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پردازيم و سپس با هايي پيرامون گذار و ماترياليسم تاريخي، نخست به تبيين و تشريح دستگاه مفهومي برنر ميدر سلسله مقاله
ي بعد انتقاداتي را كه به نيم. در مرحلهكشناختي را نقد ميجامعهـتاريخيهاي تاريخيِ رايج در مطالعات گيري از آن، برخي تبيينبهره

آخر شرحي از رويكرد مبتني بر ماترياليسم تاريخي ارائه خواهيم داد، زيرا دستگاه و دست دهيمشود محور بحث قرار ميبرنر وارد مي
  كنيم.ماترياليسم تاريخي تلقي ميهاي وفادار به رويكرد ترين چارچوببرنر را يكي از بهترين و منسجم

      

  :مقدمه-1

  گذار بحث نخست دور 1-1

 انتشار از بعد. شد آغاز) 1946( »داريسرمايه يتوسعه يدرباره مطالعاتي« نام با داب موريس اثر انتشار با گذار بحث نخست دور
 را داب استدالل هايكاستي هم تا برنر رابرت براي شد مبنايي بعدتر كه گشود را بحثي باب داب از انتقاد با سوئيزي پل كه بود اثر اين

 دو به را برنر انتقادات هم بحث، دور اين با آشنايي بنابراين. ببرد سؤال زير را سوئيزي استدالل نادرست بنيان هم و كند خاطرنشان
  .دهدمي نشان را برنر يمداخله ضرورت و ارزش هم و كندمي ترملموس بحث طرف

 را شودمي ناشي تاريخي هايفاكت به متضاد رويكردهاي از ناخواسته كه اغتشاشي طرف، دو هاياستدالل صورتبندي درواقع،
  .كندمي هموار بحث درك براي را راه و زندمي كنار

 نظام دروني منطق از برآمده كه عواملي يعني ،بود دروني عواملي دنبال به بايد فئوداليسم از گذار تبيين براي كه كندمي تأكيد داب
 نياز زمانهم و فئودالي توليد ناكارآمدي كه معنا اين به كند؛مي مطرح را فئوداليسم در »دهقاني فرسودگي« تز داب .است فئوداليسم

 به فرار به فزوني،روبه فشارِ  اين شد؛ موجب را دهقانان به بيشتر هرچه فشار كه آورد پديد را وضعيتي بيشتر عوايد به اربابان بيشتر
  .انجاميد اربابي هايزمين در كار نيروي كمبود و) شهرها رشد( شهرها

 شود داده نشان كه است معتبر داب »دروني هايعلت« تز صورتي در تنها كه كندمي مطرح را انتقاد اين سوئيزي ،ديگر سوي از
 تجاري اهميت با متناسب را شهرها رشد داب كه ،نويسدمي سوئيزي ؛گيردمي نشئت فئوداليسم دروني سازوكار از شهرها رشد و ظهور

 شدنشهري پنداشتن دروني براي داب استدالل نتيجه در دانست، فئودالي اقتصاد از شكلي تواننمي را تجارت كه جاآن از و داندمي هاآن
 از. تجارت رشد به جمله از دهد،مي نسبت خارجي عوامل به دروني عوامل جايبه را فئوداليسم افول سوئيزي .شودمي پيش از ترسست

 توليد ناكارآمدي كردن آشكار با. 1: است بوده تأثيرگذار فئودالي يپوسيده و راكد اقتصاد بر خارجيْ  عامل يك عنوانبه تجارت او، نظر
 براي پولي ثروت اندوختن امكان شدن فراهم با دهقانان نگرش كردن دگرگون. 2 اربابي توليد از ترارزان هايكاال شدن فراهم با اربابي

  )13-8: 2013 ژمولك،. (شهرها رشد. 4 فئودالي حاكم طبقات يسليقه تغيير. 3 هاآن

 دل در تغييرات اين كه يمشخص فرآيند تبيين در چراكه ،است نابسنده سوئيزي استدالل تجارت، نقش بر تأكيد با جا،اين تا درواقع
 نداده رخ تجارت رشد دنبالبه ترپيش تغييراتي چنين چرا كه ندارد دست اين از هاييپرسش براي پاسخي و ماندمي ناكام اند،داده رخ آن
 است؛ قائل تجارت عامل براي سوئيزي كه هستند ايكنندگيتعيين ناقض كه دارند وجود نيز مشخصي تاريخي هاينمونه عالوه،به. بود

  . نكردند دگرگون را زراعي توليد اما بودند مهمي تجاري مراكز هرچند ميانه، هايسده در ايتاليايي شهرهايدولت مثال، براي
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 اثرگذار چگونه بيروني نيروهاي اين كه شود روشن بايد ،شودمي داده نسبت بيروني نيروهاي به تاريخي يتوسعه يك كه زماني
 بيروني عاملي را تجارت كه گويدمي انتقادات اين به پاسخ در سوئيزي. هستند سازوكاري چه دروني عامل خودْ كهاين ترمهم و اندشده

 تعبير اين درواقع،. داندمي دروني عاملي را تجارت اي،مديترانهـاروپايي اقتصاد كليت درخصوص اما كندمي تلقي فئوداليسم به نسبت
 هايشبكه از مستقل نوعيبه را فئودالي توليد يشيوه سوئيزي رسدمي نظربه كشد؛مي پيش را »توليد يشيوه« تعريف يمسئله سوئيزي
 و كنندهتوليد بين مازاد استخراج صرفِ  يرابطه يك به را توليد يشيوه اكونوميستي شكليبه سوئيزي. گيردمي نظر در تجاري

  .گيردمي ناديده را رابطه اين اجتماعي وجه و دهدمي تقليل استثماركننده

 از ناشي را تاريخي تغييرات او كند؛مي ترمشخص را دروني و بيروني عوامل به خود رويكرد سوئيزي، انتقادات به پاسخ در داب
 و شكل توليد، يشيوه يك دروني تضادهاي كه كندمي خاطرنشان داب داند؛مي بيروني و دروني عوامل] Interaction[ كنشدرهم
 درونيِ  هايكشمكش صرفاً  بيروني، عامل يك عنوانبه تجارتْ  داب، نظر از درنتيجه،. كنندمي مشخص را بيروني عوامل تأثيرات مسير
 طبقاتي مناسبات دروني ساختار بر مشخصي تأثير توانندنمي) تجارت جمله از( بيروني عوامل اما. كندمي برجسته را قديمي توليد يشيوه
 آزاد كار بر مبتني مازاد استخراج به اجبار بر مبتني مازاد استخراج از گذار تجارت، رشد تز كه كندمي اشاره داب عالوه،به. باشند داشته

  ).13-8: 2013 همان،( دهدنمي توضيح را) است ارزان كار نيروي وجود به مشروط كه(

  داب به برنر نقد 2-1
 مفصل نسبتاً  ايمقاله چنينهم و ريختهپي داب موريس آراء خصوصبه و مباحث ابتدايي دور همين با نسبت در را خود بحث برنر

 فرايند اين تبيين پي در ـ گذار يمسئله از رايج هايتبيين ساير برخالف ـ داب اثر او نظر از. است نگاشته گذار باب در داب آثار يدرباره
 را هاعلت تا بود دروني تبييني دنبال به داب. بود آن »حركت قوانين« او خود بيان به يا فئودالي، توليد يشيوه دروني سازوكارِ  رهگذر از
 دروني بحران سازوكارِ  بايد ابتدا گذار، فهم براي ،داب نظر از. نكند جوجست...  و شهرها گسترش تجارت، چونهم بيروني عواملي در

 ميانه هايسده اواخر در كه هاييبحران كشاند؛مي بحران يورطه به خودش در را فئوداليسم كه مناسباتي يعني كرد، درك را فئوداليسم
 ها،بيماري ديگر و) سياه مرگ( طاعون شيوع چونهم وقايعي با ادامه در و كردند پيدا بروز فئودالي يمالكانه هايبهره كاهش قامت در
  .انجاميدند جمعيتي بحراني به

 پيروي با داب واقع، در. است بوده داريسرمايه يمسئله به تاريخي نگاهي گيريپي در هرچيز، از بيش داب كار اهميت برنر، نظر از
. جويدمي دوري باشد، فراتاريخي هايگزاره و هافرض بر مبتني يا فراتاريخي كه داريسرمايه تبيين براي تالش هرگونه از ماركس، از

 مناسبات پيدايش در را آن پيدايش بايستمي كه است اقتصادي يتوسعه از جديدي الگوي ظهور به توجه او، نظرگاه در اصلي تأكيد
 چنينهم داب. است »توليد يشيوه« مفهوم او عزيمت ينقطه واقع، در. است شده حاكم منطقه يك در كه جست ايتازه توليدِ اجتماعي

 ـاست اقتصاديفرا اجبار و قهر وجود اشمشخصه كه ـ آن از برخاسته مناسبات و فئودالي مازاد استخراج شكل تأثير كه كندمي تأكيد
 تكامل از مشخصي الگوي يپديدآورنده مستقيم، هايتوليدكننده مقام در دهقاني مولد نيروهاي هايمحدوديت و هاظرفيت با نسبت در

 به گذار كه داشت قرار ماركسيستي رايج هايبرداشت مقابل در برداشت اين زمان، آن در. است بوده توليد يشيوه اين براي اقتصادي
 دانست؛مي فئودالي توليد مناسبات دلِ در داريسرمايه توليد يشيوه ييابندهخودتكامل و جنيني شكل وجود ينتيجه را داريسرمايه

 نقد به جلوتر ).122-121: 1978برنر،( آن تكامل و توليد يشيوه از كاركردي تبييني و فّناورانه فهمي بر  بود مبتني كه برداشتي
  .گرديمبازمي محورفن برداشت اين
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 ما براي چندان آن جزئيات به پرداختن جااين در كه پردازدمي او نظري مواضع از مفصل نقدي به داب يدرباره اشمقاله در برنر
  :كرد طرح گونهاين اختصاربه توانمي را انتقادات اين كليت اما ،نيست راهگشا

