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ساختارهای ملی سرمایه داری در نخستين گام به گونهء محلی و در پيوند با یک بازار خانگی 

س بازار و نيز با مجموعه ای از سرمایه و کار بر اسا   کارکرد دارند و بازتوليد می شوند؛ در اینجا کاالها،
را تعریف می    نظام جهانی سرمایه داری   آنچه   متناسب با آن در تحرک اند؛ برعکس،   دستگاه های دولتِی

ی که در کليهء ابعادش به کند عبارت است از دوگانگی از یک طرف بين موجودیت یک بازار سراسر
غياب    و از طرف دیگر    ادغام شده )  جمود بين المللی ست   بهش   که خود ناگزیر دچار نوعی  ( کار استثنای

باید چيزی باشد بيش از نوعی تعدد مراتب    که قاعدتًا   یک نظم سياسی منحصر به فرد در مقياس جهانی،
.  خشونت موجود در توازن قوا اداره می شود   عمومی یا بهتر بگویيم،   دولتی که توسط حقوق بين المللِی

ساز و کارها و نتایج این عدم    چه تئوریسين های نظام جهانی سرمایه داری بدان می اندیشند همانا علل،آن 
تقارن است که به صورت روابط نابرابر سلطه بين ملت ها و به ویژه به صورت استثمار بين طبقات در 

  تدوین می کنند که موضوعشتئوری جامعی را    در واقع،   این تئوریسين ها، .  انباشت سرمایه جاری ست
مشخص اجتماعی ـ تاریخی ست که سيستم می سازد و همين را نيز به    به مثابهء یک هستِی   مدرن،   جهان 

یک واقعيت به صورت    یعنی مجموعه ای ترکيبی از عناصر متعدِد   عنوان مفهوم آن پيشنهاد می کنند،
و وابستگی متقابل بنا شده و آن ها را در موقعيت های کليتی منسجم و خودمدار که توسط روابط پيچيده 

  . خودشان قرار می دهد و بدانها معنا می بخشد
کار سه    از بين نمایندگان این جریان فکری،   مطلب بپردازیم،   برای آنکه در اینجا تنها به لّب

بيهوده است اگر  .  ره گوندر فرانکامانوئل والرشتاین و آند   سمير امين، :  تئوریسين عمده را بررسی می کنيم
زیرا حوزهء مطالعاتشان گسترده و منابع الهام شان از    بکوشيم موضع مشترکی از آثارشان استنتاج کنيم،

به آنان داده بر همه    Monthly Review   هرچند انگيزه و تکانی که هيأت تحریریهء  -  یکدیگر متمایز است
  باید تصدیق کرد که مسير تحقيقات علمِی   با وجود این، .  مهمی داشته است   شان نفوذ دامنه دار و کامًال

در ارجاع به یک منبع مشترک با هم تقاطع    بی آنکه یکدیگر را به طور کامل دربر گيرند،   هریک از آنان، 
  وِدل به کار برده،مانند مفاهيم بنيادین مارکسيستی و نيز مفاهيمی که بر  ( از منابع تئوریک گرفته :  دارند

؛ تا مقدمات   ...) مرکز ـ پيرامون   مثل مفاهيم   )cépalien*(   یا ساختارگرایانه ـ سپالَين   اقتصاد ـ جهان   مفاهيم 
؛ تا   ...) ترکيب تئوری و تاریخ   یک تحليل ساختاری،   یک مدل تبيين جامع،  ( استدالل روش شناسانه

امر    تالش برای گرد هم آوردن امر اقتصادی،   تصوری کلی از پدیده ها، (  بلندپروازی های روشنفکرانه
نقد رادیکال ویرانی هایی که سرمایه داری و   ( و باالخره اهداف سياسی  ...)  اجتماعی و امر سياسی

 و در «  جهانگرایانه  » یک موضع جانبدارانهء   سرکردگی ایاالت متحده در کرهء زمين به بار می آورد،
  ). چشم انداز قرار دادن جامعه ای پساسرمایه داری

جایگاه خاص هریک از این سه تئوریسين نسبت به مارکسيسم    مشخص کردِن   اوضاعی،    در چنين
.   غيرقابل طبقه بندی است   آسان نيست؛ زیرا هریک به نظر می رسد مقوله ای خاص خویش تدوین کرده و

اما آثارش که البته با روحی انتقادی توانسته اند از    سيست ناميده و می نامد،سمير امين هميشه خود را مارک 
 Raul(   تئوری های امپریاليسم و نيز تحقيقات پيشگام دربارهء عدم توسعه مانند تحقيقات رائول ِپربيش

Prebisch(   یا به نحوی جانبی تر تحقيقات فرانسوا ِپّرو   )François Perroux(    به    شوند،بهره مند
والرشتاین که در راستای فرناند بروِدل و  .  مارکسيستی فاصله می گيرند «  مجموعهء ارتدکس  » وضوح از
ساختارهای   » حرکت کرده نيروی خود را از جمله در تئوری موسوم به   )Annales(   مکتب آنال
به کار می گيرد و قرائتی چنان آزاد از    )Ilya Prigogine(   متعلق به اليا پریگوژین   ** «  تبذیرجویانه

بدین نحو می توان او را  .  مارکسيسم را پيشنهاد می کند که به نظر می رسد از محدودهء آن خارج می شود
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که با نوشته های پل باران دربارهء اقتصاد   -  آندره گوندر فرانک .  شناخت «  سيستم گرا  » بيشتر به عنوان
وابستگی   » در بين   غالبًا   به نوبهء خود   ساختارگرایان آمریکای التين نزدیک است،رشد و برخی    سياسِی
تحت تأثير مارکسيسم    و نه منحصرًا   حال آنکه مسير تحقيقات او قویًا   رادیکال جای می گيرد، «  گرایان
  . به سرعت او را به سوی تحليل های نظام جهانی رهنمون گشت   بوده،

 سميراث مارک
باید گفت که از بين تمام ميراث های فکری ای که تئوریسين های نظام جهانی سرمایه داری خویش 

قبل از هرچيز و به ویژه در آثار مارکس    خواه نئومارکسيست باشند یا نه،   را از آن برخوردار می دانند،
ونهء تئوری عامی که او از ساختار به رغم اینکه بر اساس نم .  است که باید نخستين منبع الهام آنان را یافت
  تام و تمام سيستم جهانی را به وی نسبت داد،   تئوری   نمی توان   و دیناميسم سرمایه داری ارائه می دهد،

