
 

 

 

 افهداری: حتليیل بر ديدگاه الكوس حبران دولت رفاهی رسمايه

 1عباس کشاورز شکری

 (22/3/49اترخی تصويب:   -43/ 07/0)اترخی درایفت:

 چکیده

زمني از داری در مغربسوال اصیل اين مقاهل آ ن است ره چرا دولت رفاهی رسمايه 

شود؟ روش به اكر رفته در اين مقاهل حتليل اس نادی ديدگاه الكوس افه اب حبران مواجه می

پردازان مطرح در اين حوزه برای الكوس افه و نظريه است و ذلا از رتب و مقاالت

های توضيح نظرات وی اس تفاده شده است. از ديدگاه الكوس افه، برخالف ديدگاه

زمني از اس تقالل نس یب داری در مغربساختارگرااینه و ابزارگرااینه، دولت رفاهی رسمايه

ر فرآ يند انباشت برخوردار است و به صورت داوری مس تقل در مبارزات طبقایت د

سازد. به شود. ویل اكرکردهای متعارض اين دولت، آ ن را دچار حبران میرسمايه ظاهر می

اين ترتيب دولت از يک سو نبايد در فرآ يند انباشت رسمايه دخالت رند، اما در عني 

حال ابيد فرآ يند انباشت را تضمني رند و به تقاضاهای طبقات بورژوازی پاخس گويد. 

های عظمي بوروکرایس دولت را از فرآ يند انباشت تأ مني منايد و ذلا ولت ابيد هزينهمهچنني د

به فرآ يند انباشت وابس ته است. اما از سوی ديگر دولت برای جلب رضايت طبقات 

های رفاهی و توزيعی در پيش گريد و اكرکرد تضمني انباشت فرودست ابيد س ياست

مرشوعيتش حفظ شود. چون اين اكرکردها اب مه  رسمايۀ خود را اناكر و استتار منايد ات

 شود.متعارض هستند، ذلا دولت رفاهی اب حبران مواجه می

 نظريۀ الكوس افه، حبران دولت، دولت رفاهی. ها:لکيدواژه
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 مقدمه

داری دچار پردازاین است ره عقیده دارد نظام رسمايهالكوس افه جزو نظريه

هایی ره هر ی از آ هنا ندارد. اين نظر اب حبرانهایی ذایت است ره راه فرارحبران

شود. گريد تقويت میداری را میهای رسمايهاز چند گاه گريبان دولت

را اب چالش مواجه   هارنند و اين نظامهایی ره هر چند دهه رس ابز میحبران

ها، حبران دهۀ یس میالدی در آ مرياك و تريِن اين حبرانرنند. از مجهل همممی

وپا بود ره نزديک بود اقتصاد اين کشورها را ورشکس ته و مضمحل منايد. ار 

در اين حبران رکودی بزرگ شلك گرفت ره ابعاد گسرتدۀ آ ن اایالت متحده و 

اروپا را فلج کرد. ابر دوم، رکود عظميی در دهۀ هفتاد میالدی اتفاق افتاد و  

هایش ات به حال نزي در اقتصاد هجان بود ره پيامد 2113آ خرين ابر رکود سال 

 قابل مشاهده است.

های مقطعی و کواته داری هر چند سال يک ابر دچار حبراناقتصاد رسمايه

هایی مهچون اكهش ای افزایش ارزش تواند آ هنا را اب ش يوهشود ره مینزي می

پول، فروش اوراق مشارکت، اجیاد اش تغال، و اعطای وام،  مديريت و رنرتل 

ها و رکودهای بزرگ ره بعضًا داری در برخورد اب حبرانمايهرند. اما نظام رس 

شوند دچار مشلكی بزرگ است ره ات به حال رکودهای تورمی حمسوب می

 حیل هنایی برای حل آ هنا پيدا رند.نتوانس ته راه

پرداز پسامارکسيست است، چنني نظر متفکراین مهچون افه ره يک نظريهبه

تواند آ هنا را حل داری منیداری اند و نظام رسمايههایی ذایت نظام رسمايهحبران

هایی به پردازان پسامارکسيست اعتقاد داشتند حمدوديت. افه و ديگر نظريهمنايد

های دولت حتميل وس يلۀ تضادهای فرايند انباشت رسمايه، بر س ياست

شوند و دولت موفق خنواهد شد منازعات اسایس حاصل از اين فرايند را می

د. فرض اصیل نظريۀ پسامارکسيس یت آ ن است ره به رمغ مساعی خنبگان رفع رن

دولیت، دولت اكرایی خود را، در حفظ انباشت رسمايه ای در دخالت به منظور 

های دهد. برخالف رهيافتداری، از دست میرفع منازعات جوامع رسمايه

یت ارائۀ ديگر، نظري ابزارگرایی و ساختارگرایی، هدف نظری حتليل پسامارکسيس 
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های داری است ره بتواند حمدوديتای در مورد دولت رسمايهنظريه

 . (Barrow, 1993:96)داری را تشخيص دهد س ياس تگذاری دولت رسمايه

رننده و های سازواكرهای حفظها و حمدوديتافه در نظريۀ خود نقصان

ی مديريت رند. دولت از اين سازواكرها، برارننده را برریس و حتليل میحتکمي

رند. بنابراين پسامارکسيسم اب توضيح اين سازواكرها، در حبران اس تفاده می

دهد. در حاليکه ابزارگرااین و حقیقت حبراِن مديريت حبران را توضيح می

ساختارگرااین در پيی توضيح خوِد سازواكرها هستند و در مورد حبراِن مديريت 

صان و حمدوديت هستند، توضيحی حبران و اينکه خوِد اين سازواكرها دچار نق

های قبیل آ ن است ره دهند. بنابراين تفاوت اين رهيافت جديد اب رهيافتمنی

بندی، داری متأ خر را مفهومهای حبراین جوامع رسمايهقادر است گرایش

های قبیل را اب بيین و تبيني رند. افه تفاوت بني رهيافت جديد و رهيافتپيش

 هد:داين عبارات توضيح می

رنندۀ نظام، ای بريون از نظام و ختريببرای درک حبران به مثابه واقعه»

تأ کيد شود. نقطۀ عزميت  (Sporadic Crisis)گاه بهابيد بر مفهوم حبراِن گاه

ابر، ها معيق، فاجعهگاه اين تصور است ره حبرانبهمفهوم حبراِن گاه

گريی حتت يب فرايند تصمميبيین هستند؛ بدين ترت پيشانگزي و غري قابلشگفت

ها ایبد. رهيافت جايگزين، حبرانرشايط خست زماین )دورۀ حبران( رضورت می

تِر سازواكرهایی ره وقايع را توليد را نه در سطح وقايع بلکه در سطح عام

گريند. اين تعريف، برداش یت فرآ يندی از حبران دارد. رنند، در نظر میمی

رننده اب آ هنا توان اب گرایشایت خنیثرشد هستند ره میها، گرایشایت رو به حبران

ای ابر ره ریشهای به عنوان وقايعی فاجعهمقابهل کرد. چنني گرایشات حبراین

 . (Offe, 1984: 36-38)« شوندتصادِف دارند تلقی منی

 ها  ش نایس حتليل نظامروش

أ خر را به هبرتين داری متپردازاین مانند افه، هابرماس و گرتس، رسمايهنظريه

صورت در قالب مفهوم يک نظام درآ ورده اند. در اين ديدگاه نظام 
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نظاِم به مه مرتبط و به نسبت خودخمتار داری متشلك از سه خردهرسمايه

های اقتصادی، س يایس و اجامتعی کردن )نگاه رنيد به شلك نظاماست: خرده

0-2  .) 

ته به خود هستند. هنادهای ها دارای هنادهای وابس  نظامهريک از خرده

نظاِم اقتصادی عبارتند از: مناس بات توليدی میان طبقات در اكرخاجنات و خرده

های صنعیت و مناس بات مبادهل میان خريداران و فروش ندگان در ابزار. اكرگاه

نظاِم اجامتعی کردن، عبارتند از: خانواده، هنادهای آ موزیش، دين هنادهای خرده

های واضعِ نظام و هنادهای وابس ته به آ ن، ارزشاز اين خردهو فرهنگ. افراد 

نظاِم س يایس نزي عبارتند از: هنادهای رنند. هنادهای خردههنجارها را اخذ می

 ,Barrow)دهند هایی ره دولت رفاهی را تشکیل میس يایس و س ياست

1993:97). 

لزامات هایی ره برای متوازن کردن انظر ُافه موفقیت ای شکست تالشبه

ها بس تگی نظامگريد به پيوندها و متايزات اين خردهمتناقض نظام صورت می

 دارد. 

توان تشخيص داد. يک نظام فوق، دو نوع رابطه را میبني سه نوع خرده

ای بني است. يعین رابطه (Positive Subordination)رابطه، تبعيت مثبت 

ری ره در آ ن، دو نظام ادا–نظام اقتصادی و نظام هنجاری و نظام س يایس

رشايط معلکرد اصل ای ساختارمند شده اند ره قاطعانه پيشآ خری به گونه

سازماین مسلط و قلمروی اقتصاد را )ره به وس يلۀ آ ن اصل مسلط تعيني شده 

آ ورند و در آ ن مؤثرند. ويژگی مشخص رابطۀ اند( به طور مثبت به وجود می

هنجاری و س يایس اب فرآ يندهای های تبعيت مثبت، انطباق حمتوای نظام

 دهند. ها خود را اب آ ن فرآ يندها تطبيق میاقتصادی است؛ اين نظام

های نظامنظام بريون از قلمروی مبادهل )يعین خردهتبعيت منفِی دو خرده

اداری(، ابيد از اولني نوع تبعيت يعین تبعيت مثبت مامتيز –هنجاری و س يایس

های قدرت دولیت و ايدئولوژيکی به حنوی نظامشود. در اين مورد دوم، خرده
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شوند ره آ هنا از اين نظام دارانه مربوط مینظام اقتصادِی رسمايهبه خرده

شوند. اما به طور اسایس در اقتصادی جمزا و از سوی اين نظام حمدود می

تواانیی معل اقتصادی، مؤثر و سهمي نيستند. تبعيت منفی موفق، متشلك از 

هایی مرویی است ره مبادهل، آ ن را در برابر رسريزها و مداخهلحفاظت از قل

های س يایس و هنجاری هستند. نظامتنظمي کرده ره پيامدهای ممکن حتول خرده

شوند داری انیش میاز حتوالت رسمايه (Overlaps)ای ره اين رسريزها ش يوه

های يژهدهد توليد اكرودر زير حبث شده است: آ چنه در تبعيت مثبت روی می

ممكل است. در مقابل، در تبعيت منفی، تسلط نظام اقتصادی بر دو 

های مربوطه را بتوان نظام ديگر، بس تگی به اين دارد ره مرزهای بني نظامخرده

های به حنوی تثبیت کرد ره نظام اقتصادی قادر ابشد جلوی مداخلۀ نظام

ی خود بگريد. طبق قدرت دولیت و هنجاری را در قلمروی توزيع و توليد اكال

توان فرآ يندهایی را مس تعد حبران توصيف کرد ره در آ هنا اين مالحظات، می

. (Offe, 1984: 39)متايز میان نظام اقتصادی از دو نظام ديگر مشلك ابشد 

)يعین در نظام اقتصادی مداخهل صورت پذيرد و به اين ترتيب اصل تبعيت 

 منفی نقض شود(.
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 نظام و روابط متقابل بني آ هنا  : سه خرده2-0شلك

(Offe, 1993, P. 52) 

 نظام

 ی(بخش تیمشروع)

 یجارهن

 

 نظام

 یاقتصاد

 

 

 

  نظام

 ی اسیس

 یادار

 

 دولت خدمات

ی رفاه  

ی اتودهی وفادار  

  یمیتنظ خدمات

ی مالی نهادها درون  



 

 

