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چکیده
سوال اصیل اين مقاهل آن است ره چرا دولت رفاهی رسمايهداری در مغربزمني از
ديدگاه الكوس افه اب حبران مواجه میشود؟ روش به اكر رفته در اين مقاهل حتليل اس نادی
است و ذلا از رتب و مقاالت الكوس افه و نظريهپردازان مطرح در اين حوزه برای
توضيح نظرات وی اس تفاده شده است .از ديدگاه الكوس افه ،برخالف ديدگاههای
ساختارگرااینه و ابزارگرااینه ،دولت رفاهی رسمايهداری در مغربزمني از اس تقالل نس یب
برخوردار است و به صورت داوری مس تقل در مبارزات طبقایت در فرآيند انباشت
رسمايه ظاهر میشود .ویل اكرکردهای متعارض اين دولت ،آن را دچار حبران میسازد .به
اين ترتيب دولت از يک سو نبايد در فرآيند انباشت رسمايه دخالت رند ،اما در عني
حال ابيد فرآيند انباشت را تضمني رند و به تقاضاهای طبقات بورژوازی پاخس گويد.
مهچنني دولت ابيد هزينههای عظمي بوروکرایس دولت را از فرآيند انباشت تأمني منايد و ذلا
به فرآيند انباشت وابس ته است .اما از سوی ديگر دولت برای جلب رضايت طبقات
فرودست ابيد س ياستهای رفاهی و توزيعی در پيش گريد و اكرکرد تضمني انباشت
رسمايۀ خود را اناكر و استتار منايد ات مرشوعيتش حفظ شود .چون اين اكرکردها اب مه
متعارض هستند ،ذلا دولت رفاهی اب حبران مواجه میشود.
لکيدواژهها :نظريۀ الكوس افه ،حبران دولت ،دولت رفاهی.
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مقدمه
الكوس افه جزو نظريهپردازاین است ره عقیده دارد نظام رسمايهداری دچار
حبرانهایی ذایت است ره راه فراری از آهنا ندارد .اين نظر اب حبرانهایی ره هر
از چند گاه گريبان دولتهای رسمايهداری را میگريد تقويت میشود.
حبرانهایی ره هر چند دهه رس ابز میرنند و اين نظامها را اب چالش مواجه
میرنند .از مجهل هممتر ِين اين حبرانها ،حبران دهۀ یس میالدی در آمرياك و
اروپا بود ره نزديک بود اقتصاد اين کشورها را ورشکس ته و مضمحل منايد.
در اين حبران رکودی بزرگ شلك گرفت ره ابعاد گسرتدۀ آن اایالت متحده و
اروپا را فلج کرد .ابر دوم ،رکود عظميی در دهۀ هفتاد میالدی اتفاق افتاد و
آخرين ابر رکود سال  2113در اقتصاد هجان بود ره پيامدهایش ات به حال نزي
قابل مشاهده است.
اقتصاد رسمايهداری هر چند سال يک ابر دچار حبرانهای مقطعی و کواته
نزي میشود ره میتواند آهنا را اب ش يوههایی مهچون اكهش ای افزایش ارزش
پول ،فروش اوراق مشارکت ،اجیاد اش تغال ،و اعطای وام ،مديريت و رنرتل
رند .اما نظام رسمايهداری در برخورد اب حبرانها و رکودهای بزرگ ره بعض ًا
رکودهای تورمی حمسوب میشوند دچار مشلكی بزرگ است ره ات به حال
نتوانس ته راهحیل هنایی برای حل آهنا پيدا رند.
بهنظر متفکراین مهچون افه ره يک نظريهپرداز پسامارکسيست است ،چنني
حبرانهایی ذایت نظام رسمايهداری اند و نظام رسمايهداری منیتواند آهنا را حل
منايد .افه و ديگر نظريهپردازان پسامارکسيست اعتقاد داشتند حمدوديتهایی به
وس يلۀ تضادهای فرايند انباشت رسمايه ،بر س ياستهای دولت حتميل
میشوند و دولت موفق خنواهد شد منازعات اسایس حاصل از اين فرايند را
رفع رند .فرض اصیل نظريۀ پسامارکسيس یت آن است ره به رمغ مساعی خنبگان
دولیت ،دولت اكرایی خود را ،در حفظ انباشت رسمايه ای در دخالت به منظور
رفع منازعات جوامع رسمايهداری ،از دست میدهد .برخالف رهيافتهای
ديگر ،نظري ابزارگرایی و ساختارگرایی ،هدف نظری حتليل پسامارکسيس یت ارائۀ
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نظريهای در مورد دولت رسمايهداری است ره بتواند حمدوديتهای
س ياس تگذاری دولت رسمايهداری را تشخيص دهد ).(Barrow, 1993:96
افه در نظريۀ خود نقصانها و حمدوديتهای سازواكرهای حفظرننده و
حتکميرننده را برریس و حتليل میرند .دولت از اين سازواكرها ،برای مديريت
حبران اس تفاده میرند .بنابراين پسامارکسيسم اب توضيح اين سازواكرها ،در
حقیقت حبر ِان مديريت حبران را توضيح میدهد .در حاليکه ابزارگرااین و
ساختارگرااین در پيی توضيح خو ِد سازواكرها هستند و در مورد حبر ِان مديريت
حبران و اينکه خو ِد اين سازواكرها دچار نقصان و حمدوديت هستند ،توضيحی
منیدهند .بنابراين تفاوت اين رهيافت جديد اب رهيافتهای قبیل آن است ره
قادر است گرایشهای حبراین جوامع رسمايهداری متأخر را مفهومبندی،
پيشبيین و تبيني رند .افه تفاوت بني رهيافت جديد و رهيافتهای قبیل را اب
اين عبارات توضيح میدهد:
«برای درک حبران به مثابه واقعهای بريون از نظام و ختريبرنندۀ نظام،
ابيد بر مفهوم حبر ِان گاهبهگاه ) (Sporadic Crisisتأکيد شود .نقطۀ عزميت
مفهوم حبر ِان گاهبهگاه اين تصور است ره حبرانها معيق ،فاجعهابر،
شگفتانگزي و غري قابلپيشبيین هستند؛ بدين ترتيب فرايند تصمميگريی حتت
رشايط خست زماین (دورۀ حبران) رضورت میایبد .رهيافت جايگزين ،حبرانها
را نه در سطح وقايع بلکه در سطح عامت ِر سازواكرهایی ره وقايع را توليد
میرنند ،در نظر میگريند .اين تعريف ،برداش یت فرآيندی از حبران دارد.
حبرانها ،گرایشایت رو به رشد هستند ره میتوان اب گرایشایت خنیثرننده اب آهنا
مقابهل کرد .چنني گرایشات حبراینای به عنوان وقايعی فاجعهابر ره ریشهای
تصادِف دارند تلقی منیشوند» ).(Offe, 1984: 36-38
روشش نایس حتليل نظامها
نظريهپردازاین مانند افه ،هابرماس و گرتس ،رسمايهداری متأخر را به هبرتين
صورت در قالب مفهوم يک نظام درآورده اند .در اين ديدگاه نظام
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رسمايهداری متشلك از سه خردهنظا ِم به مه مرتبط و به نسبت خودخمتار
است :خردهنظامهای اقتصادی ،س يایس و اجامتعی کردن (نگاه رنيد به شلك
.)2-0
هريک از خردهنظامها دارای هنادهای وابس ته به خود هستند .هنادهای
خردهنظا ِم اقتصادی عبارتند از :مناس بات توليدی میان طبقات در اكرخاجنات و
اكرگاههای صنعیت و مناس بات مبادهل میان خريداران و فروش ندگان در ابزار.
هنادهای خردهنظا ِم اجامتعی کردن ،عبارتند از :خانواده ،هنادهای آموزیش ،دين
و فرهنگ .افراد از اين خردهنظام و هنادهای وابس ته به آن ،ارزشهای واضع ِ
هنجارها را اخذ میرنند .هنادهای خردهنظا ِم س يایس نزي عبارتند از :هنادهای
س يایس و س ياستهایی ره دولت رفاهی را تشکیل میدهند (Barrow,
).1993:97
بهنظر ُافه موفقیت ای شکست تالشهایی ره برای متوازن کردن الزامات
متناقض نظام صورت میگريد به پيوندها و متايزات اين خردهنظامها بس تگی
دارد.
بني سه نوع خردهنظام فوق ،دو نوع رابطه را میتوان تشخيص داد .يک
رابطه ،تبعيت مثبت ) (Positive Subordinationاست .يعین رابطهای بني
نظام اقتصادی و نظام هنجاری و نظام س يایس–اداری ره در آن ،دو نظام
آخری به گونهای ساختارمند شده اند ره قاطعانه پيشرشايط معلکرد اصل
سازماین مسلط و قلمروی اقتصاد را (ره به وس يلۀ آن اصل مسلط تعيني شده
اند) به طور مثبت به وجود میآورند و در آن مؤثرند .ويژگی مشخص رابطۀ
تبعيت مثبت ،انطباق حمتوای نظامهای هنجاری و س يایس اب فرآيندهای
اقتصادی است؛ اين نظامها خود را اب آن فرآيندها تطبيق میدهند.
منفی دو خردهنظام بريون از قلمروی مبادهل (يعین خردهنظامهای
تبعيت ِ
هنجاری و س يایس–اداری) ،ابيد از اولني نوع تبعيت يعین تبعيت مثبت مامتيز
شود .در اين مورد دوم ،خردهنظامهای قدرت دولیت و ايدئولوژيکی به حنوی
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به خردهنظام اقتصادیِ رسمايهدارانه مربوط میشوند ره آهنا از اين نظام
اقتصادی جمزا و از سوی اين نظام حمدود میشوند .اما به طور اسایس در
تواانیی معل اقتصادی ،مؤثر و سهمي نيستند .تبعيت منفی موفق ،متشلك از
حفاظت از قلمرویی است ره مبادهل ،آن را در برابر رسريزها و مداخهلهایی
تنظمي کرده ره پيامدهای ممکن حتول خردهنظامهای س يایس و هنجاری هستند.
ش يوهای ره اين رسريزها ) (Overlapsاز حتوالت رسمايهداری انیش میشوند
در زير حبث شده است :آچنه در تبعيت مثبت روی میدهد توليد اكرويژههای
ممكل است .در مقابل ،در تبعيت منفی ،تسلط نظام اقتصادی بر دو
خردهنظام ديگر ،بس تگی به اين دارد ره مرزهای بني نظامهای مربوطه را بتوان
به حنوی تثبیت کرد ره نظام اقتصادی قادر ابشد جلوی مداخلۀ نظامهای
قدرت دولیت و هنجاری را در قلمروی توزيع و توليد اكالی خود بگريد .طبق
اين مالحظات ،میتوان فرآيندهایی را مس تعد حبران توصيف کرد ره در آهنا
متايز میان نظام اقتصادی از دو نظام ديگر مشلك ابشد ).(Offe, 1984: 39
(يعین در نظام اقتصادی مداخهل صورت پذيرد و به اين ترتيب اصل تبعيت
منفی نقض شود).
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شلك :2-0سه خردهنظام و روابط متقابل بني آهنا
)(Offe, 1993, P. 52

