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) و دقیسسق از قسسانون ارزشcoherentاگر -چنان که پیش تر استدللا کرده ام- دستیابی به یک نظریه پسسردازی منسسسجم (
نیازمند مفهوم پردازی یک جامعه ی سرمایه داری نسساب باشسسد، در این صسسورت چنیسسن برمی آیسسد کسسه شسسکاف بسسزرگ و

. بنابراین، بسیار مطلوب]۱[چالش برانگیزی میان قانون ارزش و ناخالصی ناهموار و آشفته ی تاریخ وجود داشته باشد 
) داشته باشیم تا همچون گام تنظیم پذیریstage theoryخواهد بود که یک سطح میانی از نظریه (نظریه ی مرحله/ 

برای تسهیل حرکت مان از [سطح] قانون ارزش به تحلیل تاریخی عمل کند. هدف این فصسسل آن اسسست کسسه طرحسسی
مقدماتی از چنین رهیافتی عرضه کند و نیز ساختاری از چنین نظریه ای را پیش بگذارد.  

همه ی مفاهیم قانون ارزش به ضرورت یک سطح میانی تحلیسسل ارجسساع نمی دهنسسد. مسسن در کتسساب قبلی ام اسسستدللا
کرده ام که یک حرکت سهل وآسان و کمابیش مستقیم از قانون ارزش به [سطح]  تاریخ، رویکردی معمولا نسسزد اکسسثر
نحله های مارکسیسم ارتدوکس است. برای مثالا، لوگزامبورگ بسسر ایسسن بسساور بسسود کسسه سسسرمایه داری تسساریخی به طسسور

. متن حاضر برگردان فصل سوم از کتاب زیر است:  1
Robert Albritton, (1991): A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development.

» قابل دسترسی است. کارگاه دیالکتیک این کتاب نیز در تارنمای «دوم و اولاترجمه ی فصل های 
یادداشت های جانبی مؤلف در پایان متن آمده اند؛ افزوده های مترجم در قالب پانویس صفحات درج شده اند.
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 به سمت سرمایه داری ناب نزدیک می شود [میل می کند]، نقطه ای که در آن سرمایه داری فروخواهد پاشید2تدریجی
شش خود-برانداز (]۲[ ) است؛ یعنی درست در نقطه ای کهself-defeating.  این دریافت حاکی از آن است که قانون ارز

این قانون شروع می کند تا به طور تمام و کمالا تاریخ را اداره کند، از هم فرومی پاشد. این امر همچنین حسساکی از آن
شخ است که قانون ارزش پیش از سقوط خود کمابیش به طور کامل در تاریخ تحقسسق می یابسسد. [امسسا] سسسیر واقعسسی تاریسس
نشان گر ضعف چنین رویکردی بوده است. افزون بر این، برای اینکه قانون ارزش به قدر کافی به تاریخ نزدیک شود تسسا
چنین مفهوم پردازی ای ممکن گردد، یا می باید انسجام درونی و دقت منطقی ایسسن قسسانون از طریسسق ورود تصسسادفات
تاریخی تضعیف گردد؛ و یا اینکه می باید از طریق درک تاریخ بر پایه ی روش تقلیل گرایی اقتصادی، [حقیقت] تاریخ

زیرپا نهاده شود. 

نن امر تاریخی و منطقی را «شیوه ی منطقی-تاریخی » نام نهاده ام و از دید من این3من این گرایش به فروپاشی تواما
.     ]۳[ر تمامی سنت نظریه ی مارکسیستی بوده است  د4ن منبع اشتباه و آشفته-اندیشیشیوه مهم تری

لل متفاوت با رویکرد لوگزامبورگ است. بر مبنای رویکرد اونو و سکینرویکرد من [در این باره]، به پیروی از آثار ، کام
نن دهه یاونو نی مشاهده شده میان سسسرمایه داری تسساریخی و سسسرمایه داری نسساب۱۸۶۰، انگلستا  شاهد بیشترین نزدیک

)partialبوده است، اما حتی در این مورد نیز سیطره ی قانون ارزش بر تاریخ صسسرفا سسسیطره ای ناتمسسام و نیمه کسساره (
بوده است. حتی در این مورد نیز قانون ارزش فقط به گونه ای باواسطه بر روی تاریسسخ عمسسل می  کنسسد، چسسون در یسسک
سطح تاریخی، اقتصاد تنها به طور نسبی خودمختار است، درحالی که با امر ایسسدئولوژیک، امسسر قسسانونی و امسسر سیاسسسی
همپوشانی [هایی] دارد و مورد حمایت آن ها قرار می گیرد. بنابراین، چنین نتیجه می  گیریم که تاریسسخ هرگسسز به طسسور
مجانبی به سمت سرمایه داری ناب میل نمی کند و حتی در مرحله ی لیبرالیسم بریتانیای میسسانه ی قسسرن نسسوزدهم نیسسز
شی نیازمنسسد یسسک سسسطح میسسانی تحلیسسل اسسست. همچنیسسن، در پسسی ایسسن شکاف میان سرمایه داری ناب و تحلیل تاریخ
نزدیک ترین نقطه ی مجاورت تاریخ و قانون ارزش، سرمایه داری دچار هیچ گسسونه فروپاشسسی ای نشسسد، بلکسسه درعسسوض،
شن سایر مراحل سرمایه داری (مراحل امپریالیسم و مصرف گرایی) پدیدار شدند، که نزدیکی کمتری با قانون به دنبالا آ
ننت خسسود از قسسانون ارزش دور می شسسود، ارزش دارند. همین تدوام سرمایه داری، حتی به رغم اینکه در مقاطعی از حرک
[واقعیتی] است که ضرورت [تدارک] نوعی از نظریه ی سطح میانی را قطعی می سازد. در واقسسع، لنیسسن، هنگسسامی کسسه
پس از مرحله ی لیبرالیسم و از دلا مرحله ی امپریالیسم درباره ی امپریالیسم می نوشسست، نخسسستین کسسسی بسسود کسسه از
شم ناب ترین تجلسسی مفهوم «مرحله» برای ارجاع به امپریالیسم استفاده کرد. و لنین قطعلا بر این باور نبود که امپریالیس

2. asymptotically 
3. logical-historical method
4. muddled thinking
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سرمایه  یا ناب ترین تجلی قانون ارزش بوده است. بنابراین، ورود مفهوم «مرحله» به گفتمسسان مارکسیسسستی از آن رو
نی تاریخی به طور مجانبی به سمت سرمایه داری ناب میل می کند، بلکه [از قضا] بدین دلیل بود که نبود که سرمایه دار
[سرمایه داری تاریخی] از سرمایه داری ناب دور می شود و در [نحوه ی] دور شدن اش خود را در مرحله ی متمایزی از
شت با قوانینی از آن خود تثبیت می کند، قوانینی که تنها به شکلی ناقص و ناتمام منطق درونی سرمایه را تجسسسم انباش

می بخشند.     

ند، سسسرمایه داری به لحسساظ تسساریخی [بسسه درحالی که قانون ارزش به منزله ی منطق درونی سرمایه بی تغییر باقی می مان
 توسعه می یابد. چالشسسسی5طور مستمر] به دنیا می آید و از دنیا می رود و طی این روند به گونه ای نامتوازن و ناپیوسته

که نظریه ی مرحله باید با آن مواجه شود آن است که چگونه می  توان نوع یا انواعی از انباشت سسسرمایه را کسسه حامسسل
نی پیسسش روی شاخص ترین ویژگی مراحل معین توسعه [ی سرمایه داری] هستند نظریه پردازی کرد. پرسسسش محسسور

نظریه ی مرحله آن است که موفق ترین و شاخص ترین شیوه ی انباشت سرمایه در یک مرحله ی معین چیست. 

نلا ایده و مجرد بستر در را سرمایه انباشت اینکه جای به اینک بایسسد می کنیسسم، بررسسسی ناب اری سرمایه ی جامعه یک آ
نر انضسسمامی بسسستر یک در را آن طریسسق از ارزش حرکسست کنیسسم. اکنسسون مشسسخص] بررسسسی [ی  مسسرحله بسسه وابسسسته ت

تر انضمامی موانع طریق از باید می حرکت این بلکه آید، نمی فراچنگ ناب داری [در] سرمایه آلا ایده های مصرف  ارزش
نر سرسخت و شخ از مان درک ی پایه بر که، 6مصرف  از] ارزش [برآمده ت درآیسسد؛ فهسسم بسسه کنیسسم، می پردازی مفهسسوم تاریسس

و قسسانونی ایسسدئولوژیک، هسسای حمایت یسساری به تنها و )،partially( ناتمام و ناقص طور به تنها ارزش حرکت که موانعی
کند.    غلبه ها آن بر تواند می سیاسی

بسسه کسسه او ی عمسسده اثسسر د. تنهسسا را تکمیل نکسسرباشد مرحله ی نظریه ی درباره تمامی به که کتابی نگارش گاه هیچ اونو
روی بسسر آن اصسسلی تمرکسسز و دارد » نسسام7داری سرمایه تحت اقتصادی های سیاست «انواع پردازد، می مرحله ی نظریه

نی های سیاست مسسسلط ی شسسیوه سسسرمایه، مسسسلط شکل اساس بر را مرحله هر اونواست.  مرحله هر به مربوط اقتصاد
ایسسن برمبنسسای جسسایی تسسا تنهسسا مسسن کرد. رویکرد پردازی نظریه اقتصادی های سیاست مسلط انواع و سرمایه، انباشت

مسسسلط «شسسکل اونسسو بیسساوریم.  نسسزد نظسسر در را مقسسولت ایسسن از ها برداشسست ترین وسیع که است فهم قابل ها مقوله
  یسرمایه ی] مرکانتالیسم، [مرحله برای 8بازرگانی ی از: سرمایه بود عبارت به ترتیب مرحله هر سرمایه» برای

سرمایه» مسلط «شکل من نزد ی] امپریالیسم. اما [مرحله  برای مالی ی سرمایه و ی] لیبرالیسم، [مرحله برای صنعتی

5. unevenly and sporadically  
6. obdurate use-value obstacles
7. Types of Economic Policy Under Capitalism
8. merchant capital
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شسسامل نیسسز را کسسار-سسسرمایه ی رابطه مسسسلط نسسوع همچنیسسن بلکه دهد، نمی ارجاع سرمایه مسلط های بخش به صرفلا
یسسک اساسسسا سسسرمایه اینکسسه کردن فراموش محض به که خطاهایی سیل از اجتناب برای امر این من، باور به شود. می

بسسه مسسن کسسه یابسسد می اهمیسست هنگسسامی ویژه به مساله ]. این۴[ دارد اهمیت آورند، می هجوم است اجتماعی ی رابطه
ممکن است [در اینجا] چنین به نظر برسدگرایی.  مصرف ی مرحله یعنی پردازم، می مرحله شرح] چهارمین و [معرفی

که شکل مسلط سرمایه برای هر دو مرحله ی امپریالیسم و مصرف گرایی یکسسسان اسسست، یعنسسی سسسرمایه ی مسسالی یسسا
سرمایه ی انحصاری. اما، همچنان که بعدلا شرح خواهم داد، هنگامی که مسسا شسسکل مسسسلط رابطه ی سسسرمایه-کسسار را در