 الغاي معادل او براي بايد داريسرف الغاي ديگر، بيان به شود؛نمي قائل فئوداليسم و داريسرف بين تمايزي تحليلش، در داب.  1 
 حتي و 1640 ضدفئوداليِ  انقالب مقطع تا فئودالي مناسبات داري،سرف الغاي رغمبه چگونه كه دهدنمي توضيح اما باشد، فئوداليسم

   ؛ماندمي پابرجا چنانهم انگلستان در آن از بعد

 اين اما انجامد،مي خاص توليدي وظايف و منطقه بر مبتني تخصصيِ كارتقسيم گسترش به تجارت گسترش داب، تحليل در. 2
 چنين كهدرحالي است، ايشدهتخصصي كار تقسيم چنين ذاتي توليديْ  نيروهاي و كار بارآوري رشد كه گيردمي فرض چنين حكم

   داد؛ توضيح تجارت كمي افزايش با تواننمي را كيفي تغييراتي

 در كنندهتعيين عاملي را آن تواننمي اما دهد،مي تشخيص فئودالي نظم در دروني عاملي را شهرها رشد درستيبه داب هرچند. 3
 فالندر مانند ،است بوده  برخوردار ايگسترده شهري مناطق از كه جغرافيايي  در حتي چراكه دانست، فئودالي طبقاتي ساختار جايگزيني

  ).130-123: همان( كرد قلمداد روستايي اربابي مناسبات جديِ  تضعيف موجب را عاملي چنين وجود تواننمي ايتاليا، و

 اقتصاديفرا قهر نيروي وجود به منوط آن در مازاد استخراج كه كندمي معرفي توليدي يشيوه را فئوداليسم ابتدا در داب كلي، طوربه
 موفق داب او، نظر داند. ازكننده مي، عامل اقتصادي را تعيينتوليد يشيوه اين مناسبات به دهيشكل در نهايي تحليل در اما است،
 »انقالبي واقعاً  راه« يعني ماركس، از مفهومي به ارجاع با آخردست و ببرد، پيش انتها تا را اشتحليلي چارچوب هايفرضپيش شودنمي

]The really revolutionary way[، انگلستان  در مالكخرده كشاورزان و گرانكه صنعت دهدمي توضيح گونهاين  داب
 كارگر) زمين مالكان و تاجران برخالف( و بودند دارسرمايه كه مالكانيخرده ؛را برداشتند داريسرمايه سوي به اساسي هايگام بودند كه

 نظر از اما. آوردند وجودبه را توليدي يشيوه در واقعي انقالب و بردندمي كاربه توليد در را فني هاينوآوري و كردندمي استخدام مزدي
 عمل تاجران و زمين بزرگ مالكان برخالف خرد، كشاورزان و گرانصنعت چرا دهد؛نمي توضيح را چيزي كماكان موضوع اين برنر
 خود تحليل در توضيحات،نوع  اين با چنانهم داب داد؟مي سوق راستا اين در عمل به را هاآن كه بود مناسباتي چه واقع در كردند؟مي

 در. كندمي عمل داريسرمايه جهت در خودكار شكلي به داري،سرف كنترل زير از شدن رها محضبه دهقاني، توليد كه گيردمي فرض
 فاقد كه دارند وجود خردي توليدكنندگان آن دل در كه گيردمي فرضپيش را مالكيتي اجتماعي مناسبات چنانهم تحليل، اين واقع

 كشت با را خود معاش و داشتند خود آن از زميني قطعه معموالً كه فئودالي نظم در مستقيم توليدكنندگان برخالف يعني( معاشند وسايل
 را خود درنتيجه، و كنند عرضه بازار به و توليد رقابتي شكلي به را محصوالتشان بقا، منظور به مجبورند و) كردندمي تأمين زمين آن
 ،يعني گيرد؛مي فرض موجودپيشاز كند تبيين بايد كه را چيزي همان دراصل داب، روايت ديگر، عبارت به. كنند بازتوليد بازار رهگذر از

 و موجودند فئوداليسم هايترك و درز در ديگر، سوي از و هستند، »بازار به وابسته« سو،يك از ،كه خردي توليدكنندگان وجود
  ).134:همان( بشكنند هم در را فئودالي يپوسيده مناسبات تمامي شانانقالبي واقعاً  يشيوه با تا اندفرصت مترصد

   اسميتي هايفرضپيش و شناختيجمعيت ،تجاري هايمدل نقد -2
 زايش به منجر كه توليد يشيوه هر هايبودگيخاص به توجه نخست،: كرد خالصه عامل دو بر تأكيد در توانمي را برنر يپروژه كليت

 نتيجه، در و بازتوليد قواعد ،خاصي مالكيت اجتماعيِ مناسبات هر برنر، خود زبان به( شودمي توليد يشيوه آن خاص حركت قوانين
 چه( توليد يشيوه يك حركت قوانين تسري به منجر پيشين، عامل گرفتنناديده دوم،). داراست را خود به مختص محورتوسعه الگوهاي
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 مخدوش را گذار از درست درك رو،اين از و شودمي توليدي هايشيوه ساير به) اقتصاد كل سطح در چه و فردي گرانِكنش سطح در
  .سازدمي

 منطقي نتايج گيريپي و تحليل مراحل تمامي در راه، ينقشه عنوان به نكته، دو اين نگاهداشتِ  حاصل برنر، مباحث و مفاهيم ديگر
 چارچوب بداعت كه كرد ادعا توانمي اعتبار،اين به. است داريسرمايه به فئوداليسم از گذار بحث هايچالش با مواجهه در آن از برآمده

اش واكاويحفظ اصول بنيادين  او در انسجام و پايداري حاصل كه نو، و تازه هايسازيمفهوم در او بداعت از برخاسته نه برنر، مفهومي
 از محافظت و انسجام پايداري، اين اساس، از. است كرده اخذ ماركس از نيز را اصول آن ديد، خواهيم ادامه در كه طورهمان كه ،تسا

 عدم به را داب، جمله از ديگران، برنر كه است اينكته همان بحث، روند در منطقي تناقضات و تعارضات گزند از تحليلي بنيادين اصول
  .كندمي متهم آن به يابيدست در موفقيت

 درگير ميانه هايسده در اروپا اقتصاد. كندمي آغاز اقتصادي تحوالت تبيين در رايج رويكرد دو نقد با را خود مباحث كلي طوربه برنر
 اقتصاد يحوزه از فراتر كه فراگير بحراني_»عمومي بحران« دوره يك به شدن منتهي با هريك كه بود متناوبي رونق و ركود هايدوره

 قرار تأثير تحت را روزگار آن جوامع عميق شكلي به _كشاندمي مرگ كام به را جمعيت از بزرگي بخش قحطي و هابيماري گسترش با
 و هجدهم و هفدهم هايسده در تجاري هايشبكه گسترش. بود منوال همين بر روزگار داريسرمايه اقتصاد آمدنِ پديد تا. دادمي

 فراگير عمومي هايبحران آن از خبري ديگر كه ساخت دگرگون چنان را اوضاع است، صنعتي انقالب به موسوم چهآن ظهور آخردست
 مدل دو دامان به دست عموماً تحوالت اين براي تبييني يارائه در مختلف، مطالعاتي هايزمينه و رويكردها با گوناگون، متفكران. نبود

 اسميت، نظريات از ملهم عموماً  طيفي، هر از گوناگون متفكران كاررفتن از سويبه عين در كه هاييمدل شدند،مي نظري يعمده
: كندمي تقسيم عمده گروه دو ذيل را جديد عصر اقتصادي تحوالت تبيين پيرامونِ مختلفْ نظريات اين برنر .بودند مالتوس و ريكاردو
 .شناختيجمعيت الگوي و تجاري الگوي

  تجاري الگوي 1ـ 2

 با: شناسندمي همه وبيشكم را اقتصادي يتوسعه باب در اسميت معروف الگوي. بود اسميتي تبيين از برگرفته تجاري الگوي
 براي خود محصوالت افزايش هدفِ با و تجارت رهگذر از خود منفعت افزايش منظوربه اقتصادي عامالن بازارْ  و تجارت گسترش

 بيشتر محصول به يابيدست براي راه ترينبهينه كه چرا كنندمي خود توليدي فعاليت كردنتخصصي به اقدام ،مهم اين به يابيدست
 اقتصادي يتوسعه يعني همهاين و سرمايه انباشت معادل بيشتر كار تقسيم و بيشتر كار تقسيم معادل تجارت گسترش بنابراين،. است

  .يدارسرمايه

 در رو،همين از و بود مصرف براي توليد اشاصلي قانون كه شدمي تلقي خودبسنده و طبيعي اقتصادي فئوداليسمْ  الگو، اين با مطابق
 ماوراي تجاري هايراه شدن قطع حاصل را فئوداليسم برآمدن تاريخي صورت به تفسير اين. نبود گسترده تجارت از خبري اقتصاد اين

 مسدود هرگاه و) هارومي و يونانيان اوج دوران چونهم( بوديم اقتصادي رونق شاهد بودند برقرار هرگاه كه هاييراه دانست،مي مديترانه
 ركود دچار اروپا اقتصاد) گرفتمي صورت هاوايكينگ نهايت در و مسلمانان سپس بربرها، سوي از ابتدا كه تهاجماتي علت به( شدندمي

 صنايع ظهور نهايت در و شهرها گسترش و رونق به كه بود جديد دوران در تجاري هايراه همين مجدد استقرار. شدمي بحران و
  ).50-49: 2007برنر،( شد منجر گسترده

  شناختيجمعيت الگوي 2-2
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 ريكاردو و مالتوس آثار از ملهم و داشت شناختيجمعيت وسوييسمت آمد، پديد تجاري الگوي اين به واكنش در كه ديگر، الگوي
 سروكار متضاد يمرحله دو با ما الگو، اين با مطابق. بود 1940و  1930هاي دهه اواخر هاتبيين دست اين شكوفايي دوران. بود

) دارد هندسي رشدي نرخ هميشه كه( جمعيت افزايش با. جمعيت كاهش سپس و آن نهايي حدود به رسيدن جمعيت، افزايش داريم،
 كاهش را كار به سرمايه و كار به زمين نسبتِ  امر اين كه شوندمي امالك تقسيم يا تركيفيتكم هايزمين در كشت به مجبور دهقانان

