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جتتای دارد، شتتناخت دقیق تتتر» سکین-رویکرد اونو« به نظریه ی مارکس در امتداد 2از آنجا که رویکرد رابرت آلبریتون
جهت گیری پژوهشی وی در مطالعات مارکسی نیازمند آشنایی با خطوط اصلی دیدگاه های اونتتو و ستتکین نستتبت بتته

برای مثال در همین کتاب و نیتتز(با اینکه خود آلبریتون این تبار فکری را به روشنی در آثارش . نظریه ی مارکس است
بیان و برجستتته می کنتتد، شتتاید اشتتاره ی بستتیار فشتترده ای بتته») 3دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی: «در کتاب

نن برای خواننده ی ناآشنا با این زمینه ی نظری مفید باشد، یا حداقل انگیزه ی بیشتری برای خوانتتتدن-رویکرد اونو سکی
سکین مبتنی بر یک بازستتازی از کاپیتتتال متتارکس بتتر مبنتتای دیالکتیتتک-رویکرد نظری اونو. 4متن حاضر ایجاد کند

است؛ یعنتتی بازستتازی پتتویش دیتتالکتیکی ستترمایه در شتترایطی آرمتتانی» سرمایه داری ناب«سرمایه در یک جامعه ی 
لل ( یی سرمایه »)شی واره شده«جامعه ای با مناسبات کام یی ارزش-خود(، که در آن منطق اقتصاد به تمامی بر) ارزش افزای

یی خود فایق آمده است یی پیشرو پویش سرمایه در کاپیتتتال،) یا در این سطح تجرید(تحت چنین شرایطی . موانع بیرون
یی)تحقق بخشتتی-پتتویی و ختتود-خود( هگل علم منطقدر » مطلق«به پیروی از دیالکتیک  ، در قتتالب تحتتول دیتتالکتیک

. متن حاضر برگردان فصل اول از کتاب زیر است:  1
Robert Albritton, 1991: A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development. (در دست ترجمه توسط همین قلم)

– استاد بازنشسته ی علوم سیاسی در دانشگاه یورک  کانادا. . 2

.  ۱۳۹۴»؛ برگردان: فروغ اسدپور؛ نشر پژواک، واسازی در اقتصاد سیاسی و دیالکتیک. رابرت آلبریتون: «3
پیش گفته، خواننده ی علقه مند را به مقالتی ارجاع می دهم که در تارنمای «کارگاه دیالکتیک» در معرفی مکتب اونو و. علوه بر کتاب 4

رویکرد اونو-سکین انتشار یافته اند: 
»؛ برگردان: مانیا بهروزی.مکتب اونو: مشارکتی ژاپنی در اقتصاد سیاسی مارکسیتوماس سکین: «

).قسمت دوم/  قسمت اول(محمد عبادی فر : ؛ برگردان»مقدمه ای بر رویکرد اونو-سکینگفتگو با توماس سکین: «
.مانیا بهروزی: ؛ برگردان»رشد و گسترش علم اقتصاد مارکسی در ژاپن: «ماکوتو ایتو
: تارنمای پراکسیسو نیز مقاله ی زیر در 

یک سرمایه: «توماس سکین  آیدین ترکمه. :، برگردان»تفسیری اونویی  :   دیالکتی
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اونو نخستین کسی بود که در راستای ارائه ی ختتوانش ویتتژه ی. (مقولت بنیادی اقتصاد سرمایه داری بازسازی می شود
، و شاگرد وی سکین هم سال ها بعد ضمن معرفی رویکتترد اونتتو بتته5خود از نظریه ی مارکس به چنین کاری دست زد

همه ی این تمهیدات نظتتری).  ارائه کرد6دنیای غیرژاپنی و بسط نظریات وی، نسخه ی جامع تری از دیالکتیک سرمایه
یش خود » پو-سوژه ای خود«برای آن است که به سرمایه امکان داده شود تا همچون  یی پوی یعنی گرایش ها(منطق درون

نی اما مختل ساز» (آزادانه«را ) و سازوکارهای بنیادین خود چنیتتن رویکتتردی،. بتتازگو کنتتد) در غیاب سازوکارهای واقع
یی کاپیتال، به شناسایی دقیق تتتر قانون منتتدی ها و/ضمن پرتو افکندن بر شیوه ی ارائه ی مارکس و موضوع مضمون کانون

یی ستترمایه داری(اما روی دادها و روندهای دنیای واقعی . گرایش های درون ماننده ی سرمایه منجر می شود )جهان تاریخ
صرفلا بازتاب کمابیش ساده ای از منطق سرمایه نیستند و لذا فهم بسنده ی آن ها بر پایه ی کاربست بی واسطه ی قوانین

یی  بر این اساس، رویکرد. سرمایه ممکن نیست بتترای فهتتم» سطوح سه گانه ی تحلیل«اونو-سکین بر ضرورت به کارگیر
،)در ستترمایه داری نتتاب(واقعیت تاریخی سرمایه داری تأکید می ورزد؛ روشی که در آن دانش ژرف تر از منطق ستترمایه 

عمتتل) سطح میانی و سطح تتتاریخی(یعنی مجردترین سطح تحلیل، همچون راهنمای روند تحلیل در دو سطح دیگر 
. می کند

یم  نل سازوکارها و گرایش های عا یی تحلی یی-فرا«در سطح میان هم پیوند با مسلط ترین ااشکال انباشت ستترمایه در» اقتصاد
قتتانونی و رونتتدهای-دوره های نسبتلا بلند تاریخی نظریه پردازی می شوند؛ نظیر شکل بندی های دولت، رویه های حقوقی

سرمایه و اشتتکال کلن مبتتارزه ی طبقتتاتی، جنستتیت،-عام سیاسی، کارکردهای ایدئولوژی، شیوه های عام رابطه ی کار
بر همین اساس، تاریخ سرمایه داری به چند مرحله ی اساسی دوره بنتتدی می شتتود). بوم شناسی/اکولوژی، مذهب و غیره

البته نحوه ی این تقسیم بندی نزد اونتتو، ستتکین و). نیز می گویند» نظریه ی مراحل«از این رو نظریه ی سطح میانی را (
در حالی که اونو ستته متترحله ی اصتتلی مرکانتلیستتم، لیبرالیستتم، و امپریالیستتم را:  آلبریتون قدری از هم متفاوت است

یی پس از پایان جنگ اول جهانی را در حتتال برمی شمارد، و سکین کمابیش در چارچوب همین دسته بندی سرمایه دار
می انگارد، آلبریتون مرحله ی چهارمی را وارد تحلیتتل) و انحراف نسبی از بن مایه ی منطق برسازنده ی خود(دگردیسی 

، کتته)تتتاریخی-تحلیتتل تجربتتی(امتتا ستتومین ستتطح تحلیتتل . می نامتتد» متترحله ی مصتترف گرایی«می کند کتته آن را 
ین چالش تحلیلی است  به واستتطه ی تلقتتی(انضمامی ترین سطح از سطوح سه گانه ی تحلیل است، از یک سو پیچیده تری

یح سازوکارهای مختلف و درهم تنیدگی  آن ها با متغیرهای گوناگون و غیرایستای اجتماعی و نیز امور ناهم ارز و ناهم سط
، و از سوی دیگنر غایت تحلیل است؛ چرا که بناست در پیونتتد بتتا پرستتش های مشتتخص و داده هتتای تجربتتی)تصادفی

در. مرتبط، دست مایه ی شناخت ما از جهان پرتکاپوی انسانی و پشتوانه ی کنش دگرگون ساز و رهایی بخش قرار گیتترد
یی مشتتخص، دستتتاوردهای دو ستتطح تحلیلتتی-اینجا در پیوند با حوزه ی مورد کنکاش در هر زمینه ی اجتماعی تتتاریخ

. تجربی به خدمت گرفته می شوند-پیشین همچون ابزارهای نظری برای فهم داده های تاریخی

مشارکت نظری متتؤثر در معرفتتی: اهمیت کار پژوهشی آلبریتون را می توان در قالب محورهای هم بسته ی زیر برشمرد
یر رویکرد اونو سکین به فضای مارکس پژوهشی غربی و نشتتان دادن دللت هتتای ایتتن رویکتترد نظتتری بتترای فهتتم-درخو

دقیق تر روش مارکس، بازسازی و گسترش خلقانه ی نظریه ی مارکس، و کاربست تحلیلی موثرتر آن؛ بستتط نظتتریه ی