غنای پروبلماتيک هایی که ما را به اندیشه دربارهء آن ها فرا می خواند و کثرت نتيجه گيری    مارکس با 
  سهم داشته،   این جریان قویًا   ا ترسيم می کند در شالوده ریزی های تئوریِکهای تحليلی ای که پيشاروی م

به نظر ما الزم و سودمند است که سری به آثار مارکس    بنابر این، .  تأمالت معاصر آن را تغذیه می کند 
  . دازیمبزنيم تا بعد به نحوی بهتر به معرفی تئوری پردازی های اصلی سيستم جهانی سرمایه داری بپر

ابتدا با انتقاد از افسانهء  :  این مارکس است که راه را بر آنان گشود   دليل آن هم این است که دقيقًا
در جریان کار   -  که به استثنای بخش کارآمد دیالکتيک  -  دیگر یعنی فلسفهء هگل   سيستم   خطاناپذیری یک

]  ١٨۴٣ - ۴۵  [ گسست اول از هگل در آغاز تأمالت اش (  بنای ماتریاليسم تاریخی درهم شکسته شد   درازمدِت
و سپس با کنار گذاردن بينش متکی بر یک جریان تاریخی که می گوید خطی جهانشمول وجود دارد که از  

بينشی که در جریان تالش برای دور نگه داشتن مارکسيسم از هرگونه    غرب می رسد،   جهان شرق به تمدن
گسست دوم از هگل در واپسين   (  ـ تکامل گرایانه ـ جبرگرایانه زیر سؤال می رودوسوسهء اقتصادگرایانه

  ]). ١٨٧٧ - ١٨٨١  [ تحقيقات اش
نيروی کار به دست می دهد سرمایه داری را    تحليلی که مارکس از انباشت سرمایه و پرولتریزه شدِن

در تضاد با کليهء شيوه های توليد آن را    از طریق جهانی شدن   نخستين شيوهء توليد جهانی شده و
. « مفهوم سرمایه نهفته است   گرایش به ایجاد یک بازار جهانی در خوِد »:  پيشاسرمایه داری می داند

بازار جهانی ست که در تعميم کاال و از طریق تقابل سرمایه    عزیمت گاه سرمایه داری در واقع و از آغاز، 
از خالل انباشت اوليه و  .   از سرمایه داری صنعتی استقرار می یابدغير   ـ پول با اشکال دیگر توليد

و از نظر    غربی،   به رغم آن که از نظر جغرافيایی در اروپای   پيدایش سرمایه داری،   گسترش استعماری،
زیرا اگر فضای  :  دیگر تنها متعلق به این بخش از اروپا نيست   تاریخی در قرن شانزدهم قرار دارد،

  بلکه به عنوان امری جهانی تصریح شده است،   رابطهء سرمایه ـ کار نه به عنوان امری فقط ملی،   بازتوليِد
با زمانهء سرمایه    )contemporanéité(   چگونه در معاصرت   آنوقت می بينيم که جوامع فرا ـ اروپایی، 

  . آن هم با چه خشونتی   داری جای داده می شوند،
دستاوردهای تئوریک مارکس را به نظر ما نمی توان به بيان نقش های محرک در موارد    بنا بر این،
  : زیر تقليل داد
از طریق توليد ارزش   ( غرب در فرآیندهای سرمایه دارانه   نقش محرک پرولتاریای صنعتی )  الف

  ). اضافی بنا بر طرح پول ـ کاال ـ پول و باز توليد گسترده
  شورهای سرمایه داری پيشرفته در پيروزی آیندهء انقالب و ساختمان کمونيسمنقش محرک ک )  ب

افراد و ملت ها را  ]  البته [ » تشبيه شود و «  پيشرفت  » امری که منجر به این می شود که سرمایه داری به (
اما     دردناک،که به نحوی «  پيشرفت تمدن بورژوایی  » ولی سرانجام یک «  به خاک و خون و فالکت بکشاند

  ). تضادهای سرمایه داری را تا پایان شان پيش خواهد برد   مطمئن،
نقش محرک سرمایهء صنعتی و حوزهء توليد نسبت به سرمایهء تجاری و حوزهء گردش در  )  پ

  .« سرمایه داری حقيقی  » تعریف لحظه ومکان استثمار و
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تکرار    نوشته نيز مارکس، )  اثر مرکزی اش  ( کاپيتال   زیرا در آثاری که قبل یا بعد از انتشار جلد اول
بلکه طرح اوليه عوامل تشکيل دهندهء اندیشه ای اجتماعی از سيستم جهانی را    نه تئوریزه کردن،   کنيم،

از بين این نوشته ها که گاهی به شکل تفاوت های ظریف محتاطانه در بارهء مواردی که  .  فراهم می کند
یا دربارهء ***  ) le de te fabula narratr    مثًال  ( هام ایجاد می کرده مطرح شدهممکن است اب

آنچه مربوط    مثًال  ( تردیدهایی که نسبت به حوزه هایی که هنوز علوم اجتماعی به خوبی کشف نکرده بوده
 زیر می پردازیم به ميان آمده ما به پنج عامل )  روسی به خصوص   obvhtvhine****    می شود به تکامل

  : می چرخند «  بازار جهانی  » که همگی حول محور
روابط    نظر مارکس است راجع به نوعی روی هم قرار گرفتِن   عامل اول و در درجهء نخست،  - ١

گفتار دربارهء    ، ] ١٨۴٧  [ ١٨٣٠   گفتار دربارهء قيام لهستان به سال  ( سلطهء ملت ها و استثمار طبقاتی
مبارزهء طبقاتی را نشان می دهد و در جوهر خود بين المللی ولی در    که پيچيدگِی ])  ١٨۴٨  [ هء آزادمبادل

از نظر ساختاری دچار    خود،   مبارزهء طبقاتی پرولتاریایی که بنا بر خصلت مليتِی   ملی ست،   صورت،
به حدی که مارکس تا آنجا پيش    ، ]) ١٨۶٩  [ نامه به انگلس   ، ] ١٨۶٩  [ نامه به کوگلمان  ( تجزیه و تقسيم است