متايز بني تبعيت مثبت و منفی را میتوان در يک مدل مرحهل به مرحهل از
حتول رسمايهداری نشان داد .در مرحلۀ اول مبادالت ابزار بني مالاكن اكالها
موجب فرآيند اجامتعیشدن ،میشود .در اينجا معضل متايز و مهبس تگی متقابل
بني عنارص نظام اجامتعی رخ میمنايد (يعین متايز میان نظامها و مهبس تگی
متقابل نظامها به مه) .فرآيند اجامتعیشدن اب سه معيار تعيني میشود :اول،
مبادهل موجب اجامتعیشدن میشود .دوم ،اجامتعیشدن خود ابعث مسدود
کردن مبادهل میشود .سوم ،خو ِد مبادهل منیتواند جلوی اين مسدود کردن را
بگريد .يعین اب فرآيندهای ابزار منیتوان اب اين معضل مواجه شد :معضل تضاد
بني ختصيص خصویص و توليد اجامتعی .پس (در مرحلۀ دوم) نظامهای رناریِ
نظام اقتصادی ابيد برای مقابهل اب معضل وارد معل شوند .ذلا اين نظامهای
رناری ره شامل نظامهای اداری-س يایس و هنجاری هستند ابيد از اس تقالل
اهامنیی يک نظام اداری و
هبرهمند شوند .پس رسمايه نياز به نظارت و ر ِ
يایس متايزایفته دارد .به اين دليل ره فرآيند مبادهل به مقررات اجباری و
س ِ
الزامآور نياز دارد ،فرآيند «مس تقل شدن» غري قابلاجتناب میشود .دولت
رسمايهداری ابيد فرآيند اجامتعیشدن را جربان رند ،به گونهای ره مه جلوی
خصویص تولي ِد اجامتعی شده،
انباشت گرفته نشود و مه مناس بات ختصيص
ِ
نقض نگردد .دولت مناس بات رسمايه را در مقابل رشط اجامتعیای ره خو ِد
رسمايه به وجود میآورد حمافظت میرند .بنابراين دولت اكرکردهای دوگانهای
از مداخهل و عدم مداخهل دارد .قدرت دولت ره از الزامات متناقض تبعيت
میرند ،منیتواند اسرتاتژهیای خودش را از طريق اجامع شهروندان ای از طريق
حماس بات ديوانساالران تعيني رند .اين ِ
قدرت مداخهلگر منیتواند تنها به منابع
خودش متکی ابشد ،زيرا دامئ در خطر تسلمي شدن در برابر حرکتهای رقابیت
رسمايههای منفرد و از دست رفنت اس تقاللش قرار دارد .ذلا دولت ابيد پايهای
برای مرشوعيت خودش فرامه آورد .به اين ترتيب به خاطر اس تقالل نظام
اداری-س يایس ،نظام هنجاری نزي ابيد از رابطۀ تبعيت مثبت (از نظام
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اقتصادی) آزاد ابشد ،به حنوی ره بتواند نياز نظام اداری-س يایس را برای
مرشوعيت ارضاء منايد.
در مرحلۀ سوم ،اس تقالل خردهنظامهای غري اقتصادی و اصول
تنظميرنندهای ره به مهراه اين اس تقالل به وجود میآيد ،معضل مرزبندی بني
خردهنظامها را به وجود میآورد .چرا ره خردهنظامها از مه مس تقل اند و
موجب میشود مرزهایشان را اب ديگر نظامها از مه مشخص سازند .اين
ماهيت ِ
متناقض اجامتعیشدن توليد رسمايهدارانه است ره معضل مرزبندی را
به وجود میآورد .چرا ره رسمايه برای سود بيشرت ،توليد را اجامتعی میرند
ویل ختصيص را خصویص میسازد .اما اجامتعیشدن توليد موجب میگردد
برای حفظ اصل مبادهل و انباشت ،خردهنظامهای غري اقتصادی مس تقل شوند
و در اكر خردهنظام اقتصادی دخالت رنند؛ ذلا اس تقالل نزي موجب مرزبندی
میشود .اصل مبادهل برای حفظ خود احتياج به يک رسی اصول نظارترنندۀ
خاریج (اصول مكکی) دارد ،ویل گسرتش بيش از ح ِد اين مقررات خود ابعث
هتديد اصل مبادهل است .از اين رو گرایشات کورپوراتيس یت
( )Corporatismو رشکتگرااینه برای خصویص سازی جمدد ،مدام
گرایشات رسمايهدارانۀ دولیت برای رفنت به سوی مقررات هجاین را خنیث
میسازد .از ديدگاه معضل مرزبندی ،مهۀ فرآيندها مس تعد حبران و مانع توازن
بني سازواكرهای تبعيت مثبت و منفی هستند.
(مرحلۀ چهارم) نظريههای حبران اقتصادی برای حتليل فرآيندهای مس تعد
حبران ،اناكِف هستند .زيرا فقط حبرانهای مربوط به جلوگريی از اجیاد ارزش
افزوده را توضيح میدهند و حبرانهایی ره به معضل مرزبندی مربوط میشوند
را توضيح منیدهند .اين حبرانها در اثر اس تفاده از اصول نظارترننده (ره
نسبت به رسمايه و ابزار ،خاریج حمسوب میشوند) حادث میشوند .هر چه
اقتصاد رسمايهداری وادار شود سازواكرهای نظارت رنندۀ خاریج را به اكر
داخیل اين سازواكرهای متجاوز
گريد ،بيشرت اب معضل بقا در برابر پوایییهای ِ
مواجه میشود .نکتۀ همم آن است ره گر چه نظام به خردهنظامهایی تقس مي شده
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است ،اما نظام به عنوان يک لک و يک وجود هس یتش ناخیت
) (Ontologicalفرض میشود ،ره منیتوان مقامش را به مقام هنادها تزنل
داد .افه در اين مورد میگويد ره نظام رسمايهداری سطحی فراگري از
سازواكرهایی است ره وقايع را توليد میرنند .واقعيت مافوق اين نظام فقط
زماین از حیث جتریب ای عيین قابلمشاهده است ره سازواكرهایی ره اكرکرد
دروین
حفظ انباشت ) (Maintenanceرا اجنام میدهند ،نتوانند تضادهای ِ
اسایس ش يوۀ توليد رسمايهداری را رسکوب رنند.
ِ
به نظر افه ،تضاد ،گرایشی ذایت در درون يک ش يوۀ توليد خاص ،به ختريب
آن پيشرشطهایی است ره بقای آن ش يوۀ توليد ،بس ته به هامن پيشرشطها
است ) .(Barrow, 1993: 97به عبارت ديگر« ،تضادها در موقعيتهایی
آشاكر میشوند ره درگريی بني رشايط تشکیلدهنده و نتاجي ش يوۀ خاص توليد
رخ میدهد ،ای جایی ره رضوری غريممکن میشود و غريممکن رضوری میشود»
).(Offe, 1984: 130-132
در نتیجه ،اين سازواكرهای حفظ نتوانس ته اند تضادها را فرو بنشانند .رشد
خيی اين تضاد دروین به واقعهای حبراین منجر شده و تضاد را به صورت
اتر ِ
يک حبران قابلدرک میسازد .در اين حالت است ره معلوم میشود نظام به
عنوان يک لک دچار حبران شده و ماهيت لک نظام (جدای از هنادها) خودش
را آشاكر میسازد.
نقطۀ عزميت در روشش نایس حتليل نظامها
در رهيافت حتليل نظامها درابرۀ دولت ،نقطۀ عزميت ،تصورات فریض درابرۀ
رابطۀ اكرکردگرااینه میان فعاليت دولت و معضالت ساختاریِ شلكبندی
اجامتعی (رسمايهداری) است .در اين رهيافت ،هدف مطالعۀ فعاليت دولت
(مانند ساختارگرایی) عبارت از تبيني س ياستهای دولت اب اشاره به اكرکردهای
ذایت آهنا است ).(Barrow, 1993: 97
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اب اين وصف ،حتليل نظامها گامی ديگر است و هدفش فهم شکستهای
فزايندۀ فعاليتهای دولت به موجب تضادهای رو به رشد درون نظام
رسمايهداری است ) .(Barrow, 1993: 97الكوس افه مس ئلۀ مررزی
پسامارکسيسم را چنني مطرح میرند ره« :آای رويهها ،الگوهای سازماندهی و
سازواكرهای هناديین ره اب وساطت خود ،تعادیل پوای را بني قدرت اجامتعی و
اقتدار س يایس اجیاد و آن را حفظ میرنند ...در معل منیتوانند اين اكرکردها را
اجرا منايند» ).(Offe, 1984: 6
قدرت نظام و ابزار اكر
به نظر هابرماس ،سلطۀ نس یب خردهنظام اقتصادی در جامعۀ رسمايهداری،
چزيی است ره نريوهای متضاد و ِ
حمرک حتول را در رسارس نظام اجیاد
میرند .او میگويد هدفش ساخنت الگوی مفهومی هناديین است ره آن را
میتوان اب بسط خردهنظامهای معلِ هدمفند–عقالین (يعین نظام اقتصادی) به
قلمروهای هنجاری زیستهجان (يعین س ياست و فرهنگ) به دست داد.
ِ
حمرک حتول را در ساختار ابزارهای اكر و
الكوس افه اين نريوهای
رسمايهداری مشخص میسازد .يعین جایی ره مبادلۀ مهارزها ( equalsيعین
نريوی اكر در ازای دس متزد) در رنار توزيع انبرابر مالکیت (يعین مناس بات
توليد) وجود دارد ) .(Barrow, 1993: 98او میگويد :ابزار اكر ،حمرومیت از
مالکیت ) (Propertylessnessرا به دو معنا پيشفرض میگريد :يعین نه
ِم ِ
لک مالک است و نه خودش مالک است و ذلا شانس تأمني معاش خود را
در بريون ابزار اكر ندارد .اكرگر نه میتواند ملک ديگری شود و نه خودش
مالک است ) .(Offe, 1984: 52-53بدين ترتيب افه تأکيد دارد ره ابزارهای
اكر رسمايهداری تنها در صوریت میتوانند وجود داش ته ابش ند ره اكرگران به
ِ
دو معنا حمروم از مالکیت ابش ند :اكرگران نه در متلک کیس ابش ند و نه مالک
چزيی ابش ند.
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در مورد اول ،وجود ابزارهای اكر فقط در صوریت ميرس است ره اكر آزاد
و متحرک برای فروش در ابزار اكر ،از معرب مبادهل اب دس متزد قابل دسرتیس
ابشد .اب اين وصف هامنطور ره افه نزي اظهار میدارد ،تکوين ابزار نريوی اكر،
ذایت رها شدن اكر از صور ماقبل رسمايهداریِ بندگی (بردهداری،
نتیجۀ ِ
رسواژ و غريه) نيست ) .(Barrow, 1993: 98به نظر او در گذار از نظام
ماقبل رسمايهداری به رسمايهداری ،س ياست دولت است ره اكرگران غريمزدی
را به اكرگران مزدی تبديل میرند و تداوم را حفظ میرند .اين فرضيه اين
مفروض را در خود دارد ره فرآيند صنعیتشدن اب سازمانزدایی از اكر و بس يج
نريو مهراه است .به نظر او فرآيند صنعیتشدن ،سازمان اكر ماقبل رسمايهداری
و ش يوۀ معيشت ماقبل رسمايهداری را بر مه زد .اما اين بدان معنا نيست ره
بالفاصهل ابزار اكری به وجود آمد ره در آن ،اكرگران از اكر خود بيگانه شده
بودند (اكرشان را به عنوان اكال در آن میفروختند) .بلکه اول اكرگران به
اكرگران منفعل و سپس به اكرگران صنعیت تبديل شدند ره نريوی اكرشان را در
شدن فعال ،مهني مرحهل است .برای تبديل
ابزار اكر میفروختند .پرولتاراییی ِ
شدن منفعل (يعین
اكرگران منفعل به فعال ابيد به پيامدهای پرولتاراییی ِ
گرس نگی و حمرومیت فزييکی) توجه کرد .تبديل پرولتاراییی شدن منفعل به
فعال به معنای ادغام نريوی اكر در ابزار اكر است .البته س ياستهای دولت
اكر خلع ِ مالکیت شده به اكرگر مزدبگري شده است.
ابعث تبديل نريوی ِ
بنابراين ساختار انمتقارن ابزار اكر رسمايهداری ،وضعيت چانهزین انبرابر را بني
اكرگران و رسمايهداران برقرار میرند .رسمايهداران مهواره در مورد چانهزین بر
رس قراردادهای دس متزد در وضعيت برتری نسبت به اكرگران قرار دارند ،زيرا
آانن مالاكن ابزار توليدند .بدين ترتيب ابزارهای اكر رضوریترين ويژگی
ساختارهای جامعۀ رسمايهداری را تشکیل میدهند .زيرا اين ابزارها ش يوۀ
سازگار
قدرتآفرين رنش متقابل هستند ،ره به آرایش به نسبت پايدار و
ِ
اجامتعی درون جوامع رسمايهداری منجر میشود.
قدرت
ِ
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اما به نظر ُافه خردهنظام اقتصادی (ره به وس يلۀ ابزار اكر ،سازمان ایفته
است) دامئ در خطر هتديد ابلقوۀ جتزيه است ،زيرا نريوی اكر ،يک اكال
نيست .نريوی اكر ،اكالیی خیایل است ره منیتوان به طور فزييکی آن را از
اكرگر جدا کرد و ای در فرآيند مبادهل ،حقوق را برای آن قائل شد .نريوی اكر و
اكرگر در واقع غري قابلتفکیک هستند .در نتیجه هر گونه ابزتوليد گسرتدۀ
خردهنظام اقتصادی ،به حاميت یبوقفۀ خردهنظام اجامتعیشدن و مداخلۀ مس مت ِر
خردهنظام س يایس نياز دارد .ابزار اكر در صوریت میتواند به طور روان به
فعاليت خود ادامه دهد ره سازواكرهای اجامتعیشدن ،ساختاری هنجاری را
بودن نريوی اكر ،مرشوعيت داش ته ابشد.
حفظ رنند ره در آن ،تصور اكال ِ
اما ابزار اكر ،خود چنني سازواكرهایی را اجیاد منیرند و برعکس ،منازعۀ طبقایت
را به وجود میآورد.
بنابراين خردهنظام س يایس ابيد به طور فزايندهای از خردهنظام اجامتعیشدن
حاميت رند و مشوقها و زور و اجباری را ،ره برای حفظ عدم تقارن
مبادالت ابزار اكر رضوری است ،فرامه آورد .بنابراين ُافه اب تکیه بر اثر اوليۀ
يوآخمي هريش تأکيد میرند ره دولت ابيد فعاالنه در اقتصاد و جامعه مداخهل
رند ،ات اول ابزار اكر را تشکیل دهد و سپس آن را حفظ منايد .افه به اين
مداخالت اب عنوان س ياست اجامتعی اشاره میرند .هدف مع ِیل س ياست
اجامتعی برقرار کردن يک اسرتاتژی دولیت برای ادغام نريوی اكر در روابط اكر
مزدی است ).(Barrow, 1993: 98
شلكهای خاص اين «س ياست اجامتعی» ،اب رشکت در تشکیل طبقۀ
اكرگر ،تصاحب ارزش افزوده را در هر مرحهل از توسعۀ رسمايهداری ممکن
میسازندُ .افه صور ماقبل کيزنیِ «س ياست اجامتعی» دولت را به طور بس يار
لکی و اجامیل در صفحات اوليۀ رتاب رسمايهداری سازمان نيافته آورده است
اجامتعی دولت میتواند اكرکرد حفظ را از
) .(Offe, 1984: 4-5س ياست
ِ
راههای گوانگون در مراحل خمتلف توسعۀ رسمايهداری اجنام دهد .برای مثال
میتواند نظامهای حاميیت سنیت را ره جلوی قدرت قهرآمزي ابزار اكر را میگريند
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(نظري نظام اسپید هامنند بريتانيا) از میان بردارد .از سوی ديگر به ويژه اب ظهور
اجامتعی دولت از مشوقهایی هبره برده است ره،
دموکرایس س يایس ،س ياست
ِ
برای افزایش پاداشها (برای مثال تأمني اجامتعی) ،اكهش ریسکهای مشارکت
در ابزار اكر (برای مثال پرداخت غرامت به آسيبديدگان از اكر) و برای
پذيرش س ياستهایی ره ابزتوليد گسرتدۀ نريوی اكر را از طريق ایرانههای
دولیت (برای مثال آموزش معومی ،مراقبتهای هبداش یت و هتيۀ مسکن)
تسهيل میرنند ،طرایح شده اند .اين آرایش مشوقهای س ياست اجامتعی،
خصيصۀ رسمايهگذاری متأخر است و مرجع ُافه برای مفهوم دولت رفاهی
است ) .(Barrow, 1993: 99نگاه رنيد به شلك (.)2-2

