کارگاه دیالکتیک:

رویکردی ژاپنی به مراحل توسعهی سرمایهدارانه
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فصل اول :مقدمه

رابرت آلبریتون
برگردان :مانیا بهروزی

یادداشت مترجم:
از آنجا که رویکرد رابرت آلبریتون 2به نظریهی مارکس در امتداد »رویکرد اونو-سکین« جتتای دارد ،شتتناخت دقیقتتتر
جهتگیری پژوهشی وی در مطالعات مارکسی نیازمند آشنایی با خطوط اصلی دیدگاههای اونتتو و ستتکین نستتبت بتته
نظریهی مارکس است .با اینکه خود آلبریتون این تبار فکری را بهروشنی در آثارش )برای مثال در همین کتاب و نیتتز
در کتاب» :دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی («3بیان و برجستتته میکنتتد ،شتتاید اشتتارهی بستتیار فشتتردهای بتته
رویکرد اونو-سکی نن برای خوانندهی ناآشنا با این زمینهی نظری مفید باشد ،یا حداقل انگیزهی بیشتری برای خوانتتتدن
متن حاضر ایجاد کند .4رویکرد نظری اونو-سکین مبتنی بر یک بازستتازی از کاپیتتتال متتارکس بتتر مبنتتای دیالکتیتتک
سرمایه در یک جامعهی »سرمایهداری ناب« است؛ یعنتتی بازستتازی پتتویش دیتتالکتیکی ستترمایه در شتترایطی آرمتتانی
)جامعهای با مناسبات کام ل
ل »شیواره شده«( ،که در آن منطق اقتصادیی سرمایه )خود-ارزشافزاییی ارزش( بهتمامی بر
موانع بیرونیی پیشرویی خود فایق آمده است .تحت چنین شرایطی )یا در این سطح تجرید( پویش سرمایه در کاپیتتتال،
بهپیروی از دیالکتیک »مطلق« در علم منطق هگل )خود-پتتویی و ختتود-تحققبخشتتی( ،در قتتالب تحتتول دیتتالکتیکیی
 .1متن حاضر برگردان فصل اول از کتاب زیر است:
)در دست ترجمه توسط همین قلم( Robert Albritton, 1991: A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development.
 .2استاد بازنشستهی علوم سیاسی در دانشگاه یورک – کانادا.
 .3رابرت آلبریتون» :دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی«؛ برگردان :فروغ اسدپور؛ نشر پژواک.۱۳۹۴ ،

 .4علوه بر کتاب پیشگفته ،خوانندهی علقهمند را به مقالتی ارجاع میدهم که در تارنمای »کارگاه دیالکتیک« در معرفی مکتب اونو و
رویکرد اونو-سکین انتشار یافتهاند:

توماس سکین » :مکتب اونو :مشارکتی ژاپنی در اقتصاد سیاسی مارکسی«؛ برگردان :مانیا بهروزی.

گفتگو با توماس سکین» :مقدمهای بر رویکرد اونو-سکین«؛ برگردان :محمد عبادیفر )قسمت اول  /قسمت دوم(.

ماکوتو ایتو » :رشد و گسترش علم اقتصاد مارکسی در ژاپن«؛ برگردان :مانیا بهروزی.

و نیز مقالهی زیر در تارنمای پراکسیس:

ک سرمایه :تفسیری اونویی« ،برگردان :آیدین ترکمه.
توماس سکین» :دیالکتی ی
1

مقولت بنیادی اقتصاد سرمایهداری بازسازی میشود) .اونو نخستین کسی بود که در راستای ارائهی ختتوانش ویتتژهی
خود از نظریهی مارکس به چنین کاری دست زد ، 5و شاگرد وی سکین هم سالها بعد ضمن معرفی رویکتترد اونتتو بتته
دنیای غیرژاپنی و بسط نظریات وی ،نسخهی جامعتری از دیالکتیک سرمایه 6ارائه کرد( .همهی این تمهیدات نظتتری
ش خود )یعنی گرایشها
برای آن است که به سرمایه امکان داده شود تا همچون »سوژهای خود-پو« منطق درونیی پوی ی
و سازوکارهای بنیادین خود( را »آزادانه« )در غیاب سازوکارهای واقعنی اما مختلساز( بتتازگو کنتتد .چنیتتن رویکتتردی،
ضمن پرتو افکندن بر شیوهی ارائهی مارکس و موضوع/مضمون کانونیی کاپیتال ،به شناسایی دقیقتتتر قانونمنتتدیها و

گرایشهای درونمانندهی سرمایه منجر میشود .اما رویدادها و روندهای دنیای واقعی )جهان تاریخیی ستترمایهداری(
صرفلا بازتاب کمابیش سادهای از منطق سرمایه نیستند و لذا فهم بسندهی آنها بر پایهی کاربست بیواسطهی قوانین
سرمایه ممکن نیست .بر این اساس ،رویکرد اونو-سکین بر ضرورت بهکارگیریی »سطوح سهگانهی تحلیل« بتترای فهتتم
واقعیت تاریخی سرمایهداری تأکید میورزد؛ روشی که در آن دانش ژرفتر از منطق ستترمایه )در ستترمایهداری نتتاب(،
یعنی مجردترین سطح تحلیل ،همچون راهنمای روند تحلیل در دو سطح دیگر )سطح میانی و سطح تتتاریخی( عمتتل
میکند.
در سطح میانیی تحلینل سازوکارها و گرایشهای عایم »فرا-اقتصادیی« همپیوند با مسلطترین ااشکال انباشت ستترمایه در
دورههای نسبتلا بلند تاریخی نظریهپردازی میشوند؛ نظیر شکلبندیهای دولت ،رویههای حقوقی-قتتانونی و رونتتدهای
عام سیاسی ،کارکردهای ایدئولوژی ،شیوههای عام رابطهی کار-سرمایه و اشتتکال کلن مبتتارزهی طبقتتاتی ،جنستتیت،
بومشناسی/اکولوژی ،مذهب و غیره( .بر همین اساس ،تاریخ سرمایهداری بهچند مرحلهی اساسی دورهبنتتدی میشتتود
)از این رو نظریهی سطح میانی را »نظریهی مراحل« نیز میگویند( .البته نحوهی این تقسیمبندی نزد اونتتو ،ستتکین و
آلبریتون قدری از هم متفاوت است :در حالیکه اونو ستته متترحلهی اصتتلی مرکانتلیستتم ،لیبرالیستتم ،و امپریالیستتم را
برمیشمارد ،و سکین کمابیش در چارچوب همین دستهبندی سرمایهداریی پس از پایان جنگ اول جهانی را در حتتال
دگردیسی )و انحراف نسبی از بنمایهی منطق برسازندهی خود( میانگارد ،آلبریتون مرحلهی چهارمی را وارد تحلیتتل
میکند کتته آن را »متترحلهی مصتترفگرایی« مینامتتد .امتتا ستتومین ستتطح تحلیتتل )تحلیتتل تجربتتی-تتتاریخی( ،کتته
انضمامیترین سطح از سطوح سهگانهی تحلیل است ،از یکسو پیچیدهتریین چالش تحلیلی است )بهواستتطهی تلقتتی
ناهمارز و ناهمسط یح سازوکارهای مختلف و درهمتنیدگی آنها با متغیرهای گوناگون و غیرایستای اجتماعی و نیز امور
تصادفی( ،و از سوی دیگ نر غایت تحلیل است؛ چرا که بناست در پیونتتد بتتا پرستتشهای مشتتخص و دادههتتای تجربتتی
مرتبط ،دستمایهی شناخت ما از جهان پرتکاپوی انسانی و پشتوانهی کنش دگرگونساز و رهاییبخش قرار گیتترد .در