 تمامسسلا بسسا شسسکل سسسرمایه ی مسسالی9مفهوم پردازی مان وارد می کنیم، در این صورت شکل سرمایه ی مسسالی مصسسرف گرا
. ]۵[ متفاوت خواهد بود 10امپریالیستی

اقتصسسادی محسسدود تفسیر با که بپذیرم سرمایه» را انباشت مسلط ی «شیوه اونویی ی مقوله توانم می هنگامی تنها من
سیاسی و قانونی، ایدئولوژیک، فرآیندهای ی دربردارنده همچنین سرمایه انباشت ی شیوه یک من، نباشد. برای همراه
نیprofit-makingسود ( کسب معمولا های شکل که است روی بر کنند. تمرکز می تسهیل را دارانه سرمایه ) یا سودآور

تعدیل کیفی ی ملحظه دو با باید می درک این که حالی در ارجحیت دارد، اقتصاد که معناست بدین سرمایه انباشت
بایسسستد. دوم خود پای روی بر سیاسی و قانونی، ایدئولوژیک، های حمایت بدون تواند نمی اقتصاد اینکه گردد: نخست

[تنهسسا] آن خودمختسساری کسسه اسسست عجیسسن سیاسی و قانونی، ایدئولوژیک، فرآیندهای با چنان اقتصادی فرآیند آنکه،
یک مرحله، ی نظریه سطح در اگر بود خواهد اشتباه که باورم این است. بر فهم قابل تحلیلی سطح در و نسبی طور به

نخسسست تقریب ی منزله به اگر حتی  کنیم، درک اقتصادی خالص مفاهیم حسب بر را سرمایه تانباش شاخص ی شیوه
امسسر و قسسانونی، امسسر ایسسدئولوژیک، [گویسسا] امسسر که دارد همراه به را دریافت این رویکردی چنین که کنیم؛ چرا چنین

ایدئولوژیک، [اقتصادی، خودمختار نسبتلا فرآیند چهار هر کرد. اگر اضافه نظریه به سادگی به بعدتر توان می را سیاسی
دقسست بسسه توانسسد نمی هسسم اقتصسسادی فرآینسسد خود  نظری] نشوند، پردازی [مفهوم وارد آغاز همان سیاسی] از و قانونی،
است.  سیاسی و قانونی، ایدئولوژیک، های مولفه ی دربردارنده آن نهادی ساختار که چرا شود، پردازی مفهوم

سرانجام، من می توانم تعبیر اونویی «شکل غالب سیاست اقتصادی» را درصورتی بپسسذیرم کسسه [اصسسطلح] «سیاسسست
اقتصادی» به طور بسیار وسیعی تفسیر گردد، طوری که نه فقط سیاسسست اقتصسسادی در معنسسای تنسسگ کلمسسه را در بسسر
بگیرد، بلکه همچنین شامل همه ی آن اقدام های ایدئولوژیک، حقوقی/قانونی و سیاسسسی ای باشسسد کسسه عملکسسرد آن را
تسهیل کرده و مؤثر می سازند. برای مثالا، سیاست های معطوف به ارتقاء یا حفسسظ درجسسات معینسسی از کالیی سسسازی

نیروی کار تقریبلا همیشه دارای ابعاد ایدئولوژیک، حقوقی/قانونی و سیاسی  هستند. 
9. consumerist finance capital
10. imperialist finance capital
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می خواهم بر وجه تمایز نظریه ی مرحله نسبت به نظریه ی جامعه ی سرمایه داری ناب تأکید کنم. از آنجسسا کسسه هسسدف
[عینی] شناخت این نظریه، یک [جامعه ی] سرمایه داری کمتر شی واره شده است، این نظریه باید منطسسق متفسساوتی را
نر مربسسوط شی بلکه ساختارمند است، اگرچه از نتایج منطق دیالکتیکی مجردتسس به خدمت بگیرد. این منطق نه دیالکتیک
به جامعه ی سرمایه داری ناب بهره می گیرد. این جداسازی میان دو سطح نظریه اهمیت بسیار زیادی برای اجتناب از

شب اقتصاد اساسلا بر پاهای خودش می ایستد (قائمeconomismاقتصاد -زدگی ( ) دارد. در یک جامعه ی سرمایه داری نا
به ذات است)، اما در  سطح نظریه ی مرحله چنین نیست.        

در سطح نظریه ی مرحله نیازمند آن هستیم که فرضیات سفت و سخت مربوط به جامعه ی سرمایه داری ناب را قدری
کاهش داده و وانهیم. یعنی سخت گیری برآمده از این نیاز تئوریک که موانع [مربوط به] ارزش مصرف به قسسدر کسسافی
رام و مطیع گردند تا حرکت ارزش بتواند بدون تکیه بر حمایت های بیرونی بر آنها غلبه کنسسد. امسسا نظسسریه ی مرحلسسه
شف مشخص تر و انضسسمامی تر انسسد و نمی تواند از چنین آزادی ای برخوردار باشد؛ در اینجا موانع [مربوط به] ارزش مصر
نن سازمان  ویژه ای از نیروهای مولد در خسسود به گونه ای مفهوم پردازی می شوند که حرکت ارزش می باید آن ها را به  سا

بگنجاند و عمل کرد خود را [به رغم وجود آنها] به کمک هر گونه حمایت بیرونی حفظ کند. 

شد تولیسسد کالهسسا توسسسط۱در فصل دوم، فرضیات پایه ای یک سرمایه داری ناب را چنین فهرست کردم: ( ) تمامی تولی
نر کالیی شده است؛  ( شر هسسدایت می شسسود؛ (۲نیروی کا ) یسسک جسسامعه ی۳) اقتصاد توسسسط یسسک بسسازار خسسود-تنظیم گسس

نر جهانی است؛ ( ) یک جامعه ی سرمایه داری ناب فقط و فقسسط از سسسه۴سرمایه داری ناب یک جامعه ی منفرد و فراگی
) اقتصاد [در چنین جامعه ای] اقتصادی بسسدون اقسسدمات و۵طبقه ی به روشنی تعریف شده و متمایز تشکیل می شود؛ (

) جامعه ی سرمایه داری ناب جامعه ای تماملا شی   واره شده است، که۶ است؛ (11روییه های جرگه سالرانه و انحصارگرایانه
در آن هیچ مناسبات اجتماعی مستقیمی میان اشخاص [اصل: روابط اجتماعی مستقیم شخص به شخص] وجود ندارد.
من هر یک از این مفروضات را به نوبه ی خود هنگامی که در نظریه ی مرحله وانهاده می شسسوند مسسورد ملحظسسه قسسرار

خواهم داد.

نراول)  اینکه تمامی تولید، تا چه حدی تولید سرمایه دارانه ی کالهاست، و اینکه تولید تا چه حدی توسسسط نیسسروی کسسا
کالیی شده انجام می شود،  از مسسرحله ای بسسه مسسرحله ی دیگسسر متفسساوت اسسست. بسسرای مثسسالا، در مسسرحله ی سسسوداگری
(مرکانتالیسم) تنها برخی از محصولت شکل کالیی به خود می گیرند، و حسستی تعسسداد کمسستری از آن هسسا در معنسسایی
جنینی به شیوه ای سرمایه دارانه تولید می شوند. مراکز تجارت خارجی حولا تعدادی از کالها نظیر شکر، برده، تنباکو،

11. oligopolistic and  monopolistic
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» (معنسسای12چای و پشم تمرکز یافته اند. برخی محصولت تولید خانگی، نظیر پشم، به شیوه ای «شسسبه -سسسرمایه دارانه
این اصطلح در فصل چهارم روشن خواهد شد) تولید می شوند و همچنین درصد معینی از محصولت کشاورزی نیسسز
نر چندان توسعه یافته ای وجود ندارد، نیروی کسسار در اثسسر به شیوه ای شبه -سرمایه دارانه تولید می گردند. اگرچه بازار کا

شی نلا فرآیند حصارکش ، بخشا کالیی  می شود.13جدا-شدگی نسبی از ابزار تولید (زمین)، به دنبا

  اینکه بازار تا چه حد اقتصاد را هدایت می کند و تا چه حدی خود-تنظیم گر است نیز از مرحله ای بسسه مسسرحله یدوم)
نی بازار در اثسسر عوامسسل زیسسر تضسسعیف و سسسست دیگر متفاوت است. برای مثالا، در مرحله ی امپریالیسم خود-تنظیم گر
می گردد: سازماندهی سرمایه در قالب الیگارشی ها، توسعه ی سیاسسست های دموکراتیسسک تسسوده ای و احسسزاب سیاسسسی،

نی دولت. به دلیل [اثرات] این نیروهای مختل کننده، بسسازار) و سprotectionism (14حمایت گرایی ایر اشکالا مداخله گرای
نیازمند آرایه ی کاملی از حمایت های بیرونی است. 

 در هیچ مرحله ای از توسعه ی سرمایه دارانه نمی توان سرمایه را به گونه ای درک کرد که گویا در یک جسسامعه یسوم)
نی همگن عمل می کند. این واقعیت که سرمایه به طور فضایی گسترش یافته است، و اینکه ایسسن فضسسا بسسه دولت - جهان

 را در15ملت ها تقسیم شده است، بیانگر این امکان است که می توان موفق ترین و سنخ نماترین انباشسست گران سسسرمایه 
قالب سرزمینی [در قلمرو کشورهای معین] جای داد. برای مثالا، در مرحله ی لیبرالیسم، انگلستان انباشسست گر قسسالب
[سرمایه] است. در همان حالا که هسته ی اصلی سرمایه داری می تواند یک قلمرو سرزمینی داشته باشد، سرمایه داری
در تمامیت خود دارای یک ببعد جهانی اسسست. در سسسطح نظسسریه ی مرحلسسه، به جسسای جسسامعه ی جهسسانی منفسسردی کسسه
نی آن تفکیک می شسسود. مسسرحله ی مشخصه ی سطح جامعه ی سرمایه داری ناب است، سرمایه به ابعاد بومی و بین الملل
سوداگری مثالا خوبی در این خصوص به دست می دهد: در اینجا یک نظام تولید-فرآوری معین [واگذاری تولیسسد بسسه

] در کنار یک کشاورزی شبه -تجاری شده، با تجارت خارجی تعامل دارنسسد، کسسه ایسسن16کارگاه های کوچک و یا خانگی
و هسسم بخشسسا در یسسک نظسسام اسسستعماری سسسازمان دهی شسسده اسسست.م به شدت حمایت گرایانه است، تجارت خارجی ه

نظریه ی مرحله همواره نیازمند کنکاش و شناسایی روابط متقابل میان هسته ی اصسسلی انباشسست گران سسسرمایه  و بعسسد
بین المللی سرمایه است.   

12. quasi-capitalistical
. منظور سلب مالکیت از دهقانان و کشاورزان طی فرآیند خصوصی سازی زمین های عمومی [مشاع] است، که بخش مهمی از پروسسسه ی13

تاریخی انباشت اولیه و کالیی سازی نیروی کار روستائیان محسوب می شود. مارکس در انتهای جلد اولا کاپیتالا شرحی خواندنی از رونسسد
تاریخی سلب مالکیت از کشاورزان انگلستان به دست می دهد. [م.]