خردهنظام س يایس

خردهنظام اجامتعیکردن
مرصف اجامتعی

مدارس

دستگاه اداری

مرشوعيت خبشی
هزينههای اجامتعی

خانواده

اخالق کار

احزاب سیاسی
تقاضاهای مالی

قهر

سرمایهگذاری اجتماعی

مناسبات تولید

مصرف اجتماعی

منابع مالیاتی

بازار کار

خردهنظام اقتصادی
شلك  :2-2مدل حتليل نظامهای رسمايهداری متأخر؛ )(Barrow, 1993, P. 100

نظريۀ ُافه در مورد دولت در رسمايهداری متأخر
الكوس افه به منظور تبيني نقش فعال دولت در جامعۀ رسمايهداری پس از
جنگ دوم هجاین ،نظريهای را درابرۀ دولت ارائه داده است .به نظر او
دولت ،مرکب از دس تگاههای هنادين ،سازمانهای بوروکراتيک و قواعد و
هنجارهای رمسی و غري رمسیای است ره حوزههای معومی و خصویص جامعه
را تشکیل داده و تنظمي میرنند .حتليل ُافه ره هامهنگ اب نظرهای اوليۀ مارکس
درابرۀ دولت و تفاسري وبر از رابطۀ بوروکرایس اب جامعه مدین است ،بر
ایس دولیت ،داوری
اس تقالل نس یب دولت تأکيد دارد .بدين ترتيب بوروکر ِ
مس تقل در مبارزۀ طبقایت است ره در فرآيند انباشت رسمايهدارانه هنفته
است .تضادهای انیش از نقش های خمتلف میاجنیگرااینۀ دولت و ويژگیهای
اسایس حبران مرشوعيت
ذایت بوروکرایس ،ابعث میشوند ره دولت عرصۀ
ِ
گردد .يعین جایی ره حبران در آن حل و ای وخميتر میگردد .در ديدگاه س يایس
ُافه در مورد دولت ،مرر ِز حتليل ،اكرويژههای دس تگاه اداری دولت و روابط
آن اب ابزيگران خمتلف در عرصۀ س يایس منجمهل خود بوروکراتها است .اما به
هر حال در ديدگاه اش تقاقگرا و ای میاجنیگرا ،حتقیق درابرۀ دولت ابيد از
حتليل فرايند انباشت رسمايه -شلك رسمايه ،حرکت قميتها ،متايزات طبقایت،
نظام بنيامللیل و غريه -و از ساختار متحول رسمايه آغاز شود و اكرويژهها و
ش يوههای معلکرد دس تگاه دولت از آن مش تق گردد )(Carnoy, 1984: 130
.
دولت ُافه از سطح ابالیی از اس تقالل برخوردار است و او ،بر معلکرد
ایس به نسبت مس تقلِ دولت ،تأکيد میرند .او مهچنني مانند
بوروکر ِ
اش تقاقگرااین به نقش مداخهلگرانۀ دولت در اقتصاد توجه دارد .اش تقاقگرااین،
کردن گرایش تزنیل نرخ سود و توزيع مازاد بني
اكرويژۀ بنیادين دولت را ،خنیث ِ
رسمايههای خمتلف و نزي بني رسمايه و اكر ،میدانستندُ .افه علريمغ آنکه
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نظريهای س يایس را مطرح میرند ویل بر مداخالت مس تقمي اقتصادیِ دولت
تأکيد دارد .اما مانند اش تقاقگرااین و برخالف گرامشی ،آلتورس و پوالنزاس و
حیت مییلبند به اكرکردهای رسکوب-ايدئولوژيک دولت توجه ندارد.
بهنظر ُافه دولت در جوامع رسمايهداری ،در پاخس به حبرانهای دورهایِ
انیش از تضاد اصیل در توليد رسمايهدارانه ،حتول میایبد .تضاد اسایس در
شدن توليد (يعین ادغام اكرگران در
توليد رسمايهداری ،تضاد بني فرآيند اجامتعی ِ
فرآيند توليد به عنوان اكرگران مزدبگري) و مالکیت خصویص (يعین تصاحب
ارزش اضاِف از سوی رسمايهداران) است .بر اثر اين حبرانها مه نظام اقتصاد
ابزاری دچار حتول میشود و به اجیاد احنصارات متايل پيدا میرند ،و مه نقش
دولت در تنظمي و هدايت اقتصاد افزایش میایبد .يعین دولت حالل حبرانهای
رسمايهداری میشود .از مهني رو از ديدگاه افه دو موضوع امهيت بنیادين
دارند :اول ،رابطۀ بني دولت و طبقۀ رسمايهدار مسلط؛ يعین آنکه چطور
تضمني میشود ره دولت مه منايندۀ منافع اجامتعی رسمايه ابشد و ابزتوليد
مناس بات اجامتعی رسمايهدارانه را اس مترار خبشد ،و در عني حال به عنوان
داور یبطرف در رقابت میان رسمايهها و بني رسمايه و اكر معل رند .دوم،
ذایت ابزتوليد روابط توليد رسمايهدارانه چه حمدوديتهایی را بر تواانیی
رضورت ِ
دولت برای حل حبران اجیاد میرند ).(Carnoy, 1984: 131
ماهيت طبقایت دولت
ُافه در برخورد اب اولني موضوع از دو موضوع فوق (يعین رابطه بني دولت و
طبقایت دولت ،يعین «نظريههای نفوذ»
اصیل ماهيت
طبقۀ مسلط) دو نظريۀ ِ
ِ
(ابزارگرایی) و «نظريههای حتديد» (ساختارگرایی) را ،رد میرند .اول آنکه به
نظر افه مه نظرایت ابزارگرااینه و مه نظرایت ساختارگرااینه ،دولت را هنادی
منفعل و متعني پنداش تهاند ،ره از خود اراده و ابتاكر معل ندارد و اعامل آن به
اجامتعی مسلط تعيني میگردد .بنابراين فرض هر دو نظريه آن
وس يلۀ طبقات
ِ
است ره معل دولت (يعین س ياس تگذاری) از خارج تعيني میشود ،به مهني
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دليل س ياست معومی ،حمتوایی رسمايهدارانه پيدا میرند .به اين ترتيب
س ياستهای دولت ابزاتب مس تقمي منافع طبقۀ رسمايهدار است .به نظر افه
فرض هر دوی اين نظريهها آن است ره منافع ِ
خاص رسمايههای خاص به
س ياستهای دولیت ،ره دارای حمتوای منافع طبقایت است ،تبديل میشود .اما
از ديدگاه افه ،تنوع منافع رسمايه و رقابت میان آهنا مانع از آن میشود ره منافع
طبقۀ مسلط به صورت درست در س ياستهای دولیت ابزاتب ایبد .از اين
طبقایت جزیی
ديدگاه ،هر س ياست خاص دولیت ،ممکن است در هجت منفعت ِ
و خاص ابشد ،ليکن منیتواند منافع لکی يک طبقه را تأمني رند .س ياستهایی
مه ره به نفع طبقۀ مسلط وضع میشود حمصول اعامل سازمانهای آن طبقه
نيست.
دوم ،افه مفروضهای نظريههای فوق را درابرۀ مناس بات قدرت به نقد
میکشد .به نظر او نظريههای ابزارگرااینه و ساختارگرااینه ،ماهيت رابطۀ قدرت
س يایس را به درس یت در منیایبند .او اس تدالل میرند ره برداشت اين نظريهها
از قدرت ،ماكنيکی است .برای آنکه بتوان اثبت کرد رابطۀ قدرت بني دو
خردهنظا ِم خبش توليد و دولت وجود دارد ،ابيد نشان داد ره ساختار دولت و
ساختار توليد ،حالت ممكل دارند ) .(Carnoy, 1984: 132اما ُافه میان
سازمان توليد رسمايهدارانه و دولت ،از حلاظ ماهيت قدرت ،س نخيت و
جتانیس منیبيند .سازمان اقتصادی و سازمان س يایس ،ماهيت متفاوت و
مس تقیل دارند ،نه ساختاری ممكل يکديگر .مهني امر ،خود مبنای اس تقالل
نس یب دولت را در نظريۀ افه تشکیل میدهد .اب توجه به اين عدم جتانس
ماهوی میان دولت و سازمان توليد رسمايهداری منیتوان به درس یت از خصلت
و ماهيت رسمايهدارانۀ دولت خسن گفت .دولت رصفا نريوی سازمانخبش
رسمايهداری نيست (بشرييه.)39 :0373 ،
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به نظر ُافه منافع طبقۀ مسلط در آن دس ته از س ياستها و اعامل دولیت به
هبرتين حنو تأمني میگردد ،ره اختاذ آهنا نتیجۀ اعامل نفوذ گروهها و سازمانهای
طبقۀ حامكه نباشد (برخالف ابزارگرایی) .بلکه به موجب فرآيندهای صوری و
رمسی سازمان بوروکرایس دولیت اختاذ شده ابشد .اعامل نفوذ از جانب چنان
ِ
گروههایی نه تنها به سود طبقۀ مسلط متام منیشود ،بلکه اب اجیاد تضادها و
تعارضایت ،آن منافع را به خطر میاندازد؛ چرا ره اين اعامل نفوذ ،نقش
میاجنيگرااینۀ دولت را به عنوان يک داور یبطرف در مبارزۀ طبقایت به زير
سؤال برده و مرشوعيت دولت را تضعيف میرند .بدين سان افه به ساخت
دولیت در مقابل طبقۀ مسلط ،قدر و هبای بيشرتی میدهد .به گفتۀ او
مصلحت دولت در تضمني فرآيند انباشت است ،نه در ائتالف دولت اب
طبقهای خاص ره به انباشت عالقهمند است (ابزارگرااین) .سؤایل ره پيش
داخیل درون چارچوب نظام س يایس،
میآيد آن است ره ردام ساختارهای ِ
حتقق منافع حاصل از فرآيند استامثر را تضمني میرند؟ و در اثر چه
سازواكرهایی هامهنگی موجود میان ساخت دولت و منافع طبقۀ مسلط پديد
میآيد؟ و چگونه پيشاپيش ،موفقیت اعامل نفوذ گروههای مسلط بر دولت
تضمني میشود؟ )(Carnoy, 1984: 133
پاخس اين سؤالها در راههایی ره دولت از حلاظ اكرکردی به فرآيند انباشت
رسمايه مرتبط و به آن وابس ته میشود ،هنفته استُ .افه اين رابطۀ اكرکردی را
بر اساس چهار اصل حتليیل مشخص میرند :اصل طرد ،اصل حفظ ،اصل
وابس تگی ،اصل مرشوعيتخبشی.
اصل طرد اشاره به جدایی مالکیت اموال مودل (ابزار توليد) از اقتدار
خصویص اموال در
مرشوع س يایس در جوامع رسمايهداری دارد .مالکیت
ِ
جامعۀ رسمايهداری مس تلزم آن است ره تصماميت اقتصادی تنها از سوی
اشخایص گرفته شود ره مس تقمي مديريت اموال مودل را بر عهده دارند ای مالک
آهنا هستند .به اين ترتيب ،جدایی تصمميگريیهای اقتصادی از اقتدار س يایس
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به اين معناست ره دولت هيچ گونه ارصاری بر دس تور توليد دادن و ای رنرتل
بر آن را ندارد.
اما اصل طرد تنها مس تلزم رد س ياستهایی است ره به طور اكرکردی اب
مباین ساختاری اقتصاد رسمايهداری يعین مالکیت خصویص و مشارکت در
ابزار اكر ،انمتناسب هستند .در نتیجهُ ،افه چنني اس تنتاج میرند ره اصل
حفظ نزي ابيد به اكر رود ات تضمني رند ره دولت نه تنها اقتدار بلکه قميومیت
اجیاد و حفظ تشويقهایی را ره برای انباشت خصویص رضوری است دارا
است ) .(Barrow, 1993: 100اين قميومیت تنها در صوریت حتقق میایبد ره
سازواكرهای گزينشگ ِر درون دس تگاه دولت ،برای توليد نظاممند س ياستهای
الزم ،معل رند .اول ،برای اجنام اكرکرد حفظ ،سازواكرهای هامهنگرنندۀ
) (Coordinative Mechanismsدرون دس تگاه دولت ابيد تضمني رنند ره
س ياستهای دولت از عقالنيت الزم برخوردار هستند؛ يعین س ياستهای
دولت مناسبترين سطوح رسمايهگذاری و اش تغال را تشويق میرنند .اكررنان
دولت ابيد قادر ابش ند ات منافع معومی طبقۀ رسمايهدار را ،در حببوحۀ رقابت
منافع خاص ،ش ناسایی و گزينش رنند .عالوه بر اين دس تگاههای دولت ابيد به
منظور به اجرا در آوردن و ادارۀ س ياستهای حفظ ،اكس یت نداش ته ابش ند