 براي تقاضا باال، جمعيت و كار بارآوري كاهش با. يابدمي كاهش) كار بارآوري ديگر، عبارت به يا( سرانه محصول رو،اين از و دهدمي
 Ricardian Pattern[ قيمت عامل تعادل ريكاردويي الگوي شاهد ما نتيجه، در. گيردمي پيشي آن يعرضه از زمين و غذايي مواد

of factor prices [ ،رشد مسير، اين انتهاي در. يابدمي افزايش كار نيروي قيمت به نسبت غذايي مواد و زمين قيمت يعني هستيم 
 هايبيماري قحطي،: شودمي مواجه بحران با اقتصاد زمين و موادغذايي قيمت افزايش شرايط در و رسدمي خود نهايي حد هب جمعيت

  .شود گرفته سر از ابتدايي روند دوباره كه جايي تا شوند،مي قبلي روند شدنِ  معكوس و جمعيت كاهش باعث هابحران ... . و واگير

  :گيردمي خود به شكلي چنين اروپا يميانه هايسده تاريخ الگو، اين با مطابق

 سياه طاعون ،1317-1316 عظيم قحطي به سپس كه كندمي رشد 1300 تا 1100 از جمعيت : A يمرحله
  .شودمي منتهي ــ »چهاردهم يسده عمومي بحران« ــ صدساله هايجنگ ،1348-1349

  .»كارگران و دهقانان طاليي دوران« ــ پانزدهم يسده اوايل و چهاردهم يسده اواخر در جمعيتي سقوط : B يمرحله

 شود،مي منتهي 1600 حدود در جمعيت رشد حدنهايي به كه كندمي رشد 1600 تا 145 از جمعيت : A يمرحله
  .»هفدهم يسده عمومي بحران«ــ  فرااروپايي هايجنگ

 ).52: 2007برنر،( هجدهم يسده اوايل/هفدهم يسده اواخر در آن سقوط و جمعيتي ركود : B يمرحله

 اينقطه در تحوالت، اين روند تبيين در هريك كه است آن اقتصادي تحوالت تاريخي تبيين الگوي دو اين مشكل برنر، نظر از
 ناتوان هاييدوره تبيين از ،)دهدمي ارائه ما به ]1[پايدار اقتصادي يتوسعه از خطي شكلي كه( اسميتي الگوي. ماندمي باز مشخص

 انقالب از پيش تا اروپا نقاط يعمده( نيست اقتصادي پايدار رشد از خبري تجاري، هايفرصت رشد رغمبه ها،آن طول در كه است
 آن نيز ريكاردويي-مالتوسي الگوي مشكل ديگر، سوي از ).41-35: 1395برنر،( )]2[فالندر يمنطقه مشخص، طوربه و ،صنعتي

 عبارت به كند، تبيين جديد عصر اوايل و ميانه هايسده اواخر در را هلند شمالي نواحي و انگلستان رشد دتواننمي برعكس، كه است
 ،الگو دو اين واقع در. ندارد توضيحي هيچ مناطق اين در) اقتصادي ركود و جمعيتي سقوط( B يمرحله غياب براي جمعيتي مدل ديگر،

 اسميتي الگوي چهآن. است مشاهده قابل »خطي« و »ايدوره« شكل دو تعارض در مشخصاً  هاآن تناقض كه هستند ناقضيمت شكل دو
 و تجاري هايشبكه و مبادله رشد يعني( مدل اين هايشرطپيش يهمه كه بود زماني در پايدار رشد الگوي غياب داد،نمي تشخيص

 يواسطه به بود، قائل تجاري رشد براي اسميت كه ايكنندگيتعيين ديگر، بيان به .بودند شده برآورده) شهري صنايع و شهرها رشد
 ظاهر به هرچند جمعيتي، الگوي مقابل، در. شدمي نقض) 1977برنر، به نك ،لهستان( اقتصادي روندهاي در ديگري هاينمونه

 هلند و انگلستان يعني( بود پاسخگو مورد همان در تنها اسميتي مدل اتفاقاً  كه موردي يگانه يدرباره اما داشت، غياب اين براي پاسخي
  ).53-52: 2007برنر،( و) 34-29: 1395برنر،( نداشت گفتن براي حرفي) شمالي

 مالكيت اجتماعي مناسبات كه مادامي جمعيتي، الگوي :كرد بنديصورت چنين را مسئله توانمي برنر، مفهومي چارچوب به بنا
 است آن نيازمند الگو اين B و A مراحلِ  و پياپي هايسيكل از جهيدن برون. است عمل درحال و فراگير الگويي دارد، استقرار فئودالي
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 اجتماعي مناسبات گرفتن ناديده با اسميتي، مدل. شود دگرگون انگلستان، مورد چونهم ،فئوداليسم از برآمده طبقاتيِ مناسبات ساختار كه
 و فزاينده كار تقسيم شهرنشيني، تجارت، مبادله، رشد( مناسبات اين استقرار پيامدهاي به ارجاع با صرفاً دارانه،سرمايه مالكيت

 دهد،مي قرار داريسرمايه به گذار در كنندهتعيين و مستقل متغيري جايگاه در را پيامدها اين ،)]Specialization[ شدگيتخصصي
 اين استقرار عدم صورت در و هستند يدارسرمايه مالكيت اجتماعي مناسبات پيشيني استقرار به منوط همگي پيامدها اين كهآن حال

 دادنرخ امكان كماكان پذيرد، صورت كه هم هرميزاني به تجارت، و مبادالت رشد ،)دهدمي نشان ما به لهستان مورد كهچنان( مناسبات
 مالكيت اجتماعي مناسبات كه مادامي بنابراين،. كندنمي منتفي را كشاورزي، كار بارآوري كاهش يعني فئوداليسم، عصر عمومي بحران

 دگرگون محض به اما دارند، گريتبيين قدرت فئودالي جوامع اين رونقِ  و ركود هايسيكل تبيين براي مالتوسي الگوي مستقرند، فئودالي
 حال. ماندمي باز تحوالت تبيين از جمعيتي الگوي اين) گيردمي ناديده راآن اسميتي الگوي كه يفرضپيش همان( مناسبات اين شدن

 بازتوليد الگوهاي نفوذ و اقتصادي توليد هايشيوه ديدن غيرتاريخي: داد تشخيص را تبييني الگوي دو اين مشترك مشكل توانمي
 نامدمي »غيرتاريخي ماترياليسم« را تبييني الگوهاي اين برنر كه روستهمين از. ديگريك به توليدي هايشيوه اين فردمنحصربه

  ).49: 2007برنر،(

  اسميتي هايفرضپيش 3ـ 2

 آن علت. است كرده فراهم اقتصادي نگاريتاريخ و اقتصادي يتوسعه به مربوط هاينظريه اغلب براي را ايپايه اسميت ينظريه
 دانست رشد اين سازوكار را آن توانمي كه كرد كشف را چيزي و فهميد را مدرن اقتصادي رشد ماهيت اسميت برنر، نظر از كه است

 موفق اصلي سازوكار اين آن ذيل كه بپردازد شرايطي توضيح به نتوانست او اما). آورد فراهم موارد اين فهم براي را بنيادهايي حداقل يا(
 وجود نيازمند او، نظر مورد سازوكار افتادن كاربه كه ماند باز نكته اين فهم از او واقع در. ماندبازمي مهم اين از يا شودمي كردن عمل به

  ).23: 1986 برنر،( است مشخصي هايشرطپيش

 هايفرصت پديدآمدن به واكنش در منفرد، گرانكنش سوي از فردي منافع گيريپي كه است قرار اين از اسميت استدالل يپايه
 اقتصادي يتوسعه به فرايند اينسرانجام   كه بردمي پيش فزاينده كار تقسيم و شدگيتخصصي سمت به را اقتصادي روند تجاري،
 گرايش يك آمدن پديد كه پراكنده، وقايعي نه اقتصادي، رشد كه دهدمي تشخيص درستيبه اسميت برنر، نظر به . انجامدمي گسترده

 علت ديگر، بيان به. دهدمي سوق شدنتخصصي جهت در را گرانكنش تمامي كه گرايشي ،است اقتصاد در پايدار و مندنظام يرانه يا
 او اما) 24: همان( است منفرد گرانكنش شخصي سود و منافع و اقتصاد كل سطح در مولد فعاليت الگوي بين انطباق اقتصادي، رشد
 گرانكنش چرا كه گويدنمي ما به اسميت. كندنمي ذكر آن وجود براي داليلي كه دارد خود بحث در را هاييفرضپيش چنانهم

 مستقيم توليدكنندگان كه گيردمي فرض او عالوه،به. برگزينند) دارد همراه به كه مخاطراتي رغمبه( را بازار به وابستگي بايد اقتصادي
 الگوهاي« بخش در( پذيرندمي را آن آميزمخاطره هايضرورت به دادنتن و رقابت استراتژي خانوارشان، يا خود بر فشار افزايش جايبه

  ).گرديمبازمي بحث اين به »فئوداليسم محورتوسعه

 شيگرا«: شود نظرش يهاكاستي متوجه ستتوانينم هرگز كنندهبسيار مهم و تعيين فرضپيش يك وجود دليل به سميتا درواقع،
 كه نبود آن پي در هرگز ست،دانمي انسان در ذاتي عاملي را مورد اين سميتا كه جاآن از! »تهاتر و مبادله معامله، به هاسانان يعيطب

 اسميت نظري شرايط. كند تبيين را او نظر مورد روندهاي برخي شدن ضروري بتواند كه سازد مجهز كاريسازو به را اشنظري چارچوب
: همان( بگيرند پيش مانعي هيچ بي و معطليبي را خود يستهخوا و بخواهند هرچه آزادند منفرد گرانكنش آن در كه اندانتزاعي شرايطي

23-25.(  
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  داريسرمايه به گذار تبيين براي برنر مفهومي چارچوب -3