توان در يک مدل مرحهل به مرحهل از متايز بني تبعيت مثبت و منفی را می

داری نشان داد. در مرحلۀ اول مبادالت ابزار بني مالاكن اكالها حتول رسمايه

شود. در اينجا معضل متايز و مهبس تگی متقابل شدن، میجامتعیموجب فرآ يند ا

ها و مهبس تگی منايد )يعین متايز میان نظامبني عنارص نظام اجامتعی رخ می

شود: اول، شدن اب سه معيار تعيني میها به مه(. فرآ يند اجامتعیمتقابل نظام

ث مسدود شدن خود ابعشود. دوم، اجامتعیشدن میمبادهل موجب اجامتعی

تواند جلوی اين مسدود کردن را شود. سوم، خوِد مبادهل منیکردن مبادهل می

توان اب اين معضل مواجه شد: معضل تضاد بگريد. يعین اب فرآ يندهای ابزار منی

های رنارِی بني ختصيص خصویص و توليد اجامتعی. پس )در مرحلۀ دوم( نظام

های ارد معل شوند. ذلا اين نظامنظام اقتصادی ابيد برای مقابهل اب معضل و 

س يایس و هنجاری هستند ابيد از اس تقالل -های اداریرناری ره شامل نظام

مند شوند. پس رسمايه نياز به نظارت و راهامنیِی يک نظام اداری و هبره

س يایِس متايزایفته دارد. به اين دليل ره فرآ يند مبادهل به مقررات اجباری و 

شود. دولت اجتناب میغري قابل« مس تقل شدن»فرآ يند  آ ور نياز دارد،الزام

ای ره مه جلوی شدن را جربان رند، به گونهداری ابيد فرآ يند اجامتعیرسمايه

انباشت گرفته نشود و مه مناس بات ختصيص خصویِص توليِد اجامتعی شده، 

ای ره خوِد نقض نگردد. دولت مناس بات رسمايه را در مقابل رشط اجامتعی

ای رند. بنابراين دولت اكرکردهای دوگانهآ ورد حمافظت میه به وجود میرسماي

از مداخهل و عدم مداخهل دارد. قدرت دولت ره از الزامات متناقض تبعيت 

تواند اسرتاتژهیای خودش را از طريق اجامع شهروندان ای از طريق رند، منیمی

تواند تنها به منابع ر منیگساالران تعيني رند. اين قدرِت مداخهلحماس بات ديوان

های رقابیت خودش متکی ابشد، زيرا دامئ در خطر تسلمي شدن در برابر حرکت

ای های منفرد و از دست رفنت اس تقاللش قرار دارد. ذلا دولت ابيد پايهرسمايه

برای مرشوعيت خودش فرامه آ ورد. به اين ترتيب به خاطر اس تقالل نظام 

نزي ابيد از رابطۀ تبعيت مثبت )از نظام س يایس، نظام هنجاری -اداری
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س يایس را برای -اقتصادی( آ زاد ابشد، به حنوی ره بتواند نياز نظام اداری

 مرشوعيت ارضاء منايد. 

های غري اقتصادی و اصول نظامدر مرحلۀ سوم، اس تقالل خرده

آ يد، معضل مرزبندی بني ای ره به مهراه اين اس تقالل به وجود میرنندهتنظمي

ها از مه مس تقل اند و نظامآ ورد. چرا ره خردهها را به وجود مینظامردهخ

ها از مه مشخص سازند. اين شود مرزهایشان را اب ديگر نظامموجب می

دارانه است ره معضل مرزبندی را شدن توليد رسمايهماهيت متناقِض اجامتعی

رند ا اجامتعی میآ ورد. چرا ره رسمايه برای سود بيشرت، توليد ر به وجود می

گردد شدن توليد موجب میسازد. اما اجامتعیویل ختصيص را خصویص می

های غري اقتصادی مس تقل شوند نظامبرای حفظ اصل مبادهل و انباشت، خرده

نظام اقتصادی دخالت رنند؛ ذلا اس تقالل نزي موجب مرزبندی و در اكر خرده

رنندۀ يک رسی اصول نظارت شود. اصل مبادهل برای حفظ خود احتياج بهمی

خاریج )اصول مكکی( دارد، ویل گسرتش بيش از حِد اين مقررات خود ابعث 

هتديد اصل مبادهل است. از اين رو گرایشات کورپوراتيس یت 

(Corporatismو رشکت ) گرااینه برای خصویص سازی جمدد، مدام

را خنیث  دارانۀ دولیت برای رفنت به سوی مقررات هجاینگرایشات رسمايه

سازد. از ديدگاه معضل مرزبندی، مهۀ فرآ يندها مس تعد حبران و مانع توازن می

 بني سازواكرهای تبعيت مثبت و منفی هستند. 

های حبران اقتصادی برای حتليل فرآ يندهای مس تعد )مرحلۀ چهارم( نظريه

 های مربوط به جلوگريی از اجیاد ارزشحبران، اناكِف هستند. زيرا فقط حبران

شوند هایی ره به معضل مرزبندی مربوط میدهند و حبرانافزوده را توضيح می

رننده )ره ها در اثر اس تفاده از اصول نظارتدهند. اين حبرانرا توضيح منی

شوند. هر چه شوند( حادث مینسبت به رسمايه و ابزار، خاریج حمسوب می

دۀ خاریج را به اكر داری وادار شود سازواكرهای نظارت رنناقتصاد رسمايه

های داخیِل اين سازواكرهای متجاوز گريد، بيشرت اب معضل بقا در برابر پواییی

هایی تقس مي شده نظامشود. نکتۀ همم آ ن است ره گر چه نظام به خردهمواجه می
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ش ناخیت است، اما نظام به عنوان يک لک و يک وجود هس یت

(Ontological) مش را به مقام هنادها تزنل توان مقاشود، ره منیفرض می

داری سطحی فراگري از گويد ره نظام رسمايهداد. افه در اين مورد می

رنند. واقعيت مافوق اين نظام فقط سازواكرهایی است ره وقايع را توليد می

مشاهده است ره سازواكرهایی ره اكرکرد زماین از حیث جتریب ای عيین قابل

دهند، نتوانند تضادهای درویِن جنام میرا ا (Maintenance)حفظ انباشت 

 داری را رسکوب رنند. اسایِس ش يوۀ توليد رسمايه

به نظر افه، تضاد، گرایشی ذایت در درون يک ش يوۀ توليد خاص، به ختريب 

ها رشطهایی است ره بقای آ ن ش يوۀ توليد، بس ته به هامن پيشرشطآ ن پيش

هایی تضادها در موقعيت».  به عبارت ديگر، (Barrow, 1993: 97)است 

دهنده و نتاجي ش يوۀ خاص توليد شوند ره درگريی بني رشايط تشکیلآ شاكر می

« شودشود و غريممکن رضوری میدهد، ای جایی ره رضوری غريممکن میرخ می

(Offe, 1984: 130-132)   . 

در نتیجه، اين سازواكرهای حفظ نتوانس ته اند تضادها را فرو بنشانند. رشد 

ای حبراین منجر شده و تضاد را به صورت رخيِی اين تضاد دروین به واقعهات

شود نظام به سازد. در اين حالت است ره معلوم میدرک میيک حبران قابل

عنوان يک لک دچار حبران شده و ماهيت لک نظام )جدای از هنادها( خودش 

 سازد. را آ شاكر می

 ها ش نایس حتليل نظامنقطۀ عزميت در روش

ها درابرۀ دولت، نقطۀ عزميت، تصورات فریض درابرۀ در رهيافت حتليل نظام

بندی رابطۀ اكرکردگرااینه میان فعاليت دولت و معضالت ساختارِی شلك

داری( است. در اين رهيافت، هدف مطالعۀ فعاليت دولت اجامتعی )رسمايه

به اكرکردهای  های دولت اب اشاره)مانند ساختارگرایی( عبارت از تبيني س ياست

 .  (Barrow, 1993: 97)ذایت آ هنا است 
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های ها گامی ديگر است و هدفش فهم شکستاب اين وصف، حتليل نظام

های دولت به موجب تضادهای رو به رشد درون نظام فزايندۀ فعاليت

. الكوس افه مس ئلۀ مررزی  (Barrow, 1993: 97)داری استرسمايه

ها، الگوهای سازماندهی و آ ای رويه»رند ره: پسامارکسيسم را چنني مطرح می

سازواكرهای هناديین ره اب وساطت خود، تعادیل پوای را بني قدرت اجامتعی و 

توانند اين اكرکردها را رنند... در معل منیاقتدار س يایس اجیاد و آ ن را حفظ می

 . (Offe, 1984: 6)« اجرا منايند

 قدرت نظام و ابزار اكر  

داری، نظام اقتصادی در جامعۀ رسمايهس، سلطۀ نس یب خردهبه نظر هابرما

چزيی است ره نريوهای متضاد و حمرِک حتول را در رسارس نظام اجیاد 

گويد هدفش ساخنت الگوی مفهومی هناديین است ره آ ن را رند. او میمی

عقالین )يعین نظام اقتصادی( به –های معِل هدمفندنظامتوان اب بسط خردهمی

هجان )يعین س ياست و فرهنگ( به دست داد. ای هنجاری زیستقلمروه

الكوس افه اين نريوهای حمرِک حتول را در ساختار ابزارهای اكر و 

يعین  equalsارزها )سازد. يعین جایی ره مبادلۀ مهداری مشخص میرسمايه

نريوی اكر در ازای دس متزد( در رنار توزيع انبرابر مالکیت )يعین مناس بات 

گويد: ابزار اكر، حمرومیت از . او می(Barrow, 1993: 98)( وجود دارد توليد

گريد: يعین نه فرض میرا به دو معنا پيش (Propertylessness)مالکیت 

ِملِک مالک است و نه خودش مالک است و ذلا شانس تأ مني معاش خود را 

خودش  تواند ملک ديگری شود و نهدر بريون ابزار اكر ندارد. اكرگر نه می

. بدين ترتيب افه تأ کيد دارد ره ابزارهای (Offe, 1984: 52-53)مالک است 

توانند وجود داش ته ابش ند ره اكرگران به داری تنها در صوریت میاكِر رسمايه

دو معنا حمروم از مالکیت ابش ند: اكرگران نه در متلک کیس ابش ند و نه مالک 

 چزيی ابش ند.
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ر فقط در صوریت ميرس است ره اكر آ زاد در مورد اول، وجود ابزارهای اك

و متحرک برای فروش در ابزار اكر، از معرب مبادهل اب دس متزد قابل دسرتیس 

دارد، تکوين ابزار نريوی اكر، ابشد. اب اين وصف هامنطور ره افه نزي اظهار می

داری، دارِی بندگی )بردهنتیجۀ ذایِت رها شدن اكر از صور ماقبل رسمايه

. به نظر او در گذار از نظام (Barrow, 1993: 98)غريه( نيست رسواژ و 

داری، س ياست دولت است ره اكرگران غريمزدی داری به رسمايهماقبل رسمايه

رند. اين فرضيه اين رند و تداوم را حفظ میرا به اكرگران مزدی تبديل می

ر و بس يج زدایی از اكشدن اب سازمانمفروض را در خود دارد ره فرآ يند صنعیت

داری شدن، سازمان اكر ماقبل رسمايهنريو مهراه است. به نظر او فرآ يند صنعیت

داری را بر مه زد. اما اين بدان معنا نيست ره و ش يوۀ معيشت ماقبل رسمايه

بالفاصهل ابزار اكری به وجود آ مد ره در آ ن، اكرگران از اكر خود بيگانه شده 

فروختند(. بلکه اول اكرگران به ر آ ن میبودند )اكرشان را به عنوان اكال د

اكرگران منفعل و سپس به اكرگران صنعیت تبديل شدند ره نريوی اكرشان را در 

فروختند. پرولتاراییی شدِن فعال، مهني مرحهل است. برای تبديل ابزار اكر می

اكرگران منفعل به فعال ابيد به پيامدهای پرولتاراییی شدِن منفعل )يعین 

حمرومیت فزييکی( توجه کرد. تبديل پرولتاراییی شدن منفعل به  گرس نگی و

های دولت فعال به معنای ادغام نريوی اكر در ابزار اكر است. البته س ياست

 ابعث تبديل نريوی اكِر خلعِ مالکیت شده به اكرگر مزدبگري شده است. 