و رفايت رنند .دوم ،سازواكرهای رسکوبرنندۀ درون دس تگاههای دولت ابيد
به طور مهزمان معل رنند؛ و به اين منظور ،س ياستهای غري رسمايهدارانه را
ره به طور مؤثر در سطح ساختاری نفی نشده اند ،حذف منايند.
اصل وابس تگی آن است ره قدرت تصمميگريی و تواانییهای س ياستهای
آن مهواره به موفقیت و تداوم روند انباشت بس تگی دارد .اين امر در وابس تگی
دولت به افزایش درآمدهای ماليایت از مهه جای ديگر بيشرت آشاكر است.
وابس تگی دولت مدرن به درآمدهای ماليایت به اين معناست ره هر نفعی ره
دولت و اكررنان دولیت در ثبات و پيرشفت موقعيت خویش میتوانند داش ته
ابش ند ،تنها در صوریت قابل حصول است ره اب رضورت حفظ انباشت،
تگی بنیادين به انباشت ،به عنوان
هامهنگ و منطبق ابشد .به عالوه ،اين وابس ِ
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يک اصل گزينشگر س ياستهای دولت معل میرند .زيرا نقض کردن منطق
انباشت مهۀ تواانییهای دولت را به طور مهزمان تضعيف میرند و حتليل
میبرد .ابالخره در دموکرایس س يایس ،دولت رسمايهداری ابيد مرشوع نزي
ابشد .به نظر ُافه ،دولت رسمايهداری ره روند انباشت استامثرگرانهای را حفظ
میرند ،تنها از طريق به اكرگريی سازواكرهای ايدئولوژيکی و سازواكرهای
اختفا میتواند مرشوعيت کسب رند .سازواكرهایی اختفایی نظري پنهاناكریهای
اداری ،اختاذ و اجرای س ياستهای حفظ را ،در خفاء و خارج از حرمي
مبارزۀ طبقایت و رقابت منافع خاص ،تسهيل میرند .سازواكرهای ايدئولوژيکی
دولت نزي اين تصور را منتقل میرنند ره ِ
قدرت دولت برای حصول منافع
معومی جامعه به عنوان يک لک ،سازمان ایفته است ،در حایل ره دولت در
رابطۀ خایص اب انباشت رسمايهداری معل میرند .در نتیجه دولت رسمايهداری
ابيد انفصال و متايز ساختاری بني شلك دموکراتيک خود و اكرکردهای
رسمايهدارانهاش را حفظ و خمفی رند ).(Barrow, 1993: 101
مفهوم دولت رسمايهداری
قبل از حصبت از دولت رسمايهداری ،ای دولت در جوامع رسمايهداری ،ابيد
مشخص شود ويژگیهای چنني دولیت چيست .اين اكر رصفا اب انم بردن
هنادهایی ره در مهه ای اررث دولتهای رسمايهداری وجود داش ته اند (مانند
پارملان ،بوروکرایس ،حق مالکیت تضمني شده و غريه) اجنام منیگردد .بلکه
معيار تعريف ،از رابطه بني دولت و فرآيند انباشت گرفته شده است .بنابراين
در اين تعريف ،آچنه عنرص مررزی است ويژگیهای ساختاری يک خبش از
جامعه (يعین دولت) نيست ،بلکه راهی است ره از طريق آن دولت اب فرآيند
انباشت مرتبط و به آن وابس ته میشود .عنارص اين تعريف چهار چزي هستند:
-0دولت هيچ گونه اقتدار مرشوعی برای دس تور توليد دادن و ای رنرتل بر
آن را ندارد .توليد/انباشت در بنگاههایی ) (Enterprisesره آزادند ،يعین
معاف از رنرتل دولیت هستند ،اجنام میشود .امتياز ويژۀ اين بنگاههای آزاد...
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نه تنها توليد چزيهای مفید ،بلکه به طور مهزمان ،توليد ارزش افزوده و ای سود
است .بنابراين اولني و هممرتين عنرص در تعريف دولت رسمايهداری عبارتست
از اينکه :دولت منیتواند توليد را در چارچوب بنگاههای خصویص ره انباش یت
(سودآور )Accumulative ،به نظر منیرس ند ...به اجرا در آورد و مهچنني
برعکس ،منیتواند جلوی توليدی را ره انباش یت (سودآور)Accumulative ،
است  ...بگريد .دولت و انباشت از مه جدا هستند ،اما توليد و انباشت
منیتوانند از مه جدا ابش ند.
-2اما دولت رصفا اقتدار (مرشوع) ندارد ،بلکه قميومیت )(Mandate
اجیاد و حفظ رشايط انباشت را نزي دارد .سطوح خمتلفی از دقت وجود دارد
ره در آن ،اكرکرد اجیاد و حفظ رشايط انباشت ،میتواند اجنام شود :برای مثال
[سطح] واحدهای انباشترنندۀ فردی[ ،سطح] دس تههایی از واحدهای
انباشترننده (صنايع ،نوایح) ،و [سطح] رسمايه به عنوان يک لک .مهينطور
هتديدات خمتلفی وجود دارند ره ابعث اجیاد معضالت انباشت میشوند:
هتديدات انیش از واحدهای انباشترننده ،هتديدات انیش از غري رسمايهدارها
يعین طبقۀ اكرگر ،و هتديدات انیش از ابزيگراین ره درگري رفتارهای احنراِف و
جرم و ديگر رفتارهایی هستند ره اب توليد منظم ارزش افزوده انمتناسب است.
اب توجه به اين منابع گوانگون و سطوح خمتلف هتديدات ابلقوه ،میتوان گفت
ره اكرکرد اجیاد و حفظ رشايط انباشت به معنای برقرار کردن رنرتل بر اين
وقايع و اماكانت خمرب است.
-3سومني عنرص تعريف دولت رسمايهداری اين است :روابط قدرت دولت
و قدرت تصمميگريی آن بس تگی به وجود و تداوم فرآيند انباشت دارد .هر
نفعی ره دولت (ای هر نفعی ره اكررنان دس تگاه دولت ،و هر نفعی ره شاخهها
و مؤسسههای گوانگون دولت) در ثبات و توسعۀ خود دارد( ،يعین دولت
احتياج به اين دارد ره ابثبات و متداوم ابشد و اين ثبات و تداوم) تنها از راه
هامهنگی دولت اب رضورت حفظ انباشت میتواند پيگريی شود .اين وابس تگی
بنیادين به انباشت ،به عنوان اصیل گزينشگر در س ياستهای دولت معل
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میرند .بدين ترتيب ،معيار ثبات انباشت ،در منافع و س ياستهایی هنفته
است ره لطمهای به انباشت نزنند .به بيان ديگر ،انباشت به عنوان
قدرمتندترين معيار حمدودرننده معل میرند ،اما الزام ًا تعينيرنندۀ حمتوای فرآيند
تصمميگريی نيست.
میتوان اين سه عنرص مفهوم دولت رسمايهداری را اصول طرد ،حفظ و
وابس تگی انمید.
 -9مرشوعيتخبشی ای رضورت مرشوعيت چهارمني عنرص را به مفهوم
دولت رسمايهداری اضافه میرند .عقیده آن است ره تنها اگر دولت
رسمايهداری از طريق سازواكرهای گوانگون هنادين ،تصوير سازمان قدرت را
(به مثابه سازماین ره منابع عام و مشرتک جامعه را به عنوان يک لک در بر
میگريد) منتقل سازد ،و تنها اگر اين دولت اجازۀ دسرتیس برابر به قدرت را
بدهد و پاخسگوی تقاضاهای توجیهپذير ابشد ،آنگاه دولت میتواند در رابطۀ
خبصوصاش اب انباشت معل رند .اين برابر است اب اينکه بگويمي دولت میتواند
به عنوان يک دولت رسمايهداری اب توسل به منادها و منابعی حاميیت معل رند،
ره ماهيتش را به عنوان يک دولت رسمايهدار میپوشاند .وجود دولت
رسمايهداری ،اناكر (نظاممند) ماهيتش را به عنوان يک دولت رسمايهدار،
پيشفرض میگريد( .اين به فرمولبندی مفهوم مارکیس ايدئولوژی نزديک
است) ).(Offe, 1975: 125-127
اين فرمول بندی ُافه است در مورد اينکه دولت چگونه قدرت را به دست
آورده و آن را به طريقی به اكر میگريد ره به رشايط انباشت و حفظ آن منجر
میشود ،بدون آنکه از اين راه وجودش به عنوان يک دولت رسمايهداری در
معرض خطر قرار گريد و واژگون گردد .دولت رسمايهداری متأخر – برخالف
دولت رسمايهداری ليربال ره اب عدم دخالت دولت در ابزارهای خصویص،
مرشوعيت میایفت  -ابيد قدرت خود را به اكر گريد و در فرآيند انباشت
دخالت رند .اين دولت ابيد به طور مهزمان مه ماهيت طبقایت خودش را اعامل
منايد (يعین انباشت رسمايۀ خصویص را برقرار سازد) ،و مه طوری معل منايد
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ره گوای منايندۀ منافع مردم است ) .(Offe, 1975: 6بدين سان ماهيت قدرت
س يایس به صورت تعارضآمزيی به وس يلۀ دو عامل متعارض ،يعین قواعد
ايدئولوژيک مرشوعيت در دموکرایس و مقتضيات مادی فرآيند انباشت رسمايۀ
خصویص ،تعيني میشود .بدين ترتيب دولت در وجه توليد رسمايهداریِ
پيرشفته ،در مقایسه اب رسمايهداری اوليه ،دچار تعارضات اسایس در اجرای
اكرويژههای خود شده است .در رسمايهداری قدمي ،حوزۀ توليد ،فارغ از
دخالت و سلطۀ س يایس بود .جامعۀ رسمايهداریِ اوليه ،روابط طبقایت را بدين
سان غري طبقایت میساخت .رابطۀ اكر و رسمايه در آن وجه توليد ،رابطهای
س يایس نبود .در نتیجه ،حبرانهای اقتصادی در رسمايهداریِ اوليه مهچون
حوادیث طبيعی به نظر میرس يد .اما دولت در رسمايهداریِ پيرشفته ،نقش
زيربنایی ایفته است و در اقتصاد مداخهل میرند .در نتیجۀ اين حتول ،عرصۀ
مبارزات طبقایت دگرگون میشود و مبارزۀ طبقایت بر رس قبضه کردن قدرت
س يایس و رنرتل منابع دولت صورت میگريد .اينک دولت است ره به جای
اكرخانهها میدان مبارزات طبقایت است .به طور لکی دولت در رسمايهداریِ
سازمانایفته اب س يایس کردن وجه توليد رسمايهداری ،برخالف انتظار ،موجب
یبثبایت شلكبندی اجامتعی رسمايهداری شده است ).(Keane, 1978: 56
معنای مطالب فوق آن است ره دولت اب دخالت در اقتصاد ،موجب میشود
ره به خاطر اجنام اصل حفظ ،اصل طرد را نقض منايد .بنابراين پویشهای
اوليۀ تضادهای دولت رفاهی را ابيد در دو اصل حفظ و طرد جس تجو منود.
س ياست های دولت ابيد منعکسرنندۀ منافع طبقۀ رسمايهدار به عنوان يک
لک ابشد؛ اما چون رسمايه به عنوان يک لک ،تنها به معنای آرماین وجود
دارد ،يعین به عنوان يک لک ،انتوان از فهم و درک منافع طبقایت مشرتک و
يکپارچه است ،بنابراين راهامنیی و نظارت يک نظام س يایس–اداریِ متايزایفته
الزم است ).(Carnoy, 1984: 135
در اين نقطه است ره ُافه در حتليل نظامها آشاكرا رآی آلتورس را میپذيرد
ره :رسمايهدار ِان منفرد ،خودشان به تنهایی منیتوانند رشايط مادی و س يایس
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رضوری برای فعاليتهای سودآور اقتصادی را به وجود آورند .بنابراين ،الزم
است دولت برای حفظ فرآيند انباشت ،ابتدا منافع عام طبقۀ رسمايهدار را ،در
مقابل منافع انمهگون جتریب و حمدود رسمايهدار ِان منفرد ای خبشهای حرفهای،
ندن اين منافع عام به
بيان رند و آن را به اكر بندد .سپس برای به اجنام رسا ِ
