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رویکردی ژاپنی به مراحل توسعهی سرمایهدارانه

فصل چهارم:

تحلیل تاریخی بهسان سطحی از اقتصاد سیاسی
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رابرت آلبریتون
برگردان :مانیا بهروزی

این فص لل دشوارترین و مهمترین فصل از مباحث تئوریک مربوط به نظریهی مرحله است ،نهفقط به این دلیککل کککه
میکوشد رابطهی میان سه سطح یاد شده را خلصاه کند ،بلکه همچنین به این دلیل که بر نسبت میککان نظککریهی
مرحله و تحلیل تاریخی متمرکز میشود ،که همانا ناروشنترین و دشوارترین رابطه برای تعیین تعاملتا میان سککه
سطح تحلیل است .در علوم اجتماعی عموما رابطهی میان همهی انواع گوناگونن »نظریهی سطح میککانی «2و تحلیککل
تاریخی نادیده گرفته شده است ،و حتی نظریهپردازان مکتب اونو هم عموما تمایز روشن و قاطعی را میان نظریهی
مرحله و تحلیل تاریخی حفظ نکردهاند .هزینهی نادیدهگرفتن این تمایز ،نفککی خودمختککاری بککارز تحلیککل تککاریخی
است .ناروشنی در ]تعیین[ رابطهی میان نظریهی مرحله و تحلیل تاریخی میتواند به نهانیترین نوع کارکردگرایی
تقلیلگرا 3منجر شود ،که »نظریهی سطح میانی« )  (middle range theoryرا با عاملیتهای متنوع تاریخی درهکم
میآمیزد ،صارفا برای اینکه یک منطق تدوینیافته را از بال تحمیل کند .اگرچه گاهی به نظر میرسد که همپوشانی
آشکاری میان نظریهی مرحله و تحلیل تاریخی وجود دارد ،و اگرچه ممکن است تمایزگذاری دقیق و روشککن میککان
این دو سطح دشوار باشد ،بهباور من اهمیت بسیار زیادی دارد که بکوشیم این تمایزگذاری را انجام دهیم.
 . 1متن حاضر برگردان فصل چهارم از کتاب زیر )در دست ترجمه توسط همین قلم( است:
Robert Albritton, 1991: A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development.

ترجمهی فصلهای اول ،دوم و سوم این کتاب در تارنمای »کارگاه دیالکتیک « قابل دسترسی است.
2. mid-range theory
3. reductionist functionalism
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»اقتصاد سیاسی مارکسی« در کاربست مورد نظر م لن نظریهی عم ومی سککرمایهداری اسککت ،ککه دارای سککه سککطح
مجزای تحلیل است .اگرچه این کتاب بر تحلیل سطح میانی -یعنی نظریهی مرحله -متمرکز میشککود ،بایککد اذعککان
کرد که گاهی تحلیل تاریخی به گسترهی شرح تفصیلی )تشریح ( 4ما رسوخ خواهد کرد .بنابه درک من از چگککونگی
تعامل سطوح یاد شده ،این مساله از آن رو رخ میدهد که همپوشانیهایی میان این دو سطح وجود دارد .نظریهی
مرحله ،نظریهی ]س رمایهداری[ ناب و تحلیل تاریخی را بهخدمت میگیرد تککا نککوع مجککردی از نظریککه را بنککا کنککد،
درحالی که تحلیل تاریخی هر دو نظریهی ناب و مرحله را به کار میبندد تا تغییر تاریخی را به فهککم درآورد] .امککا[
کانونهای تمرکز متفاوتااند :نظریهی مرحله پیشازهرچیز یک نظریهی همزمان ) (synchronicاسککت ،درحککالیکه
تحلیل تاریخ لی ]نظریهای[ زمانمند یا در-زمککانی ) (diachronicاسککت ،امککا اسککتقلل آنهککا از یکککدیگر ،از هرگککونه
خودمختاری مطلق بهدور است.
پیوند میان سطوح سهگانهی تحلیل نه قیاسی )  (deductiveاست ،و نه اسکتقرایی ) .(inductiveدر اینجککا اسکتعارهی
»تودرتویی« ) ( nestingبه دلیل متعددی درخور و روشنگر بهنظر میرسد ،چون خودمختاری متقابل ایککن سککطوح
صارفا امری نسبی است ،و باز به این دلیل که این سطوح بهطور متقابل پشککتیبان یکککدیگر هسککتند .نظککریهی نککاب
بدین دلیل ممکن میگردد که تحلیل تاریخی آشکار میسازد که سرمایه داری به درجککاتی خککود-شککیکننده )self-

 ( reifyingاسککت و اینکککه در نقطهی معینککی از تاریککخ سککرمایهداری دامنهی شیشککدگی بککه حککدی میرسککد کککه
نظریهپرداز امکان مییابد که اجازه دهد تا شیشدگی در سط ح نظریهی سرمایهداری ناب »خودش را کامل سازد«
] . [۱مفهومپردازی شکل مسککلطی از انباشککت سککرمایه کککه سرشتنشککانن نظککریهی مرحلککه باشککد ،از آن رو ممکککن
میگردد که نظریهی نا لب منطق درونی سرمایه را عرضه میکند ،که سنگمحکی در اختیار ما میگذارد تککا در هککر
مرحلله سرمایهدارانهترین ااشکال فعالیت اقتصادی را شناسککایی کنیکم .همزمککان ،تحلیککل تککاریخلی گکونهای نمککایهی
تصویری 5از همهی اشکال مهم فعالیت اقتصادی عرضه میکند ،تا آنها را از منظر انباشت سککرمایه و بککرای رسککیدن
به نوع مجردی از فعالینت ]سرشتنمای[ اقتصادلی مورد بررسی ق را ر دهی م .سکرانجام ،ه م نظکریهی نکاب و ه م
نظریهی مرحله میتوانند خطوط راهنمای مهمی برای تحلیل تاریخی عرضه کنند.

پیش از اینکه جلوتر برویم ،فکر میکنم با تمایزگذاری میککان تحلیککل تککاریخی عککام 6و تحلیککل تککاریخی بهمنککزلهی
سطحی از اقتصاد سیاسی ،7میتوان از بسیاری از ابهاماتا احتمالی اجتناب کرد .تحلیل تکاریخی ع ام مجم وعهای از
متنوعترین رویههای فکری است :از تاریخ مدرن تا تاریخ باستان؛ از تاریخ اعصار بزرگ ) (grand epochal history
تا جزئینگرانهترین مطالعاتا تاریخی ) (particularistic studies؛ از تاریخی تمام ا نظری )تئوریک( تا تاریخی تمامککا
توصایفی )( descriptive؛ از مطالعاتا تاریخی بسیار ساختارگرا تا تاریخی از منظکر عاملیتهککای )ایجن ت( دخیکل در
4. exposition
5. catalogue
6. historical analysis in general
7. historical analysis as a level of political economy
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آن .تحلیل تاریخی بهمنزلهی سطحی از اقتصاد سیاسی  ،تاریخی از سککرمایهداری اسککت .چنیککن تککاریخی در وهلهی
نخست ،با فهم کرانهای نمودارنی اصالی سککرمایهداری و رونککدهای پویشککنی 8آن سککر و کککار دارد ،امککا همچنیککن بککا
جزئیاتا آن نیز درگیککر میشککود .تحلیککل تککاریخی بهمنککزلهی سککطحی از اقتصککاد سیاسککی ،تنهککا یکککی از بیشککمار
رویکردهای ممکن به تاریخ مدرن است :این تحلیککل مشخصککا تحلیلککی تککاریخی از منظککر سککرمایهداری اسککت .امککا
منظرهای دیگری هم وجود دارد .برای مثال ،تحلیل تککاریخی از منظککر جنسککیت ،منظککری کککه نمیتککوان آن را بککه
سادگی تحت ]سپهر[ اقتصاد سیاسی گنجاند .میتوانستم امیدوار باشم که اقتصاد سیاسی بتواند گسترهی وسیعی از
مناسباتا جنسیت نی دنیای مدرن را توضیح دهد ،امکا از آنجکا ک ه اقتص اد سیاسکلی منظکری مش خص ،یعن ی منظکر
سرمایهداری را اتخاذ میکند ،کاوشهای آن دربارهی جنسیلت فراگیر نخواهد بود .در این حالت ،تحلیل تککاریخی از
منظر جنسیت ،چیزهایی را به اقتصاد سیاسی خواهد آموخت.
هنگام تدوین نظریهی مرحله ،به جای کککاوش دربککارهی تغییککر تککاریخی و تککوالی رویککدادها ،میکوشککم از دل ایککن
تغییراتا تاریخی ،الگویی نابگونه 9از شاخصترین و کلسیکترین ساختارهای انباشت سرمایه در سراسر مککرحلهی
مورد نظر تجرید کنم .این تجرید بهواسطهی آگاهی از نظریهی جامعهی سرمایهداری نککاب حاصاککل میشکود .بککرای
مثال ،نظریهی مرحلهی مرکانتلیسلم ]واکاوی[ تاریخ انگلسککتان در بککازهی  ۱۶۵۰تککا  ۱۷۷۵میلدی )بککازهی زمککانی
تقریبی این مرحله( نیس ت ،یکا ح تی تکاریخی از سکرمایهداری انگلس تان در ایکن دورهی زمککانی نیس ت .هکدف از
نظریهپردازی این دوره در نظریهی مرحله آن نیست که چگونگی تحول همهی رویههای اجتماعین معنادار از منظککر
سرمایهداری را ]در این دوره[ ردیابی نماییم .درعوض ،هد لف ردیابی و مکانیابی آن رویههای اجتمککاعی اسککت کککه
دارای سرمایهدارانهترین شکل هستند و یا آنهایی که بیشککترین حمککایت از شکککلهای سککرمایهدارانهی مسککلط را
فرآهم میآورند .و حتی چنین رویههایی نیککز اساسککا در توسککعهیافتهترین شکلشککان و یککا در شککاخصترین شکککل
تجلیشان مطالعه میشوند ،نه در خاستگاه و مسیر تحولشان.
نظریهی مرحلهی مرکانتلیسم ،بهعنوان یک نمونه ،بر پایهی تجرید از تاریخ انگلستان و تحت هککدایت قککانون ارزش
پرورش مییابد .با ای حال ،الگوی نابگونهی انباشت سرمایهی مرکانتلیستی از تاریخ سرمایهداری متمککایز اسککت،
چرا که این ی لک توالی رویدادها ،تحولتا و تغییراتا را کاوش میکنکد .بنککابراین ،نظککریهی مرحلککه بککر روی فعککالیت
انباشتگرانهی سرمایهی تجاری ) ( merchant capitalتمرکز مییابد ،بهویژه نحوهای که این سرمایه از دل مناسباتا
تولیدی شبهسرمایهدارانهی نظام مقاطعهکاری 10ش کل میگیرد .در تحلیل تاریخی ،ممکککن اسککت بخککواهیم تصککویر
8. developmental trends
9. pure-type model