اینجا در پیوند با حوزهی مورد کنکاش در هر زمینهی اجتماعی-تتتاریخیی مشتتخص ،دستتتاوردهای دو ستتطح تحلیلتتی
پیشین همچون ابزارهای نظری برای فهم دادههای تاریخی-تجربی به خدمت گرفته میشوند.
اهمیت کار پژوهشی آلبریتون را میتوان در قالب محورهای همبستهی زیر برشمرد :مشارکت نظری متتؤثر در معرفتتی
درخویر رویکرد اونو -سکین به فضای مارکسپژوهشی غربی و نشتتاندادن دللتهتتای ایتتن رویکتترد نظتتری بتترای فهتتم
دقیقتر روش مارکس ،بازسازی و گسترش خلقانهی نظریهی مارکس ،و کاربست تحلیلی موثرتر آن؛ بستتط نظتتریهی
5. Kozo Uno, 1980 (1964): Principles of Political Economy; Theory of a Purely Capitalist Society (Trans. by T.
)Sekine
6. Thomas T. Sekine, 1986: The Dialectic of Capital. A Study of the Inner Logic of Capitalism.
Thomas T. Sekine, 1997: An Outline of the Dialectic of Capital, 2 volumes.
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سطح میانی اونو )و سکین( ،از جمله و بهویژه در کتاب حاضر7؛ کاربست دستاوردهای نظری رویکتترد اونتتو-ستتکین در
مواجههی انتقادی با بخشی از دیدگاههای رایج در فضای اندیشگانی چتتپ مارکستتی و غیرمارکستتی .در همین راستتتا،
آلبریتون در آثار خود ضمن تعامل انتقادی با اندیشمندان معاصتتیر »دیالکتیتتک جدیتتد« و غنابخشتتیدن بتته بحثهتتای
مربوط به دیالکتیک ،نقدهایی جدی بر دیدگاههای لوکاچ ،آلتوسر ،دریدا ،مکتتتب فرانکفتتورت ،مکتتتب تنظیتتم و غیتتره
طرح میکند )درعین بازشناسی دقیق دستاوردهای نظری هر یک از آنهتتا( .ایتتن نقادیهتتا را نبایتتد صتترفلا بهمنتتزلهی
نقدهای پراکندهای در بستر برخوردهای نظریی متعارف و گریزناپذییر رویکردهای متفاوت تفسیری )بتته آرای متتارکس(
تلقی کرد؛ چراکه آلبریتون از دل این نقدها و با تأکید ویژه بر مفهوم »هستیشناسی یکتای سرمایه« )رجوع کنید بتته
فصل دوم کتاب »دیالکتیک و واسازی … «( میکوشد ضرورت بازنگری در مبانی علتتم اجتمتتاعی موجتتود را برجستتته
سازد .از این منظر ،به باور من آنچه آرای آلبریتون و تلشهتتای نظتتری وی را در ختتور تتتوجه و پیگیتتری میستتازد،
امکاناتی است که چارچوب نظری وی )در امتداد رویکرد اونو-ستتکین( بتترای کاربستتت منستتجم و نظاممنتتد نظتتریهی
مارکس در فهم پیچیدگیهای جوامع معاصر )نظیر درهمتنیدگی سازوکارهای اقتصادی و فرا-اقتصادی در بستر پویش
تاریخی سرمایهداری( فراهم میآورد  ،بیآنکه به دام انواع تقلیلگراییهای رایج در کاربست نظتتریهی متتارکس گرفتتتار
شود؛ در عینی حال ،باز بودن این رویکرد نظری )بهویژه در رابطه با تحلیلهتتای تتتاریخی( ،ضتتمن گشتتودگی بتته روی
برآوردها و دادههای تجربی ،گونهای از پویش فکری و نظری را میطلبد که خواهنتتاخواه در مغتتایرت بتتا بتواره کتتردن
نظریه )از جمله نظریهی مارکس( قرار میگیرد )و از ایننظتتر بتتا مفهتتوم باستتکاریی »بعتتد گتتذرای شتتناخت« همستتاز

میشود(.

فرازی از یکی از نوشتههای آلبریتون 8شاهد خوبی برای این مدعاست:
» بهنظر میرسد که بهسرعت درحال نزدیکشدن به یک تقتتاطع تتتاریخی هستتتیم ،جتتاییکه بازاندیشتتی ژرف و
بنیادی در اقتصاد ضروری خواهد شد .نیل به این هدف ،برخلف رویکرد صوری به دانش ،که مشخصهی ]علتتم[
اقتصاد جریان اصلی است ،نیازمند یک رویکرد دیالکتیکی است .دیالکتیک بهطور ریشهای اندیشهی اقتصادی را
به روی بررس یی مناسبات میان امر اقتصادی و امر غیراقتصادی ،بین امر کمی و امر کیفی ،بین امر تجربی و امتتر
هنجاری ،بین سطوح مجردتر تحلیل و تاریخ ،بین نظریههای اقتصتتاد سیاستتی و نظریههتتای مربتتوط بتته ستتوژه
میگشاید .و خوید دیالکتیک البته یک روششناستتیی حاضتتروآماده )هماننتتد صتتورتگرایی  formalismاقتصتتاد
جریان اصلی( نیست؛ بلکه یک روششناسی پیچیده و چندببعدی است که به روی گسترهی وسیعی از تفاسیر و
کاربستها گشوده است […] .برخلف صتتورتگرایی اقتصتتاد نئوکلستتیک کتته اقتصتتاد را بهبخشهتتای کوچتتک
پارهپاره میکند و بدینترتیب آن را از تاریخ و حیات اجتماعی جتتدا میستتازد ،رویکردهتتای دیتتالکتیکی بیشتتتر
همهجانبه/کلگرا )(holisticتت و یکپارچهساز )(integrativeتت هستتتند […] .گرچتته همهی اقتصتتادداناین سیاستتیی
مارکسی رویکردی دیالکتیکی اقتباس نمیکنند ،با اینحال ،میان دیالکتیک و اقتصاد سیاسی مارکسی تناسب و
همسنخ یی معینی وجود دارد ،چون هر دوی آنها برآنند که میانجیهایی برای پیوند دادن امر اقتصتتادی بتتا امتتر
غیراقتصادی ،و نظریهی مجرد با تحلیل تاریخی پرورش دهند .همهی مولفان ]در این مجموعهمقالت[ کاپیتتتال
مارکس را »بهمعنایی« ) (in some senseدیالکتیکی میدانند ،این »بهمعنایی« باید مورد تأکید قرار گیرد ،چرا
 . 7البته آلبریتون با فروتنی علمی )و واقعبینانهای( سهم خود در پژوهش مربوط به نظریهی مراحل )نظریهی ستتطح میتتانی( را تنهتا گتتامی
مقدماتی در بسط نظریهای میداند که کوزو اونو پیشتر خطوط کلی آن را )گیریم بهگونهای نهچندان جامع( ترسیم کرده بود:
Kozo Uno, 2016 (1964): The Types of Economic Policies Under Capitalism. Trans. by T. Sekine (Edited by J. Bell).
 .8برگرفته و برگردان از مقدمهی آلبریتون بر کتاب )مجموعهمقالت( زیر:
Robert Albritton & John Simoulidis (eds), 2003: New Dialectics and Political Economy.
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که دامنهی این مواض نع از باور به اینکه تنها نظریهی سرمایهداری ناب میتواند بهطور دقیقی دیالکتیکی باشتتد،
تا این عقیده که شیوهی تفکر دیالکتیکی میتواند برای هر ابژهی شناختی بهکار گرفته شود ،تفاوت دارد.
اگر کاپیتال واجد یک منطق است و منطق آن بهمعنایی دیالکتیکی است ،در اینصورت این پرسش که چگتتونه
میتوان نظریهی مجرید منطق سرمایه را به تاریخ پیوند داد ،به موضوع فوقالعاده مهمی بدل میشود«.

از میان آثار آلبریتون 9علوهبر کتاب »دیالکتیک و واسازی … « )و نیز معدودی مقاله و یتتک مصتتاحبه( ،کتتتاب
دیگری هم به فارسی ترجمه شده است ،10که میتوان آن را نوعی تحلیل تاریخی در حتتوزهای معیتتن و بستتیار
مهم )چرخههای سرمایهدارانهی صنعت غذایی( تلقی کرد .کتاب حاضر )»رویکردی ژاپنی به مراحل توستتعهی
سرمایهدارانه« ( ۱۹۹۱ ،ضمن پرداختن به پیشزمینههای نظری برآمده از رویکرد اونو-سکین ،بهطور مشتتخص
به نظریهپردازی در خصوص سطح میانی تحلیل )نظریهی مراحل( اختصاص دارد و از اینجهت ،خوید آلبریتون
نیز آن را بنمایهی سهم نظری خود در گسترش رویکرد اونو-سکین میشمارد.
فصلهای ترجمهشده از کتاب حاضر در نوبتهای متوالی در همین تارنما منتشر خواهند شد .نیازی به گفتتتن
نیست که بازخوردهای نقادانهی خوانندگان ،خواه برای دامنزدن به مضمون بحثهای طرحشده در این کتاب،
و خواه برای بهبود نارساییهای ترجمه ،بسیار مغتنم و درخور قدردانی خواهند بود.
م .ب / .اسفند ۱۳۹۵