وس يلۀ س ياستهای اجامتعی ،الزم است مقادير معيین از ارزش افزوده را ره
به صورت ماليات است به مرصف دس تگاهها و اكررنان خود برساند.
رسمايهداران منفرد در اين صورت به دولت به عنوان دس تگاهی مزامح و
مداخهلگر نگاه میرنند .هامنطور ره اش تقاقگرااین نشان داده اند ،برای حفظ
رسمايهداری ابيد به طور روزافزون در خردهنظامهای اقتصادی و اجامتعیشدن
دخالت کرد .اين امر به دليل گرایش تزنیل نرخ سود است ،ره دولت را جمبور
میرند هزينههای توليد رسمايه را اجامتعی منايد ،و اين خود موجب گسرتش
دامنۀ منازعات طبقایت میشود و بنابراين اجیاد يک دس تگاه ايدئولوژيک الزم
میشود ).(Carnoy, 1984: 136
هنگامی ره اينگونه س ياستهای حفظ ات آخرين ح هد خود به اجرا در
بيايند ،ابعث پيیريزی اسرتاتژی تکنوکر ِ
اتيک (فنساالرانه) مديريت حبران
می شوند .اما دخالت دولت و اختاذ اسرتاتژی مديريت حبران ،اصول طرد و
مرشوعيتخبشی را نقض میرند .نقض اصل مرشوعيتخبشی به اين دليل
است ره دخالت آشاكر دولت به طور یبواسطه به منايندگی از سوی رسمايه
صورت میپذيرد .نقض اصل مرشوعيتخبشی ابعث میشود ره تضاد دروین
بني شلك دموکراتيک دولت و اكرکردهای رسمايهدارانۀ آن آشاكر شود.
دولت منیتواند اب تکیه بر اسرتاتژیهای دموکراتيک و اختاذ آهنا ،به
ابزسازی خردهنظام اقتصادی بپردازد و به اين ترتيب اصل طرد را نقض رند؛
به مهني دليل است ره دولت منیتواند فعاليتهای مودل را میل رند و ای
مالياتهای تصاعدی ببندد .زيرا اين اكر به حنو چشمگريی مانع عوايدی است
ره نصيب خبش خصویص میشود و اصل طرد را نقض میرند .مهچنني
دخالت دولت در اقتصاد موجب یباعامتدی رسمايهگذاران اقتصادی و اعتصاب
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رسمايهگذاری میشود و در نتیجه عوايد دولیت ره از طريق مالياتبندی به
دست میآمد مك میشود .اما هامنطور ره ساختارگرااین خاطرنشان ساخته اند،
به خاطر اصل وابس تگی دولت به فرآيند انباشت ،رساجنام دولت معلکرد خود
را در رابطه اب رسمايه دوابره تنظمي میرند (بشرييه .)32 :0373 ،دولت برای
آنکه اب اكهش رسمايهگذاریِ خصویص مقابهل رند ،ابيد مشوقها و انگزيههای
جديدی را به رسمايهگذاران خصویص عرضه رند.
اب وجود اين ،نقطۀ افرتاق حتليل نظامها و حتليل ساختارگرااین ،درک اين
مطلب است ره دولت رسمايهداری در حلظهای ره ابيد بتواند حبرانها را حل
رند ،منیتواند و اين انتواین پيامدهای متضادی را در بر دارد.
از سوی ديگر ،تواانیی مایل دولت برای تأمني اجامتعی (بميههای اجامتعی،
مكکهزينههای بياكری و غريه) به سطح اش تغال و درآمد بس تگی دارد .هر
چه سطح بياكری مكرت و درآمد بيشرت ابشد ،دولت هزينههای مكرتی را به
خاطر خمارج تأمني اجامتعی میپردازد .در نتیجه هر چه سطح بياكری بيشرت و
درآمد مكرت ابشد ،دولت مكرت قادر به برآورده کردن نيازها خواهد بود .در اين
صورت دولت برای آنکه قادر ابشد خمارج را بپردازد ،ای ابيد نرخهای ماليات را
به صورت تصاعدی ابال بربد و ای حقوق قانوین مردم را تقليل دهد (Offe,
) .1975: 49مالياتهای تصاعدی ابعث فرار رسمايهها از کشور میشود و
تقليل حقوق قانوین مردم ،مرشوعيت دموکراتيک دولت را تضعيف میرند و
اصل مرشوعيتخبشی را نقض میرند .در نتیجه ُافه چنني نتیجهگريی میرند
ره:
«اين انتواین انیش از الزامات ذا ًات متناقض س ياست دولیت است :در حایل
اجامتعی توليد خصویص را
ره س ياست دولت ابيد پيامدهای اختاللهای
ِ
سازمان دهد ،اما منیتواند اولويت توليد خصویص را نقض رند .گرچه
س ياستهای دولت ابيد برای نيل به مقاصد آن مناسب ابش ند ،اما دولت
وادار میشود بر رويههایی تکیه رند ره رابطۀ مسلط متکی بر رسمايه را نقض
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ای مقتضيات اكرکردی تنظمي خود دولت (مرشوعيت و اكرداین اداری) را به
تدرجي تضعيف میرنند»).(Barrow, 1993: 102
به عالوه هنگامی ره در اثر س ياستهای دولت برای برآورده کردن
مقتضيات متضاد انباشت ،مرشوعيتخبشی رضابت زایدی را متحمل
میشود ،تأثري دوگانهای در رسارس نظام رسمايهداری به وجود میآيد .اول
س ياستهای دولت بدل به عکسالعملهای کواتهمدت و سازگار اب مصاحل
روز ) – Opportunisticبدون اسرتاتژی) میشود ،ره در نتیجه خردهنظام
س يایس از حیث اجرای هر دو اكرکرد حفظ و مرشوعيتخبشی به طور هبينه
معل میرند .اين بروندادهای ) (Out putsزير سطح هبينه ،به صورت
دروندادهایی ) (Inputsبه درون خردهنظامهای اجامتعیشدن و اقتصادی
ابزخورد میشوند و در نتیجه اين خردهنظامها وفاداری هنجاری و رشد
اقتصادی مكرت و مكرتی را برای خردهنظام س يایس اجیاد میرنند .در اثر ترامك
س ياستهای اجامتعی زير سطح هبينه ،رسمايهداریِ سازمانایفته ،دامئ به
وس يلۀ هامن خردهنظام ره بيش از ديگر خردهنظامهای ديگر مس ئول حفظ
هامهنگی اكرکردی نظام است ،سازمانانایفته میشود .تأثري دوم آن است ره
دس تگاه دولت به خاطر الزامات متضاد مرشوعيتخبشی و انباشت ،دوپاره
میشود و در نتیجه دس تگاه دولت به ش بکههای س يایس متضاد و انهامهنگ
جتزيه میشود ).(Offe, 1975: 50
گرایشهای حبراین دولت رفاهی
طرح ُافه اب اس تنتاج فرضيات از الگوی عام توسعۀ رسمايهداری به دست آمده
ره احتياج به تأييد جتریب دارد ) .(Barrow, 1993: 103حتليل اترخيی
حمققانهای ره اين چارچوب آن را هدايت کرده ابشد وجود ندارد .اب اين وصف
کوششهایی صورت گرفته است ات گرایشهای حبر ِاین اماكنپذير در حیطۀ اين
نایس يورگن هابرماس در مورد
چارچوب را مطرح سازد .از مجهل گونهش ِ
رشايط حبر ِاین ابلقوۀ نظام رسمايهداری ،ره جامعترين و منسجمترين
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س نخش نایس در اين زمینه حمسوب میشود .به نظر او در چارچوب حتليل
نظامها ،حبرانها هنگامی به وجود میآيند ره ساختار نظام اجامتعی آن مقدار
اماكانیت را ره برای وجود نظام رضوری هستند در اختيار منیگذارند .به اين
معنا ،حبرانها به صورت اختاللهای داميی در يکپارچگی نظام به نظر
میرس ند.
تفاوت حبران و معضل در آن است ره حبرانها منیتوانند در چارچوب نظام
ِ
متعارض خود نظام اجیاد شده اند .اين
حل شوند ،زيرا در اثر الزامات ذایت و
حبرانها ممکن است درون هر يک از سه خردهنظام اقتصادی ،س يایس و
اجامتعیشدن به وجود آيند .ویل نظريهپردازان نظامها اعتقاد دارند ره حبران
اسایس رسمايهداری ،حبران اقتصادی است ره از خالل س ياستهای رفاهی
به درون دولت منتقل میشود .اما به نظر بریخ نظريهپرداز ِان حبران ،اين
گرایش های حبر ِاین درون دولت به امضحالل و فروپایش اقتصادی نظام
رسمايهداری منجر منیشوند ،بلکه تنها به حبران مایل دولت رسمايهداری
میاجنامند .فشارهای متضاد بني انباشت و مرشوعيتخبشی نزي دو گرایش
حبراین ديگر را درون خردهنظام س يایس به وجود میآورند :اول ،س ياستهای
اجامتعیای ره به طور روزمره اختاذ میشوند ،در رنار امضحالل دس تگاه
دولت ،نشانگر اماكن به وجود آمدن حبران عقالنيت هستند .اين حبراین است
ره در آن دس تگاه دولت انتوان از اجیاد بروندادهای نظام به صورت رشد
اقتصادی است .دوم ،حبران مرشوعيتخبشی هنگامی به وقوع میپيوندد ره
دولت از اجیاد وفاداریهای هنجاری بني مردم ،به وس يلۀ پنهان کردن
اكرکردهای رسمايهدارانهاش ،انتوان میشود.
کرسیهای برونداد در دو خردهنظام اقتصادی و س يایس بدل به
کرسیهای درون هناد برای خردهنظام اجامتعیشدن (به صورت تقليل منابع و
منادها) میشود .در نتیجه چه بسا ،حبر ِان انگزيش به معل در هجت اهداف
مطلوب نظام ،به وجود آيد .حبراین ره به تدرجي رغبت مردم به مشارکت در
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ابزارهای اكر رسمايهداری ای قبول مرزهای س ياستهای دولت را ،ره به
وس يلۀ نظام رسمايهداری حتميل شده اند ،تضعيف میرند )(Offe, 1975: 61
.
حبران مایل دولت
جميز اواكنر در اثر خود موسوم به حبران مایل دولت اب اين فرض حتليیل رشوع
میرند ره ،دولتهای رسمايهداریِ معارص ابيد سعی رنند اكرکرد انباشت و
اكرکرد مرشوعيت را به طور مهزمان اجرا منايند .اكرکرد انباشت ،دولت را قادر
میسازد ات رشايطی را ره در آن فعاليتهای اقتصادیِ سودآور میتوانند
صورت گريند ،حفظ ای اجیاد رند .به نظر اواكنر اب توجه به اصل وابس تگی،
دولیت ره اكرکرد انباشت را اجنام ندهد خود–ويرانگر است (پس دولت
میتواند اكرکرد انباشت را اجنام ندهد) ). (Barrow, 1993: 104
مهچنني دولت ابيد تالش رند وفاداریِ طبقایت را ره از حیث اقتصادی
استامثر میشوند ،به دست آورد .بدين ترتيب ،اواكنر نزي مانند ُافه دو اكرکرد
انباشت و مرشوعيتخبشی را در تضاد اب مه میبيند .نظر او سودآوری خبش
احنصاری وابس ته به هزينههای دولت ،برای ساخنت زيرساختهای اقتصادی
است .بدين ترتيب هزينههای فزايندۀ دولیت ،مبنای تداوم رش ِد خبش احنصاری
است .در عني حال دولت برای تأمني مرشوعيت خود ابيد تقاضاهای مادیِ
افرادی را ،ره رضر هزينههای رشد اقتصادی را متحمل شده اند ،برآورده رند.
بنابراين دولت ابيد هزينههایی نظري بميۀ اجامتعی ،رفاه اجامتعی ،مسکن ،آموزش
و هبداشت را نزي متحمل شود.
اواكنر هزينههای دولت را به صورت دو مفهوم در میآورد :هزينههای
رسمايۀ اجامتعی و هزينههای اجامتعی .هزينههای رسمايۀ اجامتعی شامل آن
هزينههایی است ره برای حفظ ای ترغيب فعاليتهای اقتصادی سودآور (يعین
انباشت) الزم هستند .اين هزينهها شامل رسمايهگذاریهای اجامتعی و مرصف
اجامتعی میشوند .رسمايهگذاریهای اجامتعی شامل برانمهها و خدمایت اند ره