 .10نظام مقاطعهکاری یا برونسپاری ) :(putting-out systemک در این سیستم صااحب سرمایه یا »مقاطعهکککار« مککواد خکام لزم را در
اختیار تولیدکننده قرار میدهد و خود به فروش محصولتا میپردازد .تولیدکننده کککه صاککاحب ابککزار تولیککد اسکت ،کککار خکود را بهطککور
مستقل در خانه انجام می دهد] .برگرفته از پانویس کتاب »پویش سککرمایهداری« ،نوشککتهی فرنککان بککرودل ،تککرجمهی مهککران پاینککده و
دیگران /م[.
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کمابیش کاملی از اقتصاد ترسیم کنیم ،تصویری که ف عالیتهای مهم معدنکاری ،کشتیسازی و بخشهای تولیککدی
11

کوچک و مستقل را پوشش دهد .اما این بخشها وسیعا از گسککترهی بررسککیهای نظککریهی مرحلککه کنککار نهککاده

میشوند ،چون برآورد میشود که آنها سنخنماترین و شاخصترین شکل انباشت سرمایهدارانه را عرضه نمیکنند.
بهبیان دیگر ،نظریهی مرحله بر آن نیست که تصویر کاملی از تمامی فرآینککد انباشککت عرضککه کنککد ،بلکککه انباشککت
سرمایه را تنها از منظر رشدیافتهترین و شاخصترین ااشکال سرمایه دنبال میکند و آنها را بککه عنکوان نمونههککای
الگووار 12تلقی میکند .در برساختن نظریهی مرحله ،من بر پایهی درکم از نظککریهی جککامعهی سککرمایهداری نککاب،
نسبت به سرشت ]ویژهی[ سرمایه خودآگاهی خواهم داشکت .در ایککن راس تا مککن سککرمایهدارانهترین ،مککوفقترین،
شاخصترین و مسلطترین اشکال سرمایه را مورد بررسی قرار میدهم .افزونبر این ،برای مثککال ،جککایی کککه تولیککد
پشم به عنوان سنخنماترین تجلی انباشت سرمایه ارزیابی میشود ،آنچنککان کککه در مککرحلهی مرکانتلیسککم چنیککن
است ،نظریهی مرحله بیش از آنکه تاریخ تولید پشم در انگلستان را مورد کاوش قرار دهد ،منطککق آن را بهمنککزلهی
شکلی از بازتولید توسعهیافتهی سرمایه بررسی خواهد کرد.
اگر نظریهی مرحله به بخشهای خاصاککی از قانونگکذاری ،نظیککر »قکانون سکککونتگاه«(Settlement Act) ۱۶۶۲ 13
ارجاع میدهد ،به این دلیل است که این بخشها محیط اجتماعی را به شیوههایی که برای انباشت سرمایه اهمیککت
دارد ،ساختار میبخشند .در امتداد همین مثال ،قانون ناسکان در سطح نظریهی مرحله بهعنوان قیدوبندی عمککومی
برای تحرک و جابجایی جمعیت روستایی دیده میشود؛ درحالیکه در سطح تحلیل تککاریخی ،مککا بایککد بککه فرآینککد
برآمدن و تحول این قانون بپردازیم و نیز به نحکوهی اجکرا و تحمیکل آن از س وی اش خاص ]حاکمکان[ مختل ف در
دورههای زمانی مختلف و در مناطق متفاوتا .میان قانون ناسکان ،بهعن وان یککک الکزام سککاختاری عم ومی ،و قککانون
ناسکان بهعنوان یک نهاد اجتماعی »زنده« و در حال تحول ،که ]نحوهی[ تفسیر و اجرای آن بر حسب زمان و مکان
تغییر مییافت ،تعارضی وجود دارد.
اگر دورهی زمانی تقریبی بین  ۱۸۵۰تا  ۱۸۷۰را عصر طلیی لیبرالیسم در نظککر بگیریککم ،پککس تاریککخ انگلسککتان از
 ۱۸۵۰تا  ۱۸۷۰تاریخی است که در آن پویش ساختاری مرحلهی لیبرالیسککم میبایککد بیککش از هککر دورهای آشکککار
باشد .اما بسته به آنکه تأکید ما بر روی نظریهی مرحله باشد یا بر تحلیل تاریخی ،تفاوتاهای مهمی پیش میآیککد.
11. manufacturing sectors
12. paradigm cases