***

 . 9کتابهای آلبریتون و مجموعهمقالتی که وی در ویراستاری و انتشار آنها مشارکت داشته است ،بهترتییب زمانی عبارتند از:
A Japanese Reconstruction Of Marxist Theory, 1986.
A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development, 1991.
A Japanese Approach To Political Economy; Unoist Variations (with Thomas T. Sekine), 1995.
)ترجمهی فارسی :فروغ اسدپور( Dialectics and Deconstruction in Political Economy, 1999.
Phases of Capitalist Development;Booms, Crises and Globalizations (with M. Itoh, R. Westra & A. Zuege), 2001.
New Dialectics and Political Economy (with John Simoulidis), 2003.
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رویکردی ژاپنی به مراحل توسعهی سرمایهدارانه
رابرت آلبریتون

فصل اول :مقدمه
پس از ابراز شیفتگی اولیه نسبت به ]دیدگاههای[ آلتوسر و این مدعای او در دههی  ۱۹۶۰که کاپیتایل مارکس اثتتتری
پایهای در بنیانگذاری یک علم جدید بود ،گرایش بسیاری از مارکسیستها )و به ویژه پسا-آلتوسریها( آن بوده است
که با سرعیت هرچه تمام ،و عمومتتا بتتا نیتمنتتدیی نجتتات مارکسیستتم از اقتصتتادگرایی/اکونومیستتم ،از ایتتن ادعتتا روی
برگردانند ] .[۱تلشهای متعدد و متنوعی برای پاکسازیی پیکرهی مارکسیسم از ]شرر[ اقتصادگراییی اهریمنتتی انجتتام
شده است .برخی از آنها سازنده بودهاند و قدرت تحلیلی نظریهی مارکسیستی را ارتقتتا دادهانتتد ،در حتتالیکه برختتی
دیگر ،فرآیند پاکسازیی مارکسیسم را با چنان رویکرد تکساحتی و تقلیلگرایانهای به پیش بردند که پتتس از حتتذف
سویههای اقتصادگرایی از آن ،دریافتند که چیزی از مارکسیسم باقی نمانده است» .اقتصادگرایی« به چنتتان ناستتزایی
بدل شده و دامنهی واکنشها علیه آن به چنان مرزهایی رسیده است که من مایلم -با قدری بیم و هراس -بگویم کتته
اندکی اقتصادگرایی هم چیز بدی نیست.
من در کتاب قبلیام» ،یک بازسازی ژاپنی از نظریهی مارکسیستی« ،در اینبتتاره قتتدری بحتتث کتتردهام .بتته رغتتم هتتر
نارساییی احتمالی در صورتبندیهای نظری آلتوسر ،ادعای نقلشده از او اساسلا درست است» :کاپیتال متتارکس اثتتری
پایهای در بنیانگذاری یک علم جدید است« .جایی که من با آلتوسر به اختلف میرسم در نحوهی فهم او از کاپیتال
و نیز درک او از علم است .در کتاب یاد شده ،بر مبنای رهیافت کوزو اونو 11اقتصادداناین سیاسیی ژاپنی ،کوشیدم نشان
دهم که حفظ سویهی علمی کاپیتال ،در عین پرهیتتز از تقلیلگرایتتیی اقتصتتادی )و ذاتگرایتتی در معنتتای وستتیعآن(
امکانپذیر است .کلید دستیابی به این امر ،رویکرد »سطوح تحلییل «12اونو به اقتصادسیاسیی مارکسی است ].[۲
بر اساس رهیافت اونو ،اقتصاد سیاسیی مارکسی میتواند به طتتور ثمربخشتتی بتته ستته ستتطح از تحلیتتل تقستتیم شتتود:
نظریهی یک جامعهی سرمایهداریی ناب؛ نظریهی مراحل توسعهی سرمایهداری؛ و تحلیل تاریتتخ ستترمایهداری ]در هتتر
ص خود نهایتلا متکی بر تاریخ است .نظریه]پردازیی[ سرمایهداری
جامعهی معین[ .هر یک از این سطوح ،به شیوهی خا ی
ناب از آن رو امکانپذیر میشود که سرمایه بهواسطهی منطق خاص خود ،گرایتتش بتته نابستتازی ختتویش در ]رونتتد[
تاریخ دارد و تا میزان معینی در این مسیر پیش میرود .نظریهی مراحل ضروری است ،چتتون منطتتق درونتتی ستترمایه
بخشا بر تاریخ تسلط دارد ،و در نتیجه ،در سطح انضمامیتر تحلیل ،منطتتق درونتتی ستترمایه بایتتد بتته اشتتکایل کیفتتیی
متفاوتی از انباشت سرمایه ،متناسب با مراحل مجزای توسعهی سرمایهداری برگردانده/ترجمه شود .بهبیتتان دیگتتر ،در
11. Kozo Uno
12. levels of analysis
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سطح نظریهی مرحله ،قانون اقتصادیی مجرید سرمایهداریی نانب از سوی مناسبات اجتماعی و نیروهای مولید هر شتترایط
معیین تاریخی ،به مجموعهی انضمامیتری از عوامل اقتصادی ،ایدئولوژیک ،قتتانونی و سیاستتی تحتتول مییابتتد ،کتته در
تعامل متقابل با یکدیگرند .سرانجام ،در حالیکه نظریهی مرحلنه نوع یا شکیل سرشتنمای انباشت ستترمایه بتترای یتتک
مرحله ]ی معین[ را مفهومپردازی میکند و اثرات آن را بررسی میکند ،تحلیل تاریخنی مسیر واقعیی تغییر تتتاریخی را
مورد مطالعه قرار میدهد ،که خطوط کلی بررسی آن در دو سطح پیشیین نظریه فراهم شدهاند.
به باور من ،بخش بزرگی از اقتصادگرایی )اکونومیسم( که مارکسیستها علیه آن واکنش نشتتان میدهنتتد ،برآمتتده از
یاعمایل افراطیی قانون مجرد اقتصادی )کاپیتال مارکس( بر تاریخ است .از ایننظر ،اقتصادگرایی عبارت از گرایشی استتت
که تاریخ را تابعی از قوانین مجرد اقتصادی یا ساختارهای اقتصادی میسازد .دیگران نیز به چنیتتن درکتتی رستتیدهاند.
برای مثال ،ای .پ .تامپسون 13در اینباره چنین نوشته است:
» مشکل ،همچنانکه به قدر کافی دربارهی آن بحتتث کردهایتتم ،حرکتتت از چرخههتتای ستترمایه بتته ]ستتوی[
سرمایهداری اس ت؛ از یک شیوهی تولید تجریدی ،کتته در ستتطح بتتالیی مفهتتومپردازی شتتده و در درون آنن
جبرگرایی همچون ]امری[ مطلق ظاهر میشود 14به ]سوی[ تعینهای تاریخی .ایتتن امتتر بهمنتتزلهی یاعمتتایل