. سیاست حمایت از صنایع و فراورده های داخلی [م.]14
15. capital accumulators
16. a putting-out system in manufacturing
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 هنگامی که از [سطح] سرمایه داری ناب به نظریه ی مرحله حرکت می کنیم، [نحوه ی] تحلیسسل طبقسسه تغییسسرچهارم)
می یابد. در یک جامعه ی سرمایه داری ناب طبقه ی سرمایه دار غالب اسسست (سسسرمایه ی صسسنعتی به لحسساظ قسسدرت بسسر
سرمایه ی تجاری و بانکی مسلط نیست، اما به لحاظ ساختاری بر آن هسسا سسسلطه دارد)، در حسسالی که طبقه ی صسساحبان

شد انقیسسادی17زمین «شریک خاموش و کهتر »  است. طبقه ی کارگر آشکارا مطیع و تحت انقیاد است، اگرچه این انقیسسا
شی آشسسکار و ساختاری ست و نمی توان آن را بر حسب [مفاهیم] قدرت توضیح داد. در هر مورد، «طبقه» به لحاظ تحلیل
متمایز است. در سطح نظریه ی مرحله، بخش مسلط طبقه ی سرمایه دار ممکسسن اسسست سسسرمایه ی صسسنعتی نباشسسد، و

ی تواند دربردارنده ی اتحادهایی میان طبقات یسسا بخش هسسایی از طبقسسات باشسسد. بسسرای مثسسالا، در مسسرحله یهژمونی م
شی سرمایه ی بازرگانی ( merchantسوداگر  capitalحسساظ اقتصسسادی مسسسلط اسسست (حسسداقل از منظسسر توسسسعه ی) بسسه ل

 و بتجسساری کسسه18ت میان صاحبان  زمینی که تاجرمسلک شسسده اندسرمایه داری)، درحالی که هژمونی شامل اتحادی اس
 این مرحله طبقات یا بخش های درونسسیبر این،  همچنان که بالتر هم تلویحا گفته شد، در. افزون 19اشراف مآب شده اند

شی ذخیره سازی و انبارداری (class fractionsطبقات ( لل متمایز از هم نیستند. سرمایه ی بازرگان ) به لحاظ تحلیلی کام
storageدر سسسرمایه داری نسساب بخشسسی از قلمسسرو) و نقل وانتقالا [محصولت و اجنسساس] را اداره می کنسسد، کسساری کسسه 

سرمایه ی صنعتی محسوب می شود. تعریف دقیق طبقه ی کارگر [در مرحله ی سوداگری] دشوار می گردد، زیرا نیروی
لید شامل کالهایی نیست که به طسسور سسسرمایه دارانه تولیسسد شسسده اند. درکار تماملا کالیی نمی شود و بیشتر [حجم] تو

لل مناسب تر خواهد بود که از «تهیدستان کارگر» ( ) سخن بگوییم، تاthe working poorواقع، در چنین بافتاری احتما
از «طبقه ی کارگر». 

شب انحصار وجود ندارد، بدیهی به نظر می رسد، چرا که انحصار با قانون ارزشپنجم)  اینکه در وضعیت سرمایه داری نا
تداخل خواهد داشت. در واقع، برخورد دقیق و سخت گیرانه با قانون ارزش مستلزم آن است که تقریبلا چیسسزی نظیسسر
رقابت کامل به عنوان یک قاعده در نظر گرفته شود. اما در سطح نظریه ی مرحله، وجود همه گونه انحصار یا الیگارشی
به انواع دلیل مختلف امکان پذیر است. در مرحله ی سوداگری، کمپانی  های تجاری انحصاری از سسسوی دولسست مجسسوز
رسمی کسب می کنند؛ درحالی که در مرحله ی امپریالیسم اشکالا گوناگون آرایش های جرگه سالرانه و انحصارگرایانه،

با حمایت یا بدون مشوق دولتی، از طریق عمل کرد شرکت های خصوصی شکل می گیرند. 

 و نکته ی آخر، اما نه مادون نکات پیش گفته، آن که در سطح نظریه ی مرحله ما باید فرض شی شده گی کاملششم)
شی جزئی و ناقص اسسست. ایسسن بسسه معنسسای آن اسسست کسسه در ایسسن سسسطح، را کنار بگذاریم [وا  بنهیم]؛ اینک شی شده گ

17. silent and junior partner
18. commercialized Landloards
19. aristocratized merchants
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نم شخص-به-شخص در قالب های همکاری یا سلطه ممکن می گردد. حتی در قلمرو اقتصادی، قسسانون مناسبات مستقی
نی] ارزش ممکن است با موانعی در قالب همکاری بین سرمایه داران یا همکاری بین کارگران، یا میزان قابلیت [ناکسساف
طبقه ی مسلط برای ایجاد تفرقه میان طبقه ی کارگر و حکمروایی بر آن روبرو گسسردد؛ جسسایی که مناسسسبات قسسدرت را

ی دهیم، ایدئولوژی و سیاست می توانند نقش  اقتصادی مهمی ایفسسا کننسسد. ایسسدئولوژی و سیاسسستمورد ملحظه قرار م
subordinate) و سازمان بزدایی طبقات فرودست (hegemonic classesممکن است موجب سازماندهی طبقات مسلط (

classesن ها ممکن است دسته ی معینی از عاملیت های اقتصادی را برانگیزند و پشتیبانی کنند، درحالی که) گردند. آ
ایر عاملیت ها را دلسرد و تضعیف می نمایند. به طور مشابه، ایسسدئولوژی بسسه سسسازمان دهی عرصسسه ی سیاسسسی کمسسکس

می کند و برعکس. بر حسب مفاهیم مارکسی، می توان چنین گفت که در سطح نظریه ی مرحلسسه، «روبنسسا» دیگسسر بسسه
منزله ی بازتاب منفعلی از زیربنا درک نمی شود. چهار رویه ی یاد شده [اقتصاد، ایدئولوژی، قانون و سیاسسست]  به طسسور

تقابل یکدیگر را مشروط می سازند، اما اقتصاد اساسی ترین پایه در نظر گرفته می شود. این مسسساله از ایسسن واقعیسستم
ناشی می شود که نظریه ی مرحله اساسلا نظریه ای درباره ی انباشت سرمایه  است. 

نتیجه ی وانهادن فرضیات پیش گفته، چنانچه بسسالتر شسسرح داده شسسد، آن اسسست کسسه قسسانون ارزش بسسه مجمسسوعه ای از
) هستند، برگردانده می شود. نظریه ی مرحله بسسه مسسا اجسسازه یstage-specific که مرحله محور (20پویایی های ساختاری

ند تاریخسسا نت سرمایه توسسسط مجمسسوعه ای از نیروهسسای مولسس نی سرسخ بازشناسی این واقعیت را می دهد که منطق درون
شی «بیرونی می شسسود» و طسسی ایسسن فرآینسسد بسسهrefractedخص خم می شود (مش ). به بیان دیگر، منطق درونی به تعبیر

ساختارهای نسبتلا خودمختار استحاله می یابد؛ ساختارهایی که نسبت به یکدیگر و نسبت به قسسانون ارزش تسسا حسسدی
نی  لزم برای فهم درست این سسساختارها را فراهسسمخودمختاری دارند. نی بنیاد  اما با این حالا، قانون ارزش تمرکز تحلیل

می شسسوند، نسسه همچسسونمی آورد. بدین ترتیب که ایسسن سسساختارها به منسسزله ی شسسیوه ی غسسالب انباشسست سسسرمایه درک 
مجموعه ای از ساختارها که [صرفا] به طور تماملا بیرونی و تصسسادفی بسسا هسسم پیونسسد دارنسسد. در اینجسسا تکیه ی مسسن بسسر

نیrefractionاستعاره هایی چون «خم شدن» ( 21) نشان دهنده ی دشواری تعیین دقیق رابطه ی میان یک منطق و تجلسس

آن [منطق] است؛ تجلی ای که بخشا به دلیل تعامل اش با مادیتی که از دلا آن عمل می کنسسد فروشکسسسته [واسسسازی]
.22می شود

20. structural dynamic
21. manifestation
22. deconstructed
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23اقتصاد مختص نظریه ی مرحله

) نیسسست. درعسسوض، اقتصسساد بسسه مجمسسوعه ای ازbaseدر سطح نظریه ی مرحله، اقتصاد دیگر منطق درونی یا زیربنسسا (
ی نسبتلا خودمختار برگردانده (ترجمه) می شود، که توسط قانون ارزش شکل یافته انسسد؛) اقتصادpracticesرویه های  (

اما این رویه های اقتصادی همچنین از طریق تعامل شان با رویه های ایدئولوژیکی و سیاسی (که خودشان تنها به طسسور
ناقص و جزئی توسط قانون ارزش شکل گرفته اند) شسسکل می یابنسسد. در پسسی آن، قسسانون ارزش کسسه یسسک قسسانون نسساب
شی پس زمینه هسسای منفعلسسی هسسستند)، بایسسد بسسه مجمسسوعه ی اقتصادی است (امر ایدئولوژیکی، امر سیاسی و امر حقسسوق
انضمامی تری از ساختارهای نهادینه شده برگردانده/ترجمه شود؛ ساختارهایی که در کنسسار هم ، نسسوع مسسسلط انباشسست
سرمایه را برمی سازند. منطق درونی سرمایه داری ناب بخشا به  پویشی از ساختارهای نسبتلا خودمختاری که اقتصسساد

نق درونسسی [همزمسسان] توسسسط سسسه رویه ی دیگسسربنیا د اصسسلی آنهاسسست فروشکسسسته می شسسود، درحسسالی که ایسسن منطسس
نی چندگانه» نش «تعین یاب .]۶[ می گردد 24(ایدئولوژیک، سیاسی و حقوقی) دستخو

نی سرمایه-کار به طسسور مثالا زیر نکته ی فوق را روشن تر خواهد کرد. در یک جامعه ی سرمایه داری ناب، رابطه ی ارزش
نن ادواری توسسسط تضسسادهای درون منطسسق شن باز-ساختاربندی می شسسود و گرایسسش به سسسمت بحسسرا متناوب توسط بحرا

نصاقت نی سرمایه داری ناب توضیح داده می شود. با این وجود، تنها در مرحله ی لیبرالیسم است که بحران های مخت صاد
stage-theoretic (نظریه ی مرحله  crises(رفلا به طور تقریبی به بحران های سرمایه داری ناب نزدیک می شسسوند. در ص

) نظیسسر جنسسگ، برداشسست نامناسسسب محصسسولا (شسسرایط جسسویexogenous( بسسرون زادمرحله ی سوداگری، فاکتورهای 
نامساعد)، و مخاطره جویی هسسای اقتصسسادی  نقسسش اصسسلی را در توضسسیح اکسسثر بحران هسسا ایفسسا می کننسسد؛ در مسسرحله ی
امپریالیسم سازماندهی انحصارگرایانه ی سرمایه به طسسور چشسسم گیری عملکسسرد بحران هسسای ادواری را تغییسسر می دهسسد.
نن شاخص هر مرحله را شناسایی می کند، در سسسطح تحلیسسل تسساریخی بسسه درحالی که نظریه ی مرحله، نوع مسلط بحرا