 .13قانون سکونتگاه  (Settlement Act ) ۱۶۶۲یا قانون امداد فقرا )  (The Poor Relief Act 1662یکی از مصوباتا متعدد پارلمان
انگلستان در قرن هفدهم برای مهار و کنترل انبوه فقرای برآمده از پدیدهی »حصارکشککی« زمینهککای عمککومی بککود .هککدف ایککن قککانونن
مشخ لص تثبیت ناحیهی کلیساییای بود که هر فرد بهواسطهی محل سکونتاش بدان تعلق داشت .بهموجب این قانون فقرا )شاید بککرای
نخستین بار در تاریخ( برگهی شناساییای در رابطه با محل سکونتشککان )  (settlement certificateدریککافت میکردنککد کککه نککاحیهی
کلیسایی متولی آنها )ظاهر ا برای »کمکرسانی« در موارد ضروری( را مشخص میساخت .بهواقککع ،ایککن قککانون در عمککلل امکککان تحککرک
آزادانهی افراد در سطح کشور را بسیار محدود میکرد ،چراکه ترک محل اقامت نیازمند ارائهی گککواهی کلیسککای نککاحیهای و ثبککت اعلم
ورود نزد متولیان ناحیهی جدید بود ،که تخطی از آن با مجازاتاهای کیفری همراه بود .اجرای این قانون تا سال  ۱۸۳۴دوام داشت] .م[.
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برای مثال ،از یکسو نظریهی مرحله تصدیق میکند که تولی د پنب ه شککل مس لط انباش ت سکرمایه در مککرحلهی
لیبرالیسم است ،و از سوی دیگر ،تحلیل تاریخی ممکن است نشان دهد که ساخت راهآهککن عنصککری کلیککدی بککرای
فهم »شکوفایی میانهی عصر ویکتوریا «14بین سالهای ۱۸۵۰تا  ۱۸۷۰است .چگونه میتوانیم این داعیههککای ظککاهرا
مخالف را با یکدیگر وفق دهیم؟
این تضاد ظاهری با رویکرد سطوح تحلیل قابل رفع است .در سطح نظریهی مرحله ،استدلل من آن است که تولید
کارخانهانی رقابتی )نوعا تولید پنبه( شاخصترین یا سنخنماترین شکل فعالیت اقتصادی سرمایهدارانه در سراسر این
دورهی تاریخی )حدودا بین  ۱۷۷۵تا  ( ۱۸۷۰است .اما من ادعا نمیکنم که تولید پنبه ]به لحاظ دامنهی شیوع آن[
ش اقتصادی 15در سراسر این دوران بوده است .سرمایهداری همواره نیازمند زیرسککاختهای
مهمترین عامل تعینبخ ن
حملونقل است و گاهی ساخت این زیرسازهها ممکن است ]خود[ به وجه غالب فعالیتهای اقتصادی بدل شود؛ اما
این امر چنین فعالیتهایی را به شاخصترین اشکال انباشت سرمایه بدل نمیکند .بنابه دلیل متعددی که فراتر از
گنجایش بحث کنونی است ،تولید کارخانهای نوعا سککرمایهدارانهتر از سککاخت راهآهککن اسککت ،کککه اساسککا فرآینککدی
غیرکارخانهای است.
در واقع ،روشن است که بسیار دشوار بتوان نشان داد که شاخصترین شکل انباشت سککرمایه در دورهی لیبرالیسککم
ساخت راهآهن بوده است ،اگرچه ممکن است ساخت راهآهن مهمترین متغیر اقتصادی در شکوفایی میککانهی عصککر
ویکتوریایی بوده باشد .ریشهیابی قانون ارز لش در تولید کارخانهای توسط مارکس ،ناشی از نوعی تاکید یکجانبه از
سوی او نبوده است ،بلکه تولید کارخانهای هستهی اصالی مناسباتا تولید سرمایهداری در شکل کامل توسعهیافتهی
آن است.
در مرحلهی مرکانتلیسم ،ممکن است نظام مقاطعهکارنی تولید پشم هرگز متغیر اقتصادی مسلط یا مهمترین متغیر
اقتصادی نباشد .از یاد نبریم که اقتصاد هنوز بهطور فراگیلر یک اقتصاد کشاورزی است و صااحبان زمیککن هنککوز هککم
بخش غالب ثروتا کلی این قلمرو را در اختیار دارند .نظریهی مرحله تنها مککدعی آن اسککت کککه تاجککاییکه انباشککت
سککرمایه وجککود دارد ،سککرمایهدارانهترین شکککل آن ،نظککام مقاطعهکککارنی تولیککد اسککت .امککا دربککارهی »کشککاورزی
سککرمایهدارانه « 16چککه میتککوان گفککت؟ شککاید نظککریهی مرکانتلیسککم بایککد بهجککای مضککمون فعلیاش ،مککرحلهی
»سرمایهداری ارضی « 17را نظریهپردازی کند؟ این ]صارفا[ یک امکان نظری است که من در فصککل پنجککم علیککه آن
استدلل خواهم کرد .آنچه از منظر نظریهی مرحله اهمیت دارد آن نیست کککه نظککام مقاطعهکککارنی تولیککد بهلحککاظ
اقتصادی وزن بیشتری دارد )یعنی سهم بیشتری در تولید ناخککالص ملککی یککا  GNPدارد( ،بلک ه اهمیتاش در ای ن
14. Mid-Victorian Boom
15. economic determinant
16. capitalist farming
17. agrarian capitalism
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است که بهمنزلهی مجموعهای از مناسباتا تولیدی ،سرمایهدارانهتر است .نظریهی مرحله اساسا »تحلیککل شکککل« )
 (form analysisاست :سرشتنماترین ااشکال سرمایهدارانه را مفهومپردازی میکنککد؛ درحککالیکه تحلیککل تککاریخی
بهطور تجربیتر به آن دسته از متغیرهککای اقتصککادی میپککردازد کککه در توضکیح رویککدادها و تغییککراتا مشککخص از
بیشترین اهمیت برخوردارند .امکان دارد که در برهههای زمانی مختلفکی در مککرحلهی مرکانتلیسکم و یککا ح تی در
سراسر گسترهی زمانی این مرحله ،مزارع که بر بنیککانی شبهسککرمایهدارانه عمککل میکننککد ،سککهمی بیککش از نظککام
مقاطعهکار لی در تولید ناخالص ملی داشته باشند ،اما آیا مزارع بهعنوان یک نظام انباشکت ،سکرمایهدارانهتر از نظکام
مقاطعهکاری بودند؟ این همان پرسش کلیدی است که توسط نوعی از تحلیل شکل که در سککطح نظککریهی مرحلککه
انجام میشود ،طرح میگردد.
از منظر تحلیل تاریخی ،نظریهی مرحله آشکارا بسیار ناتمام و ناکامل است .این نظریه ممکن است اشکال مسلط و
سرشتنمای انباشت سرمایه را نظریهپردازی کند ،اما به منزلهی تحلیل شکل ،این مساله را نظریهپردازی نمیکنککد
که چگونه این ااشکال شاخص انباش لت با همهی سپهرهای مختلف فعالیت اقتصادی مفصلبندی میشوند؛ از جملککه:
حوزههککای مهمککی از اقتصککاد رسککمی )ماننککد راهآهککن در مککرحلهی لیبرالیسککم( ،اقتصککاد غیررسککمی ،18و اقتصککاد
غیرسرمایهدارانه یا شبهسرمایهدارانه . 19همهی این ابعاد میباید بهطور جامعی مورد بررسی قرار گیرد تککا بتککوان در
سطح تحلیل تاریخی به تصویر کمابیش کاملی از انباشت سرمایه در کشور مسلط 20دست یافت.
در مرحلهی مرکانتلیسم تمامی اقتصاد بهمعنایی یک اقتصاد غیررسمی است ،اما در مرحلهی لیبرالیسم بککا جککدایی
روشنن میان ]دو حوزهی[ خانه و کار ،اقتصاد غیررسمی بهگونهای فعالل بخشی بزرگ و اغلب پنهان از اقتصاد اسککت
که بهطور فزآیندهای با بخش رسمی ] اقتصاد[ مقابله میکند .بهبیان دیگر ،درحالیکه فعالیت اقتصادی غیررسککمی
در مرحلهی مرکانتلیسم در مرکز انباشت سرمایه جای دارد ،در مرحلهی لیبرالیسم نسبتا به حاشیه رانده میشککود.
با اینکه تعاریف متفاوتی از »اقتصاد غیررسمی« وجود دارد ،این اصاطلح حداقل دربردارندهی موارد زیر خواهد بود:
همهی انواع خانهکاری یا کار در خانه) 21نظیر کار خانگی ، 22کار مربوط به نظام مقاطعهکاری ،تولیکد خردهککالیی
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در خانه و غیره( ،توزیع واقعی درآمد درون خانواده ،و کار سرمایهدارانهی خخککرد-مقیککاس یککا خردهکککالیی در قککالب
بیگاری در کارگاههای بهرهکشی . [۲]24این جنبههای فعالیت اقتصادی برای فهککم مناسککباتا جنسکیتی و خککانواده ،و
نحوهای که آنها با تمامیت اقتصاد مفصلبندی میشوند ،اهمیت بسیار زیادی دارند.
هنوز هم نمیتوان آنها را بهطور کامل در سطح نظریهی مرحله مورد کاوش قرار داد ،چرا که این نظریه صاککرفا بککر
18. informal economy
19. quasi-capitalist economy
20. dominant country
21. home work
22. domestic labour
23. petty commodity production
24. Sweatshop labour
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انواع مجردی که به مستقیمترین وجهی در شکل مسلط انباشت سرمایه نقش دارند ،تمرکز مییابد .دلیل ایککن امککر
آن است که شاخصترین خصلت اقتص اد غیررسکمی ،حاشیهایش دنن آن در پیونکد اش بککا ش یوهی غ الب انباشکت
سرمایه است.
بخش غیررسم لی سویهی زیرین و تاریک انباشت سرمایه است ،که بررسی اشکال متنوع و بخشا پنهککانن آن نیازمنککد
حساسیت نافذی نسبت به جزئیاتا است ،که تنها تحلیل تاریخی به بهتریننحوی قادر به انجام آن اسککت .بنککابراین،
تحلیل تاریخی به مکملی بسیار مه م بککرای نظکریهی مرحل ه بکدل میش ود ،ک ه سکرانجام انباش ت سکرمایه را در
مفصلبندی کامل آن با تمامیت مناسباتا اجتماعی بهنمایش میگذارد.
در سطح تحلیل تاریخی همچنین فهم مناسباتا میان انباشت سککرمایه و فرآینککدهای اقتصککادنی غیرسککرمایهدارانه و
شبهسرمایهدارانه ضککرورتی گریزناپککذیر اسککت .ایککن منا سکباتا در سککطح نظککریهی مرحلککه از طریککق ]مفصککلبندی
مقولههای[ زمین ) ( landو دولت تا حدی پرورش مییابند .برای مثال ،زمین و کشاورزی نیز مسالهای حیاتی اسککت
که در نظریهی مرحله از قلم میافتد ،و کشاورزی صارفا در انگلستانن مرحلهی لیبرالیسم به سمت کشککاورزنی تمامککا
سرمایهدارانه سوق مییابد .در مرحلهی امپریالیسم ،برای مثال ،هم کشاورزی آمریکا و هم کشاورزی آلمککان بخشککا
مشمول انباشت سرمایه میشوند ،درحالی که در جنبههای مهمی همچنان غیرسرمایهدارانه باقی میماننککد .امککا در
سطح نظریهی مرحله ما روندهای کشاورزی ،یعنی پیکربندیهای متغیر انواع مککزارع در اثکر اتحادهکا و ائتلفهکا و
کشمکشهای سیاسی و غیره را کاوش نمیکنیم .ما همچنین مسیر چرخههای رونق-کسادنی اقتصککادی 25و تککأثیر
آنها بر کشاورزی را مورد بررسی قرار نمیدهیم.
افزونبر این ،بیرون از ]قلمرو[ بخش کشاورزی ،با سایر بخشهای بزرگ و مهم تولیند خککود-اشککتغالی 26یککا خککدماتا
خود-اشتغالی 27مواجهیم که میباید در سطح تحلیل تاریخی مورد بررسی و تحلیل قکرار گیرنکد .نکککاتا مشکابهی را
میتوان در رابطه با بخش دولتی 28بیان کرد .بنابراین ،نظریهی مرحله یک تحلیل شکلنی بسککیار گزینشککی اسککت ،و
]نحوهی[ گزینش آن توسط قانون ارزش راهبری می شود.
سرانجام ،نظریهی مرحله از موفقترین هستهی کشورهای سرمایهداری تجرید شده است و نباید با »رویکککرد نظککام
جهانی «29یا نظریهای دربارهی سرمایهدا رنی جهانی اشتباه گرفته شککود .درجهی جهککانیبودن سککرمایه و شککیوههای
جهانیبودن آن ،از مرحلهای به مرحلهی دیگر فرق میکند ،اما این موضوعاتا بهسککادگی قابککل کککاوش و شناسککایی
نخواهند بود ،اگر از همان آغاز فرض کنیم که سرمایه ی ک »نظکام جه انی« برپکا میسکازد .بکرای مث ال ،نظکریهی
25. boom-bust cycles
26. self-employed production
27. self-employed services
28. state sector
29. world systems approach
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مرحلهی مرکانتلیسم تصویری از انباشت سککرمایهی مرکانتلیسککتی در مککوفقترین و شککاخصترین اشکککال آن ارائککه
میکند .بدینترتیب ،اگرچه ین نظریه خطوط راهنمای ی برای تحلیل تاریخ انضمامی )خواه جهانی ،خککواه منطقهای،
خواه ملی و خواه محلی( عرضه میکند ،اما تحلیل تاریخلی خودمختار باقی میماند .نظریهی مرحله نککوع شککاخص و
ص هر مرحله را ارائه میکند کککه میتککوان آن را در سککطح تحلیککل
سرشتنمایی از رابطهی »مرکز-پیرامونن « 30مخت ن
تاریخی برای اندیشیدن به موضوعاتا انضمامیتنر مرتبط با توسعه و دگرگونی بهکار گرفت.
بهمنظور روشنسازی بیشتر سطوح سهگانهی تحلیل ،من دو مقولهی مربوط به دغدغههای معاصار را مورد ملحظه
قرار میدهم :طبقه و جنسیت .با توجه به میزان و شککدتا مباحثککاتا جککاری حککول ایککن دو مفهککوم ،ملحظهی مککن
بایستی بسیار فشرده و طرحوار ) ( schematicتلقی گردد .من تنها میخواهم به رویکرد جدیدی برای نظمبخشکیدن
به مباحث مربوط به این دو مفهوم بسیار مناقشهبرانگیز اشاره کنم.
همانطور که پیشتر گفته شد ،در یک جامعهی سرمایهداری ن اب ،جاییکه مناسباتا مستقیم شککخص-بککه-شککخص
ص )بهگونهای ناب( ساختاری هسککتند و »طبقککه« یککک مقککولهی سککاختاری
وجود ندارد ،مناسباتا قدرتا بهطور خال ل
است .طبقاتا ،بهمنزلهی مکانهایی ساختاری 31در فرآیند تولید ،بهطککور خودبهخکود توسککط بازتولیکد بسککطیافتهی
سرمایه 32بازتولید میشوند .شیشدگی تام سرمایهداری ناب بدین معناست که اس تثمار )اس تخراج ارزش اضکافه از
کارگران( بدون اجبار فرا-اقتصادی 33رخ میدهد .در چنین شرایطی تنها و تنها سه طبقه وجود دارند :سرمایهداران
که وسایل تولید را تحت مالکیت و کنترل خود دارند؛ کارگران مزدی که نیروی کار خود را برای مزد میفروشند؛ و
ش بککه یککک
صااحبان زمین ،یعنی طبقهای پیشاسرمایهداری که از طریککق همپیونککدی و ادغککام شککدن در قککانون ارز ل
طبقهی متعلق به ]نظام[ سرمایهداری بدل میشود .جککاییکه در آن مناسککباتا شککخص-بککه-شککخص وجککود نککدارد،
مبارزهی طبقاتیای نمیتواند برقرار باشد؛ یعنی طبقاتا وجود دارند ،بیآنکه مبارزهی طبقاتی وجود داشته باشد.
جاییکه تمامی تولید ،تولید سرمایهدارانهی کالها ،و تحت مدیریت یک منطق اقتصادی-کالیی باشککد ،مککرز میککان
طبقاتا کام ال روشن و سرراست هستند :هیچگونه مشکل تحلیلی در تعریف طبقه وجککود نککدارد .بککرای مثککال ،هیککچ
بخش خدماتی ) ( service sectorوجود نککدارد و نیککز هی چ بخ ش خ رده-بکورژوازی هکم وج ود نککدارد .همچنی ن،
سرمایهداران و صااحبان زمین از یکدیگر متمایزند ،چرا که صااحبان زمین همهی زمینها را تحت تملک خود دارند
و سرمایهداران صااحب هیچ بخشی از آن نیستند .طبقهی کارگر بیش و کم همگن است ،چون گرایککش موجککود بککه
سمت یک نرخ میانگین ارزش اضافه] ،همچنین[ گرایشی است بککه برابرسککازی مزدهککا و شککرایط کککاری .سککرانجام،
سرمایه تمام ا نسبت بککه ترکیبککاتا جنسکیتی یککا نککژادی طبقهی کککارگر بیتفککاوتا اسککت .هیچگکونه خککاصبودگی )
30. core-periphery relation
31. structural locations
32. expanded reproduction of capital
33. extra-economic coercion
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] (specificationو ویژهسازی[ بر مبنای مرد یا زن بودن کارگران ،یا بر پایهی سیاه یا سفید بودن آنان وجود ندارد.
اما در سطح نظریهی مرحله ،وضوح تحلیلی بنا به دلیل متنوعی کدر میشود .نخست آنکه ،طبقاتا نککانب ]برآمککده
از[ قانون ارزش ممکن است در اثر اختللهای قانون ارزش در سطح انضمامیتری از تحلیل ،تا حدی به بخشها یا
لیهمندیهای درونی تجزیه شوند .دوم اینکه ،در سطح نظریهی مرحله ،طبقاتا و بخشهای درونطبقککاتی ممکککن
است در ساختارهای طبقاتیای متفاوتا با سرمایهداری ناب بازترکیب شوند )برای مثال ،سرمایهی صاککنعتی بخککش
مسلط ]سرمایه[ در مرحله ی مرکانتلیسم نیست( .س وم اینکککه ،طبقکاتا و بخشهککای درونطبق اتی ممکککن اسکت
کارکردهای متفاوتی را در نظریهی مرحله اجرا کنند )برای مثال ،در مرحلهی مرکانتلیسکلم سککرمایهی تجککاری ککار
انبارداری و حملونقل را انجام میدهد ،درحالیکه اینها در سطح سرمایهداری نالب توسط سرمایهی صانعتی انجام
میشوند( .چهارم اینکه ،امر اقتصادی ،امر ایدئولوژیک ،امر حقوقی ،و امر سیاسی به رویههایی نسبتا خودمختار بدل
میشوند ،با این امکان که طبقاتا و بخشهای درونطبقات نی مختلف ممکن است بر این رویههای خودمختار مسلط
گردند ،که چنین وضعی پرسش هژمونی طبقاتی را به پرسشی پیچیده بدل میکند .پنجم اینکککه ،بهدلیککل شککرایط
تاریخ نی مربوط به سطح توسعهی سرمایهداری ،طبقاتا ممکن است ]در وضعیت[ نطفهای باشند ،و تنها واجد برخی
از ویژگیهای طبقاتا در ]سطح[ سرمایهداری ناب باشند .ششم اینکه ،ممکن است گروههای مهمی حامل مناسباتا
پیشاسرمایهدارانه یا غیرسرمایهدارانه وجود داشته باشند که بهسادگی در مقولههای طبقاتی جای نگیرند ،یا اینکککه
وقتی در دستهبندیهای طبقاتی درآمیخته میشوند ،هویت اصالی آنان به خطکر میافت د .هفت م اینککه ،جنبههکای
بینالملل نی سرمایه منجر به تعاملتا مهمی میان طبقاتا و گروههای ]منطبککق بککا دسککتهبندیهای[ سککرمایهدارانه و
غیرسرمایهدارانه در سطح جهانی میشود؛ و بهواسطهی روابط میان پاره-سرمایههایی ) (fractions of capitalککه
بیشتر در جهت فراملی سازمانیافتهاند و آنهایی که عمدتا در چارچوب بومی فعالانکد] ،تحق ق و تحلی ل مق ولهی[
هژمونی پیچیده میشود.
همهی این مشکککلتا در نظککریهی مککرحلهی ]مربککوط بککه دورهی[ مرکانتلیسککم رخ میدهککد .سککرمایهی تجککاری و
غیرصانعتی بخش مسلط سرمایه است .با این حال ،کشکاورزان سککرمایهدار ) (capitalist farmersنیککز گکروه مهمککی
هستند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت .سرمایهی تجاری خود را به قلمرو گردش )بهمانند آنچه در سرمایهداری
ناب رخ میدهد( محدود نمیکن د ،بلککه بهطکور صاکوری فرآینکد ک ار و تولی د را ذیککل نظککام مقاطعهککاری تولی د
میگنجاند.
برخلف سرمایهداری ناب ،جاییکه سرمایهی صانعتی بر سرمایهی تجاری و صااحبان زمین مسلط اسککت ،در اینجککا
طبقهی در حال رشند تککاجران نککوعی بلککوک هژمونیککک بککا طبقهی صاککاحبان زمیککن ،کککه بهطککور فزآینککده در حککال
تجاریشدن هستند ،شکل میدهند .تمایز میان سرمایهی تجاری و سرمایهی حامل بهره 34تازه در حال رشککدیافتن
34. interest-bearing capital
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است و ظهور بیشتر سرمایهی کاذب ) (fictitious capitalتوسط قککانون حبککاب (۱۷۲۳) 35خکنککد میگککردد .طبقهی
صااحبان زمین فقط بخشا ذیل شمول قانون ارزش میگنج د ،و از اینرو همچنکان مظهککر وجکود تنکوعی از بقایککای
فئودالی است .کارگران در شاخصترین بخش سرمایهدارانه ،یعنی تولید پشم ،بازماندههای مهارتا حرفهای را حفظ
میکنند و تنها بهطور غیرمستقیم در نظام مقاطعهکارنی تولید اس تثمار میش وند .نی روی ک ار بهواس طهی فرآین د
حصارکشی ]به دور اراضی عمومی[ ) (enclosuresبخشا کالیی میشود ،اما بهندرتا با چیزی به نککام »بککازار کککار« )
 ( labour marketمواجهیم .سرانجام ،ساختار طبق اتی سکرمایه ،اگ ر از منظکر جهکانی بککه آن بنگری م ،بهواسکطهی
بردهداری و اشکال مختلف کار اجباری )  (forced labourدر جوامع پیرامونی پیچیده میشود.
هنگامی که به سمت تحلیل تاریخی مرکانتلیسم سیر میکنیم ،تحلیککل طبقککاتی حککتی دشککوارتر و چککالشبرانگیزتر
میشود .هم طبقهی تاجران و هم طبقهی صااحبان زمی لن ]طبقاتی[ لیهمند هستند .چیزی ماننککد یککک پرولتاریککای
صانعتنی همگن ابد ا وجود ندارد .درعوض ،خدمتکاران خککانگی ،خککدمتکاران کشککاورزی و دامککپروری  ،36خککدمتکاران
کارآموز ،37بردگان ،شاگردان نوآموز ، 38پیشهوران ]صانعتگر[ مستقل ،کارگران کشاورزی ،کارگران خدماتا اجباری