شرط هر   » جایی که مسائل استعماری و ملی درهم ادغام شده اند،   می رود که می گوید انقالب در ایرلند،
  نامهء انگلس به کائوتسکی   ، ] ١٨٧٠  [ Vogt    به   و   Meyer   نامه به  ( در انگلستان است «  تغيير اجتماعی

در   ( نه توسط مارکس .  اظهار نظر مزبور به مواردی جز ایرلند اطالق نشده است    با وجود این، ]). ١٨٨٢ [
در   ( نه توسط انگلس   ، ] ١٨۵٧  [ دائرة المعارف نوین آمریکا   در   Bugeaud   نک به   رابطه با الجزایر،

  ]). ١٨٨٢  [ نامه به برنشتاین :  رابطه با مصر
تقسيم    را بازار جهانی،    « ملت ها   درونِی   هرگونه سازمانيابِی  » کيد و تکرار می کند کهمارکس تأ  - ٢
  نقد برنامهء گوتا   ، ] ١٨۴۶  [ Annenkov   نامه به  ( ی آن تعيين می نماید «  نظام بين دولت ها  » و   کار آن،

«  ملت های ستمدیده  » ساختارهای توليدی «  می کندبر اساس قوانينی که آن ها را با هم اداره   »  و ]) ١٨٧۵ [
با مصالح    را که در نتيجهء استعمار ویران شده اند مجبور می کند تا با پذیرش نوعی تخصص که دقيقًا 

 New York   در «  سلطهء انگلستان بر هند » ( متروپل های مسلط انطباق دارد به بقای خود ادامه دهند
Daily Tribune ]  ١٨۵هم از توسعهء سرمایه داری    واحد،   بدین ترتيب است که این ملت ها در آِن ]).  ٣

توسط سرمایه داری  «  پيشرفت  » از ایدهء   اما مارکس هرگز حقيقتًا .  رنج می برند و هم از عدم توسعه
  مجلهء رنانی جدید   مقاالت دربارهء ایاالت متحده در   ، ] ١٨۴٨  [ مانيفست کمونيست  ( صرف نظر نمی کند

  ]). ١٨۶١  [ Die Presse   و ]  ١٨۵٠ [
مارکس باز توضيح می دهد که دولت در انگلستان قاطعانه در خدمت مصالح بورژوازی صنعتی   - ٣
«  قلب  » بازار جهانی را برای خود تأمين کرده و   فتِح   ، « آفرینندهء جهان بورژوایی  » زیرا این کشور   ست،

خود را به سوی بقيهء جهان صادر می    سرمایه داری محسوب می شود که بحران های تکرارِی ]  نظام [
نماید و با این کار باعث می شود که انقالب های سياسی که در اروپا رخ می دهند بازتاب کمتری در 

 ساختار اجتماعی اما در حالی که مارکس ]).  ١٨۴٩  [ مبارزات طبقاتی در فرانسه  ( انگلستان داشته باشند
انقالب چين و  («  نظام دولت ها  » و «  بازار جهان  » ملی را با بعد بين المللی در اشکال انتزاعی ـ مشخص

به   » به گفتهء ژاک بيده   در پيوند قرار می دهد، ])  ١٨۵٣  [ New York Daily Tribune   اروپا در
امر ملی و امر بين المللی یعنی مفاهيم سيستم نمی بی واسطه در    آفرینش مفاهيم مربوط به معاصرِت

  .« پردازد
 

استثمار خرده    مشخصًا  ( مارکس قبول دارد که بين برخی شيوه های استثمار   عالوه بر این،  - ۴
  هيجدهم برومر لویی بوناپارت  ( با شيوهء استثمار پرولتاریای صنعتی تشابه وجود دارد )  کشاورزان

  حتی صورِی   )subsomption(غياب انقياِد    نی قبول دارد که استحصال ارزش اضافی دریع ])  ١٨۵٢ [
  بردگی در نظام  » و اینکه )  ١٨۶١ - ۶٣   فصل منتشر نشدهء دستنوشته ها  ( کار از سرمایه امکان پذیر است 
شرط الزم صنعت   » به عنوانباید در ایاالت متحده  «  پالنتاسيون در بازار جهانی    ] زراعی موسوم به [  
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فرآیند گردش سرمایهء   » و اینکه بردگی به محض ادغام در )  کاپيتال   IIIکتاب   ( در نظر گرفته شود «  مدرن
.  توليد کنندهء ارزش اضافی ست )  کاپيتال   II   کتاب («  وجود بازار به عنوان بازار جهانی  » به دليل «  صنعتی

   کولی های   یعنی مناسباتی که مثًال   غيرمزدوری،   َاشکال مناسبات   رد دیگرهمين طور است در مو 
 )Coolies(   ریوت های   چين یا   )ryots(   هندی را در انقياد خود دارد .  

تئوری تاریخی ـ فلسفی را دربارهء مسير کلی ای که   » و قاطعانه هرگونه   وی صریحًا   سرانجام،  - ۵
رد می  «  به ناچار تحميل شود   ، « ها صرف نظر از اوضاع تاریخی ای که در آن قرار دارندبه همهء ملت 

به تعبير    عينی،   اما کامًال   و می داند که چگونه به نحوی جستجوگرانه، ])  ١٨٧٧  [ نامه به ميخائلوفسکی  ( کند
شکل بندی های اجتماعی را    غيرمکانيکِی   غيرخطی و   یعنی تحوالت «  تاریخيت های خاص  » اتی ین باليبار

محيط های   » همچون ترکيب شيوه های توليدی بيندیشد و بسته به ]]  به آن ها  [[ مورد توجه قرار دهد تا
بين آن ها فرق  ])  ١٨۵٩  [ شمه ای در نقد اقتصاد سياسی   ،١٨۵۵ - ١٨۵٧   گروندریسه («  تاریخی شان

طوالنی   » غير از راه   در امر نهایت امر آماده است برای انتقال به سوسياليسم،   رکس،ما   بنا بر این، .  بگذارد
هرچند تا آنجا که به روسيه مربوط    سرمایه داری به راه های دیگری بيندیشد، «  مدت و پررنج و خونين

بتی که نظام جذب و هضم دستاوردهای مث   » ویژه راهی برگزیده شود که   می شود در شرایطی کامًال
 Véra   یادداشت ها و نامه به  ( غربی به بار آورده است در آن منظور گردد    « سرمایه داری