فشارهای برآمده از منطق یک فرآیند ،به ]گسترهی[ فرآیند بزرگتری است« ].[۳
اگرچه دیگران هم خصلت مسالهسایز ] [problematicرابطهی میان سطوح منطقتتی و تتتاریخی )میتتان منطتتق درونتتی
سرمایه و تاریخ سرمایهدای( را تصدیق کردهاند ،اما فقط اونو و پیروان او بودنتتد کتته در جهتتت ایجتتاد یتتک چتتارچوب
تحلیلی مناسب در این زمینه بیشترین پیشروی را داشتهاند؛ چارچوبی که حداقل ما را قادر سازد صورتمستتاله را در
شکل قابل حلی طرح نماییم .پس اگر اقتصادگرایی را ناشی از حرکت بسیار سادهانگارانه از ضرورت قانون اقتصادی به
سمت تاریخ بدانیم )گو اینکه تاریخ ،امر تصادفی ناب 15نیست(؛ و ارادهگرایی را نیتتز ناشتتی از تلقتتی قتتانون اقتصتتادی
بهمنزلهی بیان مستقیمی از مبارزهی طبقاتی بدانیم ،اجتناب از هر دوی اینها نیازمنتتد رویکتتردی استتت کتته فضتتای
نظری کافی برای توسعهی میانجیهایی فراهم کند که امر اقتصادی را به امر ایتتدئولوژیک ،قتتانونی ،و سیاستتی پیونتتد
میدهند ،همچنانکه امر منطقی را نیز به امر تاریخی پیوند میدهند .و مساله تنها باقیگتتذاردن فضتتای نظتتری کتتافی
نیست ،بلکه یافتن راهی در این فضا نیز خود بخشی از مساله است؛ راهی کتته بتته طتتور قانعکننتتده و دقیقتتی ستتطوح
تحلیل را به هم مرتبط سازد .نهتنها ضروری است که تعاملت میان منطق اقتصادی یک جامعهی سرمایهداری نتتاب و
رویههای ایدئولوژیک ،حقوقی و سیاسی ،که در سطح نظریهی مرحله نسبتلا خودمختار میشوند ،به فهم درآیند ،بلکتته
همچنین میباید مناسبات میان دو سطح بالتر تجرید با سطح تحلیل تاریخی به فهم درآیند.
در این نقطه ،خواننده بیگمان دربارهی خصلت سطوح سهگانهی تحلیل و راوابط درونی ]میان[ آنها ستتردرگم شتتده
است .از اینرو ،مثال مشخص زیر را به عنوان سرمشقی ابتتتدایی بتترای فهتتم منظتتورم مطتترح میکنتتم .گتتاهی اوقتتات
فمینیستها منتقد کاپیتال مارکس هستند ،چون ]از دید آنان[ در این کتتتاب کتتار ختتانگی ،بازتولیتتد زیستشتتناختی
13. E. P. Thompson
14. determinism appears as absolute
15. pure contingency
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)بیولوژیکی( و سایر قلمروهای اجتماعی که »پرسش زنان« را پیش مینهند نادیده گرفته شده است .با این حال ،اگتتر
کاپیتال را بهساین کوششی اولیه در نظریهپردازیی سرمایهداری ناب درک کنیم ،در اینصتتورت کتتار ختتانگی و بازتولیتتد
زیستشناختی در محدودهی بحث آن جای نمیگیرند؛ بدین دلیل که در ایتن ستطح از نظریته ،دغتدغهی اصتتلی متا
نسبت به جامعه صرفلا تا جایی است که جامعه تنها از طریق تأثیرات منطیق کالیی-اقتصادنی بازتولید میشود .در یتتک
جامعهی سرمایهداری ناب ،مناسبات مستقیم انسان با انسان وجود نتتدارد؛ مناستتبات اجتمتتاعی تنهتتا تتتا جتتایی درک
میشوند که تماملا توسط کالها میانجیگری شوند و حرکت کالها ]نیز خود[ از سوی منطق سرمایه ،که سرگریم بسط
مداوم خویش است ،هدایت میگردد .این مفروضایت مربوط به جامعهی ناب سرمایهداری ممکن استتت بستتیار ستتاده و
تکساحتی به نظر برسند ،اما پاسخ من آن است که این تکساحتی بودنن ناشی از خود سرمایه است .متتا چیتتز بستتیار
مهمی از این امر میآموزیم .از آنجا که سرمایه با منطق درونی خودنش کتتار ختتانگی و بازتولیتتد زیستشتتناختی را بتته
حاشیه میراند ،نظریهپردازی منطق درونی سرمایه هم میبایست آنها را از این قلمروی تحلیلی بیرون بگتتذارد ]و بتته
سطوح دیگر تحلیل بسپارد[.
گفتن اینکه کار خانگی و بازتولید زیستشناختی باید از نظریهی سرمایهداری ناب بیرون گذاشته شوند ،به معنای آن
نیست که آنها باید از اقتصاد سیاسیی مارکسی کنار گذاشتتته شتتوند .آنهتتا میتواننتتد و میبایستتت بخشتتا در ستتطح
نظریهی مرحله ،و به طور کاملتری در سطح تحلیل تاریخی مورد بررسی قتترار گیرنتتد .در واقتتع ،فهتتم کتتاملتیر ایتتن
مقولت در سطوح اخیر نیازمند آن است که آنها را ]موقتا[ از بالترین سطح تجرید کنار بگذاریم .یک نظریهی روشن
و منسجم )(coherentتت دربارهی منطق درونی سرماینه پیششرطی است برای فهم آنکه چگونه این منطتتق بتتر ستتایر
حوزههای زندگی اجتماعی )از قبیل دولت ،مناسبات جنسیتی ،بومشناسی یا مذهب( تأثیر میگذارد .از این رو ،مساله
آن نیست که آیا کار خانگی باید در اقتصاد سیاسی مارکسی وارد شود یا نه؛ بلکه پرسش اساسی ایتتن استتت کتته ایتتن
مقوله در چه سطوحی ]از تحلیل[ میتواند به طور ثمربخشتری مورد مطالعه قرار گیرد.
در کتاب »یک بازسازی ژاپنی از نظریهی مارکسیستی« تمرکز اصلی من بر روی نظریهی جامعهی ناب سرمایهداری و
دللتهای معرفتشناسانهی رویکرد سطوح تحلییل اونو بوده است .بستتیاری از خواننتتدگان از اینکتته در ایتتن کتتتاب از
قانون ارزش بر مبنای آثار مارکس ،اونو و سکین دفاع شده است استقبال کردند .با این حال ،باید اذعان کنم که بحث
من از نظریهی مرحله ]سطح میانی از سطوح سهگانهی تحلیل[ در آن کتاب ،صرفا در حد طرح خطتتوط مقتتدماتیی آن
بوده است تا بتوانم اهمیت آن را در رویکرد سطوح تحلیل نشان دهم .نظریهی مرحله ،حلقهی میانجیی بستتیار مهمتتی
است که نظریهی ناب و تحلیل تاریخی را به هم پیوند میدهد .بدون توجه کافی به نظریهی مرحلتته ،رویکتترد ستتطوح
تحلییل اونو به گرایشی صوری )فرمالیستی( برای جداسازیی منطق درونیی سرمایه از تحلیل تاریخی و تفکر استتتراتژیک
بدل میشود .با وجود اینکه اونو قطعلا چنین قصدی نداشته است ،اما این امر تا حدی در میان پیروان اونو در ژاپن رخ
داده است ،که پیش از هر چیز ناشی از نادیده گرفتتتن ]اهمیتتت[ نظتتریهی مراحتتل استتت .از دیتتد متتن ،کتتار اونتتو در
نظریهپردازی سرمایهداری ناب بهقدری قدرتمند است که تنها نیازمند ]اندکی[ پالیش و گسترش است؛ با اینکه کتتار
اونو و بهطور کلی مکتب اونو در زمینهی نظریهی مرحله هنوز از مرحلهی آغازین فراتر نرفته است .در دفاع از پیتتروان
ژاپنی مکتب اونو باید تصدیق کرد که صورتبندی نظریهی مرحله به شدت دشوار و پیچیده است؛ طوریکه در درون
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ک موجود جای نمیگیرد )چون مبحثی میانرشتهای 16است( ،و در نتیجه ،بسیاری از اختلفتتات
چارچوبهای آکادمی ی
و تنوعات ]در تدوین این صورتبندنی[ محتمل است .همهی اینها خود دلیلی است بر اهمیت اقتتدام بتترای توستتعهی
طرحهای مقدماتیی بهجایمانده از اونو در زمینهی اسکلتبندی نظریهی مرحله .بر این باورم که در این موقعیت زمانی
مهمترین راه برای پیشببرید میراث اونو آن است که تلش قابلتوجهی در جهت توسعهی نظریهی مرحله صرف گتتردد.
امیدوارم که این کتاب کمک کند تا نیروهای بیشتری بهسمت پرورش گفتمانهایی غنی در زمینهی مراحل توسعهی
سرمایهداری متمرکتتز شتتوند .بتتا در نظتتر داشتتتن اینکتته نظتتریهی مرحلتته بنتتا بتته متتاهییت ختتود بستتیار پیچیتتدهتر و
میانرشتهایتر از آن است که یک شخص بهتنهایی بتواند چیزی بیش از یتتک گتتام کوچتتک در جهتتت برستتاختن آن
بردارد ،من این کتاب را در جایگاهی نزدیک به نقطهی شرویع این پتتروژه]ی جمعی[ میبینتتم .تصتتور میکنتتم ممکتتن
است راههای بهتر و ثمربخشتری برای برساختن نظریهی مرحله وجود داشتته باشتتد کته در انتظتار مفهتومپردازی از
سوی دیگراناند .برای من ،مهمتر آن است که خوانندگان ]با خواندن این کتاب[ ضرورت نیتاز بته یتک نتتوع نظتریهی
مرحله را تصدیق کنند ،تا اینکه با صورتبندی خاص من در اینباره توافق داشته باشند .در واقع ،جدا از طرح قلمروی
هدف و چشمانداز این پروژه ،صورتبندی این کتاب از نظریهی مرحله بسیار طرحوار ،کلی و فشرده هستند .قصد متتن
آن است که طرحی اجمالی دربارهی چگونگی تدویین نظریهی مرحله و نحوهی دنبال کردن چنین مسیری ارائه کنم.
از آنجا که سراسر این کتاب تلشی برای ترسیم نظریهی مرحله و نشان دادن کاربستپذیری و ستتودمندی آن استتت،
در این سرآغایز کار ]مقدمهی حاضر[ ،از این امر اجتناب میکنم کتته استتتدلل مفصتتلی دربتتارهی اهمیتتت و ضتترورت
نظریهی مرحله عرضه کنم .بلکه ،در اینجا تنها به ذکر دو دلیل مقدماتی دربتتارهی ضتترورت چنیتتن نظتتریهای بستتنده
میکنم :نخست آنکه ،نظریهی مرحله به حفظ تمامیت درونتتی و وضتتوح »قتتوانین حرکتتت ستترمایه« کمتتک میکنتتد،
بدینطریق که همهی مناسبات اجتماعیی شیواره نشده را از این قوانین بیرون میگذارد .دوم آنکه ،نظریهی مرحله بتتا
قادر ساختن ما به اجتناب از اکونومیسم و تقلیلگرایی ،کاربست ]صحیح[ این منطیق مجرد اقتصتتادی را میتتانجیگری
میکند.
انرژی فکریی اونو عمدتا بر ]پرورش[ نظریهی سرمایهداری ناب تمرکز یتتافت ،آنچتته وی »شتتالودهی اقتصتتاد سیاستتی«
مینامید ،و همین تمرکز از سوی بسیاری از پیروان او نیز ادامه یافت ] .[۴دلیل عمدهی تداویمیابیی تمرکز مطالعاتی بر
این کانون نظری ،بهطور ساده ساختار مدرن رشتههای آکادمیک بوده است .مکتب اونو در سیطرهی چارچوب فراگیتتر
دانشکدههای اقتصاد باقی ماند ،و بهطور طتتبیعی بتتدین ستتمت گرایتتش یتتافت تتتا قتتانون مجتترد اقتصتتادی در ستتطح
سرمایهداری ناب را به تنها مشغلهی نظریی خود بدل سازد .با تمرکز شمار زیادی از پژوهشگران مکتب اونتتو بتتر روی
نظریهی یک جامعهی سرمایهداری ناب ،این سویه از رهیافت اونو بهطور عمدهای تصحیح و تکمیتتل شتتده و گستتترش
یافته است .آثار یکی از پیروان اونو ،توماس سکین 17بهطور ویژهای تأثیر بستتیار زیتتادی بتتر ]ختتط ستتیر نظتتری[ متتن
گذاشت .سکین در اثر دو جلدی خود ،با عنوان »دیالکتیک ستترمایه ،«18بتته بررستتی منطتتق دیتتالکتیکی همبستتته بتتا
نظریهی اونو در باب سرمایهداری ناب )و نیز کاپیتال مارکس ،که پایهی کار اونو بوده است( میپردازد .او از این منطیق
16. interdisciplinary
17. Thomas T. Sekine
18. Thomas T. Sekine, 1986: The Dialectic of Capital. A Study of the Inner Logic of Capitalism.
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دیالکتیکی در برابر انواع رویکردهای جایگزیین مدرن به نظریهی اقتصادی )نظیر رهیافت اقتصتتادی ستترافایی (19دفتتاع
میکند و آخرین دستاوردهای ریاضیاتیی علم اقتصاد را برای توضیح و تبیین این نظریه به کار میگیرد ].[۵
درحالیکه تردیدی در اینباره نیست که تمرکز عمدهی اونو و پیروانش بر روی قانون مجرد اقتصادی بوده است ،مایل
نیستم این برداشت را القاء کنم که آنان در رابطه با نظریهی مرحله چیزی ننوشتهاند .برای مثال ،اونتتو کتتتابی بتتا ایتتن
عنوان نگاشته است» :انواع سیاستگذاریهای اقتصادی تحت نظام سرمایهداری .«20اما حتی خود اونتتو ایتتن کتتتاب را
صرفلا بهساین یک گام آغازین کوچک و جزئی بهسمت برساختن نظریهی مرحله تلقی کرده است:
» تکمیل نظتتریهی مرحلتته ،طتتوریکه بتوانتتد میتتان نظتتریهی نتتاب اقتصتتادی و تحلیتتل انضتتمامی-تتتاریخی
میانجیگری کند .… ،نیازمند وارد کردن دانش تخصصی مربوط به حوزههای مطالعاتی دیگری ،بهجز اقتصاد
سیاسی ،به همراه دانش حقوقی و علوم سیاسی است« ].[۶