 او راستا، همين در .است ماركس از برگرفته عمدتاً كه پروراندمي را مفاهيم از ايمجموعه خود هايبررسي و نقدها خالل در برنر
 از برآمده كه نخست يمرحله. كندمي تقسيم مجزا يمرحله دو به را اقتصادي تحوالت سازوكار و تاريخي ماترياليسم از ماركس درك

 به بخشيدن قوام براي او ابتدايي هايگام و) سياسي اقتصاد نقد بر ايمقدمه و مانيفست ،آلماني ايدئولوژي( ماركس ياوليه آثار
 از. كندمي بررسي توليدي روابط تغيير آن،از پي   و مولد نيروهاي رشد با نسبت در را اقتصادي تحول عمدتاً  است، تاريخي ماترياليسم

 نهايت در و توليدي مناسبات ساختار مولدْ نيروهاي سرشت الگو، اين با مطابق. نامدمي »مولد نيروهاي رشد« را مدل اين برنر رو،همين
 درك يعني. است فّناورانه جبرباوري به مبتال چنانهم مدل اين برنر، نظر از). 4-3: 1396برنر،( بخشدمي تعّين را توليد يشيوه كل

 ماركس .گيردمي فرضپيش را آن رشدبهرو و تكاملي سير و دهدنمي ارائه ما به توليد يشيوه با شاننسبت در فنّي تحوالت از درستي
 آثار، اين در موجود هايايده روهمين از بود، آن به بخشيقوام و تاريخي ماترياليسم ساخت براي تالش در كماكان ابتدايي آثار اين در

 فرايند در افرادْ  جايگاه بر است بتنيم مدل اين. اندنكرده پيدا) توان ديدمي »سرمايه«كه در چنان مثال براي( را خود نهايي شكل هنوز
. دهدمي شكل كار مناسبات به توليد فّني ضرورت ديگر، عبارتبه. توليد فرايند در نقش آن فنيِ كاركرد با جايگاه اين تناسب در توليد،
 تقسيم اين كه شوندمي قلمداد فني كار تقسيم تاليِ  مناسباتْ  اين واقع، در نيست؛ طبقاتي مناسبات و مالكيت مناسبات از خبري هنوز
 )20-19: 2013 ژمولك،( .شودمي دگرگون توليد سپهر فنيِ هاي ضرورت به بنا خود كارْ 

 مناسبات مقام در سرمايه آن، در كه افكندمي پي را طرحي ،سرمايه و گروندريسه چونهم ديگري آثار در ماركس مقابل، در
 دهدمي شكل داريسرمايه توليد يشيوه خاص قواعد و قوانين به طبقاتي، ساختار با پيوند در كه مناسباتي شود،مي درك اجتماعي

 ماركسبه تبعيت از   برنر كه ،مناسبات اين. )نهاد »توليد يشيوه« مدل نام آن بر »مولد نيروهاي« مدل مقابلِ  در توانمي كه مدلي(
 دروني يرابطه چنينهم و توليد ابزار صاحبان و مستقيم توليدكنندگان بين يرابطه نهد،مي »مالكيت اجتماعي مناسبات« نام آن بر

 از شود،مي ياد آن از »طبقاتي ساختار« ذيل عموماً  ماركسيستي مباحث در كه مناسبات اين .دهدمي توضيح را گروه دو اين از هريك
 نيروهاي« نام آن بر كه) زمين با و ابزارهايشان با يكديگر، با( مستقيم توليدكنندگان بين مناسبات سو،ازيك: است دوجنبه داراي برنر نظر

 و استثمارگران بين »مازاد استخراج مناسبات« يعني مالكيت، متعارض ذاتاً  مناسبات ديگر،سوياز و گذارد،مي »توليد اجتماعي
 بيان به. برسد سرانجامي چه به تجاري الگوي يا جمعيتي روند يك نتايج كندمي تعيين كه است ساختار اين. مستقيم توليدكنندگان

 بر تأكيد يواسطه به ،»مالكيت اجتماعي مناسبات« نام او نظر از كه( مناسبات اين برد،مي كاربه برنر كه مفهومي با مطابق و ديگر،
 Rules[ »بازتوليد قواعد« از گوناگوني هايشكل) است آن براي ترمناسب نامي مختلف، طبقات و هاگروه بين روابط اجتماعي وجه

of Production[ قواعد به برنر، نظر از مالكيت، اجتماعي مناسبات ترتيب،بدين .سازدمي پذيرامكان مختلف هايگروه بين در را 
 قواعد« را قواعد اين برنر. هستند آن رعايت به ملزم شرايط، آن در خود بازتوليد براي گروه، دو اين از هريك كه دهندمي شكل عملي

 و ساخته سياسي اجتماع سوي از هستند، قواعد اين به دهندهشكل كه مالكيت اجتماعي مناسبات سياسي، حيث از. نامدمي »بازتوليد
 يشيوه هر به منحصر بازتوليد قواعد .است مشخص شرايطي در حاكم يطبقه مناسبات برآيند خود اجتماع اين كه شوندمي بازتوليد

 يشيوه يك يتوسعه و رشد روند كه شوندمي منجر مشخصي محورتوسعه الگوهاي به آخردست )مالكيت اجتماعي مناسبات( توليد
 خصلتي كه الگوهايي است، برخوردار فرديبهمنحصر محورتوسعه الگوهاي از توليدي يشيوه هر بنابراين،. كنندمي تعيين را توليد

  .شودمي اسميتي خطاي به منجر ديگر توليد هايشيوه به هاآن از هريكتسّري دادِن  و دارند تاريخي

  بازتوليد قواعد 1ـ 3
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 جامعه، سراسر در و انديافته تعيّن تاريخي صورت به كه مشخص مالكيت اجتماعيِ مناسبات و شرايط از ايمجموعه يزمينه در 
] Political Community[ »سياسي اجتماعات« برنر چهآن يا دولت سوي از و( دارند تفوق منفرد، گرانكنش ياراده فراز بر

 اين با انطباق در كه گيردمي قرار خانوارها و افراد دسترس در مشخص هاياستراتژي از ايمجموعه ،)شودمي حمايت و تحميل نامدمي
 هااستراتژي از ايمجموعه ،مشخص مالكيتِ  اجتماعي مناسبات يك از برآمده الزامات چارچوب در. هستند مالكيت اجتماعي مناسبات

 هاآن قبول مورد »عقالنيت« از پيروي با معادل هاآن از پيروي كه معني اين به شود،مي معنادار خانوارها و افراد براي بازتوليد قواعد يا
. دهدمي قرار هاآن اختيار در را اجتماعي يطبقه يا هرگروه بازتوليد براي مسير ترين»عقالني« بازتوليديْ  قواعد بنابراين، .شودمي تلقي

 ]Developmental Patterns[ محورتوسعه الگوهاي به جامعه، كل سطح در و مجموع در بازتوليد، قواعد اين برآيند
 چنين توانمي رو،اين از). 58: 2007برنر،. (بود نهاده »حركت قوانين« نام هاآن بر ماركس برنر نظر از كه شودمي منجر مشخصي

 جامعه سطح در هاآن رواج و بازتوليد قواعد از مشخصي اشكال آمدن پديد باعث مالكيت اجتماعي مناسبات كه كرد ادعا
 منجر مشخصي حركت قوانين يا محورتوسعه الگوهاي برآمدن به ،قواعد اين از خانوارها و افراد پيروي ينتيجه كه شوندمي
  . كندمي مشخص را توليدي يشيوه يك حركت مدتطوالني روند كه شودمي

 و جامعه آن مالكيت اجتماعي مناسبات فهم پي در بايد فئودالي، يجامعه محورتوسعه الگوي يا حركت قوانين فهم براي بنابراين،
 و جمعيتي تبييني هايمدل هايكاستي فراسويِ  به توانيممي كه است صورت اين در تنها. باشيم آن از برآمده مشخصِ  بازتوليد قواعد

 كار نيروي بارآوري كاهش عموميِ  هايبحران معرض در قرن 6 از بيش تا فئودالي اقتصاد چرا كه كنيم درك و كنيم گذر تجاري
 آن براي ايدوره الگوي اين از گسست امكان) انگلستان( مشخص مكاني در و بعد به مقطعي از چرا و بود ركود درنتيجه و كشاورزي

 به رو،اين از و دهيم تميز نظام خودِ  تغييرات از را نظام درون تغيييرات كه دهدمي اجازه ما به رويكردي چنين برنر، نظر از. آمد فراهم
 چونهم( آن هاينشانه و پيامدها از را گذار فرايند خودِ  كه دهدمي اجازه رويكردي چنين ديگر، بيان به. يابيم دست گذار از روشني فهم
  .دهيم تميز...)  و شهرنشيني و تجارت رشد

 صرفِ  نه و كنيم درك اجتماعي مناسباتي عنوان به را سرمايه دهدمي اجازه ما به برنر، رويكرد كه كرد ادعا توانمي ترتيب، بدين
 به) هاغيرماركسيست خواه و هاماركسيست سوي از خواه( رايج رويكردهاي ساير نقد در را ما تواندمي امر اين پيامدهاي. ثروت انباشت
  . نشويم تاريخي ماترياليسم با رويكردها اين تحليلي هايشباهت مفتون سادگي به كه كند مجهز دقيق ابزاري

  فئوداليسم محورتوسعه الگوهاي 2ـ 3

 استراتژي. بود فراهم اربابان و دهقانان براي مشخصي بازتوليد قواعد ظهور امكان فئودالي مالكيت اجتماعي مناسبات دل در
 منظوربه شانخانواده و خود كار نيروي كارگيريبه يعني بود، »معاش براي توليد« فئودالي توليد يشيوه ذيل بازتوليد براي دهقانان

 همان يا فيزيكي مازاد صرفاً  و نباشند وابسته بازار به مايحتاج اين يتهيه براي كه شكليبه بقا، براي الزم مايحتاج تمامي مستقيم توليد
 از اما بودند، درگير بازار در دهقانان كه بود آن معناي به امر اين كه كندمي تأكيد برنر. كنند عرضه بازار به را شاناضافي محصوالت
 اسميتي، الگوي با مطابق گرچه. بود دهقانان محصولي تك و تخصصي توليد نيازمند بازار به وابستگي. زدندمي سرباز آن به وابستگي