برابر را بني زین انداری، وضعيت چانهبنابراين ساختار انمتقارن ابزار اكر رسمايه

زین بر داران مهواره در مورد چانهرند. رسمايهداران برقرار میاكرگران و رسمايه

رس قراردادهای دس متزد در وضعيت برتری نسبت به اكرگران قرار دارند، زيرا 

ترين ويژگی آ انن مالاكن ابزار توليدند. بدين ترتيب ابزارهای اكر رضوری

دهند. زيرا اين ابزارها ش يوۀ را تشکیل می داریساختارهای جامعۀ رسمايه

آ فرين رنش متقابل هستند، ره به آ رایش به نسبت پايدار و سازگاِر قدرت

 شود. داری منجر میقدرت اجامتعِی درون جوامع رسمايه
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نظام اقتصادی )ره به وس يلۀ ابزار اكر، سازمان ایفته اما به نظر ُافه خرده

وۀ جتزيه است، زيرا نريوی اكر، يک اكال است( دامئ در خطر هتديد ابلق

توان به طور فزييکی آ ن را از نيست. نريوی اكر، اكالیی خیایل است ره منی

اكرگر جدا کرد و ای در فرآ يند مبادهل، حقوق را برای آ ن قائل شد. نريوی اكر و 

تفکیک هستند. در نتیجه هر گونه ابزتوليد گسرتدۀ اكرگر در واقع غري قابل

شدن و مداخلۀ مس متِر نظام اجامتعیوقفۀ خردهنظام اقتصادی، به حاميت یبخرده

تواند به طور روان به نظام س يایس نياز دارد. ابزار اكر در صوریت میخرده

شدن، ساختاری هنجاری را فعاليت خود ادامه دهد ره سازواكرهای اجامتعی

يت داش ته ابشد. حفظ رنند ره در آ ن، تصور اكال بودِن نريوی اكر، مرشوع 

رند و برعکس، منازعۀ طبقایت اما ابزار اكر، خود چنني سازواكرهایی را اجیاد منی

 آ ورد. را به وجود می

شدن نظام اجامتعیای از خردهنظام س يایس ابيد به طور فزايندهبنابراين خرده

ها و زور و اجباری را، ره برای حفظ عدم تقارن حاميت رند و مشوق

زار اكر رضوری است، فرامه آ ورد. بنابراين ُافه اب تکیه بر اثر اوليۀ مبادالت اب

رند ره دولت ابيد فعاالنه در اقتصاد و جامعه مداخهل يوآ خمي هريش تأ کيد می

رند، ات اول ابزار اكر را تشکیل دهد و سپس آ ن را حفظ منايد. افه به اين 

یِل س ياست رند. هدف معمداخالت اب عنوان س ياست اجامتعی اشاره می

اجامتعی برقرار کردن يک اسرتاتژی دولیت برای ادغام نريوی اكر در روابط اكر 

 .   (Barrow, 1993: 98)مزدی است 

، اب رشکت در تشکیل طبقۀ «س ياست اجامتعی»های خاص اين شلك

داری ممکن اكرگر، تصاحب ارزش افزوده را در هر مرحهل از توسعۀ رسمايه

دولت را به طور بس يار « س ياست اجامتعی»اقبل کيزنِی سازند. ُافه صور ممی

آ ورده است  داری سازمان نيافتهرسمايهلکی و اجامیل در صفحات اوليۀ رتاب 

(Offe, 1984: 4-5)تواند اكرکرد حفظ را از . س ياست اجامتعِی دولت می

داری اجنام دهد. برای مثال های گوانگون در مراحل خمتلف توسعۀ رسمايهراه

گريند های حاميیت سنیت را ره جلوی قدرت قهرآ مزي ابزار اكر را میتواند نظاممی
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)نظري نظام اسپید هامنند بريتانيا( از میان بردارد. از سوی ديگر به ويژه اب ظهور 

هایی هبره برده است ره، دموکرایس س يایس، س ياست اجامتعِی دولت از مشوق

های مشارکت اجامتعی(، اكهش ریسکها )برای مثال تأ مني برای افزایش پاداش

ديدگان از اكر( و برای در ابزار اكر )برای مثال پرداخت غرامت به آ سيب

های هایی ره ابزتوليد گسرتدۀ نريوی اكر را از طريق ایرانهپذيرش س ياست

های هبداش یت و هتيۀ مسکن( دولیت )برای مثال آ موزش معومی، مراقبت

های س ياست اجامتعی، . اين آ رایش مشوقرنند، طرایح شده اندتسهيل می

گذاری متأ خر است و مرجع ُافه برای مفهوم دولت رفاهی خصيصۀ رسمايه

 (.2-2. نگاه رنيد به شلك )(Barrow, 1993: 99)است 

 



نظام س يایسخرده     کردن       نظام اجامتعیخرده

مرصف اجامتعی                       

مرشوعيت خبشی

های اجامتعیهزينه

 نظام اقتصادیخرده

(Barrow, 1993, P. 100)داری متأ خر؛ های رسمايه: مدل حتليل نظام2-2شلك 

 مدارس

 خانواده

ی ادار دستگاه

یاسیس احزاب

کار اخالق
ی اجتماعی گذارهیسرما

 قهر

یاجتماع مصرف

ی مالی تقاضاها

ی اتیمال منابع

 کار بازار  دیتول مناسبات  



 

 

 داری متأ خرنظريۀ ُافه در مورد دولت در رسمايه

داری پس از ولت در جامعۀ رسمايهالكوس افه به منظور تبيني نقش فعال د

ای را درابرۀ دولت ارائه داده است. به نظر او جنگ دوم هجاین، نظريه

های بوروکراتيک و قواعد و های هنادين، سازماندولت، مرکب از دس تگاه

های معومی و خصویص جامعه ای است ره حوزههنجارهای رمسی و غري رمسی

حتليل ُافه ره هامهنگ اب نظرهای اوليۀ مارکس رنند. را تشکیل داده و تنظمي می

درابرۀ دولت و تفاسري وبر از رابطۀ بوروکرایس اب جامعه مدین است، بر 

اس تقالل نس یب دولت تأ کيد دارد. بدين ترتيب بوروکرایِس دولیت، داوری 

دارانه هنفته مس تقل در مبارزۀ طبقایت است ره در فرآ يند انباشت رسمايه

های گرااینۀ دولت و ويژگییش از نقش های خمتلف میاجنیاست. تضادهای ان

شوند ره دولت عرصۀ اسایِس حبران مرشوعيت ذایت بوروکرایس، ابعث می

گردد. در ديدگاه س يایس تر میگردد. يعین جایی ره حبران در آ ن حل و ای وخمي

 های دس تگاه اداری دولت و روابطُافه در مورد دولت، مررِز حتليل، اكرويژه

ها است. اما به آ ن اب ابزيگران خمتلف در عرصۀ س يایس منجمهل خود بوروکرات

گرا، حتقیق درابرۀ دولت ابيد از گرا و ای میاجنیهر حال در ديدگاه اش تقاق

ها، متايزات طبقایت، شلك رسمايه، حرکت قميت-حتليل فرايند انباشت رسمايه 

ها و مايه آ غاز شود و اكرويژهو از ساختار متحول رس  -امللیل و غريهنظام بني

 (Carnoy, 1984: 130)های معلکرد دس تگاه دولت از آ ن مش تق گرددش يوه

 . 

دولت ُافه از سطح ابالیی از اس تقالل برخوردار است و او، بر معلکرد 

رند. او مهچنني مانند بوروکرایِس به نسبت مس تقِل دولت، تأ کيد می

گرااین، ولت در اقتصاد توجه دارد. اش تقاقگرانۀ دگرااین به نقش مداخهلاش تقاق

اكرويژۀ بنیادين دولت را، خنیث کردِن گرایش تزنیل نرخ سود و توزيع مازاد بني 

دانستند. ُافه علريمغ آ نکه های خمتلف و نزي بني رسمايه و اكر، میرسمايه
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رند ویل بر مداخالت مس تقمي اقتصادِی دولت ای س يایس را مطرح مینظريه

گرااین و برخالف گرامشی، آ لتورس و پوالنزاس و دارد. اما مانند اش تقاقتأ کيد 

 ايدئولوژيک دولت توجه ندارد. -بند به اكرکردهای رسکوبحیت مییل

اِی های دورهداری، در پاخس به حبراننظر ُافه دولت در جوامع رسمايهبه

د اسایس در ایبد. تضادارانه، حتول میانیش از تضاد اصیل در توليد رسمايه

شدِن توليد )يعین ادغام اكرگران در داری، تضاد بني فرآ يند اجامتعیتوليد رسمايه

فرآ يند توليد به عنوان اكرگران مزدبگري( و مالکیت خصویص )يعین تصاحب 

ها مه نظام اقتصاد داران( است. بر اثر اين حبرانارزش اضاِف از سوی رسمايه

رند، و مه نقش جیاد احنصارات متايل پيدا میشود و به اابزاری دچار حتول می

های ایبد. يعین دولت حالل حبراندولت در تنظمي و هدايت اقتصاد افزایش می

شود. از مهني رو از ديدگاه افه دو موضوع امهيت بنیادين داری میرسمايه

دار مسلط؛ يعین آ نکه چطور دارند: اول، رابطۀ بني دولت و طبقۀ رسمايه

ود ره دولت مه منايندۀ منافع اجامتعی رسمايه ابشد و ابزتوليد شتضمني می

دارانه را اس مترار خبشد، و در عني حال به عنوان مناس بات اجامتعی رسمايه

ها و بني رسمايه و اكر معل رند. دوم، طرف در رقابت میان رسمايهداور یب

ایی را بر تواانیی هدارانه چه حمدوديترضورت ذایِت ابزتوليد روابط توليد رسمايه

 . (Carnoy, 1984: 131)رنددولت برای حل حبران اجیاد می

 ماهيت طبقایت دولت

ُافه در برخورد اب اولني موضوع از دو موضوع فوق )يعین رابطه بني دولت و 

« های نفوذنظريه»طبقۀ مسلط( دو نظريۀ اصیِل ماهيت طبقایِت دولت، يعین 

رند. اول آ نکه به )ساختارگرایی( را، رد می« دهای حتدينظريه»)ابزارگرایی( و 

نظر افه مه نظرایت ابزارگرااینه و مه نظرایت ساختارگرااینه، دولت را هنادی 

اند، ره از خود اراده و ابتاكر معل ندارد و اعامل آ ن به منفعل و متعني پنداش ته

ه آ ن گردد. بنابراين فرض هر دو نظريوس يلۀ طبقات اجامتعِی مسلط تعيني می

شود، به مهني است ره معل دولت )يعین س ياس تگذاری( از خارج تعيني می
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رند. به اين ترتيب دارانه پيدا میدليل س ياست معومی، حمتوایی رسمايه

دار است. به نظر افه های دولت ابزاتب مس تقمي منافع طبقۀ رسمايهس ياست

ی خاص به هاها آ ن است ره منافع خاِص رسمايهفرض هر دوی اين نظريه

شود. اما های دولیت، ره دارای حمتوای منافع طبقایت است، تبديل میس ياست

شود ره منافع از ديدگاه افه، تنوع منافع رسمايه و رقابت میان آ هنا مانع از آ ن می

های دولیت ابزاتب ایبد. از اين طبقۀ مسلط به صورت درست در س ياست

ر هجت منفعت طبقایِت جزیی ديدگاه، هر س ياست خاص دولیت، ممکن است د

هایی تواند منافع لکی يک طبقه را تأ مني رند. س ياستو خاص ابشد، ليکن منی

های آ ن طبقه شود حمصول اعامل سازمانمه ره به نفع طبقۀ مسلط وضع می

 نيست. 