اونو در این گفتاور ند خصلیت میانرشتتتهای نظتتریهی مرحلتته را نشتتان میدهتتد ،کتته در عینحتتانل تصتتدیقی استتت بتتر
محدودیتهای کتاب خود او که اساسلا بر سیاست اقتصادی متمرکز است .به نظر من ،اونو در طترح مقتتدماتی ختود از
نظریهی مرحله ،تأکید بسیار زیادی بر سیاست اقتصادی میگذارد؛ اگر چه احتمتالل بایتد تصتدیق ک رد کته او از تترم
»سیاست اقتصادی« معنای بسیار وسییع آن را در نظر داشته است .و سرانجام اینکه ،شواهد موجود نشان میدهند که
اونو بر این باور بوده است کته نظتریهی مرحلته ختواه بترای ق درت و انستجام نظتریهی مارکسیستتی ،و ختواه بترای
ش عملنی اهمیتی حیاتی دارد .او در اینباره چنین مینویسد:
میانجیگری بین نظریه و کن ی
» در واقع ،نادیدهگرفتن نظریهی مرحله نهتنها انسجام نظریهی اقتصادی ناب را تباه میسازد ،بلکه همچنین
وظایف مشخص حزب سیاسی مارکسیستی را تماملا تعریف ناشده باقی میگذارد« ].[۷

یک فرض اساسی در این کتاب آن است که منطق درونتتی ستترمایه ،همچنتتانکه نخستتتین بتتار از ستتوی متتارکس در
کاپیتال برجسته شد و سپس ]نظریهپردازیی آن[ از سوی اونو و سکین بسط و ارتقاء یافت ،باید برسازندهی سنگ بنای
اقتصاد سیاسی مارکسی باشد .بررسی تفصیل یی این موضوع در کتاب قبلی من انجام شده است و در اینجا به تکتترار آن
نخواهم پرداخت .نتیجهای که به آن رسیدم آن بود که نظریهی جامعهی سرمایهداری ناب همچون مخرنی است که به
میانجی آن میتوانیم به نظریهی صحیحی در علوم اجتماعی دست یابیم .ارائهی نظریهی مارکسیی قانون ارزش یا دفاع
از اعتبار آن آشکارا فراتر از چشمانداز این کتاب خواهد بود .اگر اشتیاقی در این جهت وجود دارد ،هیچ جایگزینی جتتز
مطالعهی سه جلد کاپیتال وجود ندارد .ترجمهی سکین از اصول نظری رهیافت اونو 21کوتاه و قابل خواندن ،و بنابراین
ش در کتتتاب »طرحتتی از دیالکتیتتک
کمتر هراسآور است .تصور میکنم قویترین و تاثیرگذارترین شرح از قتتانون ارز ن
سرمایه« نوشتهی توماس سکین 22قابل دسترسی است ،کتته در آن ستتکین اساستتلا رهیتتافت اونتتو را پتتالیش کتترده و

گسترش میدهد .از آنجا که من در این کتاب بر نظریهی مرحلتته متمرکتتز ختتواهم بتتود) ،و از آنجتتا کتته قتتانون ارزش
هستهی اصلی نظریهی یک جامعهی سرمایهداری ناب است( میکوشم قتتانون ارزش را تنهتتا تتتا جتتاییکه بتترای فهتتم
19. sraffian
20.Kozo Uno, 2016 (1964): The Types of Economic Policies Under Capitalism. Trans. by T. Sekine.
21. Kozo Uno, 1980: Principles of political Economy: Theory of a Purely Capitalist Society.
22. Thomas T. Sekine, 1986: An Outline of the Dialectic of Capital.