Zassoulitch ]  ١٨٨١ .([  
  اگر این توضيحات مارکس که هم حاکی از احتياط او ست و هم نشان دهندهء پيچيدگی مسائل،

  تازه اگر اینان آن توضيحات را کًال  ( چار آشفتگی کردهد   پس از وی،   غالبًا   بسياری از مارکسيست ها را 
این نکات را    عدم تعين های مقایسه های پياپی،   خوِد   شایسته است که از طریِق   ، ) فراموش نکرده باشند 

مارکسيسم را با ژرفای هرچه بيشتر نوسازی کنيم تا به    همچون فرصتی مناسب برای تأمل تلقی کرده،
  . جهان و اقدامی برای تحول انقالبی جهان باقی بماند   دیشهء تکامل واقعِیعنوان ان
 
  
  

 سمير امين
 

سيستم    سمير امين در این است که وی نشان می دهد که سرمایه داری به عنوان   اساسِی   سهم علمِی
مسأله ای محوری  .  نیغير از شيوهء توليدی سرمایه داری در مقياس جها   موجود چيزی ست   واقعًا   جهانِی

قطب    که به کليهء آثار او جان می بخشد این است که بدانيم چرا تاریخ گسترش سرمایه داری همان تاریخ
این    پاسخ وی جویای درک واقعيِت .  جهانی بين شکل بندی های اجتماعی مرکزی و پيرامونی ست   بندِی

 مثابهء محصول مدرن قانون انباشت در مقياس قطب بندی ست که برای سرمایه داری امری ذاتی و به
تا   -  سيستم جهانی محسوب می شود   یعنی وحدت تحليلی ای که خود،  -  است   در تماميت آن   آن هم   جهانی،

  . بدین وسيله مطالعهء قوانين این سيستم را در مضامين ماتریاليسم تاریخی بگنجاند
   در چشم انداز روش شناسانهء مارکسيسم قرار می دهد،اما در عين حال که سمير امين خویش را

با برخی ازتفسيرهایی که مدتهای مدید بر این جریان فکری مسلط بوده    تمام،   مرزبندی خود را به وضوِح 
گسترش    این برداشت از آثار مارکس است که بنا بر آن،   نوآوری او قبل از هرچيز رِد .  روشن می کند
ادغام شده جهان را همگن  )  کاال ـ سرمایه ـ کار  (  با ترسيم یک بازار سراسری که در سه ّبعدسرمایه دارانه

از آنجا که امپریاليسم کاالها و سرمایه را از حوزهء ملت خارج می کند تا جهان را  :  و یکدست می سازد
مسأله ای که    ی دارد،فتح نماید ولی نيروی کار را با محبوس کردن اش در چارچوب ملی از حرکت باز م

یا قانون فقير   ( کارکرد قانون انباشت .  مطرح می شود عبارت است از مسألهء توزیع جهانی ارزش اضافی
سمير امين که با هرگونه  .  بلکه در مقياس سيستم جهانی قرار دارد   نه در هر سيستم فرعی ملی، )  سازی

  تفسير اقتصادگرایانه ای را هم که از لنينيسم شده و مسألهء گذار   مخالف است، )  اولوسيونيسم  ( تکامل گرایی
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رد می    در مفاهيمی نامتناسب پيش می کشد،   را با کم اهميت جلوه دادن آثار قطبی شدن، ]  به سوسياليسم [
 با یعنی مرکزها تصویر فردای مناطق پيرامونی را بازتاب نمی دهند و آن ها را تنها در رابطه شان   کند،

  ، « جبران عقب ماندگی  » دیگر نه   مسألهء مناطق پيرامونی،   پس، .  سيستم و در کليت اش باید درک کرد
  . است «  جامعه ای از طراز دیگر  » بلکه تالش برای برپایِی 

عدم توسعه را به عنوان محصول منطق قطب بندی کنندهء سيستم جهانی باید شناخت که    بنا بر این،
تقابل    بر اساس ملزومات سرمایهء مناطق مرکزی،   پيرامونی،   مناطِق   دائمِِ   تعدیل ساختارِی   یق نوعیاز طر

مانع از آن گشته که در    همين منطق است که از آغاز امر، .  بين مرکز و پيرامون را به وجود می آورد
   توليدی سرمایه داری ملی،اقتصادهای پيرامونی جهش کيفی رخ دهد؛ جهشی که تأسيس سيستم های

در  .  بيان آن است   ملی تحقق می یابد،   صنعتی و خود ـ مرکز که در نتيجهء مداخلهء فعال دولت بورژوایِی 
و از این   ( هرچند توسعه نيافته   نه همچون حلقه های محلی یک سيستم جهانی،   این اقتصادها،   چنين نگاهی،
ماوراء دریاهای اقتصادهای    بلکه بيشتر همچون فرافکنِی   ، ) مع عقب افتادهبه عنوان جوا   هم پایين تر،

مناطق پيرامونی طوری  .  مرکزی و شعبه هایی نامستقل و نامرتبط با اقتصاد سرمایه داری ظاهر می شوند
يستمی سرمایهء مرکزی باشد و در چارچوب س   توليدشان در خدمت انباشِت   شکل می گيرند که سازمانيابِی
  . آفرینش ارزش اضافی باشند   خصلت سراسرِی   جهانی شده و بيانگِر   توليدی قرار گيرند که حقيقتًا

  بر شيوهء توليد سرمایه داری بنا شده که بيان ماهيت آن از خودبيگانگِی   سيستم جهانی در واقع،
سياسی و    دگی اجتماعی،یعنی رجحان ارزش تعميم یافته که مجموعهء اقتصاد و زن   کاالیی ست، 

  این شيوهء توليد که سرمایه را در تقابل با کار قرار می دهد،   تضاد ذاتِی .  ایدئولوژیک از آن تبعيت می کند
در چارچوب یک  .  سرمایه داری را به صورت سيستمی در می آورد که گرایش دائمی به اضافه توليد دارد 

حقق ارزش اضافی مستلزم افزایش مزد سمير امين نشان می دهد که ت   ای،گستردهء دوناحيه    بازتوليِد   مدِل
بارآوری کار است؛ امری که پيش فرض آن کنار گذاردن قانون گرایش نزولی نرخ    واقعی متناسب با رشِد