های فوق را درابرۀ مناس بات قدرت به نقد های نظريهدوم، افه مفروض

ی ابزارگرااینه و ساختارگرااینه، ماهيت رابطۀ قدرت هاکشد. به نظر او نظريهمی

ها رند ره برداشت اين نظريهایبند. او اس تدالل میس يایس را به درس یت در منی

از قدرت، ماكنيکی است. برای آ نکه بتوان اثبت کرد رابطۀ قدرت بني دو 

 نظاِم خبش توليد و دولت وجود دارد، ابيد نشان داد ره ساختار دولت وخرده

. اما ُافه میان (Carnoy, 1984: 132)ساختار توليد، حالت ممكل دارند 

دارانه و دولت، از حلاظ ماهيت قدرت، س نخيت و سازمان توليد رسمايه

بيند. سازمان اقتصادی و سازمان س يایس، ماهيت متفاوت و جتانیس منی

ل مس تقیل دارند، نه ساختاری ممكل يکديگر. مهني امر، خود مبنای اس تقال

دهد. اب توجه به اين عدم جتانس نس یب دولت را در نظريۀ افه تشکیل می

توان به درس یت از خصلت داری منیماهوی میان دولت و سازمان توليد رسمايه

خبش دارانۀ دولت خسن گفت. دولت رصفا نريوی سازمانو ماهيت رسمايه

 (. 39: 0373داری نيست )بشرييه، رسمايه
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ها و اعامل دولیت به بقۀ مسلط در آ ن دس ته از س ياستبه نظر ُافه منافع ط 

های ها و سازمانگردد، ره اختاذ آ هنا نتیجۀ اعامل نفوذ گروههبرتين حنو تأ مني می

طبقۀ حامكه نباشد )برخالف ابزارگرایی(. بلکه به موجب فرآ يندهای صوری و 

نب چنان رمسِی سازمان بوروکرایس دولیت اختاذ شده ابشد. اعامل نفوذ از جا

شود، بلکه اب اجیاد تضادها و هایی نه تنها به سود طبقۀ مسلط متام منیگروه

اندازد؛ چرا ره اين اعامل نفوذ، نقش تعارضایت، آ ن منافع را به خطر می

طرف در مبارزۀ طبقایت به زير میاجنيگرااینۀ دولت را به عنوان يک داور یب

د. بدين سان افه به ساخت رنسؤال برده و مرشوعيت دولت را تضعيف می

دهد. به گفتۀ او دولیت در مقابل طبقۀ مسلط، قدر و هبای بيشرتی می

مصلحت دولت در تضمني فرآ يند انباشت است، نه در ائتالف دولت اب 

مند است )ابزارگرااین(. سؤایل ره پيش ای خاص ره به انباشت عالقهطبقه

ن چارچوب نظام س يایس، آ يد آ ن است ره ردام ساختارهای داخیِل درومی

رند؟ و در اثر چه حتقق منافع حاصل از فرآ يند استامثر را تضمني می

سازواكرهایی هامهنگی موجود میان ساخت دولت و منافع طبقۀ مسلط پديد 

های مسلط بر دولت آ يد؟ و چگونه پيشاپيش، موفقیت اعامل نفوذ گروهمی

   (Carnoy, 1984: 133)شود؟ تضمني می

هایی ره دولت از حلاظ اكرکردی به فرآ يند انباشت ها در راهن سؤالپاخس اي

شود، هنفته است. ُافه اين رابطۀ اكرکردی را رسمايه مرتبط و به آ ن وابس ته می

رند: اصل طرد، اصل حفظ، اصل بر اساس چهار اصل حتليیل مشخص می

 خبشی.وابس تگی، اصل مرشوعيت

ل مودل )ابزار توليد( از اقتدار اصل طرد اشاره به جدایی مالکیت اموا

داری دارد. مالکیت خصویِص اموال در مرشوع س يایس در جوامع رسمايه

داری مس تلزم آ ن است ره تصماميت اقتصادی تنها از سوی جامعۀ رسمايه

اشخایص گرفته شود ره مس تقمي مديريت اموال مودل را بر عهده دارند ای مالک 

های اقتصادی از اقتدار س يایس گريی تصمميآ هنا هستند. به اين ترتيب، جدایی
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به اين معناست ره دولت هيچ گونه ارصاری بر دس تور توليد دادن و ای رنرتل 

 بر آ ن را ندارد. 

هایی است ره به طور اكرکردی اب اما اصل طرد تنها مس تلزم رد س ياست

داری يعین مالکیت خصویص و مشارکت در مباین ساختاری اقتصاد رسمايه

رند ره اصل ار اكر، انمتناسب هستند. در نتیجه، ُافه چنني اس تنتاج میابز 

حفظ نزي ابيد به اكر رود ات تضمني رند ره دولت نه تنها اقتدار بلکه قميومیت 

هایی را ره برای انباشت خصویص رضوری است دارا اجیاد و حفظ تشويق

ایبد ره می . اين قميومیت تنها در صوریت حتقق(Barrow, 1993: 100)است 

های مند س ياستسازواكرهای گزينشگِر درون دس تگاه دولت، برای توليد نظام

رنندۀ الزم، معل رند. اول، برای اجنام اكرکرد حفظ، سازواكرهای هامهنگ

(Coordinative Mechanisms)  درون دس تگاه دولت ابيد تضمني رنند ره

های يعین س ياستهای دولت از عقالنيت الزم برخوردار هستند؛ س ياست

رنند. اكررنان گذاری و اش تغال را تشويق میترين سطوح رسمايهدولت مناسب

دار را، در حببوحۀ رقابت دولت ابيد قادر ابش ند ات منافع معومی طبقۀ رسمايه

های دولت ابيد به منافع خاص، ش ناسایی و گزينش رنند. عالوه بر اين دس تگاه

های حفظ، اكس یت نداش ته ابش ند س ياست منظور به اجرا در آ وردن و ادارۀ

های دولت ابيد رنندۀ درون دس تگاهو رفايت رنند. دوم، سازواكرهای رسکوب

دارانه را های غري رسمايهبه طور مهزمان معل رنند؛ و به اين منظور، س ياست

 ره به طور مؤثر در سطح ساختاری نفی نشده اند، حذف منايند. 

های های س ياستگريی و تواانییت تصممياصل وابس تگی آ ن است ره قدر 

آ ن مهواره به موفقیت و تداوم روند انباشت بس تگی دارد. اين امر در وابس تگی 

دولت به افزایش درآ مدهای ماليایت از مهه جای ديگر بيشرت آ شاكر است. 

وابس تگی دولت مدرن به درآ مدهای ماليایت به اين معناست ره هر نفعی ره 

توانند داش ته لیت در ثبات و پيرشفت موقعيت خویش میدولت و اكررنان دو 

ابش ند، تنها در صوریت قابل حصول است ره اب رضورت حفظ انباشت، 

هامهنگ و منطبق ابشد. به عالوه، اين وابس تگِی بنیادين به انباشت، به عنوان 
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رند. زيرا نقض کردن منطق های دولت معل میيک اصل گزينشگر س ياست

رند و حتليل های دولت را به طور مهزمان تضعيف میییانباشت مهۀ تواان

داری ابيد مرشوع نزي برد. ابالخره در دموکرایس س يایس، دولت رسمايهمی

ای را حفظ داری ره روند انباشت استامثرگرانهابشد. به نظر ُافه، دولت رسمايه

های رند، تنها از طريق به اكرگريی سازواكرهای ايدئولوژيکی و سازواكر می

های اكریتواند مرشوعيت کسب رند. سازواكرهایی اختفایی نظري پنهاناختفا می

های حفظ را، در خفاء و خارج از حرمي اداری، اختاذ و اجرای س ياست

رند. سازواكرهای ايدئولوژيکی مبارزۀ طبقایت و رقابت منافع خاص، تسهيل می

برای حصول منافع  رنند ره قدرِت دولتدولت نزي اين تصور را منتقل می

معومی جامعه به عنوان يک لک، سازمان ایفته است، در حایل ره دولت در 

داری رند. در نتیجه دولت رسمايهداری معل میرابطۀ خایص اب انباشت رسمايه

ابيد انفصال و متايز ساختاری بني شلك دموکراتيک خود و اكرکردهای 

 .(Barrow, 1993: 101)اش را حفظ و خمفی رند دارانهرسمايه

 داریمفهوم دولت رسمايه

داری، ابيد داری، ای دولت در جوامع رسمايهقبل از حصبت از دولت رسمايه

های چنني دولیت چيست. اين اكر رصفا اب انم بردن مشخص شود ويژگی

داری وجود داش ته اند )مانند های رسمايههنادهایی ره در مهه ای اررث دولت

گردد. بلکه حق مالکیت تضمني شده و غريه( اجنام منی پارملان، بوروکرایس،

معيار تعريف، از رابطه بني دولت و فرآ يند انباشت گرفته شده است. بنابراين 

های ساختاری يک خبش از در اين تعريف، آ چنه عنرص مررزی است ويژگی

جامعه )يعین دولت( نيست، بلکه راهی است ره از طريق آ ن دولت اب فرآ يند 

 شود. عنارص اين تعريف چهار چزي هستند: مرتبط و به آ ن وابس ته می انباشت

دولت هيچ گونه اقتدار مرشوعی برای دس تور توليد دادن و ای رنرتل بر -0

ره آ زادند، يعین  (Enterprises)هایی آ ن را ندارد. توليد/انباشت در بنگاه

های آ زاد... بنگاهشود. امتياز ويژۀ اين معاف از رنرتل دولیت هستند، اجنام می
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نه تنها توليد چزيهای مفید، بلکه به طور مهزمان، توليد ارزش افزوده و ای سود 

داری عبارتست بنابراين اولني و هممرتين عنرص در تعريف دولت رسمايهاست. 

های خصویص ره انباش یت تواند توليد را در چارچوب بنگاهاز اينکه: دولت منی

رس ند... به اجرا در آ ورد و مهچنني ه نظر منی( بAccumulative)سودآ ور، 

( Accumulativeتواند جلوی توليدی را ره انباش یت )سودآ ور، برعکس، منی

است ... بگريد. دولت و انباشت از مه جدا هستند، اما توليد و انباشت 

 توانند از مه جدا ابش ند. منی

 (Mandate)اما دولت رصفا اقتدار )مرشوع( ندارد، بلکه قميومیت -2

اجیاد و حفظ رشايط انباشت را نزي دارد. سطوح خمتلفی از دقت وجود دارد 

تواند اجنام شود: برای مثال ره در آ ن، اكرکرد اجیاد و حفظ رشايط انباشت، می

هایی از واحدهای رنندۀ فردی، ]سطح[ دس ته]سطح[ واحدهای انباشت

نوان يک لک. مهينطور رننده )صنايع، نوایح(، و ]سطح[ رسمايه به ع انباشت

شوند: هتديدات خمتلفی وجود دارند ره ابعث اجیاد معضالت انباشت می

دارها رننده، هتديدات انیش از غري رسمايههتديدات انیش از واحدهای انباشت

يعین طبقۀ اكرگر، و هتديدات انیش از ابزيگراین ره درگري رفتارهای احنراِف و 

اب توليد منظم ارزش افزوده انمتناسب است.  جرم و ديگر رفتارهایی هستند ره

توان گفت اب توجه به اين منابع گوانگون و سطوح خمتلف هتديدات ابلقوه، می

ره اكرکرد اجیاد و حفظ رشايط انباشت به معنای برقرار کردن رنرتل بر اين 

 وقايع و اماكانت خمرب است. 

ط قدرت دولت داری اين است: روابسومني عنرص تعريف دولت رسمايه-3

گريی آ ن بس تگی به وجود و تداوم فرآ يند انباشت دارد. هر و قدرت تصممي

ها نفعی ره دولت )ای هر نفعی ره اكررنان دس تگاه دولت، و هر نفعی ره شاخه

های گوانگون دولت( در ثبات و توسعۀ خود دارد، )يعین دولت و مؤسسه

اين ثبات و تداوم( تنها از راه احتياج به اين دارد ره ابثبات و متداوم ابشد و 

تواند پيگريی شود. اين وابس تگی هامهنگی دولت اب رضورت حفظ انباشت می

های دولت معل اصیل گزينشگر در س ياست بنیادين به انباشت، به عنوان
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هایی هنفته رند. بدين ترتيب، معيار ثبات انباشت، در منافع و س ياستمی

. به بيان ديگر، انباشت به عنوان ای به انباشت نزننداست ره لطمه

رنندۀ حمتوای فرآ يند رند، اما الزامًا تعينيقدرمتندترين معيار حمدودرننده معل می

 گريی نيست. تصممي

داری را اصول طرد، حفظ و توان اين سه عنرص مفهوم دولت رسمايهمی

 انمید.وابس تگی 

ه مفهوم خبشی ای رضورت مرشوعيت چهارمني عنرص را بمرشوعيت -9

رند. عقیده آ ن است ره تنها اگر دولت داری اضافه میدولت رسمايه

داری از طريق سازواكرهای گوانگون هنادين، تصوير سازمان قدرت را رسمايه

)به مثابه سازماین ره منابع عام و مشرتک جامعه را به عنوان يک لک در بر 

یس برابر به قدرت را گريد( منتقل سازد، و تنها اگر اين دولت اجازۀ دسرتمی

تواند در رابطۀ پذير ابشد، آ نگاه دولت میبدهد و پاخسگوی تقاضاهای توجیه

تواند اش اب انباشت معل رند. اين برابر است اب اينکه بگويمي دولت میخبصوص

معل رند،  داری اب توسل به منادها و منابعی حاميیتبه عنوان يک دولت رسمايه

پوشاند. وجود دولت دار مین يک دولت رسمايهره ماهيتش را به عنوا

دار، مند( ماهيتش را به عنوان يک دولت رسمايهداری، اناكر )نظامرسمايه

بندی مفهوم مارکیس ايدئولوژی نزديک گريد. )اين به فرمولفرض میپيش

 .  (Offe, 1975: 125-127)است( 

درت را به دست اين فرمول بندی ُافه است در مورد اينکه دولت چگونه ق

گريد ره به رشايط انباشت و حفظ آ ن منجر آ ورده و آ ن را به طريقی به اكر می

داری در شود، بدون آ نکه از اين راه وجودش به عنوان يک دولت رسمايهمی

برخالف  –داری متأ خر معرض خطر قرار گريد و واژگون گردد. دولت رسمايه

ت دولت در ابزارهای خصویص، داری ليربال ره اب عدم دخالدولت رسمايه

ابيد قدرت خود را به اكر گريد و در فرآ يند انباشت  -ایفت مرشوعيت می

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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. بدين سان ماهيت قدرت (Offe, 1975: 6)است  ره گوای منايندۀ منافع مردم