39

)برای کارهای ع امالمنفعه( ،فق رای نوانخانههکا ، 40ک ارگران مزدبگی ر )نکه پرشکمار ،در معنکای رشکدیافتهی آن( ،و
کارگران نظام مقاطعهکاری تولید .منظورم این نیست که در این سطح» ،طبقه« دیگککر ابککزار مفیککدی بککرای تحلیککل
نیست ،بلکه تأکیدم بر آن است که این ابزار تحلیلی باید با دقت و حساسککیت بککرای دامنهی وسککیعی از شککیوههای
موجود استثمار و سرکوب بهکار گرفته شود .البته جاییکه مناسباتا تولید سککرمایهدارانه کککام ا
ل رشککدیافته هسکتند،
پرولتاریای صانعتی همچون گسست آشکاری بهچشم میآیکد .امکا ،ک ار مککزدی بس یار فراتکر از کس انی میرود ک ه
مستقیم ا ارزش اضافه تولید میکنند ،که این امر به ایجاد پیچیدگیها و نواحی خاکستری در تعریف طبقه ،حتی در
چنین حالتی ،منجر میشود .اما فارغ از همهی این پیچیدگیها ،تاجاییکه »طبقه« بهعنوان هسته و پویاینی حیککاتی
تولید سرمایهداری در نظر گرفته شود ،همواره برای تحلیل مفید خواهد بود .البته کاربرد این مفهوم حتی در بیرون
از ]چارچوب[ شیوهی تولید سرمایهداری هم مفید است ،چون سایر شیوههای تولید را هم میتوان بر اسککاس اینکککه
کار اضافه چگونه تصاحب میشود تحلیل کرد.

 .35قانون حباب )  (Bubble Actمصوبهی پارلمان انگلستان در دههی  ۱۷۲۰در واکنش به بحران مالی سالهای پیش از آن بود ،کککه
بهموجب آن شکلگیری هرگونه شرکت سهامی بدون موافقت اولیای دستگاه سلطنتی ممنوع گردید .هککدف ظککاهری ایککن قککانون مهککار
مخاطراتا سوداگرانه و پیشگیری از ظهور حبابهای مالی جدید بود ،اما در عمل درخدمت بسککط انحصککارگری سککرمایهگذاری تجککاری
توسط دربار و وابستگان اشرافی آن ،و مشخص ا محدودسازی امکان رقابت با سرمایهی تجاری »کمپانی دریای جنوب« قرار داشککت .ایککن
قانون در سال  ۱۸۲۵لغو گردید] .م[.
36. servants-in-husbandry
37. indentured servants
38. apprentices
39. impressed workers
40. workhouses