9

برساختین نظریهی مرحله مطلقلا ضروری است ،شرح دهم.
به موازات پیشروی ما در این کتاب ،ماهیت نظریهی مرحله ،بهمنزلهی یک سطح تحلیل میانی ،روشنتر خواهتتد شتتد.
بهعنوان برآوردی اولیه ،نظریهی مرحله نوعی تارییخ بسیار ستتاختارمند 23استتت ،کتته از منظتتر منطتتق درونتتیی ستترمایه
نگاشته میشود .چنین تاریخی به مطالعهی توالی رویدادهای تاریخی ،بهنحتتوی در ختتود و معطتتوفبه ختتوید آنهتتا،24
نمیپردازد ،بلکه میکوشد از آنها نوعع شاخص و سرشتنمایی 25از انباشت سرمایه را استخراج کند ،که کانونیترین و
ک مربوط به آن را نیز در بر میگیتترد .فراینتتد استتتخراج ایتتن پویاییهتتای
حیاتیترین حمایتهای سیاسی و ایدئولوژی ی
ساختاریی کلیدنی توسط منطق درونی سرمایه هدایت میشود .نکتهای که ممکن استتت تنتتاقضآمیز بهنظتتر برستتد آن
است که نظریهی مرحله ،تحلیلی تاریخی است که ]به شیوهای[ چنان ساختاری انجام میشود ،که خوید تغیییر تاریخی
به پسزمینه رانده میشود .تغییر تاریخی بهعنوان یک هتتدف مطالعتتاتیی معطتتوفبه ختتود 26پژوهتتش نمیشتتود ،بلکه
بهمنظور توضیح و روشنسازیی نظریهای از انواع مجرد 27مورد بررسی قرار میگیرد .پس نظریهی مرحله کوششی است
برای فهم و برجستهسازی نوعع خصلت شاخصی که انباشت سرمایه در یک مرحلهی معین از تاریخ سرمایهداری واجد
آن است .در این سطح از نظریه ،تلش نمیشود که خاستگاه این نوع از فرآیند انباشت ،نحوهی تحول آن به نوع دیگر
انباشت ،یا تأثیرات واقعی این فرآیند بر ]سپهر[ تاریخ بررسی شوند )چون مطالعهی تحول تاریخی در ستتطح نظتتریهی
مرحله انجام نمیگیرد ،بلکه متعلق به سطح تحلیل تاریخی است( .بهبیانی فلسفیتر ،نظریهی مرحله پیش از هر چیتتز
تحلیل زمانیی یک شیوهی عمل 28یا یک پویاییی تاریخیی ویژهی انباشت سرمایه است .این ویژگی ،نظریهی مرحله را در
سطحی متمایز از تحلیل تاریخی مینشاند ،که ]این یک[ اساسلا با خاستگاهها ،انکشافها و پیامدها ،و یا بهطور کلی ،با
تغیینر در همهی ابعتتاید آن ستتر و کتتار دارد .بنتتابراین ،بتترای مثتتال ،نظتتریهی متترحلهی مربتتوط بتته دورهی ستتوداگری
)مرکانتلیسم( در جستجوی گونهای از انباشت سرمایه است که سرشتنمایی این مرحله از تاریخ باشتتد ،یعنتتی دورهای
که سرمایهی تجارنی مسلطترین شکل سرمایه بوده است .انباشت سرمایهی سوداگرانه بسطیافتهترین نموید عینی خود
را بین سالهای  ۱۷۰۰تا  ۱۷۵۰در انگلستان مییابد .پس ،بهکمک نظریهی جامعهی نتتاب ستترمایهداری ،مجردتریتتن
انواع ) (typesتت نظریهی مرحلهی ]مربوط به[ دوران سوداگری ،از این دورهی زمانیی خاص در تاریخ انگلستان استتتخراج
میشوند.
هدف محوری این کتاب آن است که خطوط کلی نظریهی مرحله ر ا از حدود قرن نوزدهم تا زمان حاضر ترسیم نماید .
بهدنبال این مقدمه ،برای شرح انواع کلی نظریههای مورد استتتفاده در رویکتترد ستتطوح تحلیتتل ،بهترتیتتب فصتتلهایی
دربارهی نظریهی ناب ،نظریهی مرحله ،و تحلیل تاریخی میآیند .این فصلها ]در کنار هم[ یک چارچوب تحلیلی بنتتا
میکنند که در فصلهای بعدی در تحلیل هر یک از مراحتتل چهارگتتانهی توستتعهی ستترمایهداری ،یعنتتی ستتوداگری،
لیبرالیسم ،امپریالیسم ،و مصرفگرایی ،بهکار گرفته میشود ] .[۸هر یک از مراحل یادشده ،موضوع یکی از فصتتلهای
پنجم تا هشتم است .در پی آنها و در بخش پایانی کتاب دو فصل کوتتتاه میآینتتد :یکتتی بهاختصتتار بتته گرایشهتتای
23. a highly structural history
24. In and of themselves
25. a characteristic type
26. for its own sake
27. a theory of abstract types
28. modus operandi
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موجود در تمامی مراحل میپردازد ،و دیگری یک جمعبندی کلی است.
با اینکه دربارهی هر مرحله بهتنهایی یک یا چند کتاب میتوان نوشت ،تصور میکنم ارائهی تصویری فشرده و مختصر
از هر مرحله و کنار هم آوردن آنها ]در قالب این کتاب[ نیز کاری قابل توجیه است .چون بتتا ایتتن کتتار هتتم ضتترورت
برساختن یک تصویر کلی برآورده میشود ،و هم ضرورت ارائهی نظریهای که این تصویر کلی را ستاختارمند میستازد.
نظریهی مرحله در این نقطه چنان ضعیف است که لزم است تأکید اصلی بر نظریهی پایهای باشد؛ حتی اگر این کتتار
به معنای کاستن از تحلیل واقعی و جامع هر مرحله باشد .در این کتاب من بتته متترحلهی ستتوداگری تتتوجه بیشتتتری
نشان دادهام؛ چون سوداگری بهعنوان نخستین مرحله ]از مراحل چهارگتتانهی توستتعهی ستترمایهداری[ ،دشتتوارترین و
مناقشهانگیزترین مرحله برای تحلیل است .سرمایهداری در این مرحله هنوز تماملا انکشاف نیافته است و ما اغلب بایتتد
خطوطی را شناسایی و دنبال کنیم که محو یتتا کمرنتتگ شتتدهاند .در متترحلهی ستتوداگری ،در کنتتار بالنتتدگیی کمتتتر
سرمایهداری ،شیوهی تولید سرمایهداری هنوز تسلط چندانی بر زندگی اجتماعی نیافته است ،طوری که خطوط حتتک
شده از سوی سرمایهداری بر سپهر زندگی اجتماعی اغلب بسیار مبهم و ناروشناند .برای مثال ،اگر چه در ایتتن دوران،
سرمایهی تجاری/سوداگران نه بخش مسلط سرمایه است ،ثروت کلی بزرگتر در تصتتاحب صتتاحبان زمیتتن ]زمینداران[
است .از این رو ،اگر چه بازرگانان بخش مسلط سرمایه را اداره میکنند ،اما آنها به لحاظ سیاستتی طبقهی مستتلط را
تشکیل نمیدهند .علوهبر این ،بهلحاظ امکانات درونی شیوهی تحقیق ،از دید من مفیدتر آن است که حداقل یکتتی از
این مراحل به طور عمیقتری مورد بررسی قرار گیرد ،تا به منزلهی رهیافتی نمونه برای پیشروی در تدوین نظتتریهی
مرحله بهکار گرفته شود.
حداقل در سه مرحلهی نخست من از رهیافت اونو پیروی میکنم )او باور نداشت که مرحلهی چهارمی در کار است( و
از همان نامگذاری او استفاده میکنتتم» :مرکانتلیستتم«» ،لیبرالیستتم« و »امپریالیستتم« .اونتتو بتتدیندلیل از مراحتتل
سرمایهداری اینگونه یاد میکند که از دید او نظریهی مرحله پیش از هر چیز عبارتستتت از مطتتالعهی سیاستتتهای
اقتصادیای که شاخصترین وجه حمایت از انباشت سرمایه در مراحل مختلتتف توستتعهی ستترمایهداری را نماینتتدگی
میکنند .میتوان همچنین این مراحل را »سرمایهداری سوداگرانه«» ،سرمایهداری صنعتی« ،و »ستترمایهداری متتالی«
نامید ،تا بدینطریق به شیوهی عمیل بخش مسلیط سرمایه ارجاع داده شود ] .[۹اما من روش نامگذاریای که پیشتتتر
ذکر کردم را ترجیح میدهم ،چون باور دارم که نظریهی مرحله باید وسیعتر از مطالعهی صریف سیاستهای اقتصادی
باشد .بهطور جایگزین ،نظریهی مرحله باید بهمنزلهی شتتیوهی گستتترشیافتهای از مطتتالعهی سیاستتتهای اقتصتتادی
درک شود ،که افزون بر آ نن شامل مطالعهی ساختارهایی است که در عیین حمایت از سیاستهای اقتصادی ،به اجتترای
این سیاستها نیازمندند .من بدینسمت گرایش یافتهام که نظریهی مرحله را مطالعهای محوری برای درک شیوههای
مشخصهی انباشت سرمایه ببینم ،که در کنار همهی عوامل دیگر ،مجمتتوعهای از سیاستتتهای حمتتایتی اقتصتتادی را
]نیز[ در بر میگیرد .از آنجا که بر آن نیستم بهطور مفصل با نامگذاری مراحل درگیر شوم ،برای مثال تمتتایزی میتتان
اصطلحات »مرحلهی سرمایهداری سوداگرانه« و »مرحلهی سوداگری« قایل نختتواهم شتتد و آنهتتا را در یتتک معنتتا و
معادل یکدیگر به کار خواهم گرفت) .اگر چه همانطور که خواهیم دید برخی از معانی »سوداگری« میتوانند نستتبت
به مقاصد مورد نظر من بدفهمی ایجاد کنند(.
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در مسیر بحثهای کتاب ،روشن خواهد شد که چرا برچسبها و عناوین معینی را بتترای نامگتتذاری مراحتتل ستتهگانه
انتخاب میکنم .اما از همین ابتدا مایلم روشن سازم که با بهکارگیری ترم »امپریالیسم« برای یک مرحلهی مشتتخص،
منظورم آن نیست که سرمایهداری در سایر مراحل تکوین و بالندگی ختتود توستتعهطلب و امپریالیستتتی نبتتوده استتت.
بنابراین ،در دستگاه واژگانی من »امپریالیسم« دو نوع کاربرد دارد :نخست ،در معنای باز آنن به گرایشی عام در سراسر
تاریخ سرمایه اشاره دارد که سرمایه درگیر توسعهطلبی تهاجمی بوده استتت .در معنتتای دوم ،ایتتن تتترم بتته متترحلهی
29