که از تئوری پيشنهادی آرگيری امانوئل   -  از همينجا ست که تئوری مبادلهء نابرابر را .  سود می باشد
مضامين    بدتر شدِن   انتقالی از طریِق .  زش به مقياس جهانی فرموله می کندبه مثابهء انتقال ار  -  متمایز است

  . مزد همپای بارآوری رشد می کند ولی در پيرامون نه   مبادلهء ضریبی دوگانه بدین معنا که در مرکز،
تثنای به اس  ( ادغام شدهء کاالها و سرمایه   قطبی شدن که از کارکرد سيستمی مبتنی بر بازار جهانِی

  برابر،   با تفاضل دستمزدهای کار تعریف می شود که در شرایط بارآورِی   جدایی ناپذیر است، )  تحرک کار
فوردیستی در مرکز که دولتی  )  رگوالسيون  ( تنظيم   درمقياس جهانی، .  در پيرامون پایين تر از مرکز اند 

درصدش را    ٧۵   ند که چنين تنظيمی از دید جهانی کهبما  ( برخوردار از اختيار واقعی آن را بر عهده دارد
  ، ) است تا سوسيال دموکرات «  سوسيال امپریاليست  » بيشتر   خلق های مناطق پيرامونی تشکيل می دهند،

غياب تنظيم سيستم    بنابر این، .  مناطق مرکزی ـ پيرامونی را به ميان می کشد   پای بازتوليد رابطهء نابرابِر 
توليدی    تأثيرات قانون انباشت آشکار است؛ تقابل مرکز ـ پيرامون حول دو مفصل بندِی   نی در بسِطجها

توليد فرآورده های   /  ابزارهای توليد   توليِد   در اقتصادهای سرمایه دارانهء خود ـ مرکز، :  شکل می گيرد
  . مصرف تجملی  /  يهصدور محصوالت اول   مصرفی و در شکل بندی های اجتماعی پيرامونی،

.  موجود حذف گردد   قطبی شدن نمی تواند در چارچوب منطق سرمایه داری واقعًا   در چنين شرایطی،
چه در اشکال ليبراليسم نو    سمير امين کوشش های توسعه را که در مناطق پيرامونی به اجرا درآمده است، 

مدرنيزه کردن بدان نحوی که در   ( ی گرایی رادیکالچه مل   ، ) گشایش به سوی بازار جهانی  ( استعماری
نه به  )  رجحان صنایع صنعتی کننده بر کشاورزی  ( و چه پيروی از مدل شوروی )  باندونگ مطرح بود

  چنين تجاربی نمی توانسته جز به .  بلکه ادامهء آن می داند   جهانی شدن،   عنوان زیر سؤال بردِن
چند کشور نوین صنعتی شده را باید همچون  «  موفقيت  » چنان که .  ه بينجامدعمومی توسع «  ورشکستگی »

نقد مفاهيم و اقدامات مربوط به توسعه از نظر سمير  .  شکلی جدید و تعميق یافته از قطبی شدن تفسير کرد
قطع ارتباط تعریف  .  می نامد   )déconnection(   قطع ارتباط   امين به بدیلی منجر می شود که وی آن را

در چارچوب    بدین معنا که دولت در این جهت،   تبعيت مناسبات خارجی از منطق رشد درونی، :  چنين است
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مسأله عبارت است از توسعهء    بنابر این، .  مساعدی اختيار می کند   کار مواضع نسبتًا   تقسيم بين المللِی
تنها وسيله برای گشودن فضاهایی مستقل به روی    ،جهانی چند مرکزی   اقدامات سيستماتيک به سمت ایجاد

و تشکيل  «  چيزی فراتر از سرمایه داری  » که گذار به سوی   پيشرفت در جهت انترناسيوناليسم خلق ها،
  . سوسياليسمی جهانی را امکان پذیر سازد

   ماتریاليسم تاریخی،قانون ارزش به درون   یک تئوری انباشت به مقياس جهانی با بازگرداندِن   ساختِن
سمير امين تز  .  شکل بندی های اجتماعی نيز ساخته شود   تاریِخ   همزمان اقتضا می کرد که یک تئورِی 

کمونته    به دو مرحلهء پياپی یکی   و ازدیاد شيوه های توليد را نمی پذیرد و صرفًا «  پنج مرحله  » مبتنی بر
در طيف  « ] پيشا سرمایه داری  [ شيوه های توليد  » انواع  -  قائل است   خراج گزار   و دیگری )  جماعتی  ( ای

پيش از سرمایه داری همگی دارای مناسباتی هستند که    سيستم های اجتماعِی .  این مقوالت می گنجند
انين قدرت است؛ قو ]  مستقيم  [ یعنی جامعه ای که تحت سلطهء نهاد  ( مناسبات سرمایه داری ست   برعکسِ،

کاالیی کدر نشده و ایدئولوژی الزم برای بازتوليد سيستم    اقتصادی و استثمار کار که توسط ازخود بيگانگِی
تضادهای درونی شيوهء کمونته ای راه حل خود را در گذار به شيوهء خراج  ).  خصلت متافيزیکی دارد

که توسط آن استحصال   ( سازماندهی قدرت   بنا بر درجات متفاوِت   در جوامع خراج گزار، .  گزار یافته اند
همان تضادهای اساسی عمل    ، ) رهبری کننده متمرکز می شد   مازاد ارزش که در دست طبقهء استثمارگِر

می کردند و از این طریق گذر به سرمایه داری را به عنوان راه حلی که به لحاظ عينی برای این تضادها 
مثل    ما در اشکال پيرامونی که از انعطاف بيشتری برخوردار بودند،ا .  ضروری ست فراهم می نمودند

از همينجا ست  .  موانع در مقابل گذار به سرمایه داری ظرفيت مقاومت کمتری داشتند   فئوداليسم در اروپا،
 شکلی تحولی به سوی   سياست به نفع سرمایه،   نهاِد   از خالل به خدمت گرفتِن   که دردورهء مرکانتاليسم،
آثار سمير امين از مارکسيسم تاریخی    در نتيجه، .  رخ داد «  معجزهء اروپایی  » مرکزی پيدا شد و سرانجام

  را کامًال «  خویش   رسالت آفریقایی ـ آسيایِی  » خود را مورد نقد قرار دهد و   می خواهد که اروپا ـ محورِی
  . بسط دهد 