10

چیزیکه در اینجا پیشنهاد میکنم رویکردی اسککت بککه تحلیککل طبقککاتی بککر مبنککای سککطوح تککو درتککو .41در سککطح
سرمایهداری ناب» ،طبقه« بهعنوان زمینهای عینی درک میشود ،که به مفاهیمی روشن و دقیککق منجککر میگککردد.
نظریهی مرحل له حلقهی بزرگتر و انضمامیتری را بازنمایی میکند ،جاییکه مفهوم طبقه بهواسککطهی سککاختارهای
ص مرحلهی انباشت سرمایه پیچیدهتر میگردد .و سرانجام ،در سطح تحلیل تاریخی ،مفهوم طبقه میتواند بککه
مخت ن
قدرکافی انعطافپذیر و نرم گردد ،تا با گوناگونی غننی تاریخ سککازگار گککردد .در سککطح تحلیککل تککاریخی ،بهمککوازاتا
کاوش ما دربارهی شیوههای وحدتایابی و جداسری عاملیتهای گوناگولن طی مبارزهی سیاسی ،جاییکه طبقه تنها
یکی از پایههای وحدتا است ،محدودههای »طبقه« نرمتر و منعطفتر میگردد .نیازی نیست بترسککیم کککه چنیککن
انعطافی تمامی مفهوم ما را فرو خواهد پاشید ،زیرا این مفهوم در سطوح بالتر تحلیل مفصلبندی شده است.
مباحث جنسیت وارد نظریهی جامعهی سرمایهداری ناب نمیشوند ،زیککرا هککم »شکککل کککالیی «42و هککم »سککوژهی
قانونی« مقولههایی هستند که نسبت به جنسیت کام ال بیتفاوتااند .قانون ارزش مستلزم آن است کککه نیککروی کککار
کام ال کالیی شود ،اما چیزی در اینبککاره نمیگویککد کککه آیککا ککارگرالن مککرد هسکتند یککا زن .قککانون ارزش بازتولیکد
بیولوژیکی 43را پیشفرض خود میگیرد ،اما چیزی در اینباره نمیگوید که این بازتولید چگککونه بایککد سککازماندهی
شود .با وجود اینکه اشکال معینی از خانواده ممکن است با قانون ارزش ناسازگار باشند ،قانون ارزش مستلزم هیچ
شکل خاصای از خانواده نیست .سرمایه تنها این دغدغه را دارد که کارگرالن خودشان را به بککازار کککار عرضککه کننککد؛
اینکه آنان بازتولید بیولوژیکیشان را چگونه سازمان میدهند و اینکه آنها زن هستند یا مرد ،اهمیتی برای سککرمایه
ندارد .در واقع ،میتوان بسیار فراتر رفت و چنین گفت که هیچ ناسازگاری منطقی میان زنسالری )  (matriarchyو
منطق درونی سرمایه وجود ندارد .یک جامعهی سرمایهداری ناب میتواند ،بههمانسان یککک جککامعهی زنسککالری
ناب 44باشد.
مردسالری مجموعهای از رویههای اجتماعی بسیار ریشککهدار اسککت )رویههککایی کککه از سککلطهی مردانککه 45حمککایت
میکنند( که به زمانی بسیار پیککش از ظهککور سککرمایهداری بککازمیگردد .ضککرورتی وجککود نککدارد کککه سککرمایهدارلی
مردسالر باشد؛ اما این واقعیت که سرمایهدار لی مردسالر است ،ناشی از آن است ک ه سکرمایهداری ایککن رویههککای
پیشاسرمایهدارانه را اخذ کرد و آنها را بهگ ونهای شککل داد تکا از بازتولی د بسککطیافتهی آن ]یعن ی سکرمایهداری
نوظهور[ حمایت کنند .درحالیکه سرمایه بککه مردسککالرنی ازپیشموج ود شکککل میدهکد و آن را تق ویت میکن د،
همزما لن بیتفاوتی بنیادی سرمایه به جنسیت ،و مقولهی خنثی و حسابشککدهی »سککوژهی قککانونلی« گرایککش بککدان
دارند ک ه در درازمکدتا مردسکالری را تاح د معین ی تض عیف کنن د .پ س ،هنگ امیکه بکه ک ل گس ترهی تاری خ
سرمایهداری نظر میکنیم ،درمییابیم که سرمایهداری گرایش دارد که در گذر زمان اندکی کمتر مردسالر شود.
41. nested levels
42. commodity-form
43. biological reproduction
44. a purely matriarchal society
45. male dominance
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ادعای آخکری بیشکک مناقش هانگیز اس ت ،امکا تاح دی توسکط نظکریهی مرحل ه قابکل دفکاع اس ت .در مککرحلهی
مرکانتلیسم ،درمییابیم که زنان نمیتوانند رأی بدهند ،مقام سیاسی داشته باشند )بهجز مقام ملکه یککا مقامهککایی
مشابه( ،یا به تحصیلتا بالتر یا حرفههای بالتر دسترسی داشته باشند .شخصیت حقوقی 46یا وجککود قککانونی زنککان
متاهل نادیده گرفته میشود] ،تو گویی[ آنها از منظر قانون وجککود ندارنککد .سککرانجام ،درمییککابیم کککه زنککانی کککه
همسران خود را به قتل میرسانند ،ممکن است به خیانت 47محکوم شوند ،که بهموجب آن بهشیوهی زندهسوزاندن
در آتش مجازاتا میگردند )مردی که همسر خود را بکشد ،به انواع سبکتری از قتل محکوم میشود(.
اگرچه در مرحلهی کنون نی مصرفگرایی هم مردسالری همچنان در حد بسیار شدیدی با ما همککراه اسککت ،امککا در
مقایسه با مرحلهی مرکانتلیسم بسیار تضعیف شده است .رویههای مردسالرانه در بسیاری از سککپهرهای اجتمککاعی
بسیار کمتر مورد احترام واقع میشوند ،به چالش گرفته میشوند و ]بهتدریککج[ فرسککایش و تبکاهی مییابنکد .زنککان
میتوانند رأی بدهند ،به همهی سطوح تحصیلی ،مدارج حرفهای و خپستهای سیاسی دسترسککی دارنککد ،و زنککان در
پیشگاه قانون ]در سطح قانونی-حقوقی[ برابری قابکل ملحظهای کس ب کردهانکد .در فصکل مربکوط بککه مککرحلهی
مصرفگرایی ،برخی از دلیل تضعیف مردسالری توضیح داده خواهد شد ،اما در اینجا یک دلیل اساسی آن را ذکر
میکنم .اگر »سوژهی قانونی« مقولهی اصالی قانون سرمایهداری اسککت ،پککس بایککد انتظککار داشککته باشککیم کککه طککی
توسعهی سرمایهدار لی معنای این مقوله گسترش بیابد و دامنهی شمول آن بککه گسککترهی هرچککه بیشککتری از افککراد
بسط یابد .با اینحال ،تنها در اواخر قرن نوزدهم است که زنان متاهل به سوژههای قانونی بدل میشوند و تنهککا در
قرن بیستم است که مرتبهی سوژهی قانونی برای زنان به کسب حککق رأی توسککط آنککان منجککر میشککود .توسککعهی
سرمایهدار لی مردسالری را فرسوده و تضعیف کرده است ،اما بهگونهای متناقضل خوند سرمایهداری ]در عوض[ چنان
عمیقاا مردسالر شده است که نمیتوان انتظار داشت که در محدودهی مرزهای سرمایهداری بتوانیم شککاهد محککو و
زوال مردسالری باشیم.
نظریهی مرحله مناسباتا جنسیتی و مردسالری را از منظر شیوهی سرشتنشکان انباشکت سککرمایه و شککاخصترین
نوع انباشت در سراسر یک مرحلهی معین ،مفهومپردازی میکند .شاید بتوان بهمراتب بیش از آنچه در ایککن کتککاب
به مناسباتا جنسیتی در سطح نظریهی مرحله پرداخته شده اسککت ،بککه ایککن مسککاله پرداخککت ،امککا مککن همچنیککن
میکوشم شماری از ابعاد مهم این مساله را در هر مککرحلهی معیککن بیککان کن م .بککرای مثککال ،حرککت از مککرحلهی
مرکانتلیسم به مرحلهی لیبرالیسم همچنین جابجایی واحد اصالی تولید از خانه )  (homeبه کارخانه ) (factoryاست.
جدایی خانه و کار ) (workکه از تولید کارخانهای 48ناشی میشککود ،بهزودی تککأثیر قابککل ملحظهای بککر مناسککباتا
جنسیتی بر جای میگذارد.
46. legal personhood
47. guilty of treason
48. factory production
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تحلیل تاریخی بهسان سطحی از اقتصاد سیاسککی میتوانککد مقککولهی جنسککیت و رابطهی میککان انباشککت سککرمایه و
مناسباتا جنسیتی را در جزئیاتا آن کاوش کند .در اینجا فرض بر آن است که انباشت سککرمایه اهمیکتی مرکککزی و
حیاتی برای فهم تاریخ مدرن در تمامی جنبههای آن ،از جمله مناسباتا جنسیتی ،دارد .و این فرض نبایککد در ایککن
معنا تعبیر گردد که سایر رویکردها به مطالعهی مناسباتا جنسیتی سککهم مهمککی در شککناخت ایککن مناسککباتا ایفککا
نمیکنند.
آنچه دربارهی چگونگی مواجههی یک رویکرد مبتنی بر سطوح تحلیلل با مقولههای طبقکه و جنس یت بیککان ککردم،
میباید بیهودگی هرگونه بحثی دربارهی تقدم طبقه در برابر تقدم جنسیت را نیز نشان داده باشد .تقدم طبقه چککه
معنایی دارد؟ اساس ا »تقدم« چه معنایی دارد و »طبقه« به چه معناست؟ آیا میتوانیم بگوییم کککه ایککدهی روشککن و
دقیقی از طبقه وجود دارد که تمامی تاریخ را توضیح میدهد؟ مسلما نه .حتی در بستر سککرمایهداری نککاب ،گفتککن
اینکه »طبقه اولویت دارد« چه معنایی میدهد؟ آیا دقیقتر آن نیست که بگوییم قانون ارزش اولویت دارد و اینکککه
طبقه صارفا نوعی شخصیتیابی 49مقوله های اقتصادی را بازنمایی میکند؟ طبقه مسلما یکی از مهمترین مقولههککای
جامعهشناختی برای فهم تاریخ سرمایهداری است ،اما مقولههای دیگری هم وجود دارند .افزونبر این ،اگر چه طبقه
یکی از مهمترین مقولهها در توضیح مسیر کلی تاریخ است ،با اینحال ] طبقه[ تنها بخشا روندهای کلککی را توضککیح
میدهد .هنگامیکه توجه خود را به حوزههای معینی از حیاتا اجتماعی معط وف میکنی م ،س ایر مقولههکا ممککن
است به مراتب بیش از ]مقولهی[ طبقه توضیحدهنده باشککند .اگککر در توضکیحاتامان بیکش از حکد بککر روی »طبقه«
تأکید کنیم ،به ایرادی که لکلئو و موفه 50تحتعنوان »تقلیلگرایی طبقاتی «51وارد آوردهاند ،دچار میشویم ].[۳
تأکید بیش از حد بر »طبقه« ،یا رویکردی که »تقلیلگرایی طبقاتی« نام گرفته است ،اساسککا برآمککده از آن چیککزی
است که من آن را »شیوهی منطقی-تاریخی «52نامیدهام ]  .[۴بککر اسککاس ایککن روی کککرد ،تعینیککافتگی 53متعلککق بککه
»طبقه« در سطح منطق نی سرمایهداری ناب ،کمابیش بهطور مستقیم در سککطح تککاریخی ،یعنککی جککاییکه وضککعیت
عموما پیچیده و درهمتککافته )تودرتکو( اسکت ،بهککار بککرده میشکود .در واکن ش بککه ایککن تقلیلگرایکی ،بس یاری از
مارکسیستها هرگونه تلشی برای شالودهگذاری »طبقه« در قانون ارزش را رها کردند؛ دیگران »طبقککه« را بهطککور
کلی رها کردند و در همین راستا مارکسیسم را هم کنار گذاشتند .قدرتا رویکرد سطوح تحلیل در این است که مککا
را قادر میسازد تا وضوح و دقت برآمده از پایهریزی مفاهیممان در قککانون ارزش را حفککظ کنیککم ،در عیککن اینکککه