آ مزيی به وس يلۀ دو عامل متعارض، يعین قواعد س يایس به صورت تعارض

ايدئولوژيک مرشوعيت در دموکرایس و مقتضيات مادی فرآ يند انباشت رسمايۀ 

دارِی شود. بدين ترتيب دولت در وجه توليد رسمايهخصویص، تعيني می

داری اوليه، دچار تعارضات اسایس در اجرای رسمايهپيرشفته، در مقایسه اب 

داری قدمي، حوزۀ توليد، فارغ از های خود شده است. در رسمايهاكرويژه

دارِی اوليه، روابط طبقایت را بدين دخالت و سلطۀ س يایس بود. جامعۀ رسمايه

ای ساخت. رابطۀ اكر و رسمايه در آ ن وجه توليد، رابطهسان غري طبقایت می

دارِی اوليه مهچون های اقتصادی در رسمايهیس نبود. در نتیجه، حبرانس يا

دارِی پيرشفته، نقش رس يد. اما دولت در رسمايهحوادیث طبيعی به نظر می

رند. در نتیجۀ اين حتول، عرصۀ زيربنایی ایفته است و در اقتصاد مداخهل می

ه کردن قدرت شود و مبارزۀ طبقایت بر رس قبضمبارزات طبقایت دگرگون می

گريد. اينک دولت است ره به جای س يایس و رنرتل منابع دولت صورت می

دارِی ها میدان مبارزات طبقایت است. به طور لکی دولت در رسمايهاكرخانه

داری، برخالف انتظار، موجب ایفته اب س يایس کردن وجه توليد رسمايهسازمان

. (Keane, 1978: 56)است داری شده بندی اجامتعی رسمايهثبایت شلكیب

شود معنای مطالب فوق آ ن است ره دولت اب دخالت در اقتصاد، موجب می

های ره به خاطر اجنام اصل حفظ، اصل طرد را نقض منايد. بنابراين پویش

اوليۀ تضادهای دولت رفاهی را ابيد در دو اصل حفظ و طرد جس تجو منود. 

دار به عنوان يک بقۀ رسمايهرنندۀ منافع ط س ياست های دولت ابيد منعکس

لک ابشد؛ اما چون رسمايه به عنوان يک لک، تنها به معنای آ رماین وجود 

دارد، يعین به عنوان يک لک، انتوان از فهم و درک منافع طبقایت مشرتک و 

ادارِی متايزایفته –يکپارچه است، بنابراين راهامنیی و نظارت يک نظام س يایس

 . (Carnoy, 1984: 135)الزم است 

پذيرد ها آ شاكرا رآ ی آ لتورس را میدر اين نقطه است ره ُافه در حتليل نظام

توانند رشايط مادی و س يایس داراِن منفرد، خودشان به تنهایی منیره: رسمايه
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های سودآ ور اقتصادی را به وجود آ ورند. بنابراين، الزم رضوری برای فعاليت

دار را، در دا منافع عام طبقۀ رسمايهاست دولت برای حفظ فرآ يند انباشت، ابت

ای، های حرفهداراِن منفرد ای خبشمقابل منافع انمهگون جتریب و حمدود رسمايه

بيان رند و آ ن را به اكر بندد. سپس برای به اجنام رساندِن اين منافع عام به 

های اجامتعی، الزم است مقادير معيین از ارزش افزوده را ره وس يلۀ س ياست

ها و اكررنان خود برساند. رت ماليات است به مرصف دس تگاهبه صو 

داران منفرد در اين صورت به دولت به عنوان دس تگاهی مزامح و رسمايه

گرااین نشان داده اند، برای حفظ رنند. هامنطور ره اش تقاقگر نگاه میمداخهل

شدن عیهای اقتصادی و اجامتنظامداری ابيد به طور روزافزون در خردهرسمايه

دخالت کرد. اين امر به دليل گرایش تزنیل نرخ سود است، ره دولت را جمبور 

های توليد رسمايه را اجامتعی منايد، و اين خود موجب گسرتش رند هزينهمی

شود و بنابراين اجیاد يک دس تگاه ايدئولوژيک الزم دامنۀ منازعات طبقایت می

 .(Carnoy, 1984: 136)شود می

های حفظ ات آ خرين حده خود به اجرا در نگونه س ياستهنگامی ره اي 

ساالرانه( مديريت حبران ريزی اسرتاتژی تکنوکراتيِک )فنبيايند، ابعث پيی

شوند. اما دخالت دولت و اختاذ اسرتاتژی مديريت حبران، اصول طرد و می

خبشی به اين دليل رند. نقض اصل مرشوعيتخبشی را نقض میمرشوعيت

واسطه به منايندگی از سوی رسمايه آ شاكر دولت به طور یب است ره دخالت

شود ره تضاد دروین خبشی ابعث میپذيرد. نقض اصل مرشوعيتصورت می

 دارانۀ آ ن آ شاكر شود. بني شلك دموکراتيک دولت و اكرکردهای رسمايه

های دموکراتيک و اختاذ آ هنا، به تواند اب تکیه بر اسرتاتژیدولت منی

نظام اقتصادی بپردازد و به اين ترتيب اصل طرد را نقض رند؛ دهابزسازی خر 

های مودل را میل رند و ای تواند فعاليتبه مهني دليل است ره دولت منی

های تصاعدی ببندد. زيرا اين اكر به حنو چشمگريی مانع عوايدی است ماليات

رند. مهچنني شود و اصل طرد را نقض میره نصيب خبش خصویص می

گذاران اقتصادی و اعتصاب اعامتدی رسمايهت دولت در اقتصاد موجب یبدخال
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بندی به شود و در نتیجه عوايد دولیت ره از طريق مالياتگذاری میرسمايه

شود. اما هامنطور ره ساختارگرااین خاطرنشان ساخته اند، آ مد مك میدست می

لت معلکرد خود به خاطر اصل وابس تگی دولت به فرآ يند انباشت، رساجنام دو 

(. دولت برای 32: 0373)بشرييه،  رندرا در رابطه اب رسمايه دوابره تنظمي می

های ها و انگزيهگذارِی خصویص مقابهل رند، ابيد مشوقآ نکه اب اكهش رسمايه

 گذاران خصویص عرضه رند. جديدی را به رسمايه

این، درک اين ها و حتليل ساختارگرااب وجود اين، نقطۀ افرتاق حتليل نظام

ها را حل ای ره ابيد بتواند حبرانداری در حلظهمطلب است ره دولت رسمايه

 تواند و اين انتواین پيامدهای متضادی را در بر دارد. رند، منی

های اجامتعی، از سوی ديگر، تواانیی مایل دولت برای تأ مني اجامتعی )بميه

و درآ مد بس تگی دارد. هر های بياكری و غريه( به سطح اش تغال هزينهمكک

های مكرتی را به چه سطح بياكری مكرت و درآ مد بيشرت ابشد، دولت هزينه

پردازد. در نتیجه هر چه سطح بياكری بيشرت و خاطر خمارج تأ مني اجامتعی می

درآ مد مكرت ابشد، دولت مكرت قادر به برآ ورده کردن نيازها خواهد بود. در اين 

های ماليات را ابشد خمارج را بپردازد، ای ابيد نرخ صورت دولت برای آ نکه قادر

 ,Offe)به صورت تصاعدی ابال بربد و ای حقوق قانوین مردم را تقليل دهد 

شود و ها از کشور میهای تصاعدی ابعث فرار رسمايه. ماليات(49 :1975

رند و تقليل حقوق قانوین مردم، مرشوعيت دموکراتيک دولت را تضعيف می

رند گريی میرند. در نتیجه ُافه چنني نتیجهخبشی را نقض میعيتاصل مرشو

 ره: 

اين انتواین انیش از الزامات ذااًت متناقض س ياست دولیت است: در حایل »

های اجامتعِی توليد خصویص را ره س ياست دولت ابيد پيامدهای اختالل

ه تواند اولويت توليد خصویص را نقض رند. گرچسازمان دهد، اما منی

های دولت ابيد برای نيل به مقاصد آ ن مناسب ابش ند، اما دولت س ياست

هایی تکیه رند ره رابطۀ مسلط متکی بر رسمايه را نقض شود بر رويهوادار می



 فصلنامه دولت پژوهی   058

 

ای مقتضيات اكرکردی تنظمي خود دولت )مرشوعيت و اكرداین اداری( را به 

 .(Barrow, 1993: 102)«رنندتدرجي تضعيف می

های دولت برای برآ ورده کردن می ره در اثر س ياستبه عالوه هنگا

خبشی رضابت زایدی را متحمل مقتضيات متضاد انباشت، مرشوعيت

آ يد. اول داری به وجود میای در رسارس نظام رسمايهشود، تأ ثري دوگانهمی

مدت و سازگار اب مصاحل های کواتهالعملهای دولت بدل به عکسس ياست

نظام شود، ره در نتیجه خردهبدون اسرتاتژی( می – (Opportunisticروز 

خبشی به طور هبينه س يایس از حیث اجرای هر دو اكرکرد حفظ و مرشوعيت

زير سطح هبينه، به صورت  (Out puts)دادهای رند. اين برونمعل می

شدن و اقتصادی های اجامتعینظامبه درون خرده (Inputs)دادهایی درون

ها وفاداری هنجاری و رشد نظامدر نتیجه اين خردهشوند و ابزخورد می

رنند. در اثر ترامك نظام س يایس اجیاد میاقتصادی مكرت و مكرتی را برای خرده

ایفته، دامئ به دارِی سازمانهای اجامتعی زير سطح هبينه، رسمايهس ياست

های ديگر مس ئول حفظ نظامنظام ره بيش از ديگر خردهوس يلۀ هامن خرده

شود. تأ ثري دوم آ ن است ره انایفته میهنگی اكرکردی نظام است، سازمانهام

خبشی و انباشت، دوپاره دس تگاه دولت به خاطر الزامات متضاد مرشوعيت

های س يایس متضاد و انهامهنگ شود و در نتیجه دس تگاه دولت به ش بکهمی

 . (Offe, 1975: 50)شود جتزيه می

       های حبراین دولت رفاهی  گرایش

داری به دست آ مده طرح ُافه اب اس تنتاج فرضيات از الگوی عام توسعۀ رسمايه

حتليل اترخيی  (Barrow, 1993: 103).ره احتياج به تأ ييد جتریب دارد 

ای ره اين چارچوب آ ن را هدايت کرده ابشد وجود ندارد. اب اين وصف حمققانه

پذير در حیطۀ اين اماكن های حبراینِ هایی صورت گرفته است ات گرایشکوشش

ش نایِس يورگن هابرماس در مورد چارچوب را مطرح سازد. از مجهل گونه

ترين ترين و منسجمداری، ره جامعرشايط حبرایِن ابلقوۀ نظام رسمايه
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شود. به نظر او در چارچوب حتليل ش نایس در اين زمینه حمسوب میس نخ