مشخصی از توسعهی سرمایهداری اشاره دارد ،زیرا سرمایه در این مرحله بهطور ویژهای توسعهطلب و گسترشیابنده
بوده است.

زمانی که به مرزهای زمانی جداکنندهی مراحل اشاره میکنم ،همواره باید آنها را مرزهایی تخمینی و نادقیق در نظر
بگیریم .درواقع ،مرزهای زمانی در سطح نظریهی مرحله اهمیت ویتتژهای ندارنتتد؛ چتون آن چیتتزی کته نظریهپتتردازی
میشود ،شیوهی اصلی و محوری انباشت است ،نه توسعهی تاریخی .بهجای آنکه خود را با این پرسش مشغول کنیتتم
که مرحلهی لیبرالیسم دقیقلا در چه زمانی آغاز شتتد و چههنگتتام پایتتان یتتافت ،بستتیار مهمتتتر آن استتت کتته بفهمیتتم
سرمایهداری صنعتی لسهفر ]مبتنی بر تضمین مالکیت خصوصتتی و آزادی اقتصتتاد از دخالتهتتای دولتتت[ نخستتت در
انگلستان دههی  ۱۸۶۰به کلسیکترین شکل خود دستیافت .مرحلهی لیبرالیسم به طور تقریبی از ستتال  ۱۷۷۵تتتا
 ۱۸۷۵امتداد داشته است ،اما این مرحله تنها در انگلستان ربع سوم قرن نتتوزدهم بتته شتتکوفایی کامتتل ختتود رستتید.
مرحلهی سوداگری بهطور تقریبی از سال  ۱۶۰۰تا  ۱۷۷۵جریان داشته است ،و کلسیکترین شکل پدیداری آن بین
سالهای  ۱۷۰۰و  ۱۷۵۰در انگلستان بوده است .مرحلهی امپریالیسم حتتدودال بیتتن ستتالهای  ۱۸۷۹و  ۱۹۴۵برقتترار
بوده است و مهمترین شاخص شیوهی انباشت سرمایه در این دوره با درنظرگرفتن جوامع آلمتتان ،انگلستتتان و آمریکتتا
طی بیستسایل پیش از آغاز جنگ جهانی اول قابل بررسی است .مرحلهی مصرفگرایی بهطور تقریبی از ستتال ۱۹۴۵
تا دورهی حاضر استقرار داشته است و جامعهی آمریکای بیتتن ستتالهای  ۱۹۵۰و  ۱۹۷۰نتتابترین نمتتونهی شتتیوهی
مصرفگرایانهی انباشت سرمایه را عرضه میکند.
برای نظریهی مرحله تصمیمگیری در اینباره اهمیت ویژهای دارد که چه کشور یا کشورهایی مسلطترین و موفقترین
شیوهی انباشت سرمایه را طی یک مرحلهی معین عرضه میکنند؛ چون این نظریه مضمون خود را تتتا حتتد زیتتادی از
بررسی مختصات و روندهای حاکم بر چنین کشورهایی استخراج میکند ،تا نوعی نمونهی الگو-وار 30خلق کند .این به
معنای آن نیست که ابعاد جهان یی انباشت سرمایه نادیده گرفته میشود .از دید من ،فهم ما از انباشت ستترمایه میبایتتد
از دل این مطالعه برآید که سرمایه چگونه در سرزمینهای جغرافیایی مرکز 31فرآیندهای کار و تولید را در خود ادغتتام
میکند )در اینجا روابط تولید اهمیت کانونی دارند( .پس از مفهومپردازی روشن این روابط تولیتتید مرکتتزی ،میتتتوانیم
]نحوهی[ مفصلبندی آنها با ابعاد جهانی انباشت سرمایه را مورد بررسی قرار دهیتتم .بهبیتتان دیگتتر ،درجهی فراملتتی
بودن انباشت سرمایه و اشکالی از بینالمللیشدن که بهخود میگیرد ،وابسته به ]خصلتهای[ روابط تولیدی است کتته
تحت نظریهی مرحله مفهومپردازی شدهاند .تصمیم دربارهی اینکه چه کشورهای معینی بیتتش از همتتنه روابتتط تولیتتد
29. expansive
30. paradigm case
31. core geographical territories
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مرکزی را نمایندگی میکنند ،توسط تحلیل تاریخی پیشیننی به همراه قانون ارزش هتتدایت میشتتود .همگتتان در ایتتن
زمینه اتفاق نظر خواهند داشت که بریتانیا قدرت کاپیتالیستی مسلط در مرحلههای سوداگری و لیبرالیسم بوده است.
تصمیم دربارهی مرحلهی امپریالیسم ،بهدلیل حضور دو قدرت کاپیتالیستیی نوظهور و بهسرعت رو به رشتتد )آمریکتتا و
آلمان( ،و یک قدرت کاپیتالیستی رو به افول )بریتانیا( ،کمتتی دشتتوارتر استتت .بتتا وجتتود اینکتته ممکتتن استتت کمتتی
بحثبرانگیز باشد ،اما من آلمان و آمریکا را به منزلهی کشورهایی معرفی میکنم کتته شتتاخصترین شتتیوهی انباشتتت
سرمایه را در مرحلهی امپریالیسم عرضه میکنند )در میتان ایتن دو ،شتاید آلمتان بته الگتوی نتاب شتیوهی انباشتت
امپریالیستی کمی نزدیکتر باشد( ،اگرچه ]نقش[ بریتانیا نیز نباید نادیده گرفته شتتود .در واقتتع ،فقتتدان یتتک نیتتروی
چیره/هژموین تعیینکننده ،یکی از مشخصههای مهم این مرحله است .سرانجام ،مرحلهی مصرفگرایی ]از ایتتن بتتابت[
کمتر محل مناقشه است ،چرا که آمریکا معرف شیوهی مسلط انباشت سرمایه در این مرحله است.
با اینکه رویکرد اونو به نظریهی مرحله )تا جاییکه متتن درک میکنتتم( رویکتتردی یکتاستتت ،در میتتان مکتتاتب مهتتم
مارکسیسم غربی ،مکتب اونو بیش از همه به مکتب منطق سرمایه 32و مکتب تنظیم 33نزدیک است؛ بدیندلیل که هر
دو مکتیب یاد شده حداقل به درجاتی درگییر پرورش میانجیهایی بین نظریهی منطق درونی سرمایه و تاریخ هستتتند،
و چنین دغدغهای بهنوبهی خود در آنها نسبت به سطوح تحلیتتنل حساستتیت ]نظتتری[ ایجتتاد میکنتتد .بتترای مثتتال،
ص مکتب منطق سرمایه ،چنین استدلل میکند:
یوآخیم هیرش ،34یکی از چهرههای شاخ ی
» شیوهی ارائه در کتاب کاپیتال ،به دلیل سطح تجرید ویژهاش ،نمیتوانتتد بتتدون میانجیهتتای بعتتدی بتترای
پرورش مفهوم دولت مورد استفاده قرار گیرد« ].[۱۰