همزمان شیوهای در اختیار ما میگذارد تا پیچیدگی را بهطور نظاممند وارد مفاهیممان کنیم ،که بهموجب آن ایککن
مفاهیم نسبت به درهمپیچیدگیهای همبسته با امر انضمامی حساس ]و منعطف[ میشوند.
49. personification
50. Laclau & Mouffe
51. class reductionism
52. the logical-historical method
53. determinateness
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»تقدم طبقه« بهدلیل متعددی یک انگارهی قابل اعتراض ) (objectionableاست ،چککون بلفاصاککله بککا تقلیلگرایککی
طبقاتی پیوند مییابد ،جاییکه طبقه محرک اولیهی تاریخ تلقی میشود .با اینکه نظککریهی سککرمایهداری میتوانککد
نکاتا زیادی دربارهی مناسباتا جنسیتی در دنیای مدرن به ما بگوید ،بر این باورم که جنبههای مهمی از مناسباتا
جنسیتی ازطریق تاریخ سرمایهداری قابل توضیح نیست .کوتاه سککخن آنکککه ،مناسککباتا جنسککیتی از خودمختککاری
نسبی مختص خود برخوردارند ،طوریکه تحول سرمایهداری ممکن است تأثیراتا بزرگی بر آنها بگککذارد ،بیآنکککه
آنها را در ذیل خود بگنجاند .بهدلیل این خودمختارنی نسبی ،همچنین مهم است که تأثیر مناسباتا جنسیتی را بر
سرمایهداری در نظر بگیریم.
میخواهم امکاناتا درونی و قابلیتهای رویکرد سطوح تحلیل را با چرخش توجه بهسمت یکی دیگککر از حوزههککای
مورد بحث امروزی شرح دهم .از جنگ دوم جهانی بدینسو موج فزآیندهای از تاریخهای »استثناگرا «54شکل گرفته
است .تاریخ آمریکا استثنایی است ،چکون درآنجککا هیچگککاه اشککرافیت فئکودال وجککود نداشککته اسککت ،چکون طبقهی
خوداشتغالگر 55بسیار بزرگ بوده است و مدتی بسیار طولنی دوام آورده است ،و سرانجام بهاین دلیل کککه طبقهی
کارگر هیچگاه یک حزب انتخاباتی عمده را سازماندهی نکرده اس ت .تاری خ آلم ان اس تثنایی اس ت ،چ ون انقلب
 ۱۸۴۸شکست خورد و به تداوم قدرتا اشکرافیت فئ ودال و بکوژوازی توس عهنیافته منج ر شکد ]  .[۵تاری خ بریتانیکا
استثنایی است ،چون انقلب بورژوایی بسیار زودهنگام رخ داد و بهقدرکافی کامل نبود ،درنتیجه به ظهککور نککوعی از
بورژوازی منجر شد که نهتنها بهطور یکسویه تجاری و مالی بود ،بلکه همچنین به دلیل نزدیکی و پیونککد زیککاد بککا
اشرافیت زمیندار تضعیف شده بود.
پرولتاریای صانعتی بریتانیا در درون خویش همواره یک گرایش قوی رفرمیستی را حمکل ککرده اسککت ،چ ون فاقککد
تجربهی مشارکت در یک انقلب بورژوایی بوده است ] . [۶کمترین تاریخ استثناگرا ممکن است مربککوط بککه فرانسککه
باشد ،اما تحت یک وارسی دقیق حتی تاریخ فرانسه هم ممکن است دربردارنککدهی عناصاککر اسککتثناگرا باشککد ،نظیککر
بخش بزرگ و ماندگار دهقانان کوچک .ضمن اینکه در سالهای اخیر خصلت ویژهی بورژواینی انقلب فرانسه مککورد
تردید قرار گرفته است.
برای اینکه یک تاری لخ استثنایی محسوب شود ،باید مسیر متعارفی از توسعهی تاریخی 56وجود داشته باشککد ،تککا آن
تاری لخ انحرافی از آن تلقی گردد .این مسیر چیزی شبیه بککه ایککن اسککت :بهعنکوان نککتیجهای از انقلب صاککنعتی یککک
بورژوازی صانعتی قوی بر طبقاتا و بخشهای درونطبقاتی غلبه مییابککد و بککه طبقهی حککاکم بککدل میشککود .ایککن
پیروزی در کنار سایر نتایج آ لن به شکاف و تضاد طبقانی میان اقلیت بورژوا و اکثریت پرولتاریا منجر میگردد .ایککن
الگوی نسبتا ساده مستقیما از منطق کاپیتال مارکس استنتاج میشود؛ و اسککتدلل مککن ایککن اسککت کککه تاریخهککای
54. exceptionalist histories
55. self-employed class
56. path of normal development
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استثناگرا برآمده از شیوهی ]خوانش[ منطقی-تاریخنی کاپیتال هستند که منطق سرمایه را بهگککونهای بیککش از حککد
مستقیم بر ]حوزهی[ تاریخ کاربست میدهند .نظریهی مرحله نشان میدهد کککه مراحککنل کیفیتککا متمککایزی وجککود
دارند که فاقد یک مسیر ]واحند[ ضرورنی توسعه هستند .منطق درونی سرمایه ،در سطح نظریهی مرحلککه منکسککر )
 ( refractedمیشود و بنابراین تنها یک مسیر متعارف منفرد و معطوف به توسعه ایجککاد نمیکنککد .از منظککر رویکککرد
سطوح تحلیل ،هر تاری نخ معین گرایش بدان دارد که استثنایی باشد .این امر بدین خاطر است که قانون ارزش صارفا
پیوند شل و آزادانهای ) (looseبا تاریخ دارد.
آنچه نظریهی مرحله نشان میدهد آن است که اگر ما بر نوع مسلط انباشت سرمایه در سطح نظریهی مختص هککر
مرحله متمرکز شویم ،ساختار طبقاتی همیشه پیچیده است .بورژوازی صانعتی تنها در مرحلهی لیبرالیسککم گرایککش
بدان دارد که بهلحاظ اقتصادی مسلط گردد و سلطهی اقتصادی آن بههیککچ وجککه سککیطرهای تککام و تمککام و بککدون
مصالحه نیست .این بیشتر شبیه نوعی هژمونی است که فقط با گرایشی بهسوی سیطرهیابی همراه است و از طریککق
مصالحههای متعدد با سایر گروههای اقتصادی قوام مییابد .و این سیطرهی اقتصککادی بککا تککداوم سککلطهی سیاسککی
صااحبان زمین هرچهبیشتر به اینگونه مصالحهها وابسته میگردد .در خصوص این رویهها اصال هیچ چیز اسککتثنائی
وجود ندارد .در واقع ،مرحلهی لیبرالیسم سرمایهدارانهترین مرحله از میان تمامی مراحل است.
نظریهی مرحله از طریق نشاندادن پیچیدگی پدیدههای طبقاتی همبسته با انواع نظریههای مرحله-محککونر مربککوط
بککه مناسککباتا تولیککدی ]در مراحککل مختلککف توسککعهی سککرمایهداری[ ،راه هرگککونه وسوسککه بهسککمت رویکردهککای
سادهسازانه و تقلیلگرایانهی طبقاتی نسبت به تاریخ را مسدود میسازد ،و بهویژه آن مسیری که ]نهایتا[ زمینهساز
استثناگرایی میشککود را فرومیبنککدد .حککتی بککدون نظککریهی مرحلککه ،اسککتثناگرایی در سککالهای اخیککر بککه سککمت
آشکارسازی تنگناها و محدودههای نهایی خویش در حرکککت بککوده اسککت .هنگککامیکه اسککتثناگرایی بهقککدرکافی از
میدان رانده شود ،میآموزیم که هر تاریخی استثنایی است ،در نتیجه انگارهی اولیهی استثناگرایی از میان میرود.
نظریهی مرحله ما را قادر میسازد که الگوهایی را در تاریخ شناسایی کنیم ،بدون هیچ انتظککاری بککرای یککک مسککیر
منفرد و متعارف برای توسعه .رویکرد سطوح تحلیل از هر دو رویکرد اسککتثناگرایی و ذاتاگرایککی فاصاککله میگیککرد،
بیآنکه خود را از توان توضیح نی نظریه محروم سازد .چنین کاری از طریق تمایزگذاری روشن میان مفککاهیم کمککتر
اساسی و مفاهیم بیشتر اساسی در رابطه با یک ابژهی شناخنت 57معین انجام میشود .کلید اصالی کار حفظ دقککت و
سختگیری منطقی )  ( logical rigourدر مکانیابی ابژه درون یک سطح مشخص تحلیککل اسککت ،جککاییکه ممکککن
است سطوح انضمامی بیشتری از ابژه آشکار گردند ،بیآنکه خودکاری 58این سطح تحلیکل به آنهککا منتقککل گکردد.
این فصول مقدماتی را میباید با تصریح هرچه روشنتنر معرفتشناسی هر مرحلهی تحلی ل بهپایککان ب برم .بهدلی ل
شیشدگی کامل در یک جامعهی سرمایهداری ناب ،سوژهها صارف ا حاملن منفعل مقولههای اقتصادی هستند .پس،
57. object of knowledge
58. automaticity
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سرمایه میتواند خودش را از بازتولید کند و به میانجی خودکاری بازار ،بدون دخالت بیرونی نیروهای فرا-اقتصادی،
که منطق آن را مختل میسازند ،خود را بسط دهد .سرمایه واجد یک منطق درونی بر مبنای مسیر یادشده است و
این مسیر ،همچنانکه سکین نشان داده است ،هم جبری 59و هم دیالکتیکی است.
در این سطح از تحلیل ،نوعی از معرفتشناسی تعدیلشدهی هگلی پدیککدار میشککود .ایککن معرفتشناسککی از آن رو
هگلی است که یک منطق دیالکتیکی است که مجموعهای از پیوندهای درون نی ضروری را مفهومپردازی میکند ،اما
بهواسطهی غیرهگلی بودناش در شماری از جنبههای مهم ،از ذاتاگراینی هگلگراینی کلسیک پرهیز میکند.
نخست آنکه برای هگل امر واقعلی عینیتیابنی ایده 60است ،اما در مورد دیالکتیک سرمایه ،آنچه با آن مواجهیم یککک
منطق ساختاری همزمان 61است که سککاختار ژرف سککرمایه را در سککطح انکتزاعی و عکام توضکیح میدهککد ،بیآنکککه
مستقیماا دربارهی توسعهی پیچدرپیچ ،ناخالص و نامتوازن سرمایهداری در تاریخ چیزی ]به ما[ بگوید .رویکرد فوق
ازطریق تحمیل مستقیم یک منطق دیالکتیکی به تاریخ ،تاریخ را شیواره نمیسازد.
دوم اینکه منطق سرمایهداری ناب از انواع منطقهای مناسب برای نظریهی مرحله و تحلیل تاریخلی متمککایز اسککت.
بهواقع ،همچنانکه نشان خواهم داد ،معرفتشناسیهای مناسب هر سطح ]تحلیل[ چنان متفاوتااند که منطق یک
سطح نباید در سطح دیگر حاضر باشد .قانون اقتصادی مجرد کام ال درون سطح سرمایهداری ناب محصور میگردد،
و نباید مستقیما در سطوح تحلینل کمتر مجرد بهکار برده شود.
سوم اینکه ،دیالکتیک هگلی در این مورد نه عام ) (universalاست و نه غ ایتگرا ) .(teleologicalایککن واقعی ت ککه
یک دیالکتیک سرمایه وجود دارد ،بهمعنای آن نیست که دیالکتیکی برای هر چیز وجود دارد؛ و دیالکتیک سرمایه
بر هیچگونه پایانبندی ]خاصای[ برای تاریخ دللت نمیکند ،چون این دیالکتیک تنها ساختار ژرف سرمایه را آشکار
میسازد ،بیآنکه مستقیما تعیین کند چه چ یزی باید پیش یا پس از سرمایهداری بیاید.
چهارم اینکه ،در این حالت دیالکتیک هگلی یک تمامیت بیانگر] 62تبیینی[ در معنای آلتوسککری آن نیسککت .چککون
نهادهای اجتماع نی بهلحاظ مادی مجزا از یکدیگر در یک اقتصاد سرمایهدارانهی نالب را نمیتککوان صاککرفا بککه تجلی و
بیانی )  (expressionاز یک مرکز ساده تقلیل داد» .سرمایهی برای خود« ،63یککا سککرمایه بهسککان ارزش خودگسککتر