حبران دولت رفاهی رسمايهداری 060 ...

توان توليدی اكر را افزایش میدهند و از آهنا برای ساخنت زيرساختهای
اقتصادی ،يعین شهرکهای صنعیت ،شاهراهها ،فرودگاهها ،حتقیق و توسعۀ
علمی و نظامهای ارتباطی ،اس تفاده میشود .مرصف اجامتعی شامل برانمهها و
خدمایت است ره هزينۀ درون هنادهای اكر را برای فعاليت اقتصادی خصویص
اكهش میدهند ،ره شامل هزينههای بميۀ اجامتعی ،آموزش ،هتيۀ مسکن و
هبداشت است .هزينههای رسمايۀ اجامتعی حداقل به طور غري مس تقمي مودل
هستند .در مقابل «هزينههای اجامتعی» شامل خمارج دولت برای برانمهها و
خدمایت است ره حیت به طور غري مس تقمي مودل نيستند؛ اما برای حفظ
مرشوعيت دولت و حفظ نظام اجامتعی و س يایس رضوری هستند ،مانند
هزينههای نظام رفاهی و هزينههای دفاعی).(Offe, 1975: 61
در نقد نظر اواكنر ابيد گفت بس ياری از هزينههای دولت در آن واحد مه
شامل هزينههای رسمايۀ اجامتعی است ،ره برای حفظ انباشت رضوری
هستند و مه شامل هزينههای اجامتعی است ،ره برای حفظ مرشوعيت
ختصيص میایبند ) . (Barrow, 1993: 105بنابراين ،تفکیک اين دو مفهوم
از مه اكری مشلك است و منیتوان از آن برای آزمون مجموعهای از فرضيهها
اس تفاده کرد .اب وجود اين اشاكل ،نتیجۀ حبث اواكنر اين بود ره اب افزایش
هزينههای دولت ،شاكِف ساختاری بني هزينههای حفظ انباشت و مرشوعيت
از يک سو و درآمدهای دولت برای تأمني اين هزينهها از سوی ديگر،
گسرتش میایبد .به نظر اواكنر اب افزایش هزينههای رسمايۀ اجامتعی ،لک مازاد
در جامعه افزایش میایبد؛ و افزایش مازاد ،گرایش به اين دارد ره اكر و
رسمايه در صنايع احنصاری ،اين مازاد را به صورت سود و دس متزدهای زاید به
احنصار خود درآورد .بنابراين خبش احنصاری و اكرگران سازمانایفته ،در مقابل
ختصيص مازادهای اضافه شده (مالياتها) برای هتيۀ وجوه مایل هزينههای
اجامتعی ،مقاومت خواهند کرد .در اين میان ،کساین ره در خارج از خبش
احنصاری قرار دارند (شاغلني خبش رقابیت و ای اكرگراین ره به احتاديههای
اكرگری ملحق نشده اند ای احتاديهای تشکیل نداده اند) به شدت اب مالياتها
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خمالفت خواهند کرد ،زيرا از هزينههای رسمايۀ اجامتعی ای هزينههای اجامتعی به
طور مس تقمي منتفع منیشوند .در نتیجه ،حمدوديتهای ماليایت ره در اثر
مقاومت مالياتدهندگان پديد میآيد از يک سو و نياز رسمايه به افزایش
هزينههای دولیت برای دست ایفنت به سودهای بيشرت از سوی ديگر ،به
صورت شاكف ساختاری بني هزينهها و درآمدهای دولیت (يعین کرسی دامئی)
بروز خواهد کرد و اين به معنای حبران مایل است .کرسی مایل در نيويورک و
اینکرز در دهه  0471میالدی نشاندهندۀ حبران ساختاری مایل در سطح
حمیل بود .اما در سال  0440اين کرسی و ورشکس تگی به سطح اایلیت
رس يد).(Oconnor, 1973: 79-83
حبرانهای عقالنيت و مرشوعيتخبشی
هابرماسُ ،افه و اواكنر هر يک اظهار میرنند ره حبران عقالنيت ،حل تضاد
بني انباشت و مرشوعيتخبشی را اب مشلك مواجه میسازدُ .افه میگويد
خنبگان دولیت منیتوانند هزينههای رسمايۀ اجامتعی را به حنو مناسب حماس به
رنند .بنابراين اماكن دارد ره دولت در اثر حماس بات اندرست ،زيرساختهای
اقتصادیِ بيشرت از حد مورد نياز (يعین حدی ره برای حفظ انباشت رسمايه
رضوری است) بسازد ،ره در اين صورت مازاد هزينههای رسمايۀ اجامتعی
بدل به هزينههای اجامتعی میشود .مهچنني اماكن دارد ره دولت هزينههای
مكرت از حد الزم را به رسمايۀ اجامتعی ختصيص دهد ،ره در اين صورت
خنواهد توانست انباشت را در سطح هبينه نگاه دارد .اما کرسیهای عقالنيت،
فقط بعد از آنکه اثراتشان به صورت حبران قابل رؤيت میشوند ،آشاكر
میگردند.
مهچنني ُافه تضاد ابلقوه بني مرشوعيت دموکراتيک و اكرکردهای رسمايهدارانۀ
دس تگاه اداری دولت را ایدآور میشود .در دولتهای مدرن ،مرشوعيت
س ياستهای دولت در مقررات و رويههایی صوری قرار دارد؛ رعايت آهنا از
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سوی اولياء امور س يایس ابعث میشود ات شهروندان نزي متعهد به اطاعت از
قوانني و تصماميت دولت شوند .به اين ترتيب مقررات و رويهها خود
مرشوعيتخبش هستند .اما ُافه اين نکته را خاطرنشان میسازد ره،
خبشی مقررات و رويهها منوط به اين امر است ره شهروندان به
مرشوعيت ِ
اين نتیجه رس يده ابش ند ره رعايت مقررات از سوی اكرگزاران دولت به رفاه
معومی و فردی آانن مكک میرند .بنابراين مرشوعيت مقررات و رويههای
مرشوعيتخبش ،در خود مقررات قرار ندارد ،بلکه در توقع شهروندان راجع
به اكرآیی اكرکردی اين مقررات قرار دارد.
در نتیجه ،مؤسسات اداری دولیت میتوانند بني دو منبع عقالنيت ،ره اب مه
در تضاد اند ،انتخاب منايند :نظارت دقیق رويههای بوروکراتيک رمسی (يعین
مرشوعيتخبشی) و ای اكرآمدی اكرکردی (يعین انباشت) میتوانند منبع
عقالنيت ابش ند .در صورت اختالف اين دو مالک ،مؤسسات اداری دولت
ابيد حفظ مرشوعيت قانوین رمسی کواتهمدت را بر اكرآیی اكرکردی بلندمدت
ترجیح دهند و ای برعکسُ .افه و هابرماس اين فرضيه را مطرح میسازند ره
انمهسازی اين دو مالک عقالنيت ،به تدرجي يک دوگانگی در س ياست اداری
دولت رفاهی اجیاد میرند .نتیجه س نخی از دس تگاه اداری دولیت است ره دامئ
بني اين دو وجه معضل نوسان میرند ،اما معضل را حل منیرند .عالوه بر
اين ،دولت منیتواند اين معضل را در حمدودۀ مرزهای نظام حل رند ،زيرا اختاذ
هر يک از اين دو اسرتاتژی (نظارت دقیق ای اكرآمدی اكرکردی) خطر از
دست رفنت مرشوعيتخبشی و ای ضعيف شدن انباشت را در پيی
دارد).(Barrow, 1993: 106
فرضيۀ ُافه و هابرماس در مورد اماكنپذيری حبران عقالنيت ،جتریب نيست.
يعین آنکه قواعد واقعی حامك بر معلکرد دس تگاههای بوروکراتيک معني را برریس
منیرند .اما حتليل جتریب اواكنر نشانگر آن است ره فقدان عقالنيت دس تگاه
اداری ،حبران مایل را وخميتر میرند و اين امر را میتوان از سه طريق
مشاهده کرد :اول ،به دليل دوابرهاكری و تداخل وظايف ،در زمان تدارک
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خدمات دولیت و اجرای طرحهای دولیت مربوط به زيرساختهای اقتصادی،
مقدار زایدی از هزينههای دولیت تلف میشود .دوم ،بریخ از س ياستهای
دولت اب مه در تعارض هستند و يکديگر را خنیث میرنند ،مث ًال ماليات بر
درآمد تصاعدی (ره عليه رسمايهداران است) اب ختفیفها ،معافیتها و مفرها
مكاثر میشود .سوم ،بریخ از طرحها و خدمات دولیت از حیث اثر پيامدهای
آنها متقاب ًال متضاد هستند؛ مث ًال رصف خمارج برای پژوهش درابرۀ رسطان و
پرداخت مكک مایل برای زراعت توتون .خالصه آنکه اواكنر نتیجه میگريد ره
 ...انباشت به وس يلۀ رصف هزينههای رسمايۀ اجامتعی و هزينههای اجامتعی،
يک فرآيند بس يار غريعقالین است ).(Barrow, 1993: 107
حبران انگزيش
نتیجۀ منطقی حبرانهای مایل و عقالنيت ،امضحالل دولت رفاهی است .امر
داير بني دو شق است .ای دولت رفاهی خنواهد توانست مقتضيات انباشت
رسمايه را برآورده رند ،ای مرشوعيتش به وس يلۀ س ياستهایی ره برای حفظ
انباشت رسمايه رضوری اند ،به خطر میافتد.
اما آچنه به اندازۀ اين دو حبران امهيت دارد ،اين مدعای حتليلگران نظامها
ست ره توسعۀ رسمايهداری ،تضادهای فرهنگی را در خردهنظام اجامتعیشدن
اجیاد میرند ) . (Barrow, 1993: 108هابرماس خاطرنشان میسازد ره
وقیت مناس بات ابزار در رسارس يک جامعه توسعه میایبند ،پيوندهای سنیت ای
طبيعی نظري خانواده ،دس تگاه ديین و رابطۀ اس تاد و شاگردی در حرفههای
گوانگون ره هنادهای اجامتعیشدن افراد هستند ،گس يخته میشوند .اين
شاكفهای فرهنگی از حیث اترخيی به وس يلۀ هنادهای دولیت نظري مؤسسات
آموزیش ) (Schoolsو برانمههای حاميیت از خانواده پر میگردند .کرسیهای
برون داد ) (Deficit Outputsدر خردهنظامهای اقتصادی و س يایس ممکن
انمناسب منابع و خدمات ،منجر به
است به سبب ختصيص اناكِف و
ِ
کرسیهای درونداد ) (Deficit Inputsدر خردهنظام اجامتعیشدن گردند؛ و
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مهچنني کرسیهای برونداد در خردهنظام اجامتعیشدن ممکن است به
کرسیهای درونداد در خردهنظامهای اقتصادی و س يایس بدل شوند.
دولت رفاهی ممکن است دست به اجیاد دگرگوینهای ارزیش بزند ره به
صورت کرسیهای برونداد انگزيیش بروز خواهند کرد .مث ًال ختصيص س يایس
ارزشهای اقتصادی از سوی دولت ،ابعث به وجود آمدن گروهبندیهای
واجد حقوق و مبتین بر توزيع ،نظري دانشجواین ،درایفترنندگان حقوق
ابزنشس تگی و مادران حتت حاميت مایل دولت میشود (در مقابل طبقات
مبتین بر توليد) .اين بدان معناست ره دولت اب هزينههای اجامتعی خود،
ابعث به وجود آمدن هويتهای فرهنگی شده است ،ره در ابزار اكر و توليد
اقتصادی مشارکت ندارند .بدين ترتيب در اين حالت ،کرسیهای بروندا ِد
انگزيیش و فرهنگی را میتوان از حیث جامعهش ناخیت ،در افرادی مشاهده
کرد ره به وس يلۀ ارزشهای انمودل يک فرهنگ پسامادهگرااینه برانگیخته شده
اند ).(Offe,1984: 300
حبران چه هنگام پديد میآيد
حبران هنگامی پديد میآيد ره مشالکیت در فرآيند انباشت رسمايه به وجود
میآيد .يعین صاحبان رسمايۀ مایل آن را در فرآيند توليد رصف نکنند و به اين
ترتيب رسمايهگذاری خصویص نقصان ایبد :اما حبران ممکن است در حوزۀ
مرشوعيت ايدئولوژيک نزي بروز منايد ،يعین هنگامی ره نيازها از طريق فرآيند
مبادهل رفع نشود و س ياستهای توزيعی و رفاهی در جلب مرشوعيت برای
دولت اب شکست مواجه شود .وقیت دولت در فرآيند س ياس تگذاری میکوشد
تعارض میان اكرويژههای خمتلف خود را حل رند ،در حقیقت میکوشد
مشالکت خود را به عنوان مجموعهای از هنادها حل کرده و بقا و تداوم خود را
تضمني منايد .به عبارت ديگر دولت در اين اكر نفع صنفی و خصویص دارد -
اكررنان دولت سعی میرنند مشاغل خودشان را حفظ منايند و از اين رو وجود
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دس تگاه دولت را تضمني منايندُ .افه اس تدالل میرند ره دولت رسمايهداری
تالش خواهد کرد ات تواانیی اس تخدام نريوی اكر را ابال بربد و رسمايهگذاری را
ارتقا دهد .اما نريوهایی وجود دارند (مث ًال صاحبان رسمايۀ پویل) ره در موقعيیت
هستند ره بتوانند جلوی س ياستهای دولت را بگريند .آچنه ره اين طبقه اجنام
میدهد آن است ره بر رس جحم ،ماكن ،زمان و نوع فرايندهای مبادهلای ره
قرار است واقع شود ،تصممي میگريد .از اين ديدگاه ،قدرت س يایس طبقۀ
رسمايهدار در َاعامل س يایس اعضای آن نيست (مثل ِاعامل قدرت و نفوذ در
فرآيند تصمميگريی) ،بلکه در آن دس ته از َاعامل اقتصادی هنفته است ره
اعضای اين طبقه از اجنام آن خودداری میرنند (مث ًال اگر از اجنام مبادهل از
طريق خريد نريوی اكر و رسمايهگذاری خودداری رنند).
مشلك دولت ،سازش دادن میان چهار عنرص سازندۀ رشايط ابزتوليد
انباشت و تثبیت شلك اكالیی (ره بر مهۀ روابط اجامتع س يطره پيدا کرده