۱۸۴۷تحلیل های دقیق تری از بحران های خاص نیازمندیم. برای مثالا، مارکس چنین استدللا می کند که «فروپاشی 
.  ]۷[ ایجاد شده بود» ۱۸۴۶توسط ناکامی برداشت [محصولا] در سالا 

شب روشسسنی و دقسست آن در ترسسسیم چیسسستی سسسرمایه اسسست. یکی از مهم ترین فواید نظریه ی جامعه ی سرمایه داری نا
چنان که پیش تر بیان کردم، نظریه ی ناب نشان می دهد که آنچه برای سرمایه محوری اسسست مطیع سسسازی «فرآینسسد

23. Stage-Theoretic Economics
24. overdetermined  

نی « (overdetermination[مؤلف با برجسته سازی این واژه به مفهوم آلتوسر نی چندگانه»  ) اشاره می کند، که بسسر تاثیرپسسذیری یسساتعین یاب
نن یک پدیده ی مشهود از علیت های مستقل و چندگانه دللت دارد. /م.] نی همزما تعین یاب
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M−C−M» توسط حرکت ارزش (25کار-و-تولید نص هسسر مرحلسسه آن' ) است. پس، بنیادی ترین مساله درخصسسو
شن فرآیند کار-و-تولید را در جهت کسب سود سازمان می دهد. مسیری  است که حرکت ارزش از طریق آ

شی شی شاخص ترین وجه مشخصسسه ی آن مرحلسسه اسسست. بسسرای سسسوداگر برای هر مرحله ، تولید نوع خاصی از ارزش مصرف
شی اتومبیل. وجسسود یسسک پسسارادایم شم فولد، و برای مصرف گرای شم پنبه، برای امپریالیس شم) پشم، برای لیبرالیس (مرکانتلیس
نوعی برای هر مرحله کمک می کند تا بتوانیم مناسبات تولیدی را با تمرکز و سهولت بیشتری تحلیل کنیم. بنسسابراین،

شرداگری کبرای مثالا، محوریت تولید پشم در مرحله ی سو افته بود، کسسانون سازمان ی26ه در قالب نظام برون سپاری کا
ریه ی [مربوط به] مرحله ی سوداگری فراهم می سازد. هدف ما این نیست که بسسه تحلیسسلاصلی توجه برای تدوین نظ

کاملی از تحولا اقتصاد مرکانتلیستی [سوداگرانه] به منزله ی یک کل برسیم (این مساله ممکن است یکسسی از اهسسداف
تحلیل تاریخی باشد)، بلکه ما می خواهیم تحلیل مان را به شمار مهارپسسذیری از گونه هسسای مجسسرد سسساختاری محسسدود
کنیم، که به شیوه ای ساده سازی شدشه شاخص ترین و محوری ترین ویژگی های انباشت سرمایه در این مرحله ی معیسسن
(به منزله ی یک کل) را بیان می کنند. سکین نشان داد که مساله ی اساسی در هر مرحلسسه شیوه ای سسست کسسه حرکسست
شن نوع خاصی از تولید ارزش مصرفی را مدیریت می کند. این امر سکین را به این دریافت رهنمون شد شش مطابق آ ارز
که نظریه ی مرحله را به منزله ی انضمامی سازی دیالکتیک سرمایه، که تضاد اصسسلی آن بیسسن ارزش و ارزش مصسسرفی

.  ]۸[است، در نظر بگیرد 

شی به سادگی به زوج مفاهیم بسیار هم بسته ی در سطح نظریه ی مرحله این رابطه  ی بنیادی میان ارزش و ارزش مصرف
شیوه ی مقاطعه کسساریزیر برگردانده می شود: نیروهای تولیدی و مناسبات تولید. برای مثالا، تولید کالهای پشمی به 

تا درجه ی معینی به تکنیک یا نیروهای تولیدی مربوط می شود، و تصاحب سودهای حاصله در مسسرحله ی سسسوداگری
نی سازگار با این نیروهای مولد وابسته است.  به مجموعه ای از مناسبات طبقات

شه [کسب] سود است، تحلیل ما از شکل مسلط سرمایه در هر مرحله باید با درنظر گرفتن سرانجام، چون هدف سرمای
نی محسسوری 27چگونگی ایجاد این سودها انجام گیرد. در نخستین گام، توجه مان را بر پویش سود در مناسسسبات تولیسسد

نط کسسسب سسسود [یسسامتمرکز می کنیم. سپس ، در گام بعدی تحلیل، همچنین باید در نظر بگیریم که این شسسکل مسسسل
دآوری] چگونه با سایر انواع کسب سود مفصل بندی می شود. سو

25. labour-and-production process
نی کار یا مقاطعه کاری (. 26 در را لزم خام مواد کار» مقاطعه صاحب سرمایه  یا «سیستم این در): putting-out systemنظام برون سپار

مسسستقل طور به را خود کار است، تولید ابزار صاحب که پردازد. تولیدکننده می محصولت فروش به خود و دهد می قرار تولیدکننده اختیار
 و دیگران /م.]   مهران پاینده، ترجمه یفرنان برودلادهد. [برگرفته از پانویس کتاب «پویش سرمایه داری»، نوشته ی  می انجام خانه در

27. core production relation
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28گام بعدی در نظریه پردازی اقتصاد در سطح نظریه ی مرحله، کشف و شناسایی کالهسسای مصسسنوعی یسسا دردسرسسساز

نی نیسسروی کسسار مسسستقیملا از مفهسسوم پردازی فسسوق از سسسرمایه است: نیروی کار، زمین و پولا. تمرکز بر روی کالیی ساز
برمی آید، چون همان گونه که پیش تر اشاره شد، برای اینکه پویش ارزش بتواند فرآیند کار و تولیسسد را مطیسسع سسسازد،
نیروی کار باید حداقل بخشا کالیی گردد. می دانیم کسسه حسستی در سسسرمایه داری نسساب، جسسایی کسسه کسسارگران به سسسان
نع رژیم شی شده گی تام تلقی می شسسوند، تسسداوم کالیی سسسازی نیسسروی کسسار نیازمنسسد یسسک ارتسسش کالهایی مطیع و تاب
ذخیره ی صنعتی، افزایشی در ترکیب ارگانیک سرمایه و یا بحران های ادواری است. با ایسسن حسسساب، بسسا واردسسساختن
مناسبات قدرت به سطح نظریه ی مرحله، انتظار می رود که تداوم این کالیی سازی نیازمند میزان به مراتب بیشسستری
شش بیرونی شمرده می شوند. تأکیسسد محسسوری مسسن بسسر روی دامنسسه و از انواع حمایت هایی باشد که نسبت به قانون ارز
ساختار کالیی سازی نیروی کار در سطح نظریه ی مرحله، مستقیملا از درک من نسبت به سرشت سرمایه برمی آید. 

29همانند نیروی کار، زمین نیز «کال»یی نیست که به طور سرما یه دارانه قابل تولید باشد. چون زمین شالوده ی مسسادی

نت زمین در دست شسسمار انسسدکی از افسسراد، شن خصوصی سازی مالکی تمامی تولید است، کالیی سازی زمین و به همراه آ
نی عموما نیازمند حمایت های سیاسی و ایدئولوژیک است.  در بسیاری از شرایط، مالکیت خصوصی این شالوده  ی مسساد
نی نیسسروی بنیادی  متضمن یک نابرابری  ژرف در ثروت و امنیت است، و به لحاظ تاریخی پیش نیازی برای کالیی سسساز

)rentکار بوده است. بررسی رابطه ی میان سرمایه  و زمین، مستقیملا به تحلیلی از طبقه ی صاحبان زمین و اجاره بها (
 [کارخسسانه ای] چگسسونه بسسه30منجر می شود. افزون بر این، تحلیل زمین، این موضوع را نیز برجسته می سازد که تولیسسد

کشاورزی پیوند می یابد.   

، به طور سرمایه دارانه قابل تولیسسد اسسست. بسسا31برخلف نیروی کار و زمین، پولا در شکل پایه ای آن، یعنی طلی پولی
نلا سرمایه  شلا شکل سیا  است، همواره کوشش هایی در جریان است تا جریان پولا (سرمایه) به32این حالا، از آنجا که پو

نی مربوط به حیات اقتصادی واقعی، سوق یابد. شیوه ی اصلی چنین کاری، ابداع و نشسسر فراسوی قیدهای ارزش مصرف
 است. پولا اعتباری می تواند به سادگی به میزان زیسسادی بسسسط و گسسسترش بیابسسد، تسسا زمسسانی که تقریبسسلا33پولا اعتباری

بی ارزش گردد. در عین حالا، کیفیت اصلی آن به منزله ی پولا شدیدا وابسته به اعتمادی است که نسبت به آن وجسسود
دارد؛ یعنی این اعتماد که کسی در آینده پولا [متناظر] را می پردازد و اینکه این پسسولا ارزش خسسود را حفسسظ خواهسسد

28. artificial or troublesome commodities
29. material substratum
30. manufacturing
31. monetary gold
32. liquid form of capital
33. credit money
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کرد. به این دلیل، همواره برای دولت امری حیاتی است که در تنظیم نظام پولی مسسداخله کنسسد، همزمسسان کسسه پسسولا
نب طل-محسسور می توانسسد به لحسساظ نظسسری اعتباری به هر محدوده ی سنجش پذیری گسترش می یابد. یک نظام پولی نسسا
لل توسط بازار مدیریت شود، اما طی تاریخ، بنا به طیف متنوعی از دلیل، هیچ گاه چیزی نزدیک به این [سسسناریو] کام
رخ نداده است. پس، در سطح نظریه ی مرحله لزم است که حمایت های سیاسی و ایدئولوژیکی متعارف از نظام پولی

را در نظر بگیریم. 