 دهقانان، سوي از شدگيتخصصي به تصميم اما شدمي تلقي توليدكنندگان براي بيشتر فردي منفعت با معادل استراتژي اين اتخاذ
 هايخانواده داشتن امكانِ معاش، تأمين امنيتِ  بر ناظر كه اهدافي انداخت،مي خطر به را آنان اهداف ساير كه چرا بود، پرمخاطره تصميمي

 زودترِ  ازدواج شرايط كردنِ فراهم منظوربه هازمين تقسيم امكان و...)  و كهنسالي و بيماري برابر در شدن بيمه براي منبعي نيعي( بزرگ
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 سنگيني يكسان به لزوماً  آن ترازوي طرف دو كه بود پرمخاطره ايمعامله شدگي،تخصصي به تصميم واقع، در. بود ذكور فرزندان
 موادغذايي توليد از اطمينان يعني ،»امنيت اولويت« هرچيز، از پيش بودند، آن به يابيدست درپي دهقانان كه ديگري اهداف. كردنمي
 قيمت به دست اين كاريكم كه بود ممكن چون بسپارند، بازار »نامرئي دست« به را اولويتي چنين توانستندنمي هاآن. بود نيازشان مورد

 گرانكنش« برعكس رو،اين از بودند، طبيعي بينيپيشغيرقابل پيشامدهاي و خطرها معرض در كافي ياندازه به هاآن. شود تمام جانشان
 و بيافزايند پرمخاطره پيش از يمعادله اين به را بازار چونهم كور عاملي كه نبودند حاضر داري،سرمايه جوامع در »اقتصادي عقالني

 شكل به را غذايي مواد قيمت دوره هر در »معيشتي هايبحران« كه اقتصادي در همآن بسپارند، آن دست به را خود سرنوشت
 را احتياط جانب آن، ناپذيري بينيپيش و طبيعت با نابرابر رويارويي اين در دادندمي ترجيح هاآن بنابراين،. بردمي باال آوريسرسام
  ).292-289: 1396برنر،( و) 68-66: 2007برنر،( كنند رعايت

-سياسي رقابتي در كه بود متكثر و محلي ابتدا در مجزا، اربابي هايگروه از متشكل ايجامعه فئودالي، يجامعه ديگر، سوي از
 بازار به وابستگي يگزينه اما. بود اربابي بين رقابت اين ضروريات از تجملي و نظامي كاالهاي خريد افزايش. بودند يكديگر با نظامي

 صورت در صرفاً و بودند خود هايزمين مالك دهقانان كه جاآن از. رسيدنمي نظر به عقالني چندان نخست يوهله در نيز اربابان براي
 اربابان كه ايبهبوديافته توليد ابزار ازتا  نداشتند مشوقي يا ميل هيچ شدند،مي اربابي هايزمين روي بر كار به مجبور قهر كارگيريبه
 را آنان كردن مرخص يا اخراج امكان نيز اربابان عالوه،به. شكلي كارآمد ــ استفاده كنندــ آن هم به دادندمي قرار هاآن اختيار در

 كه چرا بود، منتفي اربابان براي ها،آن روي بر مجدد گذاريسرمايه و توليد ابزارهاي بهبودِ انتخاب ،يانضباط عامل اين نبود در. نداشتند
 منظوربه بايستمي اربابان درنتيجه،. بود جديد ابزار اين كارگيريبه از حاصل عايدات از بيش بسيار نيز مراقبت و سرپرستي هايهزينه

 سازيكولوني يا بيشتر هايزمين آوردن كشت زيربهكارها، يكي راه ي اينجمله از. شوند متوسل ديگري كارهايراه به درآمدشان افزايش
 علت، همين به. بود )جمعيت كاهش پيشينِ  هايبحران از حاصل يمتروكه هايزمين مجدد كشت يا باير و رهاشده هايزمين دل از(

 انداختنِ تعويق به و مازاد استخراج افزايش امكان بودند، برخوردار فراواني باير هايزمين از اربابان كه اروپا، شرق چونهم مناطقي در
 Political[ »سياسي انباشت« اربابان ديگر كارراه. داشت وجود نيز ميانه هايسده يمالكانه هايبهره عمومي بحران

Accumulation[ مجبور اربابان كند، فراهم را نخست استراتژي گيريِ پي امكان كه نداشت وجود ايتازه زمين كه زماني. بود 
 سازند فراهم قهر از گيريبهره با را دهقانان از بيشتر مازاد استخراج امكان خود، سياسي اجتماعات بر مجدد گذاريسرمايه با كه بودند

 اجتماعات اين كه چرا نامدمي سازيدولت راآن برنر كه است فرايندي اين. آورند دست به اربابان ساير با مقابله در مؤثرتري جنگي ابزار و
 ذيل كه چرا بود استراتژي ترينمحتمل دوم، استراتژي اين واقع در. داشتند برعهده را هادولت حكمراني امروزي كاركردهاي وبيشكم

 انباشت اين كارآمدي به منوط مازاد، كنندگاناستخراج بين رقابت كه داريم سروكار اقتصادي با فئودالي، مالكيت اجتماعيِ  مناسبات
 و نوآوري و مجدد گذاريسرمايه به منوط دارانسرمايه بين رقابت داري،سرمايه در كه گونههمان بود،) آنان جنگي سازوبرگ( سياسي
  ).292-289 ،285: 1396برنر،( و) 71-70: 2007برنر،. (است نسبي اضافي ارزش كسب

 باروري نرخ افزايش ،آوردمي فراهم را زودهنگام ازدواج امكان كه امالك تقسيم و گسترده هايخانواده داشتن به دهقانان تمايل
 اين. كرد مشاهده سيزدهم يسده پايان تا يازدهم يسده زماني يبازه در توانمي را فرايند اين كه داشت پي در را جمعيتي رشد و

 سازيكولوني نيز و فرااقتصادي، مازاد استخراج براي بيشتر سياسي انباشت يعني بازتوليد، براي اربابان هاياستراتژي همراه به فرايند
 هايبحران همان پديدآمدن بازتوليد قواعد اين برآيند .كردندمي تقويت را ديگريك متقابل شكلي به كشت، منظور به بيشتر هايزمين

 يعني( آن پيامدهاي پديداري توصيف به اما داشتند را آن تبيين قصد شناختيجمعيت نظريات كه بود فئودالي يمالكانه هايبهره مشهور
 پرتو در كه شدمي فئودالي اقتصاد كل در كشاورزي كار بارآوري كاهش به منجر فرايند، اين. كردندمي بسنده) جمعيتي سقوط و رشد
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 افزايش فشار زير ييسو از دهقانان كه چرا ،بردمي بين از را جمعيت از بزرگي بخش براي معاش توليد آوردن فراهم امكان جمعيتي، رشد
  .قرار داشتند  زراعي هايزمين بارآوري كاهش و نامرغوبي تحت تاثير ديگر، سوي از وبودند  اربابان يمالكانه هايبهره

 قواعد پرتو در آن از گسست كه بود زاييبحران و ]Involution[ تابيدرون ايگونه دچار فئودالي محورتوسعه الگوي بنابراين،
 در هابحران به پاسخ اقتصادي، گرانكنش بازتوليد قواعد به توجه با و فئوداليسم دل در رو، اين از .نبود پذيرامكان فئودالي بازتوليد

 قواعد رچوبچا در هابحران به پاسخ كه كرد فراموش نبايد. شدمي منجر هابحران اين شكل تغيير و تشديد به صرفاً خود رايج شكل
 را خود كه شود منجر نتايجي به توانستمي آن، خاص طبقاتي مناسبات نيز و منطقه هر يويژه مختصات توجه به  با ،فئودالي بازتوليد

  .دهد جلوه ناخواسته مديآپي مقام در بلكه مشخص، ازپيش اينتيجه عنوان به نه

  ناخواسته مديآپي مثابه به داريسرمايه به گذار 3-3

 وسايل از مستقيم توليدكنندگان جدايي نخست،: است اصلي شرط دو نيازمند برنر منظر از دارانهسرمايه اجتماعي مالكيت مناسبات
 خارج مستقيم، توليدكنندگان از بتوانند آن كمك به مازاد كنندگاناستخراجكه  قهري ابزار فقدان دوم، و ،)توليد وسايل لزوماً  نه و( معاش

 استخراج رايجِ شكل به بايد نسبي، مازاد كار ديگر، عبارت به). 60: 2007برنر،( بپردازند مازاد استخراج به اقتصادي، قوانين يحيطه از
 آن اول شرط يدرباره مهم ينكته. شود برداشته ميان از قهر مدد به مطلق مازاد كار رهگذر از مازاد استخراج امكان و شود بدل مازاد
 مورد اين در( توليد ابزار بر  توليدكنندگانمالكيت مستقيم  شرايطي، در كه دارد امكان مالكيت، سلب از غالب فهم برخالف كه است
 وابسته بازار به آن تأمين براي دليل همين به و باشند نداشته را خود معاش وسايل تمامي توليد امكان چنانهم اما ،نشود سلب) زمين
  دليل به يا( يابد دست معاشش وسايل تأمين به دارد خود مالكيت در كه زميني كشت با نتواند دهقاني كه است كافي مثال، براي. شوند

 كند رجوع بازار به خود معاش وسايل تمامي تأمين براي شودمي مجبور نتيجه در ،)آن نامناسب كيفيت دليل به يا زمين ناكافيمساحت 
 در بتواند تا آورد دست به مزدي ، تربزرگ داراناجارهساير   زمين روي بر مزدي كار رهگذر از كه است آن نيازمند كاراين منظور به و

 معاشش وسايل تأمين براي فرد امكان عدم با عموماً  اگرچه توليد، ابزار از مالكيت سلب ترتيب،اين به. كند تهيه را خود مايحتاج بازار
  . نيست آن منطقي ينتيجه لزوماً  اما است، همراه

 شكلي به بايد كه دارد تأكيدامر  اين بر شود،مي مربوط استثماركنندگان به كه دارانهسرمايه مالكيت اجتماعي مناسبات دوم شرط
 مورد مازاد تأمين براي كه ندارند نيازي هاآن صورتغيراين در شود، سلب استثماركنندگان از فرااقتصادي قهر اِعمال امكانِ مند،نظام