است) ای ارزش توليدی است .وقیت حبران رخ میدهد ،ابزار گرایش به
احنصار پيدا میرند و ترکيب ارگانيک رسمايه افزایش میایبد و بنابراين بياكری
به مس ئهلای حاد تبديل میشود .اب احنصار ،رشد خودخبود رسمايه ،بيشرت و
بيشرت مرشوط به پروژههای عظمي رسمايهگذاری ،هزينههای عظمي رسمايه
) (Capital Outlaysو هزينههای معومی اجامتعی (Social Overhead
) Costمیشود .حتت چنني رشايطی ،اب عدم اس تفادۀ اكمل از رسمايه و فقدان
حمل رسمايهگذاری مواجه هستمي .دولت ابيد رسمايه را اجامتعی رند و
هزينههای معومی اجامتعی را افزایش دهد ات رسمايهگذاری افزایش پيدا رند ،و
در عني حال ابيد بميۀ بياكری به اكرگران بپردازد و آانن را آموزش دهد ات
قابليت برای اس تخدام شدن پيدا رنند .مهۀ اينها ابعث میشود ره فشارهای
مایل عظميی بر دولت وارد شود .منبع واقعی مشالکت مایل ،در عدم تقارن بني
اجامتعیشدن رسمايه و هزينههای معومی اجامتعی دولت و اس مترار مالکیت
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خصویص سود ،هنفته است (Barrow, 1993: 109; Oconnor, 1973:
).83
اكِف اكر و رسمايه
به عالوه از نقطهنظر انباشت ،هر چه نبود اش تغال ِ
هتديدرنندهتر ابشد ،حقوق رفاهی ،بيشرت و بيشرت به عنوان حقوق قانوین
بياكری ش ناخته میشود .وجود اكرگران سازمانایفته ابعث میشود ره وجود
سطح ابالیی از بياكری ،برای مرشوعيت دولت هتديدرنندهتر ابشد.
دخالتهای دولت برای حل مبارزات طبقایت ره به منظور تضمني مرشوعيت
دولت اجنام میپذيرد ،مشلك بياكری را بس يار جدیتر میسازد و از اين رو
مرشوعيت دولت را اب مشلك مواجه میسازد .در نتیجه دولت ،بس يار بيشرت
از گذش ته ،نسبت به اناكمی در اكالیی شدن نريوی اكر حساستر میشود.
نتیجه آنکه فشار مایل بر دولت ،به عالوۀ هتديد مرشوعيت به علت خطر
اكرگران بياكر و متشلك ،ابعث میشود ره حبران اقتصادی از طريق حضور
فراگري دولت در فرآيند انباشت ،به حبران س يایس تبديل شود .مهچنان ره
دولت سعی میرند انباشت رسمايه را به نفع منافع هنادين خودش تضمني منايد،
تضادهای فرآيند انباشت خصویص تبديل به حبرانهای س يایس میشود .و هر
چه دولت مداخلۀ خودش را در فرآيند مبادهل بيشرت هنادينه منايد ،نقش
مداخهلگرااینۀ آن حساستر میشود.
حمدوديت ديگر دولت رسمايهداری ره نسبت به معلکرد آن داخیل حمسوب
میشود ،عدم اماكن تبديل دولت به رسمايهداری مجعی ايدهآل (برای هدايت
انباشت رسمايه) ،به علت مشالکت ساختاری برانمهريزی ممتررز و
بوروکراتيک برای ابزتوليد رسمايه است.
به منظور حتليل اينکه چرا چنني است ،ابيد درابرۀ اسرتاتژیهایی حبث
منود ره س ياستهای دولیت به وس يلۀ آهنا ،بني عنارص سازندۀ رشايط ابزتوليد،
سازش اجیاد میرنندُ .افه اين اسرتاتژیها را اسرتاتژیهای توزيعی و توليدی
میانمد .او میگويد توزيع ش يوۀ فعاليت دولت رسمايهداری برای اجیاد و حفظ
رشايط انباشت ،به ش يوهای اقتدارگرااینه است .منابع و قدرتهایی ره ذات آن
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متعلق به دولت و در اختيار آن است ،ختصيص داده میشوند .چنني
قدرتهایی عبارتند از حق مالياتگريی و هزينه کردن و قانونگذاری و اجرای
آهنا .اينها حقوق قانوین و قدرتهایی است ره به دولت (به وس يلۀ قانون
اسایس و ای هر مدرک قانوین ديگر ره قرارداد اجامتعی را تشکیل میدهد)
اعطا شده است .حامكيت دولت ،جماز به ختصيص منابع و قدرت به حلاظ
س يایس است .بنابراين قدرت س يایس تنها معيار ختصيص است (Bell,
) .1978: 226به عبارت ديگر در اسرتاتژیهای توزيعی س يایس ،دولت
رشايط تداوم انباشت رسمايه را از نظر س يایس اب اكربرد قدرت س يایس تضمني
میرند؛ وضع ماليات ،اختاذ س ياستهای پویل و مایل و قانونگذاری،
ابزارهای معدۀ اين اسرتاتژی هستند ).(Barrow, 1993: 109
فعاليت توليدی دولت ،مس تلزم چزيی متفاوت از ختصيص منابع و ِ
قدرت
حتت رنرتل دولت است .عالوه بر چارچوب توليد و انباشت ره دولت آن را
سازمان داده است ،بریخ هنادهای فزييکی در فرآيند توليد نزي به منظور حفظ
انباشت رضوری است .هنگامی ره رشايط توليد خصویص به گونهای است
ره رسمايهداران منیتوانند ارزش اكمل حمصول را اس تخراج منايند ،اسرتاتژی
توليدی رضوری میشود .نتیجۀ حاصهل از اين موقعيت آن است ره
رسمايهداران خصویص ،در توليد اكالهایی ره انباشت ديگر رسمايهداران به آن
بس تگی دارند ،اناكم میمانند )( (Carnoy, 1984: 136در اقتصاد
نئوالكس يک از اين معضل اب اصطالح اقتصاد خاریج (External
) Economicsانم میبرند).
به طور خالصه ،س ياستهای توليدی وقیت رضورت میایبند ره طبقۀ
رسمايهدار نتواند رشايط استامثر و انباشت رسمايه را به حنو اكمل تأمني رند.
يعین نتواند ارزش اكمل حمصول را اس تخراج منايد؛ اين به معنای عدم توليد
رسمايه است (بشرييه .)37 :0373 ،اسرتاتژی ای س ياست توليدی ،مس تلزم
دخالت عيین حکومت در فرآيند توليد به منظور حفظ روند انباشت رسمايه
است .دولت از طريق س ياستهای توليدی ،نقصان و مكبود در رسمايۀ متغري
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و اثبت را جربان منوده و بدين وس يهل از نظام ابزاری پش تيباین میرند
).(Carnoy, 1984: 137-138
به نظر ُافه ،قواعد تصمميگريی ره دولت اب آن اسرتاتژیهای توليدی و
ختصيیص را به اكر میگريد ،فرق میرند .قواعد تصمميگريی برای اسرتاتژیهای
توزيعی ،مس تقمي از س ياست انیش میشوند ) .(Keane, 1978: 58يعین
اسرتاتژی توزيعی ،مبتین بر قواعد و روشهای بوروکراتيک است .به عبارت
ديگر ،رهمنودها در اين مورد ره چگونه ابيد ختصيص داد ،از روابط قدرت
انیش از فرآيند س يایس ،مش تق میشود .اما اسرتاتژیهای توليدی ،مبتین بر
قواعد مشخیص نيست .قواعد ختصيص از س ياست میآيد ،اما قواعد توليد
مشخص نيست و روند معل مشخیص وجود ندارد .مجموعۀ ديگری از قواعد
تصمميگريی الزامی است ات س ياستها را تعيني منايد .به نظر ُافه ،ش يوۀ
بوروکراتيک معل دس تگاه دولت ره برای ِاعامل اسرتاتژی ختصيص مناسب
است ،هيچ گونه تناس یب اب فعاليت و اسرتاتژی توليدی دولت ندارد
).(Carnoy, 1984: 138
در واقع افه بيان میدارد ره در امر توليد ،هدف ،مزيان ،ش يوۀ توليد و
حنوۀ تأمني منابع مایل را منیتوان اتبع منطق و مقتضيات و سلطۀ بوروکراتيک
ساخت .س ياستگذاری و فعاليت توليدیِ دولت رسمايهداری نيازمند
چارچوب معیل ديگری به جز چارچوبهای بوروکراتيک استُ .افه برخالف
نظر وبر درابرۀ اكرآمدی عایل ساختار بوروکرایس ،عقیده دارد بوروکرایس در
اين زمینه اناكرآمد است .پس راه حل چيست؟ ُافه در اين زمینه از دو راه حل
خسن میگويد:
يکی آنکه دولت میتواند به ساختار هدمفند–عقالین و ای به ساختاری ره
مبتین بر تعارض و اجامع دموکراتيک است ،تبديل شود .ساختار هرنمند–
هدمفند ،دس تگاههای دولت را (در رويههای داخیلشان) به ساختار توليد
خصویص تبديل میرند .يعین آنکه دولت در زمینۀ فعاليتهای توليدیِ خود،
شلك و چارچوب يک بنگاه اقتصادی را پيدا میرند .مشلك در اين مورد آن
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است ره انتخاب اهداف توليدی در توليد صنعیت ،حتت تأثري نريوهای ابزاری
صورت میگريد و چنني سازواكرهایی در مورد انتخاب اهداف توليد دولیت،
وجود ندارد .تنوع نيازها و منافعی ره در حميط فعاليت دولیت پديدار میشوند
متناقض است و دولت در شلك رسمايهداریاش ،قادر به حتميل تعريف
خودش از اهداف نيست )ُ .(Carnoy, 1984:138افه نتیجه میگريد ره موانع
عقالنيت ابزاری طوری هستند ره پذيرش اين اصل را منیتوان به عنوان راه
حل اكِف و اكرآمد برای معضالت ساختاری دولت رسمايهداری و سازمان
داخیل آن در نظر گرفت (بشرييه.)37 :0373 ،
دومني راه حل به نظر ُافه آن است ره دولت به نظام دموکراتيک بس يار
انممتررزی از اجامع و منازعه بدل شود و فرآيند توليد به وس يلۀ اين نظام
انممتررز تنظمي گردد .دروندادها و بروندادها را ارابب رجوع دولت و
درایفترنندگان مزاایی دولیت تعيني میرنند .در اين حالت ،وجود متايز میان
س ياست و اداره و دولت و جامعه نفی میشود .البته اب چنني راه حیل ،برای
دولت بس يار مشلك خواهد بود ره به عنوان يک دولت رسمايهداری معل
رند .در اين حالت ،متررز الزم در فرآيند س ياستگذاری و تصمميگريی
دس تخوش فشارهای دموکراتيک گوانگون از هر سو میشود؛ اين امر اب
اكرکردهای دولت در يک جامعۀ رسمايهداری مهخواین ندارد .به نظر ُافه
پذيرش تعارض و اجامع اجامتعی ،به عنوان پايهای برای س ياست توليد ،ابعث
افزایش روزافزون تقاضاها میشود ره اب وجود حمدوديتهای مایل و هنادين
دولت رسمايهداری ،ارضاء آهنا مقدور نيست .خبشی از مشلك دولت
رسمايهداری ،در سازش دادن بني چهار عنرص سازندۀ رشايط انباشت ،آن
است ره چطور رویش برای س ياست توليدی پيیريزی منايد ره توازین را بني
فعاليتهای دولت و ساختار داخیل دولت اجیاد رند .اب توجه به مشالکت،
دولت قادر نيست اكرويژههای توليدی را ،ره برای حفظ و هببود انباشت الزم
است ،اجنام دهد .دولت رسمايهداری به طور پيوس ته تالش میرند ات
اكرکردهای انباشت و مرشوعيتخبشی را اب مه اجنام دهد ).(Offe, 1975: 139
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دولت رسمايهداری علريمغ کوشش مداوم به منظور اجیاد سازش میان مقتضيات
انباشت رسمايه و مرشوعيت ايدئولوژيک ،مهواره گرفتار «تعدد منطق» ابق
مانده و منیتواند تعارض میان اكرويژهها و چهرههای خمتلف خود را برطرف
ساخته و تعادل نظام را حفظ رند .حفظ مرشوعيت ايدئولوژيک ،مهراه و
مهزمان اب تضمني فرآيند انباشت رسمايه ،انممکن است .به نظر ُافه هيچ دولت
رسمايهداری نتوانس ته میان دو اكرويژۀ متعارض تضمني انباشت رسمايه و تأمني
مرشوعيت ،سازش اجیاد رند .بنابراين دولت رسمايهداری ره مبتین بر
ايدئولوژی دموکراتيک و دس تگاه سلسهلمراتب بوروکراتيک است ،مهواره
دچار تعاریض گريزانپذير است و قادر به حل حبرانهایش نيست .برانمهريزی
بوروکراتيک به وس يهل چنني دولیت حدودی دارد و اين حدود را مزيان و شدت
مبارزۀ طبقایت تعيني میرند ).(Carnoy, 1984: 138-139
نتیجه
پژوهش حارض در تالش بود به برریس حبران دولت رفاهی رسمايهداری بر
اساس حتليیل از نظريۀ الكوس افه در اين زمینه بپردازد .ذلا بر آن بود ات به اين
پرسش اصیل پاخس دهد ره چرا دولت رفاهی رسمايهداری در مغربزمني از
ديدگاه الكوس افه اب حبران مواجه میشود؟ برای پاخس به اين پرسش ابتدا در
خبش روشش نایس حتليل نظامها ،بيان شد نظام رسمايهداری از سه خردهنظام
به مه مرتبط و خودخمتار س يایس ،اجامتعیکردن و اقتصادی تشکیل شده و هر
ردام دارای هنادهایی هستند .بني اين سه خردهنظام دو نوع رابطۀ تبعيت مثبت
و منفی وجود دارد .متايز بني تبعيت مثبت و منفی در  9مرحهل از حتول
رسمايهداری نشان داده شده است .گر چه نظام به خردهنظامهایی تقس مي شده
است اما آن را به عنوان يک لک ابيد در نظر گرفت .واقعيت مافوق نظام آن
است ره سازواكرهای اكرکرد حفظ انباشت نتوانند تضادهای دروین اسایس