تحلیل نظام  پولی در سطح نظریه ی مرحله طبعا به توضیحی درباره ی یک تمایز بسیار اساسی منجر می شود کسسه در
نن سرمایه به لحسساظ نی سرمایه. توسعه ی ناموزو سطح سرمایه داری ناب وجود ندارد: تمایز میان انباشت ملی و بین الملل
تاریخی به این معناست که در هر مرحله، شاخص ترین شکل انباشت سرمایه از نسسوعی مکان منسسدی یسسا مکسسان (هسسای)
نل انباشسست سسسرمایه انگلسسستان نن شاخص ترین شک شی مکا جغرافیایی برخوردار است. بر این اساس، در مرحله ی سوداگر

نی ند شاخص این مرحله باید در انگلستان مورد مطسسالعه قسسرار گیسسرد، امسسا34بود؛ و اگرچه انقیاد صور  فرایند کار-و-تولی
شلا ابعاد بین المللی مهمی نیسسز داشسسته اسسست  . از ایسسن رو، نظسسریه ی مرحلسسه]۹[انباشت سرمایه ی انگلیسی در عین حا

نی شاخص هر مرحله را مورد کنکاش قرار دهد.   می باید تعامل میان انباشت های ملی و بین الملل

تمایز ملی-بین المللی ای که مسسا می بایسسد در سسسطح نظسسریه ی مرحلسسه مسسورد بحسسث قسسرار دهیسسم، یکسسی از فاکتورهسسای
تکمیل کننده ای است که در سطح انضمامی تری از نظریه ی مرحله، وارد تحلیل طبقاتی می گردد. برخسسی شسساخه های
سرمایه ممکن است بیشتر به  سمت پهنه ی بین المللی متمایل گردند، و برخی دیگر به سمت قلمرو ملی؛ امسسا تسسداوم

نی برآمسسده از ایسسن وضسسعیت،35انباشت نیازمند حدی از سازگاری و وحدت در مسیر کسب سود  است. سسساختار طبقسسات
شامل آن هایی است که سود می برند و کسانی که این سودها به زیان [به  هزینه ی] آنان خلق می شود، خواه از طریق

. 36استثمار مستقیم و خواه از طریق استثمار غیرمستقیم و مبادله ی نابرابر

تحلیل امر اقتصادی در سطح نظریه ی مرحله با شناسسسایی ایسسن مسسساله پایسسان می گیسسرد کسسه چگسسونه همه ی عناصسسر
ساختاری یادشده به طور پویا پیوندهایی متقابل با یکدیگر دارند. این شناسایی ممکن اسسست شسسامل بررسسسی توامسسان
امکانات و قیدها (و محدودیت ها)ی کسب سود باشسسند؛ قیسسدهای محدودکننسسده ی کسسسب سسسود در پیونسسد بسسا سسسطح
نی هر مرحله ی معین مربوط  توسعه ی نیروهای مولد، و مهم تر از همشه قیدهایی که به خصلت شاخص بحران های ادوار

اند. 

34. formal subsumption
35. profit-making
36. unequal exchange
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 37ایدئولوژی مختص نظریه ی مرحله

شن تولیسسد نی قابل اشسستقاق از آ در سرمایه داری ناب، امر ایدئولوژیک توسط شکل کالیی و اشکالا خاص سوژگی و ابژگ
دلت کالیی، به محرک اصلیاست و به عنوان یک سازمان دهنده ی مبا) isolatedمی شود. سوژه یک هستی منزوی (

) بدلاself-made property owner) و به یک مالک خودساخته  ی دارایی   (a prime mover of propertyدارایی  (
نی ( ) مناسسسباتobjectificationمی شود. ابژه، بر خلف سوژه، در وهله ی نخسسست یسسک بیگسسانگی و یسسک شسسیئیت یافتگ

نی اجتماعی است، طوری که ماده ی در حرکت در شکل ارزش خودگستر (سرمایه) به این مرتبه می رسد که تولید ماد
نی سسسرمایه دارانه نی ایسسدئولوژ حیات اجتماعی را تماملا اداره کند. این شکل های غریب سوژگی و ابژگسسی، ااشسسکالا سسسلول
هستند. آن ها تا محدوده ای که سرمایه عامل مسلط در تاریسسخ اسسست، بسسه همه ی ایسسدئولوژی های پیشا سسسرمایه دارانه،
پساسرمایه دارانه  و غیرسرمایه دارانه نفوذ می کنند و به آن ها شسسکل می دهنسسد. بسسرای مثسسالا، از آنجسسا کسسه سسسوداگری
نی سرمایه دارانه بسسا شسسمار زیسسادی از اشسسکالا نخستین مرحله [در توسعه ی سرمایه داری] است، اشکالا سوژگی و ابژگ
ایدئولوژیک پیشاسرمایه دارانه تعامل می کنند و انواع مرکبی از ایسسدئولوژی را خلسسق می کننسسد کسسه مختسسص مسسرحله ی

سوداگری ست. 

وط به معنای «ایدئولوژی» که در سالا های اخیر گشوده شده اندی جالب و غامض مربدر اینجا از پرداختن به بحث  ها
 اصطلح ایدئولوژی در معنایی نسبتلا باز، برای ارجاع دادن به ایسسده ها، باورهسسا، ارزش هسسا، و. من از]۱۰[پرهیز می کنم 

دیدگاه هایی (نوعا می توان آن ها را «هنجارها» نامید) استفاده می کنم که تعاملت اجتماعی ما را ممکسسن می سسسازند.
نی) از ایسسcaricatureهدف من ارائه ی نوعی تصویرسازی فشسسرده  ( دئولوژی اسسست کسسه دسسسته ای از ویژگی هسسای هویسست

یسسک ایسسدئولوژی نطفه ایبرجسسسته  ی هسسر مرحلسسه را عرضسسه می کنسسد. در خصسسوص مسسرحله ی اولا، یعنسسی سسسوداگری، 
سرمایه دارانه با ایدئولوژی های پیشاسرمایه داری درهم می آمیزد. بنابراین، ما بایسسد بسسا برخسسی ملحظسسات مربسسوط بسسه
ایدئولوژی فئودالی آغاز کنیم. به لحاظ ایدئولوژیکی، حرکت از فئودالیسم به سسسرمایه داری، شسساید مهم تسسر از هسسر چیسسز

نی وابسسستگی های شخصسسی، بسسه سسسوی38ت از جامعه ای منزلت-محوردیگر، حرکتی اس نی سلسسسله مراتب  با نظم یسسافتگ
possessive«فردگرایی مالکانه» (  individualismنی س وبسسرماک جامعه ای تحت حاکمیت بازار. 39) و غیرشخصی بودگ

 تلقسسی40با ارجاع به انواعی از ساختارهای اقتدار، این حرکت را حرکتی از اقتدار سنتی به سمت اقتدار قانونی-عقلنسسی
 تلقی41) با ارجاع به انواعی از اقتدار قانونی، این حرکت را حرکتی از منزلت به قراردادHenry Maine (ماینمی کند؛ 

37. Stage-Theoretic Ideology
38. status-based society
39. impersonality
40. legal-rational authority
41. from status to contract
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نی منزلت-محور پیشاسسسرمایه دارانه را می کند. شیوه ای که توسعه ی سرمایه داری از طریق آن نخست مناسبات اجتماع
به طور اساسی به کار می گیرد و سپس درنهایت آن ها را طوری درونسسی می سسسازد کسسه پسسایه ی وجسسودی مجسسزای ایسسن

paradigmaticمناسبات  تضعیف و نابود گردد، دستورالعملی سرمشسسق وار (  instructionاسسست کسسه نشسسان  می دهسسد (
سرمایه داری چگونه عناصر ایدئولوژیکی بیگانه را اهلی می سازد.   

نیپایه ای ترین  و رادیکالا ترین عنصر در این دگرگسسونی ایسسدئولوژیک، به طسسور قسسابل بحثی، مادی سسسازی یسسک فردگرایسس
است. این دگرگونی در شکوفا یی کامل خود، در بردارنده ی اشخاص مستقلی است که تماملا خود-ساخته اند،بی سابقه 

) به طسسورMacpherson (مک فرسسسونو از جمله حامل یک وجدان شخصی  اند که بالترین مرجع اخلقی [آنان] است. 
لل درخوری با اصطلح «فردگرایی مالکانه ]. ایسسن۱۱. [» به ایسسن پدیسسده ی برجسسسته ی جدیسسد ارجسساع داده اسسست42کام

شی توامان به یک فاکت اجتماعی و یک ایدئولوژی بدلا می شود، که در سراسر مراحسسل چهارگسسانه ی فردگرایی به درجات
توسعه ی سرمایه داری دنبالا شده و مورد تحلیل قرار می گیرد.  

بازار از طریق نفوذ به درون جوامع سنتی، تأثیری منحل کننده بر آنسسان بسسر جسسای می گسسذارد کسسه از طریسسق افزایسسش
نن ( نن» (atomizationفردگرایی حاصل می شود. تا جسسایی که حاصسسل کسسار اتم واره شسسد ) فزآینسسده باشسسد، «دولسست قسسانو

Rechsstaat درجه ی هم سسسازی () سرمایه داری باید راهی بیابسسد کسسه ایسسن افسسراد منفسسرد را بسسار دیگسسر بسسا حسسداقلی از
integration) در درون جسسامعه ترکیسسب کنسسد. اصسسلی ترین واحسسد بسسازترکیب افسسراد منسسزوی، ملسست (nationاسسست و (

ایدئولوژی هایی که از این واحد برای برساختن هویت استفاده می کنند،  ملت گرا (ناسیونالیست) هستند. از آنجسسا کسسه
شقه واحدی بدیل و تهدیدآمیز برای هویت عرضه می کند، ملت گرایسسی نقسسش مهمسسی در انحسسراف و کژدیسه  سسسازی طب

آگاهی طبقاتی ایفا می کند. 

ملت گرایی (ملی گرایی) یک ایدئولوژین  [معطوف به] کنترلا اجتماعی است. مجموعه ی کاملی از دیگر ایسسدئولوژی هایی
) دسسسته بندی می کنسسم.elitism سسسروکار دارنسسد را در قسسالب «نخبه گرایسسی» (43که با مناسبات انقیسساد و تابع سسسازی

ایدئولوژی های نخبه گرا در اصل (به لحاظ خاستگاه) از مناسبات منزلتی پیشا سرمایه دارانه نشأت می گیرند، اما آن هسسا
 اشکالا جدید و متنوعی به خود می گیرند. آن ها شامل همه ی ایسسدئولوژی هایی هسسستند کسسهطی توسعه ی سرمایه داری

نن «مادون ها و زیردستان» (superiorبر مبنای آن ها یک گروه «برتر» ( )inferiors) به دیگران رو به پایین و به سا
می نگرند. علوه بر نخبه گرایی در معنای محدود آن، یک دسته بندی عام می تواند شامل ایدئولوژی های دیگری نظیسسر

) باشد. با معلوم بودن اهمیت ایدئولوژی های نخبه گرا برای همه ی مراحسسلsexism) و جنس گرایی (racismنژادگرایی (

42. possessive individualism
43. subordination

14



، در هر مرحله شماری از ویژگی های برجسته تر آن ها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. با نظر بهتوسعه ی سرمایه داری
دامنه ی وسیع پژوهش های سالا های اخیر در دو حوزه ی پدرسالری و نژادگرایی، تحلیسسل مختسسص نظسسریه ی مرحلسسه
درباره ی این حوزه ها می تواند بسیار وسیع و پردامنه باشد. با این حسسالا، مسسن صسسرفلا خسسودم را بسسه پسساره ای توضسسیحات

طرح وار محدود می کنم که نشان می دهند تحقیقات بیشتر [در این زمینه] در چه جهت هایی می توانند سیر کنند. 

نی44حوزه ی مهم دیگری از ایدئولوژی تولید فکری  و سازماندهی دانش [و معرفت] است. اگر چه این موضسسوع به خسسود
خود موضوعی بسیار وسیع است، در بررسی هر مرحله [ از توسعه ی سرمایه داری] آرای یک یا چند اندیشسسمند را بنسسا

) آنان در رابطه با مرحله ی مورد بحث تحلیل خواهم کرد.  paradigmatic (اظهارات سرمشق واربه 

تحلیل ایدئولوژی در سطح نظریه ی مرحله می تواند موضوعی بسیار گسترده باشد؛ و در اینجا خسسط فاصسسل روشسسن و
واضحی میان نظریه ی مرحله و تحلیل تاریخی وجود ندارد. تفاوت اصلی در این اسسست کسسه در نظسسریه ی مرحلسسه بسسه
انواعی از ایدئولوژی علقمندیم که به مستقیم ترین وجهی در شکل شاخص انباشسست سسسرمایه دخیل انسسد؛ درحسسالی که
تحلیل تاریخ سرمایه داری به شناسایی دقیق عناصر ایدئولوژیکی، به همان نحوی که توسسسعه  و تغییسسر پیسسدا کرده انسسد،
می پردازد. دایره ی بررسی [ایدئولوژی در] این کتاب تنها به موجزترین تحلیل از آنچه در نظر من مهم تریسسن عناصسسر

ایدئولوژیکی پشتیبان انباشت سرمایه محسوب می شوند، محدود می گردد. 