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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ستتکین در-؛  کاربست دستاوردهای نظری رویکتترد اونتتو7، از جمله و به ویژه در کتاب حاضر)و سکین(سطح میانی اونو 
در همین  راستتتا،. مواجهه ی انتقادی با بخشی از دیدگاه های رایج در فضای اندیشگانی چتتپ مارکستتی و غیرمارکستتی

یر  و غنابخشتتیدن بتته بحث هتتای» دیالکتیتتک جدیتتد«آلبریتون در آثار خود ضمن تعامل انتقادی با اندیشمندان معاصتت
مربوط به دیالکتیک، نقدهایی جدی بر دیدگاه های لوکاچ، آلتوسر، دریدا، مکتتتب فرانکفتتورت، مکتتتب تنظیتتم و غیتتره

ایتتن نقادی هتتا را نبایتتد صتترفلا به منتتزله ی). درعین  بازشناسی دقیق دستاوردهای نظری هر یک از آنهتتا(طرح می کند 
یر رویکردهای متفاوت تفسیری  یی متعارف و گریزناپذی ) آرای متتارکس(بتتهنقدهای پراکنده ای در بستر برخوردهای نظر

رجوع کنید بتته» (هستی شناسی یکتای سرمایه«تلقی کرد؛ چراکه آلبریتون از دل این نقدها و با تأکید ویژه بر مفهوم 
می کوشد ضرورت بازنگری در مبانی علتتم اجتمتتاعی موجتتود را برجستتته») دیالکتیک و واسازی … «فصل دوم کتاب 

از این منظر، به باور من آنچه آرای آلبریتون و تلش هتتای نظتتری وی را در ختتور تتتوجه و پی گیتتری می ستتازد،. سازد
بتترای کاربستتت منستتجم و نظام منتتد نظتتریه ی) ستتکین-در امتداد رویکرد اونو(امکاناتی است که چارچوب نظری وی 

اقتصادی در بستر پویش- درهم تنیدگی سازوکارهای اقتصادی و فرا(نظیرمارکس در فهم پیچیدگی های جوامع معاصر 
، بی آنکه به دام انواع تقلیل گرایی های رایج در کاربست  نظتتریه ی متتارکس گرفتتتار) فراهم می آوردتاریخی سرمایه داری

، ضتتمن گشتتودگی بتته روی)به ویژه در رابطه با تحلیل هتتای تتتاریخی(شود؛ در عینی  حال، باز بودن این رویکرد نظری 
برآوردها و داده های تجربی، گونه ای از پویش فکری و نظری را می طلبد که خواه نتتاخواه در مغتتایرت بتتا بت واره کتتردن

یی (قرار می گیرد ) از جمله نظریه ی مارکس(نظریه  هم ستتاز» ببعتتد گتتذرای شتتناخت«و از این نظتتر بتتا مفهتتوم باستتکار
).  می شود

 شاهد خوبی برای این مدعاست: 8فرازی از یکی از نوشته های آلبریتون
به نظر می رسد که به سرعت درحال نزدیک شدن به یک تقتتاطع تتتاریخی هستتتیم، جتتایی که بازاندیشتتی ژرف و«

نیل به این هدف، برخلف رویکرد صوری به دانش، که مشخصه ی [علتتم]. بنیادی در اقتصاد ضروری خواهد شد
دیالکتیک به طور ریشه ای اندیشه ی اقتصادی را. اقتصاد جریان اصلی است، نیازمند یک رویکرد دیالکتیکی است

یی مناسبات میان امر اقتصادی و امر غیراقتصادی، بین امر کمی و امر کیفی، بین امر تجربی و امتتر به روی بررس
هنجاری، بین سطوح مجردتر تحلیل و تاریخ، بین نظریه های اقتصتتاد سیاستتی و نظریه هتتای مربتتوط بتته ستتوژه

یی حاضتتروآماده. می گشاید ید دیالکتیک البته یک روش شناستت قتصتتادا formalismهماننتتد صتتورت گرایی ( و خو
نیست؛ بلکه یک روش شناسی پیچیده و چندببعدی است که به روی گستره ی وسیعی از تفاسیر و) جریان اصلی

برخلف صتتورت گرایی اقتصتتاد نئوکلستتیک کتته اقتصتتاد را به بخش هتتای کوچتتک. […] کاربست ها گشوده است
پاره پاره  می کند و بدین ترتیب آن را از تاریخ و حیات اجتماعی جتتدا می ستتازد، رویکردهتتای دیتتالکتیکی بیشتتتر

ین گرچتته همه ی اقتصتتاد. […] هستتتند)تت integrative(و یکپارچه ساز )تت holistic(ا کل گر/همه جانبه سیاستتی ی دانا
مارکسی رویکردی دیالکتیکی اقتباس نمی کنند، با این حال، میان دیالکتیک و اقتصاد سیاسی مارکسی تناسب و
یی معینی وجود دارد، چون هر دوی آن ها برآنند که میانجی هایی برای پیوند دادن امر اقتصتتادی بتتا امتتر هم سنخ

این مجموعه مقالت] کاپیتتتال. همه ی مولفان [در ش دهندغیراقتصادی، و نظریه ی  مجرد با تحلیل تاریخی پرور
) دیالکتیکی می دانند، این «به معنایی» باید مورد تأکید قرار گیرد، چراin some senseمارکس را «به معنایی» (

. البته آلبریتون با فروتنی علمی (و واقع بینانه ای) سهم خود در پژوهش مربوط به نظریه ی مراحل (نظریه ی ستتطح میتتانی) را تنهتا گتتامی7
مقدماتی در بسط نظریه ای می داند که کوزو اونو پیش تر خطوط کلی آن را (گیریم به گونه ای نه چندان جامع) ترسیم کرده بود:

Kozo Uno, 2016 (1964): The Types of Economic Policies Under Capitalism. Trans. by T. Sekine (Edited by J. Bell).
 برگرفته و برگردان از مقدمه ی آلبریتون بر کتاب (مجموعه مقالت) زیر: .8

Robert Albritton & John Simoulidis (eds), 2003: New Dialectics and Political Economy.
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نع از باور به  این که تنها نظریه ی سرمایه داری ناب می تواند به طور دقیقی دیالکتیکی باشتتد، که دامنه ی این مواض
تا این عقیده که شیوه ی تفکر دیالکتیکی می تواند برای هر ابژه ی شناختی به کار گرفته شود، تفاوت دارد. 

اگر کاپیتال واجد یک منطق است و منطق آن به معنایی دیالکتیکی است، در این صورت این پرسش که چگتتونه
ید منطق سرمایه را به تاریخ پیوند داد، به موضوع فوق العاده مهمی بدل می شود ». می توان نظریه ی مجر

 علوه بر کتاب «دیالکتیک و واسازی … » (و نیز معدودی مقاله و یتتک مصتتاحبه)، کتتتاب9از میان آثار آلبریتون
می توان آن را نوعی تحلیل تاریخی در حتتوزه ای معیتتن و بستتیار، که 10دیگری هم به فارسی ترجمه شده است

ی توستتعه مراحل به ژاپنی رویکردیمهم (چرخه های سرمایه دارانه ی صنعت غذایی) تلقی کرد. کتاب حاضر («
) ضمن پرداختن به پیش زمینه های نظری برآمده از رویکرد اونو-سکین، به طور مشتتخص۱۹۹۱دارانه»،  سرمایه

ید آلبریتون به نظریه پردازی در خصوص سطح میانی تحلیل (نظریه ی مراحل) اختصاص دارد و از این جهت، خو
مایه ی سهم نظری خود در گسترش رویکرد اونو-سکین می شمارد. نیز آن را بن 

فصل های ترجمه  شده از کتاب حاضر در نوبت های متوالی در همین  تارنما منتشر خواهند شد. نیازی به گفتتتن
نیست که بازخوردهای نقادانه ی خوانندگان، خواه برای دامن زدن به مضمون بحث های طرح شده در این کتاب،

و خواه برای بهبود نارسایی های ترجمه ، بسیار مغتنم و درخور قدردانی خواهند بود.