 072فصلنامه دولت پژوهی

ش يوۀ توليد رسمايهداری را رسکوب منايند .رشد اترخيی تضادهای دروین موجب
میشود تضادها به صورت يک حبران درک شوند.
در خبش نقطۀ عزميت در روشش نایس حتليل نظامها ،بيان شد ره هدف
فهم شکستهای فزايندۀ فعاليتهای دولت ،به دليل تضادهای رو به رشد
درون نظام رسمايهداری است .سپس به حبث قدرت نظام و ابزار اكر در
جامعۀ رسمايهداری اشاره شد .از نظر افه فرايند صنعیتشدن ،موجب شده
سازمان اكر ماقبل رسمايهداری تغيري ایبد .ابتدا اكرگران به اكرگران منفعل و
سپس به اكرگران صنعیت تبديل شدند ره اكرشان را در ابزار میفروختند.
شدن فعال در اين مرحهل قرار میگريد .ساختار انمتقارن ابزار اكر و
پرولتاراییی ِ
رسمايهداری ،وضعيت چانهزین انبرابری بني اكرگران و رسمايهداران را برقرار
میرند .مهچنني مشخص شد از نظر افه دولت ابيد ابزار اكر را تشکیل و آن
را حفظ منايد؛ وی اين مداخهل را س ياست اجامتعی میداند .مشوقهای
س ياست اجامتعی ،ويژگی رسمايهگذاری متأخر بوده و مرجع افه از مفهوم
دولت رفاهی است.
سپس به حبث پريامون نظريۀ افه در مورد دولت در رسمايهداری متأخر
پرداخته شد .به نظر وی دولت مرکب از دس تگاههای هنادين ،سازمان های
بوروکراتيک و قواعد و هنجارهای رمسی و غري رمسی است ،ره حوزههای
معومی و خصویص جامعه را تشکیل داده و تنظمي میرند .افه عالوه بر تأکيد بر
اس تقالل نس یب دولت به نقش مداخهلگرانۀ دولت در اقتصاد نزي توجه دارد .در
حبث ماهيت طبقایت دولت ،افه نظريههای ابزارگرایی و ساختارگرایی را رد
میمنايد .از ديدگاه افه ،تنوع منافع رسمايه در رقابت میان آهنا مانع از آن
میشود ره منافع طبقۀ مسلط به صورت درست در س ياستهای دولیت
ابزاتب ایبد .در خبش تعريف مفهوم دولت رسمايهداری ،عنرص مررزی ،ويژگی
ساختاری دولت نيست بلکه راهی است ره از طريق آن دولت اب فرايند
انباشت ،مرتبط و وابس ته میشود.
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خبشهای ديگر پژوهش حارض به برریس گرایشهای حبراین دولت رفاهی،
حبران مایل دولت ،حبران عقالنيت و مرشوعيتخبشی و حبران انگزيش
پرداخته است .در پااین بيان شده است حبران هنگامی پديد میآيد ره
مشالکیت در فرايند انباشت رسمايه به وجود آيد .به عباریت صاحبان رسمايۀ
مایل ،آن را در فرايند توليد رصف نکنند و رسمايهگذاری خصویص نقصان
ایبد .مه چنني در حوزۀ مرشوعيت ايدئولوژيک نزي ممکن است حبران بروز
منايد .آن هنگامی است ره نيازها از طريق فرايند مبادهل رفع نشده و
س ياستهای توزيعی و رفاهی در جلب مرشوعيت برای دولت اب شکست
مواجه گردد .در هنايت بيان شد ره از نظر افه دولت رسمايهداری تالش
میرند ات بني اكرکردهای انباشت و مرشوعيتخبشی سازش اجیاد منايد؛ اما
مهواره گرفتار تعدد منطق ابق مانده و منیتواند تعادل نظام را حفظ رند.
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