64

دارای یک خودآگاهی معین است ،اما تنها بهایندلیل که ما به آن اجازه میدهیم در جهت عرضهکردن پویشهککای
درونیاش ،به شیشدگی کامل دست یابد .همانطور که سکین اشاره کرده اسککت اگککر آغازگککاه 65بککرای دیالکتیککک
59. necessitarian
60. concretization of idea
61. synchronic structural logic
62. expressive totality
63. capital-for-itself
64. capital as self-expanding value
65. starting point
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سرمایه تقابلی میان ارزش و ارزش مصرف است ،پس این آغازگاه همانند آغازگاه هگلی یعنی تقابل میان »هستی«
) (beingو »نیستی« ) ( Nothingنیست ،جاییکه نیس تی هرگکز هیچگ ونه تقابکل واقع ی بکا هس تی از خ ود نش ان
نمیدهد .بهواقع ،ما ازطریق فرضگرفتنن یک شیشدگنی تام و ارزشهای مصککرفی ایککدهآل تعمککدا بککه ارزش اجککازه
میدهیم تا پیروزمند باشد ،با اینکه بهخوبی واقفیم که در سطح تاریخلی ارزش هیچگاه چیزی بیش از پیروزیهککای
جزئی و ناتمام )  (partialکسب نخواهد کرد.
منطق دیالکتیکی یک جامعهی سرمایهداری ناب برای ]تشریح[ وضعیتی مناسب است که ارزش خودگستلر جککامعه
س پشت انسانها عمل میکنککد
را ازطریق »دست پنهان« خدا-گونه 66بهطور مادی بازتولید میکند ،دستی که در پ ن
و با هیچگونه عملی از سوی دست انسانی مختل نمیشود .اما هنگامیکه بخواهیم شکلهای مسلط انباشت سرمایه
را طی مراحل مجزای توسعهی سکرمایهداری نظریهپککردازی کنی م ،ایککن خ ود-بازتولی دگری گس تردهی سکرمایه
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بهوضوح دیگر عمککل نخواهککد کککرد .بنککابه درک مککن از نظککریهی مرحلککه ،ایککن نظریککه معطککوف بککه نظریهپککردازی
شاخصترین انواع مجرد انباشککت سککرمایه طککی مراحککل مختلکف توسککعهی سککرمایهداری اسککت .هماننککد نظککریهی
سرمایهداری ناب ،نظریهی مرحله اساسا ]نظریهای[ همزمان ) (synchronicاست ،بدین معنا که معطوف به ککاوش
ساختارهای متقابل تقویتگر 68است ،بهجای اینکه تحول تاریخی آنها را مورد کاوش قرار دهککد؛ امککا ایککن نظریککه،
برخلف نظریهی مجردتر ]سرمایهداری ناب[ ،میباید ساختارهای اقتصادیای را کاوش کند که تنها بهطککور نسککبی
از ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک خودمختاری دارند .از آنجا که ساختارهای سیاسی و ایککدئولوژیک وارد شککرایط
وجودی ساختارهای اقتصادی میشوند] ،در این سطح[ کاربست یک دیالکتیک اقتصادلی نامناسب خواهد بود.
معرفتشناسی متناسب با این سطح از تحلی لل نوعی آلتوسککرگرایی تعدیلشککده اسککت .ایککن معرفتشناسککی از آنرو
آلتوسری است که اساس ا ساختارگرا ست ،جاییکه مقولتی مانند »خودمختاری نسبی« و »تعین چندگانه «69مفیککد
بهنظر میرس ند؛ داعیههکای ع ام معرفتشناس ی آلتوسکری ،بهکم ک معرفتشناس ی مجردتکر هگل نی مربکوط بککه
سکرمایهداری نککاب و مفکاهیم جهتدهن دهای ک ه ]ایککن یکک[ عرضکه میکن د وارسکی میش وند؛ داعیههکای ع ام
معرفتشناسی آلتوسری همچنین بهکمک یک تحلیل تاریخی وارسی و بازبینی میشوند ،که این امر مصالح خککامی
در اختیار ما میگذارد و نیز بهلحککاظ معرفتشککناختی در ایککن نقطککله تعیینناشککده و نککامعلوم ) (unspecifiedبککاقی
میماند .آلتوسر بدونشک راغب نیست که معرفتشناسی خود را دستخوش تاثیرانتا یک هگلگرایککنی تعدیلشککده
ببیند .آنچه من ]در خصوص معرفتشناسی نظریهی مرحله[ پیش مینهم یک آلتوسرگرایی تعدیلشده 70است ،که
از دوسو در تنگنای یک هگلگرایی تعدیلشده و یک تجربهگرایی تعدیلشده 71قرار میگیرد .از دید خود آلتوسککر
”66. a God-like “hidden hand
67. expanded self-reproduction of capital
68. mutually reinforcing structures
69. overdetermination
70. modified Althusserianism
71. modified empiricism
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]اتخاذ[ چنین رویکردی ممکن است سرنوشتی بدتر از مرگ تلقی گردد.
تحلیل تاریخی سرمایهداری ،یا سومین سطح از اقتصاد سیاسی مارکسیستی بر مبنککای رهیککافت اونککو ،دشککوارترین
سطح بهلحاظ تعیین رویکرد معرفتشناسانه است .من در فراز بککال از ایککن رویکککرد معرفتشککناختی تحککت عنککوان
» تجربهگرایی تعدیلشده« یاد کردم ،اما این عنوان ممکن است حامل دللتهای ضمنی نامناسککب بسککیاری باشککد.
بهجای تلش برای اینکه عنوان بهتری به معرفتشناس نی متناسب با تحلیل تاریخی بدهم ،به انواع مسککائلی ک ه هککر
معرفتشناسی در این سطح معین میباید از عهدهی آنهککا برآیککد ارجککاع میدهککم .در ایککن راسککتا چهککار حککوزهی
مسالهساز را بهاختصار مورد بحث قرار میدهم :تغییر ،عاملیت ،شیشدگی ،و تاریخهای چندگانه.72
تحلیل تاریخی سرمایهداری اساس ا تلشی است برای فهم اینکه سرمایهداری چگونه بککر تاریککخ مککدرن تککأثیر نهککاده
است؛ یا بهبیانی اندکی متفاوتا ،تلشی است برای کاوش در این مسککاله کککه تاریککخ مککدرن تککا چککه حککد و بککه چککه
شیوههایی ،تاریخی از سرمایهداری است .هنگامیکه تحلیل تاریخی متوجه آینده میگردد ،آنگاه آیندههای بککدیل
و استراتژیهای رسیدن به آنها به پیامد و دستاورد ) (offspringتحلیل تاریخی بدل میش ود .بکدینترتیب ،محکل
تأکید به آموزههایی که میباید از تمامی تجربهی جهانی-تاریخنی سرمایهداری 73فراگرفته شود انتقال مییابد.
نخستین حوزهی مسالهساز ،تغییر ) ( changeاست .فهم تغییر تاریخی فوقالعاده دشوار است و میتوانیم در اینباره
مطمئن باشیم که شناخت ما همیشه غیرقطعی و ناکامل باقی می ماند .با اینحال ،تاجاییکه به تاریخ سککرمایهداری
مربوط اسککت ،بههیچرو چنیکن نیسککت کککه مککا بککدون قطبنمککا در دریککا ]سککرگردان[ باشکیم .جکاییکه فاکتهککای
تفسیرناشده ]تنها[ بهطور مبهم و مرموزی دانش ما را تایید میکنند ،مجبور نیستیم کککه بککه تجربهگرایککی متوسککل
شویم .دیالکتیک سرمایه میتواند ما را دربارهی هویت درونی سرمایه آگاه سازد ،طوری که مبنایی برای تشککخیص
شکل سرمایهدارانه 74از شکل غیرسرمایهدارانه ،یا تمیز شکل بیشترسرمایهدارانه از شکل کمترسرمایهدارانه داشککته
باشیم .برای مثال ،میتوانیم در اینباره ذهنیت روشنی کسب کنیم که کشاورزی سرمایهدارانهی ناب چگککونهچیزی
است ،یا بازار کار سرمایهدارانهی ناب چگونه بهنظر میرسکد .نظکریهی ج امعهی سکرمایهداری نککاب همچنی ن بککر
مقولههای اقتصادی بنیادی نظیر »کال«» ،پول«» ،سود«» ،بهره« ،و »طبقککه« روشککنی میانککدازد .نظککریهی مرحلککه
میتواند در پیوند با این مساله ک ه سکرمایه در مراح ل تکاریخی مختل ف چگ ونه انباش ته ش ده اس ت ،مقولهه ای
انضمامیتری را عرضه کند .برای نمونه ،در یک جامعهی سرمایهداری ناب سرمایهی صانعتی بخش مسلط سرمایه