 ۱۳۹۵م. ب. / اسفند 

 * * *

یب زمانی عبارتند از: 9 . کتاب های آلبریتون و مجموعه مقالتی که وی در ویراستاری و انتشار آن ها مشارکت داشته است، به ترتی
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. 
Dialectics and Deconstruction in Political Economy, 1999.   (ترجمه ی فارسی: فروغ اسدپور)   
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. 
Economics Transformed: Discovering the Brilliance of Marx, 2007.
Let Them Eat Junk; How Capitalism Causes Hunger and Obesity, 2009.   ( کیانوش یاساییترجمه ی فارسی:  )  
Political Economy and Global Capitalism (with Bob Jessop & Richard Westra), 2010.
The Future of Capitalism After the Financial Crisis (with Richard Westra & Dennis Badeen), 2015.
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دارانه سرمایه ی توسعه مراحل به ژاپنی رویکردی
رابرت آلبریتون

فصل اول: مقدمه

یل که ۱۹۶۰ ی دهه در او مدعای این و آلتوسر] های دیدگاه[ به نسبت اولیه شیفتگی ابراز از پس اثتتتری مارکس کاپیتا
است بوده آن) ها پسا-آلتوسری ویژه به و( ها مارکسیست از بسیاری گرایش بود، جدید علم یک گذاری بنیان در ای پایه
یت با که یی نیت بتتا و عمومتتا تمام، هرچه سرع روی ادعتتا ایتتن از، اقتصتتادگرایی/اکونومیستتم از مارکسیستتم نجتتات منتتد

یی برای متنوعی و متعدد های تلش. ]۱[ برگردانند یی] شرر[ از مارکسیسم ی پیکره پاک ساز انجتتام اهریمنتتی اقتصادگرای
برختتی که حتتالی در انتتد، داده ارتقتتا را مارکسیستی ی نظریه تحلیلی قدرت و اند بوده سازنده ها آن از برخی. است شده

یی فرآیند دیگر، حتتذف از پتتس که بردند پیش به ای گرایانه تقلیل و ساحتی تک رویکرد چنان با را مارکسیسم پاک ساز
ناستتزایی چنتتان به» اقتصادگرایی. «است نمانده باقی مارکسیسم از چیزی که دریافتند آن، از اقتصادگرایی های سویه
کتته بگویم- هراس و بیم قدری با- مایلم من که است رسیده مرزهایی چنان به آن علیه واکنش ها ی دامنه و شده بدل

. نیست بدی چیز هم اقتصادگرایی اندکی

هتتر رغتتم بتته. ام کتترده بحتتث قتتدری بتتاره این در ،مارکسیستی» ی نظریه از ژاپنی بازسازی یک «ام، قبلی کتاب در من
اثتتری متتارکس : «کاپیتالاست درست اساسلا او از  شده نقل ادعای ،آلتوسر نظری های بندی صورت در احتمالیی  نارسایی

 کاپیتالاز او فهم ی نحوه در رسم می اختلف به آلتوسر با من که جایی. است» جدید علم یک گذاری بنیان در ای پایه
یی 11اونو کوزو رهیافت مبنای بر. در کتاب یاد شده، است علم از او  درک نیز و ین سیاس نشان کوشیدم ژاپنی، اقتصاددانا

یی تقلیل از پرهیتتز عین در کاپیتال، علمی ی سویه حفظ که دهم )آن وستتیع معنتتای در گرایتتی ذات و( اقتصتتادی گرایتت
یل سطوح« رویکرد امر، این به یابی دست کلید. است پذیر امکان ییی به اونو» 12تحلی . ]۲[ است مارکسی اقتصادسیاس

یی مارکسی می تواند به طتتور ثمربخشتتی بتته ستته ستتطح از تحلیتتل تقستتیم شتتوداونو رهیافت اساس بر :، اقتصاد سیاس
یی ناب؛ نظریه ی مراحل توسعه ی سرمایه داری؛ و تحلیل تاریتتخ ستترمایه داری  در هتتر[نظریه ی یک جامعه ی سرمایه دار

یص خود نهایتلا متکی بر تاریخ است]. جامعه ی معین یی[نظریه  . هر یک از  این سطوح، به شیوه ی خا سرمایه داری] پرداز
]رونتتد[ناب از آن رو امکان پذیر می شود که سرمایه به واسطه ی منطق خاص خود، گرایتتش بتته ناب ستتازی ختتویش در 

نظریه ی مراحل ضروری است، چتتون منطتتق درونتتی ستترمایه. تاریخ دارد و تا میزان معینی در این مسیر پیش می رود
یی یل کیفتت بخشا بر تاریخ تسلط دارد، و در نتیجه، در سطح انضمامی تر تحلیل، منطتتق درونتتی ستترمایه بایتتد بتته اشتتکا

به بیتتان دیگتتر، در. متفاوتی از انباشت سرمایه، متناسب با مراحل مجزای توسعه ی سرمایه داری برگردانده/ترجمه شود

11. Kozo Uno
12. levels of analysis
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ید هر شتترایط نب از سوی مناسبات اجتماعی و نیروهای مول یی نا ید سرمایه دار یی مجر سطح نظریه ی مرحله، قانون اقتصاد
ین تاریخی، به مجموعه ی انضمامی تری از عوامل اقتصادی، ایدئولوژیک، قتتانونی و سیاستتی تحتتول می یابتتد، کتته در معی

یل سرشت نمای انباشت ستترمایه بتترای یتتک. تعامل متقابل با یکدیگرند نه نوع یا شک سرانجام، در حالی که نظریه ی مرحل
یی تغییر تتتاریخی را] ی معین[مرحله  نی مسیر واقع را مفهوم پردازی می کند و اثرات آن را بررسی می کند، تحلیل تاریخ

ین نظریه فراهم شده اند . مورد مطالعه قرار می دهد، که خطوط کلی بررسی آن در دو سطح پیشی

که مارکسیست ها علیه آن واکنش نشتتان می دهنتتد، برآمتتده از) اکونومیسم(به باور من، بخش بزرگی از اقتصادگرایی 
یی قانون مجرد اقتصادی  یل افراط از این نظر، اقتصادگرایی عبارت از گرایشی استتت. بر تاریخ است) کاپیتال مارکس(یاعما

.دیگران نیز به چنیتتن درکتتی رستتیده اند. که تاریخ را تابعی از قوانین مجرد اقتصادی یا ساختارهای اقتصادی می سازد
: در این باره چنین نوشته است 13 ای. پ. تامپسونبرای مثال،

مشکل، هم چنان که به قدر کافی درباره ی آن بحتتث کرده ایتتم، حرکتتت از چرخه هتتای ستترمایه بتته [ستتوی]«
ننسرمایه داری اس ت؛ از یک شیوه ی تولید تجریدی، کتته در ستتطح بتتالیی مفهتتوم پردازی شتتده و در درون آ

یل14جبرگرایی همچون [امری] مطلق ظاهر می شود  به [سوی] تعین های تاریخی. ایتتن امتتر به منتتزله ی یاعمتتا
. ]۳[ »فشارهای برآمده از منطق یک فرآیند، به [گستره ی] فرآیند بزرگ تری است

یز خ هم دیگران اگرچه درونتتی منطتتق (میتتان تتتاریخی و منطقتتی سطوح میان ی ]  رابطهproblematic[صلت مساله سا
چتتارچوب یتتک ایجتتاد در جهتتت کتته بودنتتد او پیروان و اونو فقط اما اند، کرده تصدیق دای) را سرمایه تاریخ و سرمایه
در را مستتاله صورت سازد قادر را ما حداقل که چارچوبی ؛ بیشترین پیش روی را داشته اندزمینه این در مناسب تحلیلی

را ناشی از حرکت بسیار ساده انگارانه از ضرورت قانون اقتصادی به اقتصادگرایی اگر نماییم. پس طرح حلی قابل شکل
؛ و اراده گرایی را نیتتز ناشتتی از تلقتتی قتتانون اقتصتتادی) نیست15نابگو اینکه تاریخ، امر تصادفی  (سمت تاریخ بدانیم 

به منزله ی بیان مستقیمی از مبارزه ی طبقاتی بدانیم، اجتناب از هر دوی این ها نیازمنتتد رویکتتردی استتت کتته فضتتای
نظری کافی برای توسعه ی میانجی هایی فراهم کند که امر اقتصادی را به امر ایتتدئولوژیک، قتتانونی، و سیاستتی پیونتتد

و مساله تنها باقی گتتذاردن فضتتای نظتتری کتتافی. می دهند، هم چنانکه امر منطقی را نیز به امر تاریخی پیوند می دهند
نیست، بلکه یافتن راهی در این فضا نیز خود بخشی از مساله است؛ راهی کتته بتته طتتور قانع کننتتده و دقیقتتی ستتطوح