ره ساختار نظام اجامتعی آ ن مقدار آ يند ها هنگامی به وجود میها، حبراننظام

گذارند. به اين اماكانیت را ره برای وجود نظام رضوری هستند در اختيار منی

های داميی در يکپارچگی نظام به نظر ها به صورت اختاللمعنا، حبران

 رس ند. می

توانند در چارچوب نظام ها منیتفاوت حبران و معضل در آ ن است ره حبران

ا در اثر الزامات ذایت و متعارِض خود نظام اجیاد شده اند. اين حل شوند، زير 

نظام اقتصادی، س يایس و ها ممکن است درون هر يک از سه خردهحبران

ها اعتقاد دارند ره حبران پردازان نظامشدن به وجود آ يند. ویل نظريهاجامتعی

اهی های رفداری، حبران اقتصادی است ره از خالل س ياستاسایس رسمايه

پردازاِن حبران، اين شود. اما به نظر بریخ نظريهبه درون دولت منتقل می

گرایش های حبرایِن درون دولت به امضحالل و فروپایش اقتصادی نظام 

داری شوند، بلکه تنها به حبران مایل دولت رسمايهداری منجر منیرسمايه

زي دو گرایش خبشی ناجنامند. فشارهای متضاد بني انباشت و مرشوعيتمی

های آ ورند: اول، س ياستنظام س يایس به وجود میحبراین ديگر را درون خرده

شوند، در رنار امضحالل دس تگاه ای ره به طور روزمره اختاذ میاجامتعی

دولت، نشانگر اماكن به وجود آ مدن حبران عقالنيت هستند. اين حبراین است 

دادهای نظام به صورت رشد ره در آ ن دس تگاه دولت انتوان از اجیاد برون

پيوندد ره خبشی هنگامی به وقوع میاقتصادی است. دوم، حبران مرشوعيت

های هنجاری بني مردم، به وس يلۀ پنهان کردن دولت از اجیاد وفاداری

 شود. اش، انتوان میدارانهاكرکردهای رسمايه

نظام اقتصادی و س يایس بدل به داد در دو خردههای برونکرسی

شدن )به صورت تقليل منابع و نظام اجامتعیهای درون هناد برای خردهیکرس

شود. در نتیجه چه بسا، حبراِن انگزيش به معل در هجت اهداف منادها( می

مطلوب نظام، به وجود آ يد. حبراین ره به تدرجي رغبت مردم به مشارکت در 
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را، ره به های دولت داری ای قبول مرزهای س ياستابزارهای اكر رسمايه

 (Offe, 1975: 61)رندداری حتميل شده اند، تضعيف میوس يلۀ نظام رسمايه

. 

 حبران مایل دولت

اب اين فرض حتليیل رشوع  حبران مایل دولتجميز اواكنر در اثر خود موسوم به 

دارِی معارص ابيد سعی رنند اكرکرد انباشت و های رسمايهرند ره، دولتمی

طور مهزمان اجرا منايند. اكرکرد انباشت، دولت را قادر اكرکرد مرشوعيت را به 

توانند های اقتصادِی سودآ ور میسازد ات رشايطی را ره در آ ن فعاليتمی

صورت گريند، حفظ ای اجیاد رند. به نظر اواكنر اب توجه به اصل وابس تگی، 

ويرانگر است )پس دولت –دولیت ره اكرکرد انباشت را اجنام ندهد خود

 .(Barrow, 1993: 104) د اكرکرد انباشت را اجنام ندهد( توانمی

مهچنني دولت ابيد تالش رند وفادارِی طبقایت را ره از حیث اقتصادی 

شوند، به دست آ ورد. بدين ترتيب، اواكنر نزي مانند ُافه دو اكرکرد استامثر می

 بيند. نظر او سودآ وری خبشخبشی را در تضاد اب مه میانباشت و مرشوعيت

های اقتصادی ساختهای دولت، برای ساخنت زيراحنصاری وابس ته به هزينه

های فزايندۀ دولیت، مبنای تداوم رشِد خبش احنصاری است. بدين ترتيب هزينه

است. در عني حال دولت برای تأ مني مرشوعيت خود ابيد تقاضاهای مادِی 

د، برآ ورده رند. های رشد اقتصادی را متحمل شده انافرادی را، ره رضر هزينه

هایی نظري بميۀ اجامتعی، رفاه اجامتعی، مسکن، آ موزش بنابراين دولت ابيد هزينه

 و هبداشت را نزي متحمل شود. 

های آ ورد: هزينههای دولت را به صورت دو مفهوم در میاواكنر هزينه

های رسمايۀ اجامتعی شامل آ ن های اجامتعی. هزينهرسمايۀ اجامتعی و هزينه

های اقتصادی سودآ ور )يعین هایی است ره برای حفظ ای ترغيب فعاليتههزين

های اجامتعی و مرصف گذاریها شامل رسمايهانباشت( الزم هستند. اين هزينه

ها و خدمایت اند ره های اجامتعی شامل برانمهگذاریشوند. رسمايهاجامتعی می
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های ساخنت زيرساختدهند و از آ هنا برای توان توليدی اكر را افزایش می

ها، حتقیق و توسعۀ ها، فرودگاههای صنعیت، شاهراهاقتصادی، يعین شهرک

ها و شود. مرصف اجامتعی شامل برانمههای ارتباطی، اس تفاده میعلمی و نظام

خدمایت است ره هزينۀ درون هنادهای اكر را برای فعاليت اقتصادی خصویص 

ۀ اجامتعی، آ موزش، هتيۀ مسکن و های بميدهند، ره شامل هزينهاكهش می

های رسمايۀ اجامتعی حداقل به طور غري مس تقمي مودل هبداشت است. هزينه

ها و شامل خمارج دولت برای برانمه« های اجامتعیهزينه»هستند. در مقابل 

خدمایت است ره حیت به طور غري مس تقمي مودل نيستند؛ اما برای حفظ 

عی و س يایس رضوری هستند، مانند مرشوعيت دولت و حفظ نظام اجامت

 . (Offe,  1975: 61)های دفاعیهای نظام رفاهی و هزينههزينه

های دولت در آ ن واحد مه در نقد نظر اواكنر ابيد گفت بس ياری از هزينه

های رسمايۀ اجامتعی است، ره برای حفظ انباشت رضوری شامل هزينه

برای حفظ مرشوعيت  های اجامتعی است، رههستند و مه شامل هزينه

. بنابراين، تفکیک اين دو مفهوم  (Barrow, 1993: 105) ایبندختصيص می

ها ای از فرضيهتوان از آ ن برای آ زمون مجموعهاز مه اكری مشلك است و منی

اس تفاده کرد. اب وجود اين اشاكل، نتیجۀ حبث اواكنر اين بود ره اب افزایش 

های حفظ انباشت و مرشوعيت  هزينههای دولت، شاكِف ساختاری بنيهزينه

ها از سوی ديگر، از يک سو و درآ مدهای دولت برای تأ مني اين هزينه

های رسمايۀ اجامتعی، لک مازاد ایبد. به نظر اواكنر اب افزایش هزينهگسرتش می

ایبد؛ و افزایش مازاد، گرایش به اين دارد ره اكر و در جامعه افزایش می

صاری، اين مازاد را به صورت سود و دس متزدهای زاید به رسمايه در صنايع احن

ایفته، در مقابل احنصار خود درآ ورد. بنابراين خبش احنصاری و اكرگران سازمان

های ها( برای هتيۀ وجوه مایل هزينهختصيص مازادهای اضافه شده )ماليات

اجامتعی، مقاومت خواهند کرد. در اين میان، کساین ره در خارج از خبش 

های احنصاری قرار دارند )شاغلني خبش رقابیت و ای اكرگراین ره به احتاديه

ها ای تشکیل نداده اند( به شدت اب مالياتاكرگری ملحق نشده اند ای احتاديه
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های اجامتعی به های رسمايۀ اجامتعی ای هزينهخمالفت خواهند کرد، زيرا از هزينه

های ماليایت ره در اثر دوديتشوند. در نتیجه، حمطور مس تقمي منتفع منی

آ يد از يک سو و نياز رسمايه به افزایش دهندگان پديد میمقاومت ماليات

های دولیت برای دست ایفنت به سودهای بيشرت از سوی ديگر، به هزينه

ها و درآ مدهای دولیت )يعین کرسی دامئی( صورت شاكف ساختاری بني هزينه

ران مایل است. کرسی مایل در نيويورک و بروز خواهد کرد و اين به معنای حب

دهندۀ حبران ساختاری مایل در سطح میالدی نشان 0471اینکرز در دهه 

اين کرسی و ورشکس تگی به سطح اایلیت  0440حمیل بود. اما در سال 

 . (Oconnor, 1973: 79-83)رس يد

 خبشیهای عقالنيت و مرشوعيتحبران

رنند ره حبران عقالنيت، حل تضاد ر میهابرماس، ُافه و اواكنر هر يک اظها

گويد سازد. ُافه میخبشی را اب مشلك مواجه میبني انباشت و مرشوعيت

های رسمايۀ اجامتعی را به حنو مناسب حماس به توانند هزينهخنبگان دولیت منی

های رنند. بنابراين اماكن دارد ره دولت در اثر حماس بات اندرست، زيرساخت

از حد مورد نياز )يعین حدی ره برای حفظ انباشت رسمايه  اقتصادِی بيشرت

های رسمايۀ اجامتعی بسازد، ره در اين صورت مازاد هزينه رضوری است(

های شود. مهچنني اماكن دارد ره دولت هزينههای اجامتعی میبدل به هزينه

مكرت از حد الزم را به رسمايۀ اجامتعی ختصيص دهد، ره در اين صورت 

های عقالنيت، توانست انباشت را در سطح هبينه نگاه دارد. اما کرسیخنواهد 

شوند، آ شاكر فقط بعد از آ نکه اثراتشان به صورت حبران قابل رؤيت می

 گردند. می

دارانۀ مهچنني ُافه تضاد ابلقوه بني مرشوعيت دموکراتيک و اكرکردهای رسمايه

ی مدرن، مرشوعيت هاشود. در دولتدس تگاه اداری دولت را ایدآ ور می

هایی صوری قرار دارد؛ رعايت آ هنا از های دولت در مقررات و رويهس ياست
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شود ات شهروندان نزي متعهد به اطاعت از سوی اولياء امور س يایس ابعث می

ها خود قوانني و تصماميت دولت شوند. به اين ترتيب مقررات و رويه

سازد ره، رنشان میخبش هستند. اما ُافه اين نکته را خاطمرشوعيت

ها منوط به اين امر است ره شهروندان به خبشِی مقررات و رويهمرشوعيت

اين نتیجه رس يده ابش ند ره رعايت مقررات از سوی اكرگزاران دولت به رفاه 

های رند. بنابراين مرشوعيت مقررات و رويهمعومی و فردی آ انن مكک می

بلکه در توقع شهروندان راجع خبش، در خود مقررات قرار ندارد، مرشوعيت

 به اكرآ یی اكرکردی اين مقررات قرار دارد. 