قانون ببعد مهمی از ایدئولوژی سرمایه دارانه است، که من بخش مجزایسسی بسسه آن اختصسساص داده ام. قسسانون همچنیسسن
به واسطه ی خصلت ترکیبی آن در تلفیق و همساز  شسسدن اش بسسا دو عنصسسر ایسسدئولوژی و سیاسسست، شایسسسته ی بحسسث
مجزایی است. از آنجا که همپوشانی میان ایدئولوژی و سیاست عموما بسیار زیاد اسسست، قسسانون شسساید نقطه ی حامسسل

بالترین همگرایی در عصر سرمایه داری است.

 45قانون مختص نظریه ی مرحله

) اسسستنتاجcommodity-formدر بافتار سرمایه داری ناب، من شکل  قانونی اصلی سسسرمایه داری را از شسسکل کسسالیی (
نن سسسرمایه دارانه «سسسوژه ی قسسانونی» یسسا شسسخص حقسسوقی ،46کرده و چنین استدللا می کنم که مقسسوله ی اصسسلی قسسانو

شص همزمان سوژه هایproperty ownerبه منزله ی مالک دارایی ( )، است. در یک جامعه ی سرمایه داری ناب، همه ی اشخا

44. intellectual production
45. Stage-Theoretic Law
46. legal subject or legal person
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قانونی هستند، و به این طریق چنین به نظر می رسد که مقوله ی «سوژه ی قانونی» به افسسراد محسسدود شسسده اسسست. امسسا
 فرد»، دیگر در سطح نظریه ی مرحله برقرار نمی ماند، جسسایی که مشسساهده می کنیسسم کسسه=معادله ی «سوژه ی قانونی 

) به اشخاص حقوقی بدلا می شوند. social entitiesهمه ی انواع موجودیت های اجتماعی (

نی دارای عاملیت وجود ندارد، با این حالا شکل اصسسلی نن یک نهاد ماد اگرچه در جامعه ی سرمایه داری ناب دولت به  سا
sovereign(ه سان یک شخص حقوقی حاکم دولت ب  legal  personبه طسسور منطقسسی قابسسل اسسستنتاج بسسود. در سسسطح (

نی حیات اقتصادی-اجتماعی را تماملا تحت اختیار ند ماد شر بازتولی نظریه ی مرحله، این مساله دیگر مطرح نیست که بازا
دارد. در این نقطه، دولت باید همچون نهادی مادی در نظر گرفته شود که در کنار بازار [بر جسسامعه] سسسیطره دارد و

activeحکمروایی می کند؛ و تکوین برداشت فعالی (  conceptionاز دولت، به تمایز گذاری میان شسسهروند، مجسسرم و (
) در ساحت قانون منجر می گردد. public lawقانون عمومی (

civilقانون مدنی (  lawتعاملت و تراکنش های خصوصی بین سوژه های قانونی را تنظیم می کند. افزون بسسر ایسسن، در (
سطح نظریه ی مرحله، که ما را به فراسوی قیدهای نظری شی شده گی تام می برد، چارچوبی نظری برای بازشناسی و
تصدیق این امر وجود دارد که ممکن است ستیزها و مناقشاتی رخ بدهند، و اینکه قانون ممکن است نقض گردد. در
شی سوژه های قانونی را به انجام امور معینی توانمند می سازد، همین قسسانون همچنیسسن همان حالا، از آنجاکه قانون مدن

شی پیش می آیسسد کسسه تخلفسسات47آن ها را در برابر قانون شکنی ها و تخلفات  (و بزهکاری ها) حمسسایت می کنسسد. در مراحلسس
» در نظسسر گرفتسسه شسسوند، و به مثسسابه ی48به عنوان چیزی فراتر از اخللا  های مزاحسسم در «کسسسب وکار بسسه روالا معمسسولا

) نامیسسده می شسسوند و شسساخه ی ویسسژه ای ازcrimeتهدیداتی برای خود جامعه نگریسته شوند. این ها جرم و تبهکاری (
شن [قانون جزا یا حقوق کیفری] برای تعریف و مجازات این گونه موارد توسعه  می یابد.  قانو

criminalهمچنان که قانون مدنی و قانون جزا (  lawدر طولا تاریخ هرچسسه بیشسستر گسسسترش می یابنسسد و متمسسایزتر (
می شوند، در نهایت برای مجازات کردن موارد جرم و تبهکاری، دولت وارد عمل می شود. امسسا اگسسر خسسود دولسست یسسک
سوژه ی قانونی است، چه چیزی مانع از آن می شود که دولت خود به یک مجسسرم بسسدلا شسسود؟ در ایسسن حسسالت، قسسانون

constitutionalاساسی  (  lawاست که تکوین و رشد می یابد تا تضمین کند که دولت بر فسسراز قسسانون نمی ایسسستد. و (
نن بخشی از هنگامی که بدین ترتیب مرزهای دولت تعیین می گردد، دولت می تواند بر اساس رویه هایی که عموما به سا
نن وضع شده توسط دولت، که نه قانون مدنی اسسست و نسسه قسسانون شی پذیرفته شده اند، قانون گذاری کند. قانو قانون اساس

) شناخته می شود. این تمایزات میان قانون مدنی، قانون جزا، قانونpublic lawجزایی، اغلب به عنوان قانون عمومی (

47. infractions and transgressions
48. business-as-usual
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شی مرزهای مشخص و روشنی ندارند و همواره مجموعه های جابجاپذیر و همپوشانی از رویه های اساسی و قانون عموم
حقوقی و قانونی یافت می شود. 

نع عام قوانین از آنجا که قانون سرمایه داری از شکل کالیی و مالکیت مشتق می شود، انتظار داریم که هر یک از سه نو
قویلا توسط مفاهیم سرمایه دارانه ی مالکیت خصوصی شکل گرفته باشند. بنابراین، اگرچه قانون مدنی ممکن است در
نهایت گستره ی کامل دغدغه های اجتماعی را در بر بگیرد، اما بر پایه ی انباشت ثروت و محافظت از مالکیت/ دارایسسی

)property.بنا شده اند. قانون جزای سرمایه دارانه، در وهله ی نخست و بیش از همه، از مسسالکیت محسسافظت می کنسسد (
ند] شخص محافظت می کنسسد. به بیسسان دیگسسر، این قانون خود را چنین می بیند که از طریق حفاظت از مالکیت، از [خو
امنیت مالکیت بر امنیت اشخاص تقدم می یابد. به بیان ساده تر، مالکیت ثروتمندان مورد محافظت قرار خواهد گرفت،
نی سسسوژه های حقسسوقی در سسسرمایه داری نسساب، در سسسطح حتی اگر به معنای گرسنگی کشیدن فقرا باشد. برابری صسسور
نی قانون را پنهان  می دارد. تنش میان برابسسری نظریه ی مرحله همچون پوسته ای دیده می شود که بخشا خصلت طبقات
شی حاد و رقت انگیز می شود، جایی که گاهی تلش می شود تا «حقوق صوری و برابری طبقاتی، به ویژه در قانون اساس
انسان» به طور صوری تقدیس گردد و فرآیند مربوط به آن تضمین گردد. درحالی که این تلش ها ممکن است منسسافع

نی دولت را می پوشانند [مبهم می سازند].  بلندمدتی را برای شهروندان ایجاد کنند، همزمان خصلت طبقات

در پرداختن به قانون در بافتار نظریه  ی مرحله، عمدتا بر این مساله تمرکز خواهم کرد که قسسانون چگسسونه از انباشسست
سرمایه پشتیبانی می کند. قانون سرمایه دارانه را در تعاملت اش با قانون پیشاسرمایه دارانه یا با سایر ایسسدئولوژی هایی
که نوع ایدئولوژی حقوقی مختص هر مرحله را شکل می دهند، تحلیل خواهم کرد. شیوه هایی که قانون برطبق آن هسسا
از انواع مسلط مناسبات سرمایه-کار پشتیبانی می کند، بسسه روش هسسای متنسسوعی بررسسسی خواهنسسد شسسد. بسسرای مثسسالا،

نی نس] سرمایه و نیروی کار مورد بحث قرار49شکل های سوژگی حقوق نس گروه های مختلف افراد و [در دستر  در دستر
نش مربوط به مبحسسث قسسانون، خصسسلت های صسسوری خواهد گرفت، و نیز شیوه های عام درک و اجرای قانون. در هر بخ
نی توجه ما خواهند بود، درحالی که سیاست  های برآمده از مضمون قانون عمدتا در بخش های مربوط شن کانون اصل قانو

به اقتصاد و سیاست مورد بحث قرار خواهند گرفت. 

، همچنین قانون را وضع50قانون به ویژه رابطه ی نزدیکی با سیاست دارد، چرا که دولت به عنوان شخص حقوقی حاکم
می کند، اجرای آن را مدیریت می کند و [سرانجام] دربسساره ی نحسسوه ی برخسسورد بسسا قسسانون داوری و قضسساوت می کنسسد.
درحقیقت، من این ادعا را طرح می کنم که پیوند میان قانون و سیاست، چنان نزدیک است که شسسکل اصسسلی دولسست

49. legal subjecthood
50. sovereign legal person
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) است. پس اجازه بدهید، در مرحله ی بعدی نظری بیانسسدازیم بسسر امسسرRechtsstaat» (دولت قانونسرمایه داری یک «
سیاسی در سطح نظریه ی مرحله.  