نه تنها ضروری است که تعاملت میان منطق اقتصادی یک جامعه ی سرمایه داری نتتاب و. تحلیل را به هم مرتبط سازد
رویه های ایدئولوژیک، حقوقی و سیاسی، که در سطح نظریه ی مرحله نسبتلا خودمختار می شوند، به فهم درآیند، بلکتته

. همچنین می باید مناسبات میان دو سطح بالتر تجرید با سطح تحلیل تاریخی به فهم درآیند

آن ها ستتردرگم شتتده] میان[در این نقطه، خواننده بی گمان درباره ی خصلت سطوح سه گانه ی تحلیل و راوابط درونی 
گتتاهی اوقتتات. از این رو، مثال مشخص زیر را به عنوان سرمشقی ابتتتدایی بتترای فهتتم منظتتورم مطتترح می کنتتم. است

در این کتتتاب کتتار ختتانگی، بازتولیتتد زیست شتتناختی] از دید آنان[هستند، چون  مارکس فمینیست ها منتقد کاپیتال

13.  E. P. Thompson
14.  determinism appears as absolute
15. pure contingency 
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با این حال، اگتتر. را پیش می نهند نادیده گرفته شده است» پرسش زنان«و سایر قلمروهای اجتماعی که ) بیولوژیکی(
یی سرمایه داری ناب درک کنیم، در این صتتورت کتتار ختتانگی و بازتولیتتدکاپیتال ین کوششی اولیه در نظریه پرداز  را به سا

بدین  دلیل که در ایتن ستطح از نظریته، دغتدغه ی اصتتلی متا زیست شناختی در محدوده ی بحث آن جای نمی گیرند؛
یق کالیی نی بازتولید می شود-نسبت به جامعه صرفلا تا جایی است که جامعه تنها از طریق تأثیرات منط در یتتک. اقتصاد

جامعه ی سرمایه داری ناب، مناسبات مستقیم انسان با انسان وجود نتتدارد؛ مناستتبات اجتمتتاعی تنهتتا تتتا جتتایی درک
یم بسط] نیز خود[می شوند که تماملا توسط کالها میانجی گری شوند و حرکت کالها  از سوی منطق سرمایه، که سرگر

یت مربوط به جامعه ی ناب سرمایه داری ممکن استتت بستتیار ستتاده و. مداوم خویش است، هدایت می گردد این مفروضا
نن ناشی از خود سرمایه  است متتا چیتتز بستتیار. تک ساحتی به نظر برسند، اما پاسخ من آن است که این تک ساحتی بود

نش کتتار ختتانگی و بازتولیتتد زیست شتتناختی را بتته. مهمی از این امر می آموزیم از آنجا که سرمایه با منطق درونی خود
و بتته[بیرون بگتتذارد  حاشیه می راند، نظریه پردازی منطق درونی سرمایه هم می بایست آن ها را از این قلمروی تحلیلی

]. سطوح دیگر تحلیل بسپارد

گفتن این که کار خانگی و بازتولید زیست شناختی باید از نظریه ی سرمایه داری ناب بیرون گذاشته شوند، به معنای آن
یی مارکسی کنار گذاشتتته شتتوند آن هتتا می تواننتتد و می بایستتت بخشتتا در ستتطح. نیست که آن ها باید از اقتصاد سیاس

یر ایتتن. نظریه ی مرحله، و به طور کامل تری در سطح تحلیل تاریخی مورد بررسی قتترار گیرنتتد در واقتتع، فهتتم کتتامل ت
یک نظریه ی روشن. مقولت در سطوح اخیر نیازمند آن است که آن ها را [موقتا] از بالترین سطح تجرید کنار بگذاریم

نه پیش شرطی است برای فهم آن که چگونه این منطتتق بتتر ستتایر)تت coherent(و منسجم  درباره ی منطق درونی سرمای
از این رو، مساله. تأثیر می گذارد) از قبیل دولت، مناسبات جنسیتی، بوم شناسی یا مذهب(حوزه های زندگی اجتماعی 

آن نیست که آیا کار خانگی باید در اقتصاد سیاسی مارکسی وارد شود یا نه؛ بلکه پرسش اساسی ایتتن استتت کتته ایتتن
.می تواند به طور ثمربخش تری مورد مطالعه قرار گیرد] از تحلیل[مقوله در چه سطوحی 

تمرکز اصلی من بر روی نظریه ی جامعه ی ناب سرمایه داری و» یک بازسازی ژاپنی از نظریه ی مارکسیستی«در کتاب 
یل  بستتیاری از خواننتتدگان از اینکتته در ایتتن کتتتاب از.  بوده استاونودللت های معرفت شناسانه ی رویکرد سطوح تحلی

با این حال، باید اذعان کنم که بحث.  دفاع شده است استقبال کردندمارکس، اونو و سکین بر مبنای آثار قانون ارزش
یی آن] سطح میانی از سطوح سه گانه ی تحلیل[من از نظریه ی مرحله  در آن کتاب، صرفا در حد طرح خطتتوط مقتتدمات

یی بستتیار مهمتتی. بوده است تا بتوانم اهمیت آن را در رویکرد سطوح تحلیل نشان دهم نظریه ی مرحله، حلقه ی میانج
بدون توجه کافی به نظریه ی مرحلتته، رویکتترد ستتطوح. است که نظریه ی ناب و تحلیل تاریخی را به هم پیوند می دهد

یل اونو یی سرمایه از تحلیل تاریخی و تفکر استتتراتژیک) فرمالیستی( به گرایشی صوری تحلی یی منطق درون برای جداساز
 در ژاپن رخاونو قطعلا چنین قصدی نداشته است، اما این امر تا حدی در میان پیروان اونوبا وجود اینکه . بدل می شود

 دراونتتواز دیتتد متتن، کتتار . نظتتریه ی مراحتتل استتت] اهمیتتت[داده است، که پیش از هر چیز ناشی از نادیده گرفتتتن 
که کتتار با این پالیش و گسترش است؛] اندکی[نظریه پردازی سرمایه داری ناب به قدری قدرتمند است که تنها نیازمند 

در دفاع از پیتتروان.  در زمینه ی نظریه ی مرحله هنوز از مرحله ی آغازین فراتر نرفته استاونو مکتب و به طور کلی اونو
 باید تصدیق کرد که صورت بندی نظریه ی مرحله به شدت دشوار و پیچیده است؛ طوری که در دروناونو مکتبژاپنی 
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یک موجود جای نمی گیرد   و در نتیجه، بسیاری از اختلفتتات)،است 16چون مبحثی میان رشته ای(چارچوب های آکادمی
نی[و تنوعات  همه ی این ها خود دلیلی است بر اهمیت اقتتدام بتترای توستتعه ی. محتمل است] در تدوین این صورت بند

یی به جای مانده از  بر این باورم که در این موقعیت زمانی.  در زمینه ی اسکلت بندی نظریه ی مرحلهاونوطرح های مقدمات
ید میراث  . آن است که تلش قابل توجهی در جهت توسعه ی نظریه ی مرحله صرف گتتردداونومهم ترین راه برای پیش ببر

امیدوارم که این کتاب کمک کند تا نیروهای بیشتری به سمت پرورش گفتمان هایی غنی در زمینه ی مراحل توسعه ی
یت ختتود بستتیار پیچیتتده تر و. سرمایه داری متمرکتتز شتتوند بتتا در نظتتر داشتتتن اینکتته نظتتریه ی مرحلتته بنتتا بتته متتاهی

میان رشته ای تر از آن است که یک شخص به تنهایی بتواند چیزی بیش از یتتک گتتام کوچتتک در جهتتت برستتاختن آن
یع این پتتروژه  تصتتور می کنتتم ممکتتن. می بینتتم] ی جمعی [بردارد، من این کتاب را در جایگاهی نزدیک به نقطه ی شرو

است راه های بهتر و ثمربخش تری برای برساختن نظریه ی مرحله وجود داشتته باشتتد کته در انتظتار مفهتوم پردازی از
ضرورت نیتاز بته یتک نتتوع نظتریه ی] با خواندن این کتاب[برای من، مهم تر آن است که خوانندگان . سوی دیگران اند

در  واقع، جدا از طرح قلمروی. مرحله را تصدیق کنند، تا اینکه با صورت بندی خاص من در این باره توافق داشته باشند
قصد متتن. هدف و چشم انداز این پروژه، صورت بندی این کتاب از نظریه ی مرحله بسیار طرح وار، کلی و فشرده هستند