توانند بني دو منبع عقالنيت، ره اب مه در نتیجه، مؤسسات اداری دولیت می

های بوروکراتيک رمسی )يعین در تضاد اند، انتخاب منايند: نظارت دقیق رويه

توانند منبع میخبشی( و ای اكرآ مدی اكرکردی )يعین انباشت( مرشوعيت

عقالنيت ابش ند. در صورت اختالف اين دو مالک، مؤسسات اداری دولت 

مدت را بر اكرآ یی اكرکردی بلندمدت ابيد حفظ مرشوعيت قانوین رمسی کواته

سازند ره ترجیح دهند و ای برعکس. ُافه و هابرماس اين فرضيه را مطرح می

گانگی در س ياست اداری انمهسازی اين دو مالک عقالنيت، به تدرجي يک دو 

رند. نتیجه س نخی از دس تگاه اداری دولیت است ره دامئ دولت رفاهی اجیاد می

رند. عالوه بر رند، اما معضل را حل منیبني اين دو وجه معضل نوسان می

تواند اين معضل را در حمدودۀ مرزهای نظام حل رند، زيرا اختاذ اين، دولت منی

)نظارت دقیق ای اكرآ مدی اكرکردی( خطر از هر يک از اين دو اسرتاتژی 

خبشی و ای ضعيف شدن انباشت را در پيی دست رفنت مرشوعيت

 . (Barrow, 1993: 106)دارد

پذيری حبران عقالنيت، جتریب نيست. فرضيۀ ُافه و هابرماس در مورد اماكن

 های بوروکراتيک معني را برریسيعین آ نکه قواعد واقعی حامك بر معلکرد دس تگاه

رند. اما حتليل جتریب اواكنر نشانگر آ ن است ره فقدان عقالنيت دس تگاه منی

توان از سه طريق رند و اين امر را میتر میاداری، حبران مایل را وخمي

اكری و تداخل وظايف، در زمان تدارک مشاهده کرد: اول، به دليل دوابره
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های اقتصادی، های دولیت مربوط به زيرساختخدمات دولیت و اجرای طرح

های شود. دوم، بریخ از س ياستهای دولیت تلف میمقدار زایدی از هزينه

رنند، مثاًل ماليات بر دولت اب مه در تعارض هستند و يکديگر را خنیث می

ها و مفرها ها، معافیتداران است( اب ختفیفدرآ مد تصاعدی )ره عليه رسمايه

خدمات دولیت از حیث اثر پيامدهای ها و شود. سوم، بریخ از طرحاثر میمك

ها متقاباًل متضاد هستند؛ مثاًل رصف خمارج برای پژوهش درابرۀ رسطان و آ ن

گريد ره پرداخت مكک مایل برای زراعت توتون. خالصه آ نکه اواكنر نتیجه می

های اجامتعی، های رسمايۀ اجامتعی و هزينه... انباشت به وس يلۀ رصف هزينه

 . (Barrow, 1993: 107)غريعقالین است  يک فرآ يند بس يار

 حبران انگزيش

های مایل و عقالنيت، امضحالل دولت رفاهی است. امر نتیجۀ منطقی حبران

داير بني دو شق است. ای دولت رفاهی خنواهد توانست مقتضيات انباشت 

هایی ره برای حفظ رسمايه را برآ ورده رند، ای مرشوعيتش به وس يلۀ س ياست

 افتد. ايه رضوری اند، به خطر میانباشت رسم

ها گران نظاماما آ چنه به اندازۀ اين دو حبران امهيت دارد، اين مدعای حتليل

شدن نظام اجامتعیداری، تضادهای فرهنگی را در خردهست ره توسعۀ رسمايه

سازد ره . هابرماس خاطرنشان می(Barrow, 1993: 108) رند اجیاد می

ایبند، پيوندهای سنیت ای ر رسارس يک جامعه توسعه میوقیت مناس بات ابزار د

های طبيعی نظري خانواده، دس تگاه ديین و رابطۀ اس تاد و شاگردی در حرفه

شوند. اين شدن افراد هستند، گس يخته میگوانگون ره هنادهای اجامتعی

های فرهنگی از حیث اترخيی به وس يلۀ هنادهای دولیت نظري مؤسسات شاكف

های گردند. کرسیهای حاميیت از خانواده پر میو برانمه (Schools)آ موزیش 

های اقتصادی و س يایس ممکن نظامدر خرده (Deficit Outputs)برون داد 

است به سبب ختصيص اناكِف و انمناسِب منابع و خدمات، منجر به 

شدن گردند؛ و نظام اجامتعیدر خرده (Deficit Inputs)های درونداد کرسی
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شدن ممکن است به نظام اجامتعیداد در خردههای برون کرسیمهچنني

 های اقتصادی و س يایس بدل شوند. نظامداد در خردههای درونکرسی

های ارزیش بزند ره به دولت رفاهی ممکن است دست به اجیاد دگرگوین

داد انگزيیش بروز خواهند کرد. مثاًل ختصيص س يایس های برونصورت کرسی

های بندیاقتصادی از سوی دولت، ابعث به وجود آ مدن گروههای ارزش

رنندگان حقوق واجد حقوق و مبتین بر توزيع، نظري دانشجواین، درایفت

شود )در مقابل طبقات ابزنشس تگی و مادران حتت حاميت مایل دولت می

های اجامتعی خود، مبتین بر توليد(. اين بدان معناست ره دولت اب هزينه

های فرهنگی شده است، ره در ابزار اكر و توليد ود آ مدن هويتابعث به وج

داِد های بروناقتصادی مشارکت ندارند. بدين ترتيب در اين حالت، کرسی

ش ناخیت، در افرادی مشاهده توان از حیث جامعهانگزيیش و فرهنگی را می

شده گرااینه برانگیخته های انمودل يک فرهنگ پسامادهکرد ره به وس يلۀ ارزش

 . (Offe,1984: 300)اند 

 آ يدحبران چه هنگام پديد می

آ يد ره مشالکیت در فرآ يند انباشت رسمايه به وجود حبران هنگامی پديد می

آ يد. يعین صاحبان رسمايۀ مایل آ ن را در فرآ يند توليد رصف نکنند و به اين می

زۀ گذاری خصویص نقصان ایبد: اما حبران ممکن است در حو ترتيب رسمايه

مرشوعيت ايدئولوژيک نزي بروز منايد، يعین هنگامی ره نيازها از طريق فرآ يند 

های توزيعی و رفاهی در جلب مرشوعيت برای مبادهل رفع نشود و س ياست

کوشد دولت اب شکست مواجه شود. وقیت دولت در فرآ يند س ياس تگذاری می

کوشد های خمتلف خود را حل رند، در حقیقت میتعارض میان اكرويژه

ای از هنادها حل کرده و بقا و تداوم خود را مشالکت خود را به عنوان مجموعه

 -تضمني منايد. به عبارت ديگر دولت در اين اكر نفع صنفی و خصویص دارد 

رنند مشاغل خودشان را حفظ منايند و از اين رو وجود اكررنان دولت سعی می
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داری رند ره دولت رسمايهمیدس تگاه دولت را تضمني منايند. ُافه اس تدالل 

گذاری را تالش خواهد کرد ات تواانیی اس تخدام نريوی اكر را ابال بربد و رسمايه

ارتقا دهد. اما نريوهایی وجود دارند )مثاًل صاحبان رسمايۀ پویل( ره در موقعيیت 

های دولت را بگريند. آ چنه ره اين طبقه اجنام هستند ره بتوانند جلوی س ياست

ای ره آ ن است ره بر رس جحم، ماكن، زمان و نوع فرايندهای مبادهلدهد می

گريد. از اين ديدگاه، قدرت س يایس طبقۀ قرار است واقع شود، تصممي می

دار در َاعامل س يایس اعضای آ ن نيست )مثل ِاعامل قدرت و نفوذ در رسمايه

ت ره گريی(، بلکه در آ ن دس ته از َاعامل اقتصادی هنفته اسفرآ يند تصممي

رنند )مثاًل اگر از اجنام مبادهل از اعضای اين طبقه از اجنام آ ن خودداری می

 گذاری خودداری رنند(. طريق خريد نريوی اكر و رسمايه

مشلك دولت، سازش دادن میان چهار عنرص سازندۀ رشايط ابزتوليد 

انباشت و تثبیت شلك اكالیی )ره بر مهۀ روابط اجامتع س يطره پيدا کرده 

دهد، ابزار گرایش به ( ای ارزش توليدی است. وقیت حبران رخ میاست

ایبد و بنابراين بياكری رند و ترکيب ارگانيک رسمايه افزایش میاحنصار پيدا می

شود. اب احنصار، رشد خودخبود رسمايه، بيشرت و ای حاد تبديل میبه مس ئهل

عظمي رسمايه  هایگذاری، هزينههای عظمي رسمايهبيشرت مرشوط به پروژه

(Capital Outlays) های معومی اجامتعی و هزينه(Social Overhead 

Cost) شود. حتت چنني رشايطی، اب عدم اس تفادۀ اكمل از رسمايه و فقدان می

گذاری مواجه هستمي. دولت ابيد رسمايه را اجامتعی رند و حمل رسمايه

ذاری افزایش پيدا رند، و گهای معومی اجامتعی را افزایش دهد ات رسمايههزينه

در عني حال ابيد بميۀ بياكری به اكرگران بپردازد و آ انن را آ موزش دهد ات 

شود ره فشارهای قابليت برای اس تخدام شدن پيدا رنند. مهۀ اينها ابعث می

مایل عظميی بر دولت وارد شود. منبع واقعی مشالکت مایل، در عدم تقارن بني 

های معومی اجامتعی دولت و اس مترار مالکیت نهشدن رسمايه و هزي اجامتعی
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 :Barrow, 1993: 109; Oconnor, 1973)خصویص سود، هنفته است 

83)   . 

نظر انباشت، هر چه نبود اش تغال اكِِف اكر و رسمايه به عالوه از نقطه 

تر ابشد، حقوق رفاهی، بيشرت و بيشرت به عنوان حقوق قانوین هتديدرننده

شود ره وجود ایفته ابعث میشود. وجود اكرگران سازمانیبياكری ش ناخته م

تر ابشد. سطح ابالیی از بياكری، برای مرشوعيت دولت هتديدرننده

های دولت برای حل مبارزات طبقایت ره به منظور تضمني مرشوعيت دخالت

سازد و از اين رو تر میپذيرد، مشلك بياكری را بس يار جدیدولت اجنام می

سازد. در نتیجه دولت، بس يار بيشرت لت را اب مشلك مواجه میمرشوعيت دو 

شود. تر میاز گذش ته، نسبت به اناكمی در اكالیی شدن نريوی اكر حساس

نتیجه آ نکه فشار مایل بر دولت، به عالوۀ هتديد مرشوعيت به علت خطر 

شود ره حبران اقتصادی از طريق حضور اكرگران بياكر و متشلك، ابعث می

دولت در فرآ يند انباشت، به حبران س يایس تبديل شود. مهچنان ره  فراگري

رند انباشت رسمايه را به نفع منافع هنادين خودش تضمني منايد، دولت سعی می

شود. و هر های س يایس میتضادهای فرآ يند انباشت خصویص تبديل به حبران

، نقش چه دولت مداخلۀ خودش را در فرآ يند مبادهل بيشرت هنادينه منايد

 شود. تر میگرااینۀ آ ن حساسمداخهل

داری ره نسبت به معلکرد آ ن داخیل حمسوب حمدوديت ديگر دولت رسمايه

آ ل )برای هدايت داری مجعی ايدهشود، عدم اماكن تبديل دولت به رسمايهمی

ريزی ممتررز و انباشت رسمايه(، به علت مشالکت ساختاری برانمه

 رسمايه است.  بوروکراتيک برای ابزتوليد

هایی حبث به منظور حتليل اينکه چرا چنني است، ابيد درابرۀ اسرتاتژی

های دولیت به وس يلۀ آ هنا، بني عنارص سازندۀ رشايط ابزتوليد، منود ره س ياست

های توزيعی و توليدی ها را اسرتاتژیرنند. ُافه اين اسرتاتژیسازش اجیاد می

داری برای اجیاد و حفظ عاليت دولت رسمايهگويد توزيع ش يوۀ فانمد. او میمی

هایی ره ذات آ ن ای اقتدارگرااینه است. منابع و قدرترشايط انباشت، به ش يوه
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شوند. چنني متعلق به دولت و در اختيار آ ن است، ختصيص داده می

گذاری و اجرای گريی و هزينه کردن و قانونهایی عبارتند از حق مالياتقدرت

هایی است ره به دولت )به وس يلۀ قانون وق قانوین و قدرتآ هنا. اينها حق

دهد( اسایس و ای هر مدرک قانوین ديگر ره قرارداد اجامتعی را تشکیل می

اعطا شده است. حامكيت دولت، جماز به ختصيص منابع و قدرت به حلاظ 

 ,Bell)س يایس است. بنابراين قدرت س يایس تنها معيار ختصيص است 

های توزيعی س يایس، دولت عبارت ديگر در اسرتاتژی. به (226 :1978

رشايط تداوم انباشت رسمايه را از نظر س يایس اب اكربرد قدرت س يایس تضمني 

گذاری، های پویل و مایل و قانونرند؛ وضع ماليات، اختاذ س ياستمی

 .(Barrow, 1993: 109)ابزارهای معدۀ اين اسرتاتژی هستند 

زم چزيی متفاوت از ختصيص منابع و قدرِت فعاليت توليدی دولت، مس تل

حتت رنرتل دولت است. عالوه بر چارچوب توليد و انباشت ره دولت آ ن را 

سازمان داده است، بریخ هنادهای فزييکی در فرآ يند توليد نزي به منظور حفظ 

ای است انباشت رضوری است. هنگامی ره رشايط توليد خصویص به گونه

انند ارزش اكمل حمصول را اس تخراج منايند، اسرتاتژی تو داران منیره رسمايه

شود. نتیجۀ حاصهل از اين موقعيت آ ن است ره توليدی رضوری می

داران به آ ن داران خصویص، در توليد اكالهایی ره انباشت ديگر رسمايهرسمايه

)در اقتصاد   (Carnoy, 1984: 136)مانندبس تگی دارند، اناكم می

 External)ضل اب اصطالح اقتصاد خاریج نئوالكس يک از اين مع

Economics) برند(.انم می 

ایبند ره طبقۀ های توليدی وقیت رضورت میبه طور خالصه، س ياست

دار نتواند رشايط استامثر و انباشت رسمايه را به حنو اكمل تأ مني رند. رسمايه

توليد  يعین نتواند ارزش اكمل حمصول را اس تخراج منايد؛ اين به معنای عدم

(. اسرتاتژی ای س ياست توليدی، مس تلزم 37: 0373رسمايه است )بشرييه، 

دخالت عيین حکومت در فرآ يند توليد به منظور حفظ روند انباشت رسمايه 

های توليدی، نقصان و مكبود در رسمايۀ متغري است. دولت از طريق س ياست
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رند باین میو اثبت را جربان منوده و بدين وس يهل از نظام ابزاری پش تي 

(Carnoy, 1984: 137-138) . 