 استخراج كالم، يك در _... و توليد ابزار روي بر گذاريسرمايه شدن،تخصصي پيشرفته، كارتقسيم( دارانهسرمايه رقابت قواعد به نيازشان،
 را خودالزم   مازاد بيشتري امن يحاشيه با دهدمي اجازه هاآن به قهر اِعمال صرفِ  كه چرا آورند، روي) نسبي مازاد كار رهگذر از مازاد

  .آورند دست به

 مورد در خواه و مستقيم توليدكنندگان مورد در خواه( درآمدن رقابت الزامات انقيادِ تحت و بازار به وابستگي برنر، نظر از درواقع،
 ضرورت هيچ نباشد، ميان در اجباري كه مادامي مراحل، اين از هريك در كه است ايمرحله چند فرايندي ،)مازاد كنندگاناستخراج
 امكان يا باشند نشده محروم خود معاش وسايل از گروه دو اين كهمادامي درواقع،. ندارد وجود ديگري به يكي از رسيدن براي ايمنطقي
 بازار از خود نياز مورد كاالهاي خريد به مجبور هاآن باشد، نرفته ميان از مستقيم توليدكنندگانِ  بر قهر اِعمال رهگذر از معاششان تأمين
 در فروش به مجبور بقا منظوربه كهوقتي تا. نيستند بازار در فروش به مجبور نباشند، بازار از كاالها خريد به مجبور كهتاوقتي. نيستند

 رهگذر از كه داشت انتظار تواننمي نباشند، رقابت الزامات انقياد تحت كهوقتي تا آيند،نمي در رقابت الزامات انقياد تحت نباشند، بازار
 توليد به محصول يك توليد از بازار، تقاضاي به پاسخ در و كنند خود سود سازيبيشينه به اقدام نوآوري و انباشت شدن،تخصصي
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 آن به كه بازار، در درگير تنهانه اقتصادي عامالن كه كنندمي عمل زماني تنها اسميتي، سازوكار اين واقع در. بپردازند ديگر محصولي
  ).61: 2007برنر،( باشند وابسته

 فئودال اربابان نامتمركز حاكميت ازسويي،: بود ترتيب بدين نيز فئوداليسم دوران در طبقاتي يمنازعه عمومي شكل ديگر،سوي از 
 پيِ  در دهقاني، اجتماعات در آمده گردهم منسجمِ  وبيشكم دهقانان ديگر، سوي از و دهقان، و زمين كسب براي هاآن بين درگيري و

 خاص وضعيت به بنا منطقه هر در يكديگر، بين اربابان گروه در و باهم گروه دو اين بين يمنازعه. زمين بر خود مالكيت حقوق از دفاع
 بر ديتأك با او. زد رقم را دارانهسرمايه اقتصادي يتوسعهعدم يا توسعه با رابطه در آن پيامدهاي كه گرفت خود به مشخصي شكل آن

 دهقانان مالكيت هم آن در كه ستا ياقتصاد ستنخ. كرد تصور توانيم را يدارسرمايهشايپ اقتصاد نوع 4 كه كنديم ادعا سباتمنا نيا
 آن در موارد اين هردوي برعكس، كه ستا ياجامعه دومي. دارد جمعي خصلتي استثمارگران سوي از مازاد استخراج هم و زمين بر

 تيمالك كه ياجامعه ،آخر در و دارد فردي خصلتي مازاد استخراج اما ستا يجمع دهقانان تيمالك كه ياجامعه سوم. دارد فردي خصلتي
  .دارد جمعي خصلتي مازاد استخراج اما ستا يفرد آن در دهقانان

 عمل فردي سطحي در استثمارگران و بودند، برخوردار هازمين بر جمعي مالكيت از اجتماعات، قالب در دهقانان كه جوامعي در
 بازتوليد قواعد كرديم، اشاره ترپيش كه طورهمان كه چرا دارد، وجود داريسرمايه مناسبات به گذار براي امكان ترينكم كردند،مي

 وسايل لزوماً نه و( خود معاش وسايل از مستقيم توليدكنندگان جدايي مستلزم) اقتصادي منفرد گركنش اسميتيِ الگوي( داريسرمايه
 عيني شرايط از هاآن جداشدن نامكا داشتند، را هايشانزمين بر خود مالكيت حفظ توانايي دهقانان كه جوامعي در رو،اين از. است) توليد
  . نبود مهيا معاش تأمين براي بازار به وابستگي متعاقباً  و توليد

 حمايت پرداختند،مي مازاد استخراج به جمعي صورت به نيز استثمارگران دهقانان، جمعي مالكيت كنار در كه جوامعي در چنين،هم
 اقدامات ينتيجه در اگر حتي. گيرد قرار استثمارگران منافع با راستاهم مشخصي حد تا توانستمي دهقاني جوامع انسجام و اقتدار از

 سودشان به بودند، ماليات به وابسته استثمارگران كه جاآن از شدند،مي جدا معاششان وسايل از تاحدي دهقانان و تضعيف جوامع هاآن
  .بپردازند دهقاني مالكيت و جوامع بازسازي به كه بود

 خود معاش وسايل بر مالكيت فردي صورت به دهقانان كه هم جوامعي در حتي كه داشت انتظار تواننمي منطق، همين با مطابق
 قرار موقعيتي در دهقانان كه داشت وجود آن امكان جوامع اين در  اما. گيرد صورت داريسرمايه سوي به گذاري داشتند، دست در را

 كه امالك شدن تكهتكه و جمعيتي رشد ينتيجه در همآن( باشند نداشته دسترسي خودشان بازتوليد برايالزم  زمين به كه گيرند
 مالكيت شرايط در چنين،هم). بود هاآن بريارث و بازتوليد فردي و عقالني الگوي و پيش نسل دهقانانِ  اعمال يناخواسته ينتيجه

 دهقاناني. بود بيشتر شوند جدا خود معاش وسايل از دهقانان اربابان، فرااقتصادي و قهري تصميمات اثر در كه امكان اين فردي، دهقاني
 در. بودند خود زمين قطعات كردن رها به مجبور نداشتند معاش به كافي دسترسي يا/و نبودند شانمالكانه يبهره پرداخت به قادر كه

 استثمارگر سود با همراستا هازمين از دهقانان يد خلع كهاين امكان نيز داشتند سروكار منفرد دهقانان با منفرد استثمارگران كه شرايطي
  ). 53-51: 1986برنر،( بود زياد گيرد قرار

 مناسبات از شكلي پديدآمدن امكان ،)انگلستان جمله از( مشخص مناطقي در خود معاش ايلوس توليد از دهقانان جدايي بنابراين،
 »سرمايه« نخست مجلد در ماركس كه الگويي همان يعني بود، دارانهسرمايه دارياجاره الگوي مبتني كه آورد پديد را كشاورزي توليد

  ).758-759: 1394ماركس،( بود گفته سخن آن از
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 دروني انسجام و منطق نبايد هرگز كه،اين نخست. شودمي خالصه نكته دو در گيردمي بحث اين از برنر خود كه اينتيجه
 گذار كه،اين دوم. كرد تبيين دروني منطق اين با انطباق در بايد را هاآن حركت توضيح و گرفت ناديده را داريپيشاسرمايه اقتصادهاي

 ديگر، بيان به. شدمي گرفته نظر در اين از پيش تا كه باشد چيزيآن از محدودتر و فردتربهمنحصر ايپديده است ممكن داريسرمايه به
 دهد،مي شكل توليد يشيوه اين محورتوسعه الگوهاي به كه بدانيم ايخودبسنده بازتوليد قواعد داراي را فئوداليسم توليد يشيوه اگر

  . كنيم قلمداد فئوداليسم بازتوليد قواعد برخي ي»ناخواسته پيامد« بايد را ديگر توليدي يشيوه به شيوه اين از گذار و گسست ناگزير

  اقتصادي تحوالت مختلف مسيرهاي -4

 تاريخيِ مشخص موارد بررسي. داشت خود روي پيش را گوناگوني مسيرهاي فئودالي محورتوسعه الگوهاي كرديم، مشاهده كهچنان
 عامالن عنوان به پيشتر كه هاييمؤلفه حضور كه كندمي مهيا را امكان ايناز يك سو  اروپا، گوناگون نقاط در اقتصادي تحوالت سير

 كارگيريبه با ديگر، سوي از. نداشتند اياثربخشي چنين كه كرد مشاهده جغرافياهايي در را شدندمي تلقي داريسرمايه به گذار اصلي
  .شودمي آشكار ما بر تحليلي هايمدل و الگوها ساير هايكاستي تاريخي، مشخص موارد تبيين در برنر مفهومي چارچوب

 غربي اروپاي  

 حاكميت يعني بود،] 3[ »َبنال« گرياربابي به موسوم فئوداليسم كالسيك شكل اصلي خاستگاه آلمان، غربي نواحي و فرانسه
 اربابان ضعف از استفاده با مناطق اين در دهقانان يازدهم، و دهم هايسده همان از. هاآن بين رقابت و خاص بخشي بر اربابان محلي

 منشورهاي براي تالش و اربابان ديگر خصوصي امالك به فرار خالي، هايزمين اشغال و مهاجرت چونهم هايياستراتژي گيريپي با و
 چنين مقابل در. كنند تثبيت را خود فرزندان براي زمين بريارث حق و ثابت يمالكانه هايبهره كه شدند موفق هادهكده يحقوق

 كهآن مگر درآمدهايشان و هازمين ارزش افت ينظاره جز نداشتند ايچاره تر،كوچك قلمروهاي داراي و ترضعيف اربابان شرايطي،
 سقوط. كنند ضميمه شاناربابي قلمرو يسيطره به را بيشتري هايدهقان و زمين و بزنند سياسي انباشت به دست شكلي به توانستندمي