ین آن است که طرحی اجمالی درباره ی چگونگی نظریه ی مرحله و نحوه ی دنبال کردن چنین مسیری ارائه کنم. تدوی

از آنجا که سراسر این کتاب تلشی برای ترسیم نظریه ی مرحله و نشان دادن کاربست پذیری و ستتودمندی آن استتت،
یز کار [مقدمه ی حاضر]، از این امر اجتناب می کنم کتته استتتدلل مفصتتلی دربتتاره ی اهمیتتت و ضتترورت در این سرآغا

در اینجا تنها به ذکر دو دلیل مقدماتی دربتتاره ی ضتترورت چنیتتن نظتتریه ای بستتنده. بلکه، نظریه ی مرحله عرضه کنم
کمتتک می کنتتد،» قتتوانین حرکتتت ستترمایه«نخست آنکه، نظریه ی مرحله به حفظ تمامیت درونتتی و وضتتوح : می کنم

یی شی واره نشده را از این قوانین بیرون می گذارد دوم آنکه، نظریه ی مرحله بتتا. بدین طریق که همه ی مناسبات اجتماع
یق مجرد اقتصتتادی را میتتانجی گری] صحیح[قادر ساختن ما به اجتناب از اکونومیسم و تقلیل گرایی، کاربست  این منط

.می کند

یی  » اقتصتتاد سیاستتی«شتتالوده  ی عمدتا بر [پرورش] نظریه ی سرمایه داری ناب تمرکز یتتافت، آنچتته وی اونوانرژی فکر
یی تمرکز مطالعاتی بر. ]۴[می نامید، و همین تمرکز از سوی بسیاری از پیروان او نیز ادامه یافت  یم یاب دلیل عمده ی تداو

 در سیطره ی چارچوب فراگیتتراونو مکتب. این کانون نظری، به طور ساده ساختار مدرن رشته های آکادمیک بوده است
دانشکده های اقتصاد باقی ماند، و به طور طتتبیعی بتتدین ستتمت گرایتتش یتتافت تتتا قتتانون مجتترد اقتصتتادی در ستتطح

یی خود بدل سازد  بتتر رویاونتتو مکتببا تمرکز شمار زیادی از پژوهش گران . سرمایه داری ناب را به تنها مشغله ی نظر
 به طور عمده ای تصحیح و تکمیتتل شتتده و گستتترشاونونظریه ی یک جامعه ی سرمایه داری ناب، این سویه از رهیافت 

متتن] ط ستتیر نظتتری[ختتبه طور ویژه ای تأثیر بستتیار زیتتادی بتتر  17 اونو، توماس سکینآثار یکی از پیروان. یافته است
، بتته بررستتی منطتتق دیتتالکتیکی همبستتته بتتا»18دیالکتیک ستترمایه« در اثر دو جلدی خود، با عنوان سکین. گذاشت

یق. می پردازد)  بوده استکاپیتال مارکس، که پایه ی کار اونوو نیز ( در باب سرمایه داری ناب اونونظریه ی  او از این منط

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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ین مدرن به نظریه ی اقتصادی  دفتتاع) 19نظیر رهیافت اقتصتتادی ستترافایی(دیالکتیکی در برابر انواع رویکردهای جایگزی
یی علم اقتصاد را برای توضیح  .]۵[ این نظریه به کار می گیرد تبیین ومی کند و آخرین دستاوردهای ریاضیات

 و پیروانش بر روی قانون مجرد اقتصادی بوده است، مایلاونودرحالی که تردیدی در این باره نیست که تمرکز عمده ی 
 کتتتابی بتتا ایتتناونتتوبرای مثال، . نیستم این برداشت را القاء کنم که آنان در رابطه با نظریه ی مرحله چیزی ننوشته اند

 ایتتن کتتتاب رااونتتواما حتی خود ». 20انواع سیاست  گذاری های اقتصادی تحت نظام سرمایه داری: «عنوان نگاشته است
ین یک گام آغازین کوچک و جزئی به سمت برساختن نظریه ی مرحله تلقی کرده است : صرفلا به سا

 تکمیل نظتتریه ی مرحلتته، طتتوری که بتوانتتد میتتان نظتتریه ی نتتاب اقتصتتادی و تحلیتتل انضتتمامی-تتتاریخی«
میانجی گری کند، …. نیازمند وارد کردن دانش تخصصی مربوط به حوزه های مطالعاتی دیگری، به جز اقتصاد

.]۶[ »سیاسی، به همراه دانش حقوقی و علوم سیاسی است

نل تصتتدیقی استتت بتتراونو یت میان رشتتته ای نظتتریه ی مرحلتته را نشتتان می دهتتد، کتته در عین حتتا  در این گفتاورند خصل
 در طترح مقتتدماتی ختود ازاونوبه نظر من، . محدودیت های کتاب خود او که اساسلا بر سیاست اقتصادی متمرکز است

رد کته او از تترم لل بایتد تصتدیق ک نظریه ی مرحله، تأکید بسیار زیادی بر سیاست اقتصادی می گذارد؛ اگر چه احتمتا
یع آن را در نظر داشته است» سیاست اقتصادی« سرانجام این که، شواهد موجود نشان می دهند که. و معنای بسیار وسی

درت و انستجام نظتریه ی مارکسیستتی، و ختواه بترایاونو  بر این باور بوده است کته نظتریه ی مرحلته ختواه بترای ق
نی اهمیتی حیاتی دارد یش عمل : او در این باره چنین می نویسد. میانجی گری بین نظریه و کن

در واقع، نادیده گرفتن نظریه ی مرحله نه تنها انسجام نظریه ی اقتصادی ناب را تباه می سازد، بلکه همچنین« 
.]۷[» وظایف مشخص حزب سیاسی مارکسیستی را تماملا تعریف ناشده باقی می گذارد

 درمتتارکسیک فرض اساسی در این کتاب آن است که منطق درونتتی ستترمایه، هم چنتتان که نخستتتین بتتار از ستتوی 
یی آن[ برجسته شد و سپس کاپیتال ، باید برسازنده ی سنگ بنایبسط و ارتقاء یافت  اونو و سکیناز سوی] نظریه پرداز

یی این موضوع در کتاب قبلی من انجام شده است و در اینجا به تکتترار آن. اقتصاد سیاسی مارکسی باشد بررسی تفصیل
نتیجه ای که به آن رسیدم آن بود که نظریه ی جامعه ی سرمایه داری ناب همچون مخرنی است که به . نخواهم پرداخت

یی . میانجی آن می توانیم به نظریه ی صحیحی در علوم اجتماعی دست یابیم  یا دفاعقانون ارزشارائه ی نظریه ی مارکس
اگر اشتیاقی در این جهت وجود دارد، هیچ جایگزینی جتتز. از اعتبار آن آشکارا فراتر از چشم انداز این کتاب خواهد بود

خواندن، و بنابراینکوتاه و قابل  21اونو از اصول نظری رهیافت سکینترجمه ی .  وجود نداردکاپیتالمطالعه ی سه جلد 
نشتصور می کنم قوی ترین و تاثیرگذارترین شرح از . کمتر هراس  آور است دیالکتیتتک«طرحتتی از  در کتتتاب قتتانون ارز

 را پتتالیش کتترده واونتتو اساستتلا رهیتتافت ستتکین قابل دسترسی است، کتته در آن 22توماس سکین نوشته ی» سرمایه
قتتانون ارزشو از آنجتتا کتته (از آنجا که من در این کتاب بر نظریه ی مرحلتته متمرکتتز ختتواهم بتتود، . گسترش می دهد

 را تنهتتا تتتا جتتایی که بتترای فهتتمقتتانون ارزشمی کوشم ) هسته ی اصلی نظریه  ی یک جامعه ی سرمایه داری ناب است
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.
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ین نظریه ی مرحله مطلقلا ضروری است، شرح دهم . برساخت

.ماهیت نظریه ی مرحله، به منزله ی یک سطح تحلیل میانی، روشن تر خواهتتد شتتدبه موازات پیشروی ما در این کتاب، 
یخ بسیار ستتاختارمند به عنوان برآوردی اولیه، نظریه ی مرحله نوعی یی ستترمایه ا23تاری ستتت، کتته از منظتتر منطتتق درونتت

ید آن هتتاچنین تاریخی به مطالعه ی توالی رویدادهای تاریخی، به نحتتوی . نگاشته می شود ،24در ختتود و معطتتوف به ختتو
عع نمی پردازد، بلکه می کوشد از آن ها از انباشت سرمایه را استخراج کند، که کانونی ترین و 25 شاخص و سرشت نمایینو