 
 امانوئل والرشتاین

 
را که  «  این سيستم تاریخی   کامِل   واقعيِت  » شتاین نيز در جست و جوی آن است کهامانوئل والر
در حالی که سمير امين  .  تا به طوری کلی و در تماميت خود بدان بيندیشد «  درک کند  » سرمایه داری ست،

  الر شتاین ظاهرًاهدف و   می کوشد سيستم جهانی را در مضامين ماتریاليسم تاریخی تفسير کند،   صریحًا
از نظر    در واقع، .  یعنی وارد کردن عناصر تحليل مارکسيستی در یک رهيافت سيستمانه   برعکس است، 

را در چشم انداز گسترده تری از یک سيستم ـ جهان تاریخی درک  ]  تزهای مارکس [    اگر آن ها  » والرشتاین
تزهای مزبور همچنان معتبر    بنا بر این،   به ميان می کشد،را  «  عدم توسعه  » کنيم که حتی توسعه اش پای

چشم انداز سيستم  ]).  ١٩٩۵  [ علم اجتماعی را نيندیشيدن   کتاب (  «  همچنان انقالبی اند   اند و از این هم باالتر،
تحليلی    حدِتیعنی آن و  -«  فضای یک جهان  »-  مکانی ست   اوًال :  ـ جهان با یک اصل سه بعدی تشریح شده

زمان   » زمانی ست،   ؛ ثانيًا  -  که باید برای مطالعهء رفتار اجتماعی پذیرفت همانا سيستم ـ جهان است
به شکل شبکه هایی ادغام شده و مستقل از فرآیندهای    یعنی سيستم ـ جهان ها تاریخی اند، «  درازمدت

آن ها وحدت و لذا ساختارهای آن ها را تأمين می اقتصادی و سياسی دارند و مجموعهء    درونی که ماهيِت
یعنی در چارچوب    تحليلی ست،   یکسان باقی می مانند؛ ثالثًا   کنند و در حالی که بی وقفه در تحول اند اساسًا

«  نوعی تشریح اقتصاد ـ جهان سرمایه داری  » خود ویژه   سيستم ـ جهاِن   بينشی منسجم و مفصل بندی شده،
اما از ساختار    است،   تقسيم کار   ن موجودیت اقتصادی سيستمانه که در عين حال سازمان دهندهءست همچو 

چنين سيستمی ست که والرشتاین  .  سياسی منحصر به فردی که بر آن اشراف داشته باشد محروم می باشد
بلکه تحوالت آن را نيز    نه فقط برای اینکه از آن یک تحليل ساختاری ارائه دهد،   مورد بحث قرار می دهد،

  ظرفيت آن است برای   همان طور که اتی ین باليبار اشاره می کند،   نقطهء قوت این تحليل، .  پيش بينی نماید
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فرآیندهای  ]  که در آن  [ به عنوان ساختار یک اقتصاد تعميم یافته   ساختار مجموعهء سيستم را اندیشيدن، »
  .« ای هژمونی و ائتالف های طبقاتی بافت این اقتصاد را تشکيل می دهندسياست ه   شکل گيری دولت ها،

نخستين  .  سرمایه داری دارای چند خصلت متمایز کننده است   اقتصاد ـ جهاِن   در نظر والرشتاین،
نباشت دیناميسم بی وقفه و خود ـ پایندهء ا   این سيستم اجتماعی که بر ارزش تعميم یافته استوار شده،   ویژگِی

.  سرمایه است بر اساس مقياسی که همواره گسترش یافته و دارندگان ابزار توليد آن را به پيش رانده اند
برخالف فرناند بروِدل که معتقد است جهان از عهد باستان به اقتصاد ـ جهان های متعددی تقسيم می شده  

زهدان سرمایه داری اروپایی و سپس   » و «  جهان های برای خود  » یعنی   که با یکدیگر همزیستی داشته اند،
به بعد    ١۶   غير از اقتصاد ـ جهان اروپایی که از قرن   از نظر والرشتاین هيچ اقتصاد ـ جهانی   ، « جهانی

بخش    که در آن زمان،   یک اقتصاد ـ جهان خاص،   ميالدی،   ١۵٠٠   در حدود »:  تشکيل یافته وجود ندارد
ا را در بر می گرفته توانست چارچوبی برای توسعهء کامل شيوهء توليد سرمایه داری وسيعی از اروپ

این اقتصاد ـ جهان  .  یک اقتصاد ـ جهان نيازمند است   شيوه ای که برای استقرار یافتن به شکل   فراهم آورد،
توری ـ جهان در فضا و مکان گسترش یافت و امپرا   یک منطق درونی،   به محض تحکيم شدن و در پِی

  در پایان قرن نوزدهم، .  های اطراف خویش را به مثابهء خرده سيستم های همسایه در خود جذب کرد
نخستين بار    بدین ترتيب،  (...).  اقتصاد ـ جهان سرمایه داری سرانجام به سراسر کرهء زمين گسترش یافت 

  .  « صر به فرد وجود داشتلحظه ای فرا رسيد که فقط یک سيستم تاریخی منح   در تاریخ،
توضيح تقسيم کار بين مرکز و پيرامون در سيستم جهانی سرمایه داری به ما امکان می دهد مکانيسم 

توسط طبقهء بورژوا درک کنيم که از خالل یک مبادلهء    های تصرف مازاد ارزش را در مقياس جهانی،
ه کنترل کارگران و انحصاری کردن توليد می ب   نابرابر و مجسم در سلسله زنجيرهای فراوان کاالیی،

  امری جدایی ناپذیر از سيستم است که هژمونِی   در این چارچوب،   وجود یک نيمه پيرامون، .  پردازند
دول که به موازات اقتصاد ـ جهان سرمایه داری    بيِن   اما سيستِم .  تغيير می کند   آن دائمًا   اقتصادی ـ سياسِی 

یک دولت هژمونيک است که سلطهء موقت او که با مخالفت هم    به طور مداوم تحت رهبرِیوجود دارد 
هژمونی ایاالت متحدهء  :  تحميل شده است    « جنگ های سی ساله  » رو برو ست به لحاظ تاریخی توسط

 والیت های یعنی  ( مستقر شده درست مثل هژمونی هایی که ميراثخوار آنان است   ١٩۴۵   که از   آمریکا،
به پایان خواهد رسيد؛ ژاپن و اروپا از هم اکنون با موفقيتی  )  انگلستان در قرن نوزدهم   ،*متحد قرن هفدهم