 چهاردهم يسده در جمعيتي بحران تعميق كه زد رقم را منطقه اين اربابي درآمدهاي بحران سيزدهم يسده دوم هاينيمه جمعيتي
 بر مبتني يا »مطلقه« هايدولت ساخت و تأسيس براي تالش منطقه، اين اربابان بلندمدت كارراه. انجاميد اوضاع اين وخامت به تنها

 را مركزي دولت متمركز ماليات از سهمي تركوچك اربابان آن ازاي در كه يمركز دولت در منصبي اعطاي يعني. بود منصب-ماليات
 دهقانان سوي از اربابي بين رقابت به يازيدندست يا فرار چونهم هايياستراتژي متمركز، ماليات آوريجمع. دادندمي اختصاص خود به
 آخردست مركزي دولت كه چرا. گرفتنمي قرار دهقاني مالكيت حقوق برابر در مستقيماً  لزوماً كارراهاين بلندمدت، در اما. كردمي خنثي را

 خود سود به را محلي اربابان دربرابر دهقاني مقاومت و انسجام هرگونه و شدمي محسوب ماليات آوريجمع در تركوچك اربابان رقيب
 قرار دهقاني حقوق با تعارض در منصب،-ماليات بر مبتني دولت و مطلقه دولت الگوي بنابراين،).80-66: 1395برنر،( ديدمي

 واكنش در كه نشدند موفق مناطق اين اربابان ميانه، هايسده در اربابي درآمدهاي عموميِ  هايبحران هنگام در علت، همين به. نگرفت
  ).93-91: 2007برنر،( اروپا شرق برعكس بزنند، امالكشان يمصادره يا دهقانان مجددِ  سازيسرف به دست هابحران اين به

 اروپا شرق  

 داشت، وجود فراواني يسكنه از خالي هايزمين هاآن در كه لهستان و آلمان شرقي مناطق يعني ،]Elbe[ البه رود شرق در
 به و شده ساكن هازمين اين در كه بودند نيازمند مهاجري جمعيت به هاآن اما. بود اربابان جوابگوي هامدت تا سازيكولوني استراتژي

 كه كردندمي ارائه غربي مناطق از فراري دهقانان به را ايكنندهوسوسه شرايط و ضوابط بايستمي هاآن رو،همين از بپردازند، كشت
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 براييكديگر   با شديد رقابت در و اتميزه شدت به منطقه اين در را اربابان امر همين. كردمي توجيه هاآن براي را شرق به مهاجرت
 قرار غرب جمعيتي هايبحران معرض در تأخير، ايدوره با را، منطقه اين غربي، مهاجر جمعيت به وابستگي. دادمي قرار دهقانان جلب
 توانستمي كه بود منسجمي سياسي كارازوس به دادن شكل ارباب، مقام در خودحفظ   براي منطقه اين در اربابان كارراه تنها. دادمي

 بحران، زمان در و شرق در كه بود جاآن تفاوت اما. كند كنترل را دهقانان جاييجابه ديگر، سوي از و دهد كاهش را اربابي بين رقابت
. باشند كرده تثبيت خود مالكيت از حمايت در را) ابتدايي هرچند( حقوقي ساختاري پيش از كه نبودند روبرو منسجم دهقاناني با اربابان

 مكان اين به مهاجرت به را هاآن ابتدا از كه مناسبي و خوب شرايط علت به شرق در دهقانان كه دانست آن توانمي را داليل از يكي
 در اربابان يطبقه رو،همين از. ديدندنمي روستايي اجتماعات قالب در هابخشيانسجام دست اين به نيازي اساس از بود، داده سوق
 مفهوم غرب، در اربابان برخالف توانستندمي كه كردند، آغاز زماني را متمركز دولتي قالب در خود به بخشيانسجام يپروژه شرق،

 بيان به. دارند نگاه بيرون آن شموليت از را دهقانان و كنند خود به منحصر را) نوظهور سياسي نظم نهادهاي در عضويت( شهروندي
 فئودالي، درآمدهاي بحران به اربابان واكنش بنابراين،. نداشتيم كار سرو »آزاد دهقانان« با انگلستان، و فرانسه برخالف شرق، در ديگر،
 زمان، اين در دهقانان به شده تحميل اجباري كار سطحِ . بود همراه نيز موفقيت با كه بود دهقانان بر دوچندان فشار و مجدد سازيسرف

  ).335-330: 1395برنر،( و) 95-93: 2007برنر،( بود ابقهسبي آن از پيش تا

 داريسرمايه مالكيت اجتماعي مناسبات به گذار: انگلستان  

 فرانسه از بهتر سيزدهم، يسده در مالكانه يبهره به مربوط هايبحران زمان در يعني سياه، طاعون از پيش تا انگلستاناوضاع  
 وضعيت سياه طاعون از بعد. ديد ]4[ كبير منشور و پارلمان در توانمي را آن تجلي كه بود اربابي يطبقه انسجام امر اين علت. بود

 والزم   مازاد استخراج به موفق ديگر نيز انگلستان اربابان منسجم سياسي كارسازو حتي كه بود حدي به تيجمعي بحران. شد متفاوت
 هاشورش اكثر هرچند و بزنند شورش به دست توانستند خود آزادي كسب درپي دهقانان. كردنمي را اربابي درآمدهاي كاهش جبران

 آزاد دهقانان با سنگهم وضعيتي كمتر، اجباري ديون بر عالوه و ببرند پناه مجاور مناطق به شدند موفقسرانجام   اما خوردند، شكست
 از سلطنتي دادگاه كه چرا نداشت وجود دهقانان اين مجدد سازيسرف امكان و شدند ناپذيربازگشت حقوق اين آن از پس. كنند پيدا
 زنيچانه در درنتيجه و بودند آورده دست به را خود آزادي انگليسي دهقانان اكثر پانزدهم، يسده پايان در. كردمي پشتيباني  حقوق اين

 .بودند برخوردار تريمستحكم جايگاه از ،كمتر يمالكانه هايبهره براي

) قانوني هايضمانت همان دليل به( كنند تحميل دهقانان به را ايخودسرانه هايبهره توانستندمي نه اربابان شرايط،اين  به توجه با
 از شكل اين در شركت با كه آلماني و فرانسوي اربابان برخالف چراكه داشتند، ماليات-منصب بر مبتني دولت تشكيل به ميلي نه و

 پنداشتندمي خود به متعلق نيز را عرفي هايزمين حتي انگليسي اربابان شدند،مي مندبهره ديگران هايزمين از شده اخذ ماليات  در دولت
 همان از استفاده با  بودند مجبور هاآن درنتيجه .شدمي اخذ هاآن خودِ  از كه بود مالياتي درواقع كردمي اخذ دولت كه مالياتي درنتيجه و

 به چشم دهقانان، فرزندان بريارث زمان چونهم هاييبزنگاه در) هاآن بزرگ امالك به توجه با و( موجود، سياسي-حقوقي كارسازو
 و دهقانان بين قراردادسرانجام   كه هاييجريمه بدوزند، عرفي هايزمين انتقال يا مالكانه يبهره پرداختِ  عدم به مربوط هايجريمه
 توانستند موجود دولتي كارسازو همان از گيريبهره با هاآن .كردمي تبديل  هازمين تجاري دارياجاره مانند  چيزي به را اربابان

 وسايل از جداكردنشان با را دهقانان و بخشند تحكيم را هازمين مالكيت بر خود حقوق سرانجام  و كنند سركوب را دهقاني هايشورش
 برعالوه اربابان سو،يك از كه بوديم مواجه شرايطي با انگلستان در پانزدهم يسده اوايل در نتيجه، در. كنند وابسته بازار به معاش،

  ).98-96: 2007برنر،. (ند شد نيز دهقاني حقوق شكستنِ درهم به موفق بزرگ، هايزمينتصاحب 
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 شرايط در خودسرانه ديون تحميل براي تالش يعني( فئودالي بازتوليد قواعد يناخواسته پيامد كه آمد، وجودبه شرايطي بنابراين،
 هاآن بين قابتر به دادن شكل و بازار به دهقانان وابستگي) شدمي منجر اربابي درآمد كاهش به كه جمعيتي ناگزير هايسقوط و بحران
 اما كردندمي تالش معاش تأمين براي چنانهم كه( دهقانان هم و اربابان هم چارچوب،اين در. شد هازمين تجاري ياجاره كسب براي

 يناخواسته پيامدهاي و نتايج اما ،كردندمي  عمل فئودالي بازتوليد قواعد اساس بر) بودند داده دست از را آن مالكيت حق و  تأمين وسايل
  .آورد فراهم را فئودالي مالكيت اجتماعي مناسبات از گسست امكانِ كه شد منجر متفاوت شرايطي به اهدافشان گيريپي

 5[ شمالي هلند[  

 يدارپرچم دهقانان ناحيه اين در شرق، برخالف اما برآمد، سازيكولوني هايفرايند پي در اروپا، قشر چونهم نيزهلند  اقتصاد
 مديريت به نياز دليل به دهقانان، مقابل در. نياوردند دستبه را شرق قدرت هرگز اربابان. داشتند را دريا در غرقهتر پيش  هايزمين احياء
 روستا سياسي اجتماعات سطح در انسجام از ساختند،مي هاسيالب و امواج از هازمين حفاظت براي بايد كه سدهايي و هاخندق امور

 پيش را معاش براي توليد استراتژي بتوانند دهقانان بلندمدت در كه دادنمي اجازه منطقه اين محيطيزيست خصلت اما. بودند برخوردار
 بين از آنان هايزمين از اعظمي بخش در را غذايي مواد و غالت كشت امكان ،شده احياء هايزمين شدن غرق يا شدن خشك. ببرند

 ترتيب،بدين. شدند وابسته بازار به خود اصلي دادهايدرون براي و بازماندند خود معيشتي طيف تمامي توليد از دهقانان نتيجه در .برد
 مالكيت اجتماعي مناسبات ظهور سازِ زمينه كه زدند دامن شرايطي به خود، فئودالي بازتوليد قواعد گيريپي ينتيجه در هلندي دهقانان
 نهايت در تمايز، اين. است گيرچشم شمالي هلند و انگلستان الگوي بين تمايز كماكان، اما ).100-99: 2007برنر،( شد داريسرمايه