51سیاست مختص نظریه ی مرحله

نن اینکه   است، به معنسسای آن نیسسست کسسه چنیسسن دولسستی52صوری-قانونیشکل اصلی سیاست سرمایه دارانه، دولت گفت
 سیاست  سرمایه دارانه به طور کلی است. برعکس، من از ارائه ی تعریفی ذاتی از سیاست سرمایه دارانه اجتنابماهیت

می کنم، چون این سیاست را یک واقعیت چندلیه و چندببعدی، و بدون مرزهای معلوم و مشخص تلقی می کنسسم کسسه
) است. در واقع، یکی از خصلت های مشخصه ی ایدئولوژی سرمایه دارانه آنinformalدارای ابعاد رسمی و غیررسمی (

است که سیاست را با ساختار دولت صوری-قانونی یکسان جلوه می دهد. درحالی که سیاست، در نگاهی وسسسیع تر، بسسه
نت صوری-قانونی صرفلا نوک بیرونی کوه یخ قدرت و سلطه در همه ی ابعاد آن مربوط می شود و از چنین منظری، دول

شه دولت صوری-قانونی با مضمونی مشخص و انضمامی همراه می گردد:  است. افزون بر این، در سطح نظریه ی مرحل

قانونی (با ظاهری خنثی و بی طرف) است، بلکه همچنیسسندر عمل چنین است که ساختار یادشده نه فقط یک دولت 
territorialیک دولت طبقاتی، یک دولت سرزمینی(  state) یک دولت-ملت ،(nation  state) نت قسسدرت ) و یسسک دولسس

power  stateاسرمایه دارانه، سسسرمایه دارانه و پساسسسرمایه دارانه بسسه) است. سرانجام، سیاست ممکن است اشکالی پیش
خود بگیرد. بنابراین، نظریه ی مرحله باید آمیزه ی ویژه ای را که از تعامل شسسکل های سسسرمایه دارانه بسسا بازمانسسده های

نس پساسرمایه دارانه ایجاد می شود، شناسایی کند.   پیشاسرمایه دارانه و تعین های پیش ر

نی تام با این پیامد مواجهیم کسسه اکنسسون می بایسسد مناسسسبات در سطح نظریه ی مرحله، با کنارگذاشتن فرض شی شده گ
قدرت و سطله را مورد ملحظه قرار بدهیم؛ حداقل تاجایی که این ها به نوع خاصی از مناسبات هم بسسسته بسسا انباشسست

M−C−Mسرمایه بدلا می شوند. از آنجا که سرمایه اساسلا متضمن تبعیت فرآیند کار-و-تولید از [چسسرخه ی]  '

شن نیروی کار بسسه کسسال بسسدلا است، [سرمایه] در خاستگاه خود دربردارنده ی یک رابطه ی طبقاتی است که به موجب آ
می شود تا در جهت کسب سوشد استثمار گردد. در سطح نظریه ی مرحله، جایی که این رابطه ی طبقاتی تمامسسلا توسسسط

classمنطق اقتصادی-کالیی مدیریت نمی شود، ببعد طبقاتی (  dimensionند ) ظاهر می گردد. ساختار خاص ایسسن ببعسس
طبقاتی و اینکه چگونه با دولت پیوند می یابد، از مرحله ای به مرحله ی دیگر تغییر می یابد. اما آنچه دربسساره  ی همه ی

51. Stage-Theoretic Politics
52. legal-formal state
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این مراحل می توان گفت آن است که ببعد طبقاتی همواره از سوی دولت پشتیبانی و حمایت می شود. پیامد این امسسر
classآن است که در این معنا دولت را در همه ی مراحل توسعه ی سرمایه دارانه می تسسوان «دولسست طبقسساتی» (  state(

نی حاکم تعلق دارد، دولت به طور همزمان هسسم نامید. از آنجاکه شکل اصلی دولت، همان است که به یک شخص قانون
یک دولت طبقاتی است و هم نسبتلا مستقل (و خودمختار) از طبقه است. از آنجا که مطالعسسات ارزشسسمندی دربسساره ی

، لزومی حس نمی کنم کسسه توضسسیح بیشسستری در]۱۲[این وضعیت متناقض نما [پارادوکسیالا]ی دولت در دسترس اند 
شس در مسسسیر تحلیسسل این باره بدهم. اما در هرحالا، در ادامه ی این کتاب، معنای انضسسمامی و مشسسخص ایسسن پسسارادوک

مراحل خاص [توسعه ی سرمایه دارانه] واکاویده خواهد شد. 

فرض دیگری از جامعه ی سرمایه داری ناب که باید [در سطح نظریه ی مرحله] آن را کنار بگسسذاریم، خصسسلت جهسسانی
یک جامعه ی ناب سرمایه داری است. در چارچوب تاریخ دنیای واقعی، سرمایه داری به طور بسسسیار نسساموزونی بسسسط و
توسعه  می یابد، به گونه ای که یک یا شمار اندکی از دولت ها به عنوان انباشت گر مسسسلط سسسرمایه دارانه یسسا مسسوفق ترین

ند سسسرمایه داری نسساب، اینسسک بسسا یسسک پهنه ی53انباشت گران سرمایه دارانه نی حاکم و مجر  عمل می کنند. شخص حقوق
سرزمینی هم بسته می شود. دولت تماملا (در سطح نظری) در قلمروهای سرزمینی [خود] حسساکمیت دارد، درحسسالی که
در رابطه با دنیای بیرونی، تنها یک سوژه ی قانونی در میان دیگر سوژه ها [ی مشابه] است. در غیاب یسسک حسساکمیت
نی بین المللی، شخصیت قانونی دولت های سرزمینی تماملا بسسه بازشناسسسی متقابسسل بسسستگی می یابسسد و مناقشسسات حقوق
مربوطه به راحتی می توانند به جنگ منجر شوند. در این سطح از نظریه، [وضع] دولت نسبت به قلمرو سسسرزمینی اش
نی تحت مالکیت اش در بستر سرمایه داری ناب است. در هر دو مورد، بسیار مشابه وضع سوژه ی قانونی نسبت به دارای
کنترلی انحصاری برپایه ی یک مرز صریحلا تعریف شده وجود دارد، یعنی بر پایه ی مرزی که بیسسرون و درون را از هسسم

جدا می سازد.  

نی خویش، و به دلیل نیاز آنان به حفظ یکپارچگی سرزمینی، دولت به دلیل نیاز طبقات مسلط به حفظ سلطه ی طبقات
قانونی در سرمایه داری ناب می باید در سطح نظریه ی مرحله به دولت قدرت بدلا شود. این قدرت از طریسسق قسسابلیت
دولت برای بسیج منابع مادی و انسانی و هدایت آن ها در مسیرهای حمایت از سیاست دولتی ارتقا داده می شود. در
این رابطه، قابلیت افزایش درآمدهای دولتی اهمیت زیادی می یابد، چرا که [درآمدهای دولتی] شالوده ی ایجاد یسسک

نی سرکوب دولتی  برای حفظ کنترلا اجتمسساعی اسسست. امسسا در رونسسدی بلندمسسدت، محتمل  اسسست کسسه54سامانه ی رسم
نی برآمده از صورت بندی های ایدئولوژیک، اهمیت هرچه بیشتری بیابند.    مناسبات قدرت غیررسم

53. capitalist accumulators
54. a formal state repressive apparatus
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از میان این صورت بندی های ایدئولوژیک، ایده ی ملت و ایدئولوژی ناسیونالیسم دارای اهمیتی اساسی اسسست. اهمیسست
نی عصر سرمایه داری، یعنی «دولت-ملت»، ثبسست شسسده آن حتی در عمومی ترین نام داده شده به صورت بندی های دولت

cashاست. در یک جامعه ی سرمایه داری ناب، افراد تنها از طریق مناسبات نقدینه -محور (  nexusبا یکدیگر پیونسسد (
) است. افزون بر این، در این بافتار [یعنسسی سسسرمایه داری نسساب]،atomizedدارند؛ بنابراین، جامعه شدیدلا اتم واره شده (

نل سوژگی  قانونی، فاقد هرگونه قدرت اسسست. دولسست یسسک شخصسسیت سسساختگی دولت به منزله ی بازتاب گر عام و منفع
 است که قادر نیست سوژه های قانونی را در هیچ گونه ظرف جمعی ای هماهنسسگ سسسازد. امسسا بسسا نزدیک تسسر55(تصنعی)

شدن به واقعیت انضمامی در سطح نظریه ی مرحله، درخواهیم یافت که شکل مسلط انباشت سرمایه، در قلمروهسسای
 پیوند دارند. تداوم انباشت سرمایه مسسستلزم آن56اقتصادی ای جای دارد که با ساختارهای طبقاتی مختص هر مرحله

نت قدرت ( ) مجهز باشد تا از منافع و علیق آن دفاع کند و آن ها راpower stateاست که انباشت سرمایه به یک دول
پیش ببرد. این امر به این پرسش راه می برد که: چگونه می توان سوژه های قانونی اتم واره (مجسسزا از هسسم) را در یسسک
ظرف معین با هم متحد ساخت، بی آنکه از این طریق بدان ها قدرتی بخشید که سلطه ی طبقاتی موجود را به چسسالش

بکشد؟

پاسخ چنین است: با خلق یک ملت. ملت، به سان عنصری از ایدئولوژی سرمایه دارانه، واحسسدی اسسست کسسه بسسر پسسایه ی
نی واقعی از قدرت سیاسی شکل نگرفته است، بلکه درعوض، برپایه ی مخسسالفت اشتراکات سیاسی یا هرگونه برخوردار
با ملت های دیگر بنا شده است. درست است که از منظر بازار و خود-گستری ارزش، سوژه های قانونی صرفلا حسساملن

شن دارای قدرت مطلق ( نی تحت تملک شا نل مقوله های اقتصادی هستند، اما آن ها از منظر دارای )absolute powerمنفع
هستند. این مالکیت انحصاری ممکن است اشتهای آن ها برای قدرت مطلق را تحریک کند؛ اما در بیشتر موارد، ایسسن

شق قدرت ناچیزی ( ند آن ها گرفتار آمده است. petty powerقدرت مطل ) است که در محدوده ی مرزهای مالکیت خو

نی درون یک قلمرو اقتصادی را ملزم ساخت کسسه خسسود را به نحسسوی بسسا آن قلمسسرو اما اگر بتوان همه ی سوژه های قانون
نی خود آنهاست، آن گاه آن هسسا همگسسی57هویت یابی [یکسان انگاری] نی خصوص  کنند، به گونه ای که گویا این قلمرشو دارای

نی سسساختگی بسسدلا می شسسوند کسسه در درون قلمسسرو خسسویش تمامسسلا حسساکمیت دارد، و به اعضایی از یک شخصیت قانون
نت میسسان سسساکنان [قلمسسرو] یسسک نن واحد بدلا خواهند شد. این وحد شب آن ها علیه خلق های خارجی به یک ت بدین ترتی
نی خود با سوژه ی قانونی حاکم حاصل می گردد، «ملت» نامیده می شود. حکومت سرزمینی، که از طریق یکسان انگار

مکن است فراسوی ایسسن عصسسر هسسمایده ی ملت و ناسیونالیسم ممکن است به پیش از عصر سرمایه داری بازگردد و م
55. artificial person
56. stage-specific class structures
57. identify
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دوام بیابد، اما من در اینجا به طور ویژه ای از ایده ی سسسرمایه دارانه ی ملسست سسسخن می گسسویم. حسسسی از ملت بسسودگی (
nationhood باشسسد، امسسا ایسسده ی سسسرمایه دارانه ی) ممکن است بر پایه ی هرگونه هویت یا سنت مشترک شکل گرفته

 بسسر یسسک58نی ایده ی مسسالکیت دارایسسیملت دارای خصلت های ویژه و به خصوصی است. این ایده اساسلا برپایه ی فرافکن
نی درون این قلمسسرو، ایسسن قلمسسرو را بسسا دارایسسی خسسود قلمرو اقتصادی استوار است، که [به  موجب آن] سوژه های قانون

ند یکسان انگاری ( ) است که سوژه های قانونی به افراد یک ملتidentificationیکسان می  انگارند. در بستر همین فرآین
capitalist. فهم این نکته مهم است کسسه یسسک ملسست در معنسسای سسسرمایه دارانه ی آن (]۱۳[بدلا می شوند   nationدر (