والرشتاین توجه دقيقی مبذول  .  همچون مدعيان عرصهء هژمونيک آیندهء جهانی قد علم می کنند   کم یا بيش،
و از طرف دیگر به گرایش های  ) « خرده ساختار » ( یادوار )  ضربآهنگ  ( می دارد از یک طرف به ریتم

دوره های    تناوِب   تاریخی عبور می کنند تا بر آن نقِش   که از سرمایه دارِی ) « کالن ساختار » ( دیرپای
سرمایه داری از نظر تاریخی در  ».  وقوع مکرر بحران های بزرگ بزنند   رونق و رکود و به خصوص،

به عنوان سيستم    طی قرن بعد،   و احتماًال  (...)  رن بيستم وارد یک بحران ساختاری شدهنخستين سال های ق
  . تاریخی پایان خواهد گرفت

 
 آندره گوندر فرانک

 
تجربه گرایانهء اغلب پژوهش های خود را دربارهء زیر سؤال بردن نقش    پل باران کاربسِت

بر قارهء آسيا متمرکز  )  يد بر اخاذی مازاد ارزش اقتصادیاز طریق تأک  ( پيشروانهء گسترش سرمایه داری
به نوبهء خود عمدهء تأمالت خویش را بر    آندره گوندر فرانک در راستای همين خط تئوریک، .  کرده بود

واقعيت آن را نمی توان درک کرد مگر آنکه آن را تا عنصر    آمریکای التين متمرکز کرده که از نظر وی،
  ء ریشه ای اش که خود حاصل توسعهء تاریخی و ساختار معاصر سرمایه داری جهانی ست،تعيين کننده

به محض اینکه حوزه های توليد و مبادله را در ارزش گذاری و بازتوليد  .  دنبال کنيم   وابستگی   یعنی 
انباشت    سراسرِیبه مثابهء امری بسيار تو در تو و به هم پيچيده و در چارچوب یک فرآیند واحد    سرمایه،

دیگر نه تنها به    امر وابستگی،   در حال تحول تصور کنيم،   و یک سيستم منحصر به فرد سرمایه دارِی
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بين مرکزهای سرمایه داری و پيرامونی های تابع آن به نظر   -«  امپریاليستی  »-  مثابهء رابطه ای خارجی
جامعهء وابسته    خوِد  -«  الینفک  » یک پدیدهء   و عمًال  -  بلکه خود به یک شرط و وضع درونی   نمی رسد،

  . بدل می گردد
سرمایه    گسترش جهانِی   کشورهای پيرامونی را باید به عنوان یکی از نتایج ذاتِی   توسعه نيافتگِی   پس،

ساز    ليد،ساختارهای انحصارگرایانه اش را دارد و در عرصهء تو   داری تفسير کرد که در عرصهء مبادله،
  سرمایه داری،   فرانک بر این است که جذب شدن در سيستم جهانِی .  و کارهای استثمارگرانه اش را

از همان آغاز    بوده اند،   )non-développés( «  توسعه   بی  » مستعمرات آمریکای التين را که در ابتدا 
  )sous-développées( «  توسعه نيافته  » ماعیبه شکل بندی های اجت   ،١۶   اروپا در قرن   جهان گشایِی

زیرا دارای ساختارهای مولد و تجاری مرتبط به منطق بازار    سرمایه دارانه دگرگون کرده است،   ی اساسًا 
سرمایه    سيستم جهانِی   در خوِد «  توسعهء توسعه نيافتگی ».  جهانی و تابع جست و جوی سود می باشند

تملک مازاد ارزش   /  ای دارای سلسله مراتب از سلب مالکيت «  زنجيره  »  همچونداری ریشه دارد که
و از آنجا به   (...)  جهان سرمایه داری و متروپل های ملی را به مراکز منطقه ای می پيوندد  » اقتصادی که

کشاورزان را به خرده    غيره تا برسد به زمينداران بزرگ و تجار بزرگی که مازاد ارزِش   مراکز محلی و
کشاورزی فاقد زمين می    و گاه از این ها هم فراتر رفته نوبت به کارگراِن   ،  (...) زور از آنان می ستانند

  شاهد زنجيره ای هستيم که در هر حلقهء آن،   بدین ترتيب، . « رسد که آن ها را به نوبهء خود استثمار کنند
غریب از تداوم و تغيير را با خود    ا و کشورهای وابسته ُمهر نوعیمتروپل ه  » اشکال استثمار و سلطه بين 

هم باعث    همزمان،   به بعد،   ١۶   ازقرن   ملی و محلی،   بين المللی،   دارد و سيستم جهانی سرمایه دارِی
 -  دیگردر جاهای  «  برای اکثریت  » می شود و هم توسعه نيافتگی    « برای اقليت  » توسعهء برخی مناطق

  غالبًا   زندگی انسان ها در اینجاها »:  یعنی در حاشيه های پيرامونی که برودل دربارهء آن ها می گفت 
  .« یادآور برزخ و حتی جهنم است 

خود را با متروپل های سرمایه    طبقات حاکم در جوامع وابسته بدین نحو می کوشند روابط وابستگِی
این متروپل ها طبقات مزبور را بطور محلی در یک وضعيت مسلط مستقر  .  داری دست نخورده نگه دارند

  سياسی،   توسعهء لومپنی مجموعهء حيات اقتصادی،  » مشوق   می کنند و از طریق سياست های دولتِی
ل مثا .  بدانان می بخشند «  لومپن بورژوازی  » جایگاه «  و مردم آمریکای التين «  ملت  » اجتماعی و فرهنگی 

غریبی با    ها و شواهد نظر وی از پژوهش در تاریخ اقتصادی آمریکای التين حاصل آمده که به طرز
که یک مثلث تجاری را از ابتدای ورودش به عصر  «  خرده متروپلی  » تاریخ اقتصادی شمال آمریکا یعنی

آغاز    ١٩٢٩   که پس از بحران  ( واردات   نه صنعتی شدن به منظور جایگزینِی :  مدرن کنترل کرده فرق دارد
انواع    و از این هم کمتر، )  فعال گردید   که پس از جنگ دوم جهانی مجددًا  ( نه ارتقاء صنایع صادراتی   ، ) شد