های توليدی و گريی ره دولت اب آ ن اسرتاتژیبه نظر ُافه، قواعد تصممي

های گريی برای اسرتاتژیرند. قواعد تصمميگريد، فرق میختصيیص را به اكر می

. يعین (Keane, 1978: 58)شوند توزيعی، مس تقمي از س ياست انیش می

های بوروکراتيک است. به عبارت بتین بر قواعد و روشاسرتاتژی توزيعی، م 

ديگر، رهمنودها در اين مورد ره چگونه ابيد ختصيص داد، از روابط قدرت 

های توليدی، مبتین بر شود. اما اسرتاتژیانیش از فرآ يند س يایس، مش تق می

آ يد، اما قواعد توليد قواعد مشخیص نيست. قواعد ختصيص از س ياست می

و روند معل مشخیص وجود ندارد. مجموعۀ ديگری از قواعد  مشخص نيست

ها را تعيني منايد. به نظر ُافه، ش يوۀ گريی الزامی است ات س ياستتصممي

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) . 

دارد ره در امر توليد، هدف، مزيان، ش يوۀ توليد و در واقع افه بيان می 

توان اتبع منطق و مقتضيات و سلطۀ بوروکراتيک حنوۀ تأ مني منابع مایل را منی

داری نيازمند گذاری و فعاليت توليدِی دولت رسمايهساخت. س ياست

ست. ُافه برخالف های بوروکراتيک اچارچوب معیل ديگری به جز چارچوب

نظر وبر درابرۀ اكرآ مدی عایل ساختار بوروکرایس، عقیده دارد بوروکرایس در 

حل چيست؟ ُافه در اين زمینه از دو راه حل اين زمینه اناكرآ مد است. پس راه 

 گويد:خسن می

عقالین و ای به ساختاری ره –تواند به ساختار هدمفنديکی آ نکه دولت می

–امع دموکراتيک است، تبديل شود. ساختار هرنمندمبتین بر تعارض و اج

شان( به ساختار توليد های داخیلهای دولت را )در رويههدمفند، دس تگاه

های توليدِی خود، رند. يعین آ نکه دولت در زمینۀ فعاليتخصویص تبديل می

رند. مشلك در اين مورد آ ن شلك و چارچوب يک بنگاه اقتصادی را پيدا می
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اب اهداف توليدی در توليد صنعیت، حتت تأ ثري نريوهای ابزاری است ره انتخ

گريد و چنني سازواكرهایی در مورد انتخاب اهداف توليد دولیت، صورت می

شوند وجود ندارد. تنوع نيازها و منافعی ره در حميط فعاليت دولیت پديدار می

اش، قادر به حتميل تعريف داریمتناقض است و دولت در شلك رسمايه

گريد ره موانع . ُافه نتیجه می(Carnoy, 1984:138)خودش از اهداف نيست 

توان به عنوان راه عقالنيت ابزاری طوری هستند ره پذيرش اين اصل را منی

داری و سازمان حل اكِف و اكرآ مد برای معضالت ساختاری دولت رسمايه

 (.  37: 0373داخیل آ ن در نظر گرفت )بشرييه، 

نظر ُافه آ ن است ره دولت به نظام دموکراتيک بس يار  دومني راه حل به

انممتررزی از اجامع و منازعه بدل شود و فرآ يند توليد به وس يلۀ اين نظام 

دادها را ارابب رجوع دولت و دادها و برونانممتررز تنظمي گردد. درون

رنند. در اين حالت، وجود متايز میان رنندگان مزاایی دولیت تعيني میدرایفت

شود. البته اب چنني راه حیل، برای س ياست و اداره و دولت و جامعه نفی می

داری معل دولت بس يار مشلك خواهد بود ره به عنوان يک دولت رسمايه

گريی گذاری و تصمميرند. در اين حالت، متررز الزم در فرآ يند س ياست

شود؛ اين امر اب دس تخوش فشارهای دموکراتيک گوانگون از هر سو می

خواین ندارد. به نظر ُافه داری مهاكرکردهای دولت در يک جامعۀ رسمايه

ای برای س ياست توليد، ابعث پذيرش تعارض و اجامع اجامتعی، به عنوان پايه

های مایل و هنادين شود ره اب وجود حمدوديتافزایش روزافزون تقاضاها می

 دولت داری، ارضاء آ هنا مقدور نيست. خبشی از مشلكدولت رسمايه

داری، در سازش دادن بني چهار عنرص سازندۀ رشايط انباشت، آ ن رسمايه

ريزی منايد ره توازین را بني است ره چطور رویش برای س ياست توليدی پيی

های دولت و ساختار داخیل دولت اجیاد رند. اب توجه به مشالکت، فعاليت

بود انباشت الزم های توليدی را، ره برای حفظ و هب دولت قادر نيست اكرويژه

رند ات داری به طور پيوس ته تالش میاست، اجنام دهد. دولت رسمايه

. (Offe, 1975: 139)خبشی را اب مه اجنام دهد اكرکردهای انباشت و مرشوعيت
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داری علريمغ کوشش مداوم به منظور اجیاد سازش میان مقتضيات دولت رسمايه

ابق « تعدد منطق»اره گرفتار انباشت رسمايه و مرشوعيت ايدئولوژيک، مهو 

های خمتلف خود را برطرف ها و چهرهتواند تعارض میان اكرويژهمانده و منی

ساخته و تعادل نظام را حفظ رند. حفظ مرشوعيت ايدئولوژيک، مهراه و 

مهزمان اب تضمني فرآ يند انباشت رسمايه، انممکن است. به نظر ُافه هيچ دولت 

ن دو اكرويژۀ متعارض تضمني انباشت رسمايه و تأ مني داری نتوانس ته میارسمايه

داری ره مبتین بر مرشوعيت، سازش اجیاد رند. بنابراين دولت رسمايه

مراتب بوروکراتيک است، مهواره ايدئولوژی دموکراتيک و دس تگاه سلسهل

ريزی هایش نيست. برانمهدچار تعاریض گريزانپذير است و قادر به حل حبران

ه وس يهل چنني دولیت حدودی دارد و اين حدود را مزيان و شدت بوروکراتيک ب

 . (Carnoy, 1984: 138-139)رند مبارزۀ طبقایت تعيني می

 نتیجه

داری بر پژوهش حارض در تالش بود به برریس  حبران دولت رفاهی رسمايه

 اساس حتليیل از نظريۀ الكوس افه در اين زمینه بپردازد. ذلا بر آ ن بود ات به اين

زمني از داری در مغربپرسش اصیل پاخس دهد ره چرا دولت رفاهی رسمايه

شود؟ برای پاخس به اين پرسش ابتدا در ديدگاه الكوس افه اب حبران مواجه می

نظام داری از سه خردهها، بيان شد نظام رسمايهش نایس حتليل نظامخبش روش

ادی تشکیل شده و هر کردن و اقتصبه مه مرتبط و خودخمتار س يایس، اجامتعی

نظام دو نوع رابطۀ تبعيت مثبت ردام دارای هنادهایی هستند. بني اين سه خرده

مرحهل از حتول  9و منفی وجود دارد. متايز بني تبعيت مثبت و منفی در 

هایی تقس مي شده نظامداری نشان داده شده است. گر چه نظام به خردهرسمايه

يد در نظر گرفت. واقعيت مافوق نظام آ ن است اما آ ن را به عنوان يک لک اب

است ره سازواكرهای اكرکرد حفظ انباشت نتوانند تضادهای دروین اسایس 
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داری را رسکوب منايند. رشد اترخيی تضادهای دروین موجب ش يوۀ توليد رسمايه

 شود تضادها به صورت يک حبران درک شوند. می

ها، بيان شد ره هدف ش نایس حتليل نظامدر خبش نقطۀ عزميت در روش

های دولت، به دليل تضادهای رو به رشد های فزايندۀ فعاليتفهم شکست

داری است. سپس به حبث قدرت نظام و ابزار اكر در درون نظام رسمايه

شدن، موجب شده داری اشاره شد. از نظر افه فرايند صنعیتجامعۀ رسمايه

دا اكرگران به اكرگران منفعل و داری تغيري ایبد. ابتسازمان اكر ماقبل رسمايه

فروختند. سپس به اكرگران صنعیت تبديل شدند ره اكرشان را در ابزار می

گريد. ساختار انمتقارن ابزار اكر و پرولتاراییی شدِن فعال در اين مرحهل قرار می

داران را برقرار زین انبرابری بني اكرگران و رسمايهداری، وضعيت چانهرسمايه

چنني مشخص شد از نظر افه دولت ابيد ابزار اكر را تشکیل و آ ن رند. مه می

های داند. مشوقرا حفظ منايد؛ وی اين مداخهل را س ياست اجامتعی می

گذاری متأ خر بوده و مرجع افه از مفهوم س ياست اجامتعی، ويژگی رسمايه

 دولت رفاهی است. 

داری متأ خر سپس به حبث پريامون نظريۀ افه در مورد دولت در رسمايه

های هنادين، سازمان های پرداخته شد. به نظر وی دولت مرکب از دس تگاه

های بوروکراتيک و قواعد و هنجارهای رمسی و غري رمسی است، ره حوزه

رند. افه عالوه بر تأ کيد بر معومی و خصویص جامعه را تشکیل داده و تنظمي می

اقتصاد نزي توجه دارد. در  گرانۀ دولت دراس تقالل نس یب دولت به نقش مداخهل

های ابزارگرایی و ساختارگرایی را رد حبث ماهيت طبقایت دولت، افه نظريه

منايد. از ديدگاه افه، تنوع منافع رسمايه در رقابت میان آ هنا مانع از آ ن می

های دولیت شود ره منافع طبقۀ مسلط به صورت درست در س ياستمی

داری، عنرص مررزی، ويژگی دولت رسمايه ابزاتب ایبد. در خبش تعريف مفهوم

ساختاری دولت نيست بلکه راهی است ره از طريق آ ن دولت اب فرايند 

 شود. انباشت، مرتبط و وابس ته می
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های حبراین دولت رفاهی، های ديگر پژوهش حارض به برریس گرایشخبش

خبشی و حبران انگزيش حبران مایل دولت، حبران عقالنيت و مرشوعيت

آ يد ره اخته است. در پااین بيان شده است حبران هنگامی پديد میپرد

مشالکیت در فرايند انباشت رسمايه به وجود آ يد. به عباریت صاحبان رسمايۀ 

گذاری خصویص نقصان مایل، آ ن را در فرايند توليد رصف نکنند و رسمايه

وز ایبد. مه چنني در حوزۀ مرشوعيت ايدئولوژيک نزي ممکن است حبران بر 

منايد. آ ن هنگامی است ره نيازها از طريق فرايند مبادهل رفع نشده و 

های توزيعی و رفاهی در جلب مرشوعيت برای دولت اب شکست س ياست

داری تالش مواجه گردد. در هنايت بيان شد ره از نظر افه دولت رسمايه

ا خبشی سازش اجیاد منايد؛ امرند ات بني اكرکردهای انباشت و مرشوعيتمی

 تواند تعادل نظام را حفظ رند.   مهواره گرفتار تعدد منطق ابق مانده و منی

 منابع

های س يایس در قرن ها و جنبش(، اترخی اندیشه0373بشرييه، حسني. )

، اقتصادی–اطالعات س يایسداری، بيس مت: مارکسيسم و دولت رسمايه

 .  3-34، صص 32-32شامره مسلسل 
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