نی واقعی شت یک جمع بودگ ی نیست کسسه بسسا سهیم شسسدن در یسسک اجتمسساع سیاسسسی [کمسسونته ی از مردم59وهله ی نخس
] توانمند شده اند. چنین برداشتی می تواند توامان هم مرتبه ی سوژه ی قانونی دولت و هم خصسسلت طبقسساتی60سیاسی

آن را مورد تهدید قرار دهد. ایده ی ملت مسیری فراهسسم می آورد تسسا اتم واره هسسای قسسانونی ای کسسه به طسسور تصسسنعی در
چارچوب یک سرزمین وحدت یافته اند، علیه اتم  واره های قانونی سرزمین های دیگر بستیزند، بی آنکه یسسک کمسسونته ی

نی آنان در قدرت سیاسی باشد.  سیاسی خلق کنند که متضمن سهیم شدن واقع

نن سوژه های قانونی مورد «بازخواسسست» قسسرار در بیانی آلتوسری می توانیم چنین بگوییم که ایده ی ملت افراد را به سا
شن آن ها را در یک شخصیت ساختگی منفرد، یعنی ملت، ترکیسسب می کنسسد،interpellateمی دهد ( )، درحالی که همزما

. به بیسسان دیگسسر، ناسیونالیسسسم]۱۴[که به واسطه ی آن بسسر سسسرزمینی کسسه در آن سسسکونت دارنسسد «تملسسک» می یابنسسد 
نی مجرد بسسا  نی ساختگ  علیسسه بیگانگسسان بسسه صسسفسرزمین شان(ملت گرایی) سوژه های قانونی را در یک یکسان انگار

نی ملت مالک سرزمین شان هستند، و بر این پسسایه نسسوعی وحسسدت درمی آورد. سوژه های قانونی  به طور نمادین به میانج
نم برسازنده ی ملت را توانمند سازد.     شت مرد عاطفی و نمادین حاصل می شود، بی آنکه این وحد

مولفان بسیاری یادآور شده اند که یک کارکرد مهم ایدئولوژی سرمایه دارانه آن است که در همان حالا که در طبقسسات
. ایسسن امسسر در]۱۵[کارگر آشفتگی و بی سامانی [و پراکندگی] ایجاد می کند، طبقه ی سرمایه دار را سازمان دهی کنسسد 

یک جامعه ی سرمایه داری ناب مساله ی قابل توجهی نیست، چون [در آنجا] ساختار طبقاتی به طور خودبه خود توسط
نی تام ضمانت گر آن است که تنها هسسویت قابسسل مشسساهده، شش بازتولید می شود، درحالی که شی شده گ خود-گستری ارز
هویت سوژه ی قانونی باشد (چون شی شده گی هرگونه امکسسان همبسسستگی را از میسسان می بسسرد). امسسا بسسا دور شسسدن از
نت وضسسعیتی از شی شسسدگی جزئسسی و ناتمسسام در سسسطح نظسسریه ی نی تام در سرمایه داری ناب به سم وضعیت شی شده گ
مرحله، طبقات به تدریج به مثابه ی کمونته های واقعی پدیدار می شوند. اما حتی در این سطح نیز گرایش های معطوف
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نی طبقاتی به طور مداوم توسط ایدئولوژی رسمی تخریب می شوند و تحلیل می رونسسد. در سسسطح تجسسربه ی به همبستگ
روزمره ی افراد، ایده ی سوژه ی قانونی قویا این گرایش را نزد آنان تقویت می کند که هسسر فسسرد خسسودش را به مثسسابه ی

centerمرکز نیروی (  of  powerزندگی خویش ببیند؛ و رشد چنین گرایشی هم به نوبه ی خود به تقسسویت ایسسده ی (
سوژه ی قانونی می انجامد. درست به همان سان که این افراد مالک دارایی  خود (از جملسسه نیسسروی کارشسسان) هسسستند،

شهself-madeمالک زندگی های شان هم هستند (هسسر دوی این هسسا خودسسساخته  رمایه داران انون س وند). ق رض می ش  ف
نی اراده گرایانه نی طبقه ی کارگر عمل می کند.    61فردگرای  را تقویت می کند و بدین طریق در جهت اتم واره ساز

نک سو«فردگرایی مالکانه » (هم  )، همچنین شالوده ای برای یک ملت گرایی است کسسه در62ژه ی قانونیبسته ی ایدئولوژی
مواقع لزم برای بسیج توده های کارگر به کار گرفته می شود، بی آنکه سهمی واقعی از قدرت سیاسسسی بسسه آنسسان اعطسسا
نن موفقیت  نیست، چون طبقات حاکم اغلسسب پسسس از جنگ هسسای بسسزرگ حسسدی از گردد. (این امر در عمل همیشه  قری
منافع دموکراتیک را به طبقه ی کارگر واگذار می کنند). این  امر از این طریق حاصسسل می شسسود کسسه درک هسسر فسسرد از

شت به م  می شود. درحالی که سوژه های قانونی در پس دولت بسیج می شوند، هویت طبقسساتیقوله ی ملت فرافکنیمالکی
[آنان] سرکوب می گردد. بدین طریق، سوژه ی قانونی و ملت به سسسان یسسک زوج مکمسسل بسسه ایسسدئولوژی سسسرمایه داری
خدمت می کنند. هر یک از این دو، از طریق تقویت تقویت اتم وارگی قانونی، در جهت سرکوب آگسساهی و همبسسستگی

طبقاتی عمل می کند، و همزمان معنایی جعلی از وحدت ملی در فراسوی هویت طبقاتی خلق می کند. 

نی دولسست از طبقسسات مسسسلط (یسسا پسساره-این واقعیت که دولت یک سوژه ی قانونی است، در استقرار خودمختاری نسسسب
نت ) اهمیت دارد. دولت به دلیل آنکه یک سوژه ی قانونی است، به سان دولت بورژوازی دیسسده نمی شسسود، مسلط63طبقا

بلکه همچون دولت یک ملت تلقی می شود. چنین به نظر می رسد که دولت فقط مربسسوط بسسه شسسهروندانی اسسست کسسه
نی دارای عضویت در یک ملت هستند، نه مربوط به طبقات. دولت به طور رسمی وجسسود طبقسسات را بسسه سوژه های قانون
رسمیت نمی شناسد، و دست کم در سطح رسمی [صوری] چنین  به نظر می رسد که دولت یک میسسانجی بی طسسرف در
نی دولسست گرایسسش بسسدان دارد کسسه نی قسسانون نی در حالا انجام میان سوژه های قانونی باشد. ایسسن جنبه ی بی طرفسس یک باز
دامنه ی خدمت رسانی سیاست های دولت به منافع طبقه ی حاکم را پنهان سازد؛ اما همچنین قابسسل درک اسسست کسسه
نی دولت می تواند در مواقعی موجب بروز تنش میان آن و عناصری از طبقه ی حاکم گردد؛ اگرچه در این جدایی قانون

بلندمدت، و در غیاب پویش یک وضعیت انقلبی، انتظار نمی رود که چنین تنشی به مرزهای حادی برسد.     

بحث فوق باید روشن ساخته باشد که دولت سرمایه دارانه در سطح نظریه ی مرحله به میزان قابل توجهی بیش از یک
61. voluntaristic individualism
62. ideological correlate of the legal subject
63. class fractions
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) است. هنگامی که درباره ی خصلت عمومی دولت در سسسطح نظسسریه ی مرحلسسه بسسه درکRechtsstaat«دولتن  قانون» (
 آن در پیوند با هر مرحله ی معین بپردازیم. 64روشنی برسیم، می توانیم به ترتیبات نهادی

پس از بررسی ویژگي های ساختاری بنیادی دولت سرمایه دارانه در سطح نظریه ی مرحله، قلمرو اصلی بعسسدی مسسورد
stateتوجه ما عبارت است از سیاست دولتی (  policyاز آنجاکه نظریه ی مرحلسسه نسسوع شسساخص و سرشسست نمایی از .(

انباشت سرمایه  را ترسیم می  کند، دغدغه ی نخست ما متوجه سیاست اقتصادی است. وظیفه ی تحلیل تاریخی اسسسست
policyکه تغییر سیاست ها (  changeرا مورد مطالعه قرار دهد. چراکه هدف از تدوین نظسسریه ی مرحلسسه، تجریسسد از (

نی انواع گوناگون سیاست (گذاری)ها و دست یافتن به شسساخص ترین شسسکل ایسسن سیاسسست ها و چگسسونگی جزئیات تاریخ
پشتیبانی آن ها از شیوه ی مسلط انباشت سرمایه است. برای مثالا، در نظسسریه ی مسسرحله ی مربسسوط بسسه سسسرمایه داری

) را نوعNavigation Acts (65ط به حمل ونقل دریایی انگلستان) اگرچه قوانین مربوmerchant capitalismسوداگرانه (
شاخصی از سیاست  گذاری تلقی می کنیم، اما تحولا این بخسسش قانون گسسذاری را در جزئیسسات آن مسسورد کنکسساش قسسرار

نمی دهیم. 

پس، نظریه ی مرحله اساسلا گونه های مجردی از سیاست(گذاری) را مورد توجه قرار می دهد، و فقط آن انواع مجردی
که به موثرترین و مستقیم ترین وجهی در انباشت سرمایه  دخیل اند. بنابه دلیلی که پیش تر بیان شد، انتظسسار داریسسم
نی نیروی کار، زمین و پولا از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند؛ و همچنین که سیاست های پشتیبان کالیی سازی تصنع

شی اغلب دارای اهمیت هستند.   سیاست های مربوط به محدوده ها و تمایزات میان امور ملی و خارج

با در نظر گرفتن [مقوله های] قانون و ملت، روشن است که دولت و ایدئولوژی به میزان زیادی همپوشانی دارند. مهم
است که این نکته را هنگام پرداختن به امر سیاسی و امر ایدئولوژیکی به خاطر داشسسته باشسسیم. دولسست ممکسسن اسسست
اشکالا معینی از دانش، هنجارهای رسمی، هنجارهای غیررسمی، جامعه  پذیری و انضباط را پرورش دهسسد. همچنیسسن

ی باشسسند. به نحسسویثیر بگذارند و یسسا در نفسسس خسسود سیاسسساین مقوله های متفاوت ایدئولوژی ممکن است بر دولت تأ
نت درون سسسپهر اقتصسسادی و مشابه، امر سیاسی وسیعا با امر اقتصادی همپوشانی دارد، خواه به میانجی مناسبات قسسدر

خواه به دلیل نیاز دولت به تأمین مالی. 

* * *

64. institutional arrangements
65 .Navigation Act) برای مقابله با نفوذ اقتصادی هلند. بر اساس این قوانین، حق۱۶۵۱-۱۸۴۹: قوانین حمل و نقل  دریایی انگلستان (

حمل کال به انگلستان فقط در اختیار کشتی های انگلیسی یا کشور مبدأ کسسال بسسود. [برگرفتسسه از پسسانویس کتسساب «پسسویش سسسرمایه داری»
 و دیگران / م.]مهران پاینده؛ ترجمه ی فرنان برودلانوشته ی 
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