یا در دوران متأخرتر در پایان    ١٩   پس از استقالل های قرن  ( استراتژی درهای باز به روی مبادلهء آزاد
تند این امکان را برای کشورهای آمریکای التين فراهم آوردند تا این زنجيرهء استخراج نتوانس )  قرن بيستم

سرمایه گذاری های مستقيم خارجی و کمک بين المللی عمل    مازاد ارزش را که از طریق مبادلهء نابرابر،
سرمایه     جهانِیسيستم   برای کشورهای پيرامونِی   در وضعيت کنونی،   از نظر فرانک، .  می کند بگسلند

هم ضروری   » که «  انقالب سوسياليستی  » جز «  توسعهء توسعه نيافتگی  » داری هيچ راه خروج دیگری از
  . وجود ندارد «  و هم ممکن است

پرتحرک ترین و برانگيزاننده ترین    غنی ترین،   تئوری های سيستم جهانی سرمایه داری یکی از
با تقویت پيوندهای  .  کسيسم در دهه های اخير بدانها توجه مبذول داشته استحوزه های تحقيق است که مار

  درون ـ   تقویت پيوندهای مفصلی بين امر   متداخل بين امر اقتصادی و امر سياسی و نيز به همين اندازه،
 های شيوه های مجدد مسائل دوره بندی و مفصل بندی   المللی و همچنين با فرموله کردِن   بين ـ   ملی و امر 

همزمان راه را    سرمایه داری،   این تحليل های مدرِن   مسائل ترکيب روابط استثماری و سلطه گری،   توليد،
برخی مقوالت گشوده اند؛ مقوالتی اساسی که در زمينه های تئوریک و سياسی از    برای روشن شدِن

.  بازار یا جهانی شدن   دولت،   ملت،   بقه،دیرزمان در درون جریان مارکسيستی مورد بحث بوده مانند ط
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غنای بيشتری کسب کرده تا نوسازی شود و بر پایه های تئوریک    بدیهی ست که مارکسيسم از این بحث ها 
  . غيراقتصادگرا باشد گام زند   غيرتاریخی گرا و   و تجربی استوارتری که هم وسيع و عميق و هم

پل    مانند شارل بتلهایم،  ( منتقد   حثه با اقتصاددانان مارکسيستِیاهميت این پيشروی ها که در مبا
«  جنبش های  » و دیگر  ...)  پل سویزی   ارنستو الکلو،   ارنست ماندل،   موریس داب،   روبرت برنر،   بوکارا،

روز توسط حاصل شده باید با تأثيرگذاری های واقعی و چندگانه که ام )  به ویژه ساختارگرایی  ( فکری 
چه دربارهء نئومارکسيست ها یا  :  تئوریسين های سيستم جهانی سرمایه داری اعمال می شود سنجيده شود

از جمله جيووانی   ( پسامارکسيست ها باشد که علوم اجتماعی را در عرصه های متمایزی بسط داده اند
پابلو گونزالس کازانووا در علوم    فلسفه،اتی ین باليبار و ژاک بيده در    آریگی یا هاری ماگداف در اقتصاد،

الن لی پی    مانند ميشل بو،  ( یا دربارهء نویسندگان رفرميست   پی یر ـ فيليپ ری در انسان شناسی،   سياسی،
  ). اسوالدوسونکل یا به خصوص سلسوفورتادو   تئوتونيو دوس سنتس،   یتز،

ای آزادی بخش ملی در  های توده عميق جنبشو    توسط حرکت بطيئاین تئوری سازی ها زمانی که
در    مسلمًا   تزهای مربوط به امپریاليسم از آن ها فراتر رود،   نگه داشتِن   جهان سوم عجين شود و در عيِن

پژوهشگران  .  عربی و آسيایی بازتاب مثبتی خواهد یافت   آفریقایی،   کشورهای آمریکای التين،
به خصوص زمانی که گفتمان    این کشورها کار کنند، ]  روشنفکران  [ غربی باید با   نئومارکسيست

  ماشينی در راه نابودِی   عمل می کند و به ساِن  -  به صورت یک سيستم جدید ایدآليستی  -  نئوکالسيک مسلط
   . امر واقعی در خدمت نظم مستقر می کوشد   تزهای نوآورانه و به انقياد کشيدِن 

 
  

  :يادداشت
 
 مقاله از مطالب جلد چهارماین . اقتصاددان و پژوهشگر در مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسه است»  هره رارمی«

 اصل این مقاله در .کنگره بين المللی مارکس است که انتشارات اندیشه و پيکار منتشر خواهد کردمجموعهء 
Dictionnaire Marx contemporain, PUF 2001منتشر شده است  .  

اشاره است به مجموعهء مرجع های مفهومی و تئوریکی که جریان ساختارگرای آمریکای التين    ارگرایانه ـ سپالَين،ساخت   *
به خصوص پربيش و    )cepal(   از آن سود جسته و در تحليل هایی که توسط کميسيون اقتصادی آمریکای التين و کارائيب

  . شاگردانش بسط داده شده بارز است
Structure dissipative   **   ،نویسندهء کتاب .  است   ١٩٧٧   برندهء جایزهء نوبل شيمی در سال   مربوط به ایليا پریگوژین  

این تئوری عبارت است از بررسی پيدایش  .  که اصول ترمودیناميک و فيزیک فرمولبندی نوینی کرد «  نظم خارج از آشوب »
  . م چگونگی ظهور نظم از بی نظمینظم به دور از نقطهء تعادل می پردازد و فه

ب را با این جمله آغاز می بخش پنجم که در آنجا مارکس مطل   جلد سوم،   اشاره است به پاراگراف مشهوری از کاپيتال،   ***
ورزی در در اینجا مارکس تجارت بردگان در ویرجينيا و کنتاکی را با کشا . » تو ست با نامی دیگر   خوِد   ِناین داستا «:  کند

  . ایرلند و انگلستان مقایسه می کند
ها تمایز دارد و مربوط می   » مير «  که با   communauté vilageoise   یا   commune rurale   به زبان فرانسه   ****

  .  کردندبين خود تقسيم می   آن را مجددًا   شود به سيستمی که دهقانان روس برای تعدیل نابرابری کيفيت های های زمين،
 
 
 
 

 )٢٠٠۵ ژانویه ٩٠منتشر شده در آرش شماره ی (
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