یک مربوط به آن  را نیز در بر می گیتتر فراینتتد استتتخراج ایتتن پویایی هتتای. دحیاتی ترین حمایت های سیاسی و ایدئولوژی
نی توسط منطق درونی سرمایه هدایت می شود یی کلید نکته ای که ممکن استتت تنتتاقض آمیز به نظتتر برستتد آن. ساختار

یر تاریخی] به شیوه ای[است که نظریه ی مرحله، تحلیلی تاریخی است که  ید تغیی چنان ساختاری انجام می شود، که خو
یی معطتتوف به ختتودتغییر تاریخی به عنوان یک. به پس زمینه رانده می شود ش نمی شتتود، بلکه پژوهتت 26 هتتدف مطالعتتات

یی نظریه  پس نظریه ی مرحله کوششی است.  مورد بررسی قرار می گیرد27مجرد انواعای از به منظور توضیح و روشن ساز
ععبرای فهم و برجسته سازی   خصلت شاخصی که انباشت سرمایه در یک مرحله ی معین از تاریخ سرمایه داری واجدنو

در این سطح از نظریه، تلش نمی شود که خاستگاه این نوع از فرآیند انباشت، نحوه ی تحول آن به نوع دیگر. آن است
چون مطالعه ی تحول تاریخی در ستتطح نظتتریه ی(تاریخ بررسی شوند ]  سپهر[انباشت، یا تأثیرات واقعی این فرآیند بر 

به بیانی فلسفی تر، نظریه ی مرحله پیش از هر چیتتز). مرحله انجام نمی گیرد، بلکه متعلق به سطح تحلیل تاریخی است
یی یک شیوه ی عمل یی ویژه ی انباشت سرمایه است 28تحلیل زمان یی تاریخ این ویژگی، نظریه ی مرحله را در. یا یک پویای

اساسلا با خاستگاه ها، انکشاف ها و پیامدها، و یا به طور کلی، با] این یک[سطحی متمایز از تحلیل تاریخی می نشاند، که 
ید آن ستتر و کتتار دارد نر در همه ی ابعتتا بنتتابراین، بتترای مثتتال، نظتتریه ی متترحله ی مربتتوط بتته دوره ی ستتوداگری. تغیی

یی این مرحله  از تاریخ باشتتد، یعنتتی دوره ای) مرکانتلیسم( در جستجوی گونه ای از انباشت سرمایه است که سرشت نما
نی مسلط ترین شکل سرمایه بوده است ید عینی خود. که سرمایه ی تجار انباشت سرمایه ی سوداگرانه بسط یافته ترین نمو

پس، به کمک نظریه ی جامعه ی نتتاب ستترمایه داری، مجردتریتتن.  در انگلستان می یابد۱۷۵۰ تا ۱۷۰۰را بین سال های 
ییی خاص در تاریخ انگلستان استتتخراج)تت types( انواع نظریه ی مرحله ی [مربوط به] دوران سوداگری، از این دوره ی زمان

.می شوند

.ا از حدود قرن نوزدهم تا زمان حاضر ترسیم نمایدهدف محوری این کتاب آن است که خطوط کلی نظریه ی مرحله ر
تحلیتتل، به ترتیتتب فصتتل هاییبه دنبال این مقدمه، برای شرح انواع کلی نظریه های مورد استتتفاده در رویکتترد ستتطوح 

یک چارچوب تحلیلی بنتتا] در کنار هم[این فصل ها . درباره ی نظریه ی ناب، نظریه ی مرحله، و تحلیل تاریخی می آیند
می کنند که در فصل های بعدی در تحلیل هر یک از مراحتتل چهارگتتانه ی توستتعه ی ستترمایه داری، یعنتتی ستتوداگری،

موضوع یکی از فصتتل های. هر یک از مراحل یاد شده، ]۸[لیبرالیسم، امپریالیسم، و مصرف گرایی، به کار گرفته می شود 
 بتته گرایش هتتاییکتتی به اختصتتار: در پی آن ها و در بخش پایانی کتاب دو فصل کوتتتاه می آینتتد. پنجم تا هشتم است

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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.    می پردازد، و دیگری یک جمع بندی کلی استموجود در تمامی مراحل

با اینکه درباره ی هر مرحله به تنهایی یک یا چند کتاب می توان نوشت، تصور می کنم ارائه ی تصویری فشرده و مختصر
چون بتتا ایتتن کتتار هتتم ضتترورت. نیز کاری قابل توجیه است] در قالب این کتاب[از هر مرحله و کنار هم آوردن آن ها 

.برساختن یک تصویر کلی برآورده می شود، و هم ضرورت ارائه ی نظریه ای که این تصویر کلی را ستاختارمند می ستازد
نظریه ی مرحله در این نقطه چنان ضعیف است که لزم است تأکید اصلی بر نظریه ی پایه ای باشد؛ حتی اگر این کتتار

در این کتاب من بتته متترحله ی ستتوداگری تتتوجه بیشتتتری. هر مرحله باشد به معنای کاستن از تحلیل واقعی و جامع
، دشتتوارترین و]از مراحل چهارگتتانه ی توستتعه ی ستترمایه داری[نشان داده ام؛ چون سوداگری به عنوان نخستین مرحله 

سرمایه داری در این مرحله هنوز تماملا انکشاف نیافته است و ما اغلب بایتتد. مناقشه انگیزترین مرحله برای تحلیل است
ییدر متترحله ی ستتوداگری، در کنتتار . خطوطی را شناسایی و دنبال کنیم که محو یتتا کمرنتتگ شتتده اند  کمتتتربالنتتدگ

سرمایه داری، شیوه ی تولید سرمایه داری هنوز تسلط چندانی بر زندگی اجتماعی نیافته است، طوری که خطوط حتتک
برای مثال، اگر چه در ایتتن دوران،. شده از سوی سرمایه داری بر سپهر زندگی اجتماعی اغلب بسیار مبهم و ناروشن اند

نه بخش مسلط سرمایه است، ثروت کلی بزرگ تر در تصتتاحب صتتاحبان زمیتتن [زمین داران]/سرمایه ی تجاری سوداگران
از این رو، اگر چه بازرگانان بخش مسلط سرمایه  را اداره می کنند، اما آن ها به لحاظ سیاستتی طبقه ی مستتلط را. است

علوه بر این، به لحاظ امکانات درونی شیوه ی تحقیق، از دید من مفیدتر آن است که حداقل یکتتی از. تشکیل نمی دهند
این مراحل به طور عمیق تری مورد بررسی قرار گیرد، تا به منزله ی رهیافتی نمونه برای پیش روی در تدوین نظتتریه ی

. مرحله به کار گرفته شود

و) او باور نداشت که مرحله ی چهارمی در کار است( پیروی می کنم اونوحداقل در سه مرحله ی نخست من از رهیافت 
 بتتدین دلیل از مراحتتلاونتتو».  امپریالیستتم«و »  لیبرالیستتم«، »مرکانتلیستتم: «از همان نام گذاری او استفاده می کنتتم

سرمایه داری این گونه یاد می کند که از دید او نظریه ی مرحله پیش از هر چیز عبارت ستتت از مطتتالعه ی سیاستتت های
اقتصادی ای که شاخص ترین وجه حمایت از انباشت سرمایه در مراحل مختلتتف توستتعه ی ستترمایه داری را نماینتتدگی

»ستترمایه داری متتالی«، و »سرمایه داری صنعتی«، »سرمایه داری سوداگرانه«می توان همچنین این مراحل را . می کنند
یط سرمایه ارجاع داده شود  یل بخش مسل  من روش نام گذاری ای که پیش تتتر. اما]۹[نامید، تا بدین طریق به شیوه  ی عم

یف سیاست های اقتصادی ذکر کردم را ترجیح می دهم، چون باور دارم که نظریه ی مرحله باید وسیع تر از مطالعه ی صر
به طور جایگزین، نظریه ی مرحله باید به منزله ی شتتیوه  ی گستتترش یافته ای از مطتتالعه ی سیاستتت های اقتصتتادی. باشد

ین حمایت از سیاست های اقتصادی، به اجتترای نن شامل مطالعه ی ساختارهایی است که در عی درک شود، که افزون بر آ
من بدین سمت گرایش یافته ام که نظریه ی مرحله را مطالعه ای محوری برای درک شیوه های. این سیاست ها نیازمندند