 برنر، نظر از. ماند باز ايمرحله چنين به يابيدست از شمالي، هلند اما بوديم صنعتي انقالب ظهور شاهد انگلستان در كه شد آن به منجر
 توليدشهري جدايي بايد بود، كشاورزي توليد در انقالب نهايت در و كشاورزي بارآوري رشد اصلي علت دهقاني اقتصاد الغاء كه گونههمان

 دادن شكل از شمالي هلند). 109: همان( آورد حساب به صنعتي انقالب آخردست و صنعتي يتوسعه اساسي يپويه نيز را دهقاني از
 هايبحران كه شرايطي در داخلي، بازار. بازماند كند فراهم آن صنعتي محصوالت براي گسترده تقاضايي بتواند كه داخلي بازار يك به

 اين به كه چرا بود، كنندهتعيين بسيار عاملي برد،مي ميان از را تجاري هايفرصت و كردمي فلج دوران هر در را فئودالي اقتصاد عموميْ 
 شمالي هلند در داخلي بازار اين گسترش راه سد مختلفي موانع .كند حفظ را خود پويايي نيز بحران شرايط در حتي دادمي امكان اقتصاد

: 2001برنر،( داشت باز) اسميتي پايدار رشد همان يعني( صنعتي شكوفايي يمرحله به رسيدن از را اقتصاد اين نهايت، در كه بود
224 .(  

  بنديجمع -5

  :دانست زير نكات در توانمي را برنر مفهومي چارچوب اهميت

 و تاريخي ديگر، هايشيوه ساير از گفتن سخن هنگام داريسرمايه مناسبات نگرفتن فرضپيش بر تأكيدش با برنر . 1
 او ،)ماركسيستي هايروايتبرخي  حتي( تاريخي هايروايت ساير برخالف. كندمي آشكار را توليد يشيوه اين بودن گذرا

 فرض انسان طبيعي ذهنيت چونهم راآن ذهنيت و) كروزوئه رابينسون( داريسرمايه اقتصادي انسان نيست حاضر وجههيچبه
 سكنه از خالي جنگلي در اگر حتي كروزوئه رابينسون اش،اجتماعي شرايط مجموع جز نيست چيزي انسان ذات اگر. بگيرد

 ذهنيت از گرايانهفايده تفسيرهاي دربرابر رمانتيك نقدي نه اين. بزند جا طبيعي انسان جايبه را خودش تواندنمي بيفتد، گير
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 اجتماعي مناسبات مجموع كندمي آشكار ما بر عيني شكلي به كه است مادي-تاريخي نقدي بلكه انساني، ذات و
 .كنندمي خلق را متفاوتي اندازهايچشم و منافع ها،انگيزه نيز فردي گركنش سطح در داري،پيشاسرمايه

 گوشزد ما به را كليت كردن رصد اهميت واقع در مالكيت اجتماعي سباتمنا كنندگيتعيين بر تأكيدش با برنر . 2
 كنندهتبيين و مستقل متغيري مقام در را نشانه آن درنگبي سپس و ببينيم را جزء يك و نشانه يك كه ستين يكاف. كندمي

 در ييربا يسرمايه كه گونههمان. رديگيم خودبه مشخصي معناي كه است كلي مناسبات آن دل در جزء اين. كنيم فرض
 يهافرصت سترشگ صرفِ داشت، يدارسرمايه نظام در اشيفعل كاركرد از متفاوت يكاركرد يدارسرمايه نيشيپ يهاصورت

 بر صرف تمركز. دهد جهينت را يدارسرمايه نظام سترشگ و شيدايپ تواندينم يدارپيشاسرمايه سباتمنا دل در زين يتجار
 خود يوارونگ بند در چنانهم اما كندمي پيدا دست روزمره سليم عقل با مطابق يجينتا به كهآن رغمبه هانشانه و اتيجزئ

 .مانديم يباق سباتمنا نيا

 ليتحل كي از توانمي كه ستا يكرديرو همان ل،يتحل در آن به يبخشتيمركز و يطبقات يمبارزه بر دوباره ديتأك . 3
 پيامدهاي اما نكنند، نفي را عامل اين اهميت رويكردها ساير است ممكن اگرچه. داشت انتظار تاريخي سمياليماتر بر يمبتن

 مقابل در ناخواسته كه ياجبرگرايي. ستا فّناورانه ييجبرگرا ياگونه واجد هاآن تحليلي چارچوب از برآمده منطقي
 نيتزئ كي فقط نه آن، از گرفتهشكل سباتمنا و يطبقات يمبارزه مركزيت. رديگيم قرار يطبقات يمبارزه يكنندگنييتع

 .است خود جايگاهِ  به سانيان يعمل تيفعال تِ يمحور بازگرداندن كه ينظر

 عبارت جيرا نقد نيا. شودمي داده نسبت ناحق، و حقبه  ها،تحليل اكثر به كه آمده پديد اجتماعي علوم فضاي در رايج نقدي . 4
 آن كمك به را اجتماعي واقعيت است قرار كه ستا گرفته بهره ياشهيكل چونهم مختلف نظريات از محقق كه ستا آن از

 از ييهاهيما با معموالً نقدها، نوع نيا يبعد يزنجيره. واقعيت به مختلف نظريات فرافكني ديگر، عبارت به. آورد فراچنگ
 با سبتين و اندبرآمده يغرب جوامع اجتماع و خيتار نه،يزم از ما اتينظر كه كننديم اشاره نيا به ،»يگريخيتار« اصطالحبه
 تا و شود آغاز »پسااستعماري« سنت از ملهم ينقدها از تواندمي انتقادات ستد نيا فيط. ندارند ما يجامعه »يبودگخاص«

 نقدها نوع نيا مختلف عناصر در كاررفتهبه يهايدقتيب يتمام از فارغ. باشد داشته ادامه »يبوم دانش« خلق يبرا تالش
 زير در كماكان اگر رود،مي پيش مدرنساپ يهايولنگار حد تا ،يخيتار يزمينه به علم دادن سبتن و خيتار به ارجاعشان كه
 كه دانست اين در را آن عقالني يهسته توانمي باشند، يعقالن ياستهه وجود يمدع انه،يمدگرا/كيدئولوژيا يپوسته اين

 را برنر يهاليتحل. كرد ليتحم آن بر را ريرناپذييتغ و صلب شيپ از ييهاطرح دينبا ينيع تيواقع يمطالعه براي آخردست
 نظم آن حركت قوانين فهمِ  پيِ  در تاريخي، واقعيت به مراجعه در كه پژوهشي. دانست پژوهشنوع  نيا از قاً يدق توانيم

 كه داشت، نظر در بايد اما. كند آغاز صفر از بايد پژوهش هر كه است آن معناي به نه قطعاً اين. است مطالعه مورد اجتماعيِ 
 رويكردهاي تاريخي هايفرضپيش كشف. است تاريخي فرايندي حاصل نيز ما علمي اصطالح به رويكرد كه ما دنياي فقط نه

 محدود را مانسياسي و ياجتماع ،يعلم ديد افق كه ييهافرضشيپ با را ما نقادانه، يازاويه از كه است، منظور بدان مختلف،
 يهاافق از فرارفتن ياگونه واجد يانتقاد نگاه ن،يبنابرا. ميشينديب ياچاره هاآن از فرارفتن برايما  وكند  آشنا است كرده
 نيا از يكي نقد و صيتشخ در برنر كه كرد ادعا توانيم جد به. انندينمانمي ما به را خود راحتي به كه ستا ياشدهصلب

 بيراه بنابراين،. است بوده موفق) غيرآن چه و سيستمارك نگارانخيتار مباحث در چه( ينگارخيتار در شده صلب يهاافق
  .ميآور شماربه يخيتار يهاپژوهش يانتقاد اتيادب ليذ را شيهاپژوهش كه بود نخواهد
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  :هايادداشت

 بلكه مدت، كوتاه در فقط نه شود، موفق كه است اياقتصاديي مقصود برنر از رشد پايدار اقتصاديْ ظهور الگوي توسعه . 1
 بارآوري افزايش به منجر تحوالت اين كه آورد پديد كشاورزي توليد يحوزه در را تحوالتي بلندمدت، در و مندنظام شكليبه

 امكان تحوالت اين ديگر، بيانبه. شود شهري صنايع گسترش و ظهور از حمايت براي بستري آمدن فراهم و كشاورزي كار
 ايدوره هايبحران گزند از را آن و كندمي فراهم مستمر و پايدار صورت به را تجاري هايفرصت از اقتصاد شدن مندبهره

 ياستفاده با يكسره تاريخي، هايتوسعه توصيف براي »پايدار« صفت از برنر ياستفاده كه است واضح. داردمي مصون
 .است متفاوت صفت اين از »توسعه مطالعات«

 صنايع و تجارت رشد رغمعلي چرا كه داده نشان و كرده بررسي را مورد اين مفصالً  »سفلي كشورهاي« يمقاله در برنر . 2
  : شد دچار ركود به هم منطقه اين آخردست پررونق، شهري

The Low Countries in the Transition to Capitalism, in Journal of Agrarian Change, Vol 1 
No 2, pp 169-241.  

3 . bannus, bannum )آزاد مردان احضار براي آن از مروِونژيان. بود مجازات و هيفرماند براي سلطنتي قدرت )نيالت به 
 ها،بيوه ها،ساكلي( نوايانبي از سلطنتي حمايت و بخشيدند امتداد را آن كارولنژيان. كردندمي ستفادها نظامي خدمت براي

 آن به نيز را) افروزيآتش و تجاوز حمله،( خشونت و جنايات مجازات براي قضايي قدرت چنين،هم و ،)صغيران و يتيمان
 َبن بعد، به آن از كردند؛مي اِعمال عمومي دادگاه در خود نمايندگان رهگذر از را بَن دهم، يسده تا هاكنت. كردند اضافه
 ايمنطقه به بدل َبن غيراشراف، براي. ... كرد پيدا امتداد نيز هاصومعه و زمين بزرگ اربابان ها،ستالنكا به و يافت تكامل

 دارينگه: جمله از را خود كاري خدمات ستبايمي بود، سيك چه هاآن زