در فک��ر ح��وزه26را تضمین کند، را هضم می کن��د».
های غیر سرمایه داری ب��ه مث��ابه ب��ازار ه��ای لزم  ص��ادرات و ب��ه عن��وان ارائه

دهندگان مواد غذایی ارزان بود.
 ب��هنسبتهیچکدام از این تزها  بطور وسیع، علیرغم  احترام فکری  عمومی 

نویسندگانش، مورد قبول حتی جناح چپ واق��ع نش��د. ملم��وس تری��ن بح��ث،
اما بسختی قابل قبول، این قضیه است که ب�ا تض�عیف ق�درت ای�الت متح�ده
بعد از دوران اوجش، س��رمایه داری جه��انی دچ��ار بح��ران سیس��تماتیک م��ی

 اریگی کمتر از همیشه پیامبرانه می نماید،جیووانیگردد. این فرموله بندی 
و  احتمال ادامه هژمونی پست-امریک��ایی ب��ا ادام��ه اوجگی��ری چی��ن و ظه��ور
هند به عنوان یک بازیگر بزرگ، بی��ش از پی��ش محتم��ل م��ی نمای��د. چ��وب دو
امدادی  اهمیت غلبه تاریخی  هژمونی سرمایه داری همچنان دست بدس��ت

اینکه اس��تدللی غی��ر قاب��لبجای دست فرناند براودل رسید- به می گردد-و 
نفی گردد؛ برای مخاطبانی که (هنوز)  قانع نشده اند، آثار تطبیقی جیووانی

)۱۹۹۹ر (هرج و م��رج حک��ومت در نظ�ام جه��ان معاص��اریگی و بورلی سیلور، 
درانتقالت هژمونیکی مجموعه ای از گزاره های قابل قبول در مورد پیامدهای
احتمالی ی��ک انتق��ال جدی��د را ن��تیجه می گیرن��د، ب��دون آنک��ه اختت��ام  اجب��اری

 والرشتاین به چشم ان�داز بلن�د م�دت خ��ود27سرمایه داری را پیش بینی کنند.
 تحلی��ل وی ب��ر مع��ادلتروش��ناییگی��ر ک��رده اس��ت، ام��ا ب��ه نظ��ر می رس��د 

سیاسی جهانی در بیست سال آینده متمرکز شده باشد، تا اینک�ه انق�راض

25 I. Wallerstein, The Decline of American Power
26 R. Luxenburg, The Accumulation of Capital
27 R. Brenner and D. Harvey Tracking Global Turbulence” NLR 20



 در مقایسه ، سمیر امی��ن اقتص��اددان مص��ری در کت��اب اخی��ر28سیستماتیک.
ی�ک تحلی�ل هوش�یارانه جه�انی ب�ا ی�کدر فرای هژمونی ایالت متح�ده؟خود 

برن��امه ژئواس��تراتژیکی چپگرای��انه اس��ت. ق��دم نه��ایی از سیس��تم جه��انی
سرمایه داری به جغرافیای سیاس�ی و اقتص�ادی، فق��ط توس�ط مرح�وم ان�دره
گوندر فرانک، که در طی طول عمر خود یک ب��دعت ک��ار علم��ی و ب��ت ش��کن

 «بهتر است (سرمایه داری) را فراموش کنیم و بهشده است:بود، برداشته 
29موشکافی خود در باره واقعیت تاریخ جهانی ادامه دهیم». 

برگرفته از:
یوران تربورن، بخش کوچکی از کتاب: از مارکسیسم به پست-مارکسیسم.

Göran Therborn, From Marxism to Post-Marxism, p 138-148

28 See Wallerstein ”Entering Global Anarchy”, NLR 22 and 40
29 Andre Gunder Frank, ReOrient.
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