75

است؛ درحالیکه در مرحلهی مرکانتلیس لم سرمایهی تجاری ممکن است سککرمایهی مسککلط باشککد ،یککا در مککرحلهی
امپریالیسم سرمایهی مالی ممکن است دارای نقش مسلط باشد.
72. multiple histories
73 the entire world-historic experience of capitalism
74. capitalist form
75. dominant fraction of capital
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دومین مساله که در سطح تحلیل تاریخی رخ میدهد ،مسالهی عککاملیت ) (agencyاسککت .درحککالت کلککی ،میتککوان
گفت که عاملیت همواره ساختارمند است و اینکه سککاختارها همکواره عاملیتمنککد هسکتند؛ امککا در مککواردی معیککن
ساختار ممکن است اهمیت بیشتری داشته باشد ،و در مواردی هم عاملیت .افزونبر ایکن ،س اختارها گرای ش بکدان
دارند که ]زمینهی پیدایش[ انواع معینی از عاملیتها را فراهم سازند ،و همزمان امکان شکلگیری انواع دیگککری از
عاملیتها را مسدود سازند .دو سطح مجردتر نظریه میتوانند تحلیل ساختار و ع املیت در سکطح تکاریخی را غن ی
سازند؛ اما از آنجاکه معرفتشناسیهای آنها متفاوتا است ،نامناسب خواهد بود که -برای چنین منظوری -منطککق
برگرفته از این سطوح مجردتر را مستقیم ا بر سطح تاریخی تحمیل کنیم .یا حککتی بایککد بککا جککدیتی بیشککتر از ایککن
خطای واقع ا بزرگ اجتناب کنیم که تحلیل تاریخی را به تابعی از ساختارهای تعیینشده در سطوح مجردتر تحلیککل
بدل کنیم .فهم ما از ساختارها در سطح تاریخی میتواند با کمک مفاهیم سطح بالتر غنی گردد ،اما ساختاربندی )
 (structurationواقعی آنها در اندیشهی ما میباید اساس ا با منطککق تحلیککل تککاریخی هککدایت شککود ،نککه بککا منطککق
نظریهی مرحله یا منطق سرمایهداری ناب.
برای مثال ،در سطح نظریهی مرحله ،تنها اهمیت »فرآین لد« سودمندی آن در توضیح ساختارهاست ،درحککالیکه در
سطح تحلیل تاریخ لی اهمیت اصالی »ساختار« در شیوهای است که ]ساختار[ به فرآیندهای تغییر شکککل میبخشککد.
پس جداسازی سطوح ]تحلیل[ کمک میکند تا تنش سنتی میان ساختار و فرآیند را بهتر درک کنیکم؛ اینکککه ایککن
دو چگونه در درون یک سطح همچون نیروهایی همسان و مخالف ظاهر میشوند :ساختالر فرآیند را فلککج و بیرمککق
میسازد ) ،(freezeو فرآیند ساختار را تحلیل میبرد  .76با جداسازی سککطوح تحلیکل ،شیشککدگنی متناسککب بککا یککک
سطح را بر سطح دیگری تحمیل نمیکنیم ،و ساختارها هنگامی ککه در بسکتر فرآینککد درک شکوند کمتککر شککیواره
میشوند ،درمقایسه با وقتیکه بهسان سنخهایی مجرد درک گردند .این جداسازنی سطوح ]تحلیل[ بهویککژه زمککانی
میتواند مفید باشد که مقولهای نظیر طبقه را مورد مطالعه قرار میدهی م؛ مق ولهای ک ه هنگ ام بررسکی آن در دو
سطح بالتر تجرید ،تأکید بر روی »سکاختار« اسکت ،درحککالیکه در بررسکی آن در سکطح تحلیکل تککاریخی ،عم دتا
»فرآیند« و »مبارزه« مورد تأکید قرار میگیرند.
سومین دغدغه در سطح تحلیل تاریخی ،از خصلت خود-شیکنندگی سککرمایه 77ناشککی م یشککود .سککرمایه عککامنل
همگنساز و شیوارهسانز عظیم تاریخ 78است ،اما باید محتاط باشیم که دربککارهی درجهی شیشککدگی ) (reification
مبالغه نکنیم و میباید نسبت به سویهی زیرین] 79و ناپیدای[ آن هوشیار باشیم .همهی قلمروهای حیاتا اجتمککاعی
و شمار وسیعی از مردم توسط منطق کککالیی-اقتصککادی سککرمایهداری به حاشککیه رانککده میشککوند ،نادیککده گرفتککه
میشوند ،به سکوتا واداشته میشوند ،و سرکوب میگردند .برای مثال ،کاری که کالیی نمیشود ،نظیر کار خانگی،
76. undermine
77. Self-reifying character of capital
78. the great homogenizer and objectifier of history
79. underside
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هیچ اهمیتی برای سرمایه ندارد و از س وی آن انکککار میگکردد .بنککابراین ،نظککریهی سکرمایهداری نککاب و نظککریهی
مراحل ،که اساس ا به وارسی ساختار درونی سرمایه مربوطاند ،عمدتا بر روی حضورهای سرمایه 80تمرکز دارنککد ،نککه
بر روی غیبتهایی که سرمایه بهطور نظام مند خلق و بازتولید میکند .پس تنها در سطح تحلیل تاریخی اسککت کککه
برای مثال» -اقتصاد غیررسمی« ،بهعنوان »سطح زیرینن« انباشنت رسککمی سککرمایه ،میتوانککد بهطککور کامککل مککوردکاوش قرار گیرد.
برخلف دو سطح بالتر تجرید ،تحلیل تاریخ لی تحول سرمایه را در تعامککل کامککنل آن بککا طککبیعت و انسککان در نظککر
میگیرد .از اینرو ،نمیتواند اثراتا فلجکنندهای را که از تحمیل منطق کالیی-اقتصادنی سرمایهداری بککر طککبیعت و
انسککانها ناشککی شککدهاند نادیککده بگیککرد .بککا وامگیککری از اصاککطلح ژوزف شککومپیتر» ،81ویرانگککری خلقککانهی«82
سرمایهداری نیازمند آن است که ما بیشتر بر ]سویهی[ ویرانگ رنی آن متمرک ز ش ویم تکا بکر خلقیتاش .در ایکن
سککطح از تحلیککل اسککت کککه تکسکویهگنی سککرمایه )تعقیکب یکجککانبهنگنر سکود  (83در هیککانتا حاشیهراندهشککدگان،
سرکوبشدگان ،ساکتشدگان ،و غایبان 84آشکار میگردد.
چهارمین مساله ناظر است بر نحوهی پیوند تاریخ سرمایهداری با سایر تاریخها .من بسیار مککایلم کککه از ذاتاگرایککی
نهفته در رویکردی که تمامی تاریخ مدرن را تابعی از تاریخ سرمایهداری میسازد ،پرهیککز کنککم .شککاید بهککترین راه
برای این منظور آن باشد که شمار نامحدودی از تاریخها را -که نسبت به یکدیگر نسبتا خودمختارند -به اندیشه در
آوریم .پس برای مثال ،تاریخ سرمایهداری و تاریخ مردسالری را میتوان تاریخهایی نسبتا خودمختار از یکدیگر در
نظر گرفت .تاریخ سرمایهداری ممکن است به تاریخ مردسالری مربوط باشد ،اما این پیوندی است اساسککا از منظککر
سرمایه :سرمایه چه تأثیری بر مردسالری نهاده است؟ یا سرمایه چگونه مورد حماینت مردسالری قرار میگیرد؟ از
سوی دیگر ،تاریخ مردسالرلی چشمانداز مردسالر ی را تنها در تقابل با چشمانداز سرمایه اخذ نمیکند ،بلکککه ایککن
تاریخ همچنین در مقایسه با تاریخ سرمایهداری تأکید بهمراتب بیشتری بر تاریخهایی مینهد که پیوند بیشتری بککا
مردسالری دارند :نظیر تاریخ سکسوالیته ،یا تاریخ مذهب ،یا تاریخ خانواده.
مارکسیستها مدتی مدید تلش کردهاند تا یک تاریخ بزرگ منفرد  85بس ازند ،پهنهای که در آن هر چیزی تککابعی
از سرمایه یا طبقه باشد؛ این نوعی تقلیلگرایی است که واکنشهای بسیار زیککادی را علیککه مارکسیسککم برانگیختککه
است .رویکردی که من پیش میگذارم هم منطق سرمایه را از سطح تحلیل تککاریخی کنککار میگککذارد ،و هککم بککرای
مطالعهی تاریلخ رهیافتی پلورالیستی اتخاد میکند ،که بر مبنای آلن تاریخ سرمایهداری صاککرفا یککک تاریککخ از میککان
80. capital's presences
81. Joseph Schumpeter
82. the creative destruction
83. single-minded pursuit of profit
84. the marginalized, the repressed, the silenced, and the absent
85. single grand history
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سایر تاریخهاست .اینکه هر دستهی معینی از رویدادهای تاریخی را تا چه حد بتوان با تاریخ سرمایه توضککیح داد ،و
نه با تاریخی دیگر ،بهطور پیشینی قابل تعیین نیست .مطالعهی تاریککخ مککدرن بهعنککوان تاریککخ سککرمایهداری فقککط
تاجایی معنادار است که سرمایهداری در تعینبخشی به مسیر تاریخ مدرن اهمیت دارد.
آنچه من پیش مینهم نوعی واسازی )  (deconstructionاقتصاد سیاسی مارکسیسم ارتدوکس به سه سککطح تحلیککل
پیشگفته است ،که خودمختاری نسبی آنهککا توسککط معرفتشناسککیهای مجزایشککان تضککمین میگککردد .قکوانین
حرکت سرمایه یا قانون ارزش را نمیتوان مستقیما در نظریهی مرحله یا در سطح تاریخ به کار بست .درعین حال،
آگاهی روشن از منطق درونی سرمایه ،معیار و سنگمحکی بککرای هککدایت و تنظیککم دو سککطح انضککمامیتر تحلیککل
فراهم میآورد .در سطح نظریهی مرحله ،شیشدگی دیگر تاموتمام نیست و بر این اساس ،ضرورتا دارد کککه انککواع
مجرد انباشت سرمایه را ،بهگونهای کککه در مراحککل مختلککف توسککعهی سککرمایهداری بهطککور کیفککی از هککم متمککایز
میشوند ،در نظر بگیریم؛ و نیز امر اقتصادی را مجموعهای از رویههای نسبتا خودمختار در نظر بگیریم که ازطریق
امککر ایککدئولوژیک و امککر سیاسککی مشککروط ]و محککدود[ میگککردد .سککرانجام ،در سککطح تحلیککل تککاریخی نیازمنککد
معرفتشناسیای هستیم که بتواند بهطور مووثری با چهار حوزهی مسالهسازی که پیشتر ذکر کردم مواجه گردد.
آنچه در اینجا پیش نهاده میشود ،یک معرفتشناسی لیهمنککد ) (layeredو بخشککا واسازیشککده )(deconstructed
است که بیشتنر تکوانن تحلیکل مارکسیسکم از سککرمایهداری را حفککظ میکنککد ،درحککالیکه همزمککان از ذاتاگرایککی و
تقلیلگکراییای ککه مارکسیس م ارتکدوکس را مسکموم سککاختهاند ،پرهیکز میکن د .واقفکم ککه تککا اینج ا بیش تر از
خودمختاری سطوح تحلیل سخن گفتهام ،تا شیوههایی که آنها میتوانند با یکدیگر تعامککل کننککد .در ایککن زمینککه
بهعمد ترم مبهم »متاثر ساختن« ) ( informرا به کار بردهام ،چون فکر میکنککم تنهککا ازطریککق یککک تحلیککل جککامع
میتوان دریافت که یک سطح به چه شیوههایی ممکن است ضمن حفظ جدایی معرفتشناختیاش ،سطح دیگککری
را »متاثر سازد« .بهواقع ،تنها دلیلی که مرا قادر میسازد حتی در این حد چیزی بگویم ،تحقیقیست کککه دربککارهی
نظریهی مرحله انجام دادهام.
بر این باورم که از طریق کاربست رهیافت معرفتشناختیای که امککان دهکد سکطوح تجریکلد ض من مجکزا ب ودن،
متقابل از یکدیگر پشتیبانی کنند ،فهم ما از سرمایهداری میتواند بهطککور چشککمگیری پیشککرفت کنککد .بککدینطریق
سطوح بالتنر تجرید میتوانند سطوح پایینتر را »متأثر« سازند ،بیآنکه بککر آنهککا سکلطه داشکته باشکند .همچنیکن
بدینروش ،درجهی شیشدگی مفاهیم در نظریه میتواند با دقت بهگونهای تنظیم گردد ککه متناسککب بککا درجهی
شیشدگی ابژهی مورد مطالعهی ما باشد.
سرانجام ،این رهیافت اگرچه ممکن است برای دیگر ابژههای شناخت هم الهامبخش بهنظر برسککد ،امککا بهبککاور مککن
خصلت شیشدگی سرمایهداری است که آن را به یک ابژهی بیهمتای شناخت بدل میکند .تنها در اینجاسکت ککه
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وجود معرفتشناسیهایی که درعین خودمختاری نسب لی متقابل پشتیبان یکدیگر باشند ،امکانپککذیر اسکت؛ چراککه
درک سرمایه بر مبنای سطوح متفاوتا شیشدگلی مفید و راهگشاست :شیشدگی تا نم سرمایهداری ناب ،شیشککدگی
سککاختارنی 86انککواع انباشککت مرحلهمنککد سککرمایه ،و ]سککرانجام[ مقککاومت بیوقفککه در برابککر شیشککدگی کککه تاریککنخ
سرمایهداری را برمیسازد.

* * *
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