مشخصه ی انباشت سرمایه ببینم، که در کنار همه ی عوامل دیگر، مجمتتوعه ای از سیاستتت  های حمتتایتی اقتصتتادی را
از آنجا که بر آن نیستم به طور مفصل با نام گذاری مراحل درگیر شوم، برای مثال تمتتایزی میتتان. در بر می گیرد] نیز[

قایل نختتواهم شتتد و آن هتتا را در یتتک معنتتا و» مرحله ی سوداگری«و » مرحله ی سرمایه داری سوداگرانه«اصطلحات 
می توانند نستتبت» سوداگری«اگر چه همان طور که خواهیم دید برخی از معانی . (به کار خواهم گرفت معادل یکدیگر

). به مقاصد مورد نظر من بدفهمی ایجاد کنند
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گانه ستته مراحتتل گتتذاری نام بتترای  را معینی عناوین و ها برچسب چرا که روشن خواهد شد کتاب، های بحث مسیر در
مشتتخص، ی مرحله یک «امپریالیسم» برای ترم کارگیری به با که سازم روشن مایلم ابتدا همین از کنم. اما می انتخاب
استتت. نبتتوده پریالیستتتیام و طلب توستتعه ختتودندگی  بالو تکوین مراحل سایر در داری سرمایه که نیست آن منظورم
نن باز معنای در دارد: نخست، کاربرد نوع «امپریالیسم» دو من واژگانی دستگاه در بنابراین، سراسر در عام گرایشی به آ

ی متترحله بتته تتترم ایتتن دوم، معنتتای استتت. در بوده تهاجمی طلبی توسعه درگیر سرمایه که دارد اشاره سرمایه تاریخ
29یابنده گسترش و طلب توسعه ای ویژه طور مرحله به این در سرمایه زیرا دارد، اشاره داری سرمایه ی توسعه از مشخصی

است.  بوده

نظر در نادقیق و تخمینی مرزهایی را ها آن باید همواره کنم، می اشاره مراحل ی جداکننده زمانی مرزهای به که زمانی
در واقع، مرزهای زمانی در سطح نظریه ی مرحله اهمیت ویتتژه ای ندارنتتد؛ چتون آن چیتتزی کته نظریه پتتردازیبگیریم. 

می شود، شیوه ی اصلی و محوری انباشت است، نه توسعه ی تاریخی. به جای آن که خود را با این پرسش مشغول کنیتتم
که مرحله ی لیبرالیسم دقیقلا در چه زمانی آغاز شتتد و چه هنگتتام پایتتان یتتافت، بستتیار مهم تتتر آن استتت کتته بفهمیتتم

 [مبتنی بر تضمین مالکیت خصوصتتی و آزادی اقتصتتاد از دخالت هتتای دولتتت] نخستتت درلسه فرسرمایه داری صنعتی 
 تتتا۱۷۷۵ به کلسیک ترین شکل خود دست یافت. مرحله ی لیبرالیسم به طور تقریبی از ستتال ۱۸۶۰انگلستان دهه ی 

 امتداد داشته است، اما این مرحله تنها در انگلستان ربع سوم قرن نتتوزدهم بتته شتتکوفایی کامتتل ختتود رستتید.۱۸۷۵
 جریان داشته است، و کلسیک ترین شکل پدیداری آن بین۱۷۷۵ تا ۱۶۰۰مرحله ی سوداگری به طور تقریبی از سال 

 برقتترار۱۹۴۵ و ۱۸۷۹ در انگلستان بوده است. مرحله ی امپریالیسم حتتدودلا بیتتن ستتال های ۱۷۵۰ و ۱۷۰۰سال های 
بوده است و مهم ترین شاخص شیوه ی انباشت سرمایه در این دوره با درنظرگرفتن جوامع آلمتتان، انگلستتتان و آمریکتتا

یل پیش از آغاز جنگ جهانی اول قابل بررسی است. مرحله ی مصرف گرایی به طور تقریبی از ستتال   ۱۹۴۵طی بیست سا
 نتتاب ترین نمتتونه ی شتتیوه ی۱۹۷۰ و ۱۹۵۰تا دوره ی حاضر استقرار داشته است و جامعه ی آمریکای بیتتن ستتال های

مصرف گرایانه  ی انباشت سرمایه  را عرضه می کند.    

برای نظریه ی مرحله تصمیم گیری در این باره اهمیت ویژه ای دارد که چه کشور یا کشورهایی مسلط ترین و موفق ترین
شیوه ی انباشت سرمایه را طی یک مرحله ی معین عرضه می کنند؛ چون این نظریه مضمون خود را تتتا حتتد زیتتادی از

 خلق کند. این به30بررسی مختصات و روندهای حاکم بر چنین کشورهایی استخراج می کند، تا نوعی نمونه ی الگو-وار
یی انباشت سرمایه نادیده گرفته می شود. از دید من، فهم ما از انباشت ستترمایه می بایتتد معنای آن نیست که ابعاد جهان

 فرآیندهای کار و تولید را در خود ادغتتام31از دل این مطالعه  برآید که سرمایه چگونه در سرزمین های جغرافیایی مرکز
ید مرکتتزی، می تتتوانیم می کند (در اینجا روابط تولید اهمیت کانونی دارند). پس از مفهوم پردازی روشن این روابط تولیتت
[نحوه ی] مفصل بندی آن ها با ابعاد جهانی انباشت سرمایه را مورد بررسی قرار دهیتتم. به بیتتان دیگتتر، درجه ی فراملتتی
بودن انباشت سرمایه و اشکالی از بین المللی شدن که به خود می گیرد، وابسته به [خصلت های] روابط تولیدی است کتته
نه روابتتط تولیتتد تحت نظریه ی مرحله مفهوم پردازی شده اند. تصمیم درباره ی اینکه چه کشورهای معینی بیتتش از همتت

29. expansive
30. paradigm case
31. core geographical territories
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نی به همراه  هتتدایت می شتتود. همگتتان در ایتتن قانون ارزشمرکزی را نمایندگی می کنند، توسط تحلیل تاریخی پیشین
زمینه اتفاق نظر خواهند داشت که بریتانیا قدرت کاپیتالیستی مسلط در مرحله های سوداگری و لیبرالیسم بوده است.
یی نوظهور و به سرعت رو  به  رشتتد (آمریکتتا و تصمیم درباره ی مرحله ی امپریالیسم، به دلیل حضور دو قدرت کاپیتالیست
آلمان)، و یک قدرت کاپیتالیستی رو به افول (بریتانیا)، کمتتی دشتتوارتر استتت. بتتا وجتتود این کتته ممکتتن استتت کمتتی
بحث برانگیز باشد، اما من آلمان و آمریکا را به منزله ی کشورهایی معرفی می  کنم کتته شتتاخص ترین شتتیوه ی انباشتتت
سرمایه را در مرحله  ی امپریالیسم عرضه می کنند (در میتان ایتن دو، شتاید آلمتان بته الگتوی نتاب شتیوه ی انباشتت
امپریالیستی کمی نزدیک تر باشد)، اگرچه [نقش] بریتانیا نیز نباید نادیده گرفته شتتود. در واقتتع، فقتتدان یتتک نیتتروی
ین تعیین کننده، یکی از مشخصه های مهم این مرحله است. سرانجام، مرحله ی مصرف گرایی [از ایتتن بتتابت] چیره/هژمو

کمتر محل مناقشه است، چرا که آمریکا معرف شیوه  ی مسلط انباشت سرمایه در این مرحله است.