مکتب منطق سرمایه نیز همانند مکتب اونو اقتصاد سیاسیی مارکسی را بر پایهی منطق درونی ستترمایه بنتتا میکنتتد و
همانطور که گفتاورید بال نشان میدهد ،این مکتتتب بهدرجتتاتی بته ]اهمیتت[ »ستتطوح تجریتتد« و ضترورت ]وجتود[
»میانجیهایی« بین آنها واقف است .نظریهپردازانی چون بلنکه ،یورگنز و کاستندیک ،35هنگامی کتته بتتر ]ضتترورت[
یک »تحلیل شکیل« ) ( form analysisاولیه تأکید میورزند ،حتی به دیدگاه من نزدیکتر میشوند؛ تحلیلی که شکل
اصلی قانون سرمایهدارانه 36و دولت سرمایهداری را از یک شکل کالیی استخراج کند ].[۱۱
مکتب تنظیم همچنین در جستجوی پیریزی میانجیهایی است که قانون اقتصادی مجرد را بتتا شتتیوههای تنظیمتتیی
مشخص ،که ساحت اقتصادی را به ساحتهای سیاسی و ایدئولوژیکی مفصلبندی میکنند ،پیوند میدهند .بر همیتتن
تتنستتتدللمیکنتتد
اساس ،دیویس 37در تحلیل خود دربارهی کتایب »نظریهی تنظیم سرمایهدارانه« )اثر آگلیتا ،(38چنی ا
32. Capital-Logic school

]این حلقهی نظری ،که همچنین تحت نام »استنتاج دولت« ) (Staatsableitungشتتناخته میشتتود ،شتتاخهای از نحلهی آلمتتانی »ختتوانش
جدید مارکس« ) ( Neuen Marx-Lektüreمحسوب میگردد .خاستگاه تاریخی آن بخشتتی از فضتتای آکادمیتتک )و کنشگتتری سیاستتیی(
آلمانغربی در اوایل دههی  ۱۹۷۰بوده است .مولفین شاخص این حلقه عبارتند از :متتولر ،نویستتوس ،بلنکتته ،آلتفتتاتر ،هویستتکن ،هیتترش و
بیبشف/ .م[.
33. Regulation school
34. Joachim Hirsch
35. Bernhard Blanke, Ulrich Jürgens , Hans Kastendiek
36. capitalist law
37. Mike Davis, 1978: Fordism in Crisis; A Review of Aglietta's Régulation et crises du capitalisme.
38. Michel Aglietta, 1979 (1976): A The Theory of Capitalist Regulation: The US Experience (French: Régulation
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که دغدغهی اصلی آگلیتا »فقدان سطحی نظریست که مبارزات طبقاتی را به ابعاد ساختاری آنها در فرآیند انباشت
پیوند دهد« ] .[۱۲در یک معنا ،هدف من نیز همین است؛ گو اینکه روش من برای تحقق این هتتدف متفتتاوت استتت.
شباهت این دو رویکرد بهویژه هنگامی آشکار میشود ،که »فوردیسیم« آگلیتتتا بتتا متترحلهی مصتترفگرایی در رویکتترد
]نظری[ من مقایسه شود.
باب جسوپ 39با ارجاع به مکتب تنظیم و مکتب منطق سرمایه مینویسد:
هر دو مکتب … مفاهیمی را در یک مرتبهی میانی و سطح نهادین ایجاد کردهانتتد؛ هتتر دو مکتتتب بتته جتتای
قوانین مجرد حرکت ]اقتصادی[ ،با مراحل و فازهای توسعهی سرمایهداری درگیرند .هر دو مکتب نسبت بتته
خودمختاری نسبی سپهرهای اقتصادی و سیاسی حساسیت نظری دارند ].[۱۳

اما نظریهی سطح میانی نیازمند روابطی با نظریههای سطوح بالتر و پایینتر ]از خود[ استتت و ایتتن جتتایی استتت کتته
رویکرد اونو به واسطهی شفافیت آن در خصوص سطوح تحلینل جایگاه مهمی مییابد.
در پایان اشارهای میکنم به رابطهی رویکرد اونو ،که من از آن پیروی میکنم ،با رویکرد ضید-ذاتگراییی رادیکال 40که
در میان پساساختارگرایانن تکوین و رواج یافته است .اگر ذاتگرایی بدین معنا باشتتد کتته واقعیتتت را همچتتون تصتتویر
مستقیمی از یک ذات درونی ببینیم )عقلگرایی ،(41یا بدینمعنا که نظریه را همچون تجریدی مستقیم از یک واقعیت
موجود و مستقل در نظر بگیریم )تجربهگرایی ،(42در اینصورت رویکرد من ذاتگرایانه نیست .ذاتگرایی در این معنتتا
شکلی افراطی از شیوهی منطقی-تاریخی است که من در کتاب دیگری به تفصیل علیه آن بحث کردهام .اما اگر ضتتید-
ذاتگرایی بر این مدعاست که ما ]در حوزهی بررسی واقعیت[ هرگز نمیتوانیم هیچ تمتتایزی میتتان ستتاختار عمیتتق و
پدیدار سطحی ایجاد کنیم؛ اگر ]بر این مدعاست که[ همهی فرآینتدهای اجتمتتاعی بهطتور نامحتتدودی توستتط ستتایر
فرآیندهای اجتماعی تعیین میشوند) 43تعین مییابند(؛ و اگر ]بر این باور استتت کتته[ متتا در توضتتیح اجتمتتاعی قتتادر
نیستیم که میان عوامل مهمتر و عوامل کماهمیتتر تمایز قایل شویم ،در اینصورت هواداران رویکرد ضید-ذاتگرایتتی،
به بهایی بسیار گزانف یک معرفتشناسی بسیار پلورالیستی و همستتانگرا 44بنتتا کردهانتتد .بهبیتتان صتتریحتر ،ایتتن نتتوع
معرفتشناسی در بهترین حالت میتواند پارههای منزوی و جدا از هم را بشناسد ،و در بدترین حالت قادر به شتتناخت
هیچ چیزی نیست .بههمین دلیل ،کامل بهجاست که به نسخههای افراطیتری از ضید-ذاتگرایتتی ارجتتاع بتتدهیم کتته
تحت عنوان »هیچ-ندانیگرایی «45ظهور یافتهاند .از جنبههای زیادی این نسخهی تتتازهی ضتتید-ذاتگرایتتنی دیتتدگاهی

بسیار قدیمی است؛ این دیدگاه اساسلا بازگشتی است به نحلهی ]فلستتفی[ هراکلیتتتوس ) ۵۳۶تتتا  ۴۷۰پیشاز میلد(،
که بر این باور بود که هر چیزی ]در جهان[ چنان بهطور پیوسته در حال حرکت و گذر است کتته نتته هویتهتتا ،بلکتته

فقط تفاوتها و تغییرانت واقعی هستند ] .[۱۴نیازی به گفتن نیست که با توجه به چنین معنتتایی از ضتتید-ذاتگرایتتی،
)et crises du capitalisme. L'expériences des Etats-Unis
39. Bob Jessop
40. Rradical anti-essentialism
41. Rationalism
42. Empiricism
43. Overdetermine
44. Egalitarian
45. Know-nothingism
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من با خرسندیی تمانم از درجاتی از ذاتگرایی استقبال میکنم .من بهطور قاطعی باور دارم که ستترماینه دارایی منطقتتی
درونی است که قابل شناسایی است .من با مارکسیستهای ارتدوکس در خصتوص وج ود ایتن منطتق درونتی ]بترای
سرمایه[ توافق دارم ،اما آنها اغلب در مفهومپردازی رابطهی میان منطق درونی سرمایه و تحلیتتل تتتاریخی بتته بیراهه
میروند .این درست همان جایی استتت کته بیشتتتر مشتتکلت در آن واقتتع شتتدهاند .و هنگتتامی کته ایتتن رابطتته را بتتا
خودآگاهی کامنل همچون مسالهای جدی مورد کنکاش قرار میدهیم ،با چالش بزرگ و دشواری مواجه میشویم.
این چالشی است که رویارویی با آن ارزشمند استتت؛ چتترا کتته اگتتر بتتتوانیم از پتتس آن بتتر بیتتابیم ،ستترانجام قتتدرت
توضیحدهندهای را ایجاد کردهایم که بهنظر میرسد اقتصاد سیاسی مارکسی از سرآغاز پیدایش ختتود نویتتد آن را داده
است .ما از اینطریق به شفافیت بینظیری دربارهی ماهیت سرمایهداری دستتت مییتتابیم ،همچنتتانکه بتته شتتفافیتی
دربارهی تأثیرات سرمایهداری بر تاریخ مدرن ،آنچه سرمایهداری با ما کرده است ،و آنچه ما با او کردهایم؛ و سرانجام از
این رهگذر به فهم روشنی دربارهی بدیلهای دموکراتیکتر و انسانیتر نائل میشویم.

* * *
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