 به نظریه ی مرحله (تا جایی که متتن درک می کنتتم) رویکتتردی یکتاستتت، در میتتان مکتتاتب مهتتماونوبا اینکه رویکرد 
 نزدیک است؛ بدین دلیل که هر33مکتب تنظیم و 32مکتب منطق  سرمایه بیش از همه به اونو مکتبمارکسیسم غربی، 

یر پرورش میانجی هایی بین نظریه ی منطق درونی سرمایه و تاریخ هستتتند، یب یاد شده حداقل به درجاتی درگی دو مکت
نل حساستتیت [نظتتری] ایجتتاد می کنتتد. بتترای مثتتال، و چنین دغدغه ای به نوبه ی خود در آن ها نسبت به سطوح تحلیتت

یص 34یوآخیم هیرش ، چنین استدلل می کند: مکتب منطق  سرمایه، یکی از چهره های شاخ

شیوه ی ارائه در کتاب کاپیتال، به دلیل سطح تجرید ویژه اش، نمی توانتتد بتتدون میانجی هتتای بعتتدی بتترای«
.]۱۰[» پرورش مفهوم دولت مورد استفاده قرار گیرد

یی مارکسی را بر پایه ی منطق درونی ستترمایه بنتتا می کنتتد واونو نیز همانند مکتب مکتب منطق  سرمایه  اقتصاد سیاس
ید بال نشان می دهد، این مکتتتب به درجتتاتی بته [اهمیتت] «ستتطوح تجریتتد» و ضترورت [وجتود] همان طور که گفتاور

، هنگامی کتته بتتر [ضتترورت]35کاستندیک و یورگنز، بلنکه«میانجی هایی» بین آن ها واقف است. نظریه پردازانی چون 
یل» ( ) اولیه تأکید می ورزند، حتی به دیدگاه من نزدیک تر می شوند؛ تحلیلی که شکلform analysisیک «تحلیل شک

.]۱۱[  و دولت سرمایه داری را از یک شکل کالیی استخراج کند36اصلی قانون سرمایه دارانه

ییهای شتتیوه بتتا را مجرد اقتصادی قانون که است هایی میانجی ریزی پی جستجوی در  همچنینتنظیم مکتب  تنظیمتت
دهند. بر همیتتن می پیوند کنند، می بندی مفصل ایدئولوژیکی و سیاسی های ساحت  به را اقتصادی ساحت که ،مشخص
یب ی درباره خود  تحلیل  در37دیویس اساس، کنتتد می استتتدلل چنیتتن )،38آگلیتا»  (اثر  سرمایه دارانهتنظیم ی «نظریه کتا

32. Capital-Logic school     
شتتاخه ای از نحله ی آلمتتانی «ختتوانش شتتناخته می شتتود، )Staatsableitung( [این حلقه ی نظری، که همچنین تحت نام «استنتاج دولت»

Neuenجدید مارکس» (  Marx-Lektüre(یی ) محسوب می گردد. خاستگاه تاریخی آن بخشتتی از فضتتای آکادمیتتک (و کنش گتتری سیاستت
بوده است. مولفین شاخص این حلقه عبارتند از: متتولر، نویستتوس، بلنکتته، آلتفتتاتر، هویستتکن، هیتترش و ۱۹۷۰آلمان غربی در اوایل دهه ی

بشف. /م.] بی
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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انباشت فرآیند در ها آن ساختاری ابعاد به را طبقاتی مبارزات که ست نظری سطحی «فقدان آگلیتا اصلی ی دغدغه که
استتت. متفتتاوت هتتدف این تحقق برای من روش اینکه گو است؛ همین نیز من هدف معنا، یک  در.]۱۲[دهد»  پیوند

یم» آگلیتتتا که شود، می آشکار هنگامی ویژه به رویکرد دو این شباهت رویکتترد در گرایی مصتترف ی متترحله بتتا «فوردیس
 شود.    مقایسه [نظری] من

 می نویسد: مکتب منطق  سرمایه و مکتب تنظیم به ارجاع  با39جسوپ باب

هر دو مکتب … مفاهیمی را در یک مرتبه ی میانی و سطح نهادین ایجاد کرده انتتد؛ هتتر دو مکتتتب بتته جتتای
قوانین مجرد حرکت [اقتصادی]، با مراحل و فازهای توسعه ی سرمایه داری درگیرند. هر دو مکتب نسبت بتته

.]۱۳[ خودمختاری نسبی سپهرهای اقتصادی و سیاسی حساسیت نظری دارند

کتته استتت جتتایی ایتتن و خود] استتت [از تر پایین و بالتر سطوح های نظریه با روابطی نیازمند میانی سطح ی نظریه اما
نل سطوح خصوص در آن شفافیت ی واسطه به اونو رویکرد یابد.  می مهمی جایگاه تحلی

ید-ذات رویکرد با کنم، می پیروی آن از من که ،اونو رویکرد ی رابطه به کنم می ای اشاره پایان در یی ض که 40رادیکال گرای
نن میان در تصتتویر همچتتون را واقعیتتت کتته باشتتد معنا بدین گرایی ذات است. اگر یافته رواج و تکوین پساساختارگرایا

واقعیت یک از مستقیم تجریدی همچون را نظریه که معنا بدین )، یا41گرایی (عقل ببینیم درونی ذات یک از مستقیمی
معنتتا این در گرایی نیست. ذات گرایانه ذات من رویکرد صورت این در )،42گرایی (تجربه در نظر بگیریم مستقل و موجود
ید-اگر ام. اما کرده بحث آن علیه تفصیل به دیگری کتاب در من که است منطقی-تاریخی ی شیوه از افراطی شکلی  ضتت

و عمیتتق ستتاختار میتتان تمتتایزی هیچ توانیم نمی واقعیت] هرگز بررسی ی حوزه [در ما که مدعاست این بر ییذات گرا
ستتایر توستتط نامحتتدودی طتور به اجتمتتاعی فرآینتدهای ی که] همه مدعاست این [بر اگر کنیم؛ ایجاد سطحی پدیدار

قتتادر اجتمتتاعی توضتتیح در کتته] متتا ستتت باور ااین [بر اگر و یابند)؛ می (تعین 43شوند می تعیین اجتماعی فرآیندهای
ید-ذات گرارویکرد هواداران صورت این در شویم، قایل تمایز تر اهمیت کم عوامل و تر مهم عوامل میان که نیستیم یتتی، ض

نف بسیار بهایی به نتتوع ایتتن تر، صتتریح بیتتان انتتد. به کرده بنتتا 44گرا همستتان و پلورالیستی بسیار شناسی معرفت یک گزا
شتتناخت به قادر حالت ترین بددر و بشناسد، را هم از جدا و منزوی های پاره تواند می حالت بهترین در شناسی معرفت

ید-ذات از تری افراطی های نسخه به که جاست به کامل دلیل، همین نیست. به چیزی هیچ کتته بتتدهیم ارجتتاع گرایتتی ض
ید-ذات ی تتتازه ی نسخه این زیادی های جنبه اند. از یافته » ظهور45 گرایی-ندانی «هیچ عنوان تحت نی ضتت دیتتدگاهی گرایتت
میلد)، از پیش ۴۷۰ تتتا ۵۳۶( هراکلیتتتوس[فلستتفی]  ی نحله به است بازگشتی اساسلا دیدگاه این است؛ قدیمی بسیار

بلکتته هتتا، هویت نتته کتته گذر است و حرکت حال در پیوسته طور به جهان] چنان [در چیزی هر که بود باور این بر که
نت و ها تفاوت فقط ید-ذات معنتتایی از چنین به توجه با که نیست گفتن به  نیازی.]۱۴[ هستند واقعی تغییرا گرایتتی، ضتت

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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یی با من نم خرسند نه که دارم باور قاطعی طور به کنم. من می استقبال گرایی ذات از درجاتی از تما یی ستترمای منطقتتی دارا
ود خصتوص در ارتدوکس های مارکسیست با است. من شناسایی قابل که است درونی [بترای درونتی منطتق ایتن وج

راهه بی بتته تتتاریخی تحلیتتل و سرمایه درونی منطق میان ی رابطه پردازی مفهوم در اغلب آنها اما دارم، سرمایه] توافق
بتتا را رابطتته ایتتن کته هنگتتامی اند. و شتتده واقتتع آن در مشتتکلت بیشتتتر کته استتت جایی همان درست روند. این می

نل خودآگاهی شویم.  می مواجه دشواری و بزرگ چالش با یم، دهمی ای جدی مورد کنکاش قرار مساله همچون کام

 قتتدرت ستترانجام بیتتابیم، بتتر آن پتتس از بتتتوانیم اگتتر کتته چتترا استتت؛ ارزشمند آن با رویارویی که است چالشی این
داده را آن نویتتد پیدایش ختتود سرآغاز از مارکسی سیاسی اقتصاد رسد می نظر به که ایم کرده ایجاد را ای دهنده توضیح

شتتفافیتی بتته که همچنتتان ، یتتابیممی دستتت داری سرمایه ماهیت ی درباره نظیری بی شفافیت به است. ما از این طریق
از سرانجام و ایم؛ کرده او با ما آنچه و است، کرده ما با داری سرمایه آنچه مدرن، تاریخ بر داری سرمایه تأثیرات ی درباره

شویم.  می نائل تر انسانی و تر دموکراتیک های بدیل ی درباره روشنی فهم رهگذر به این

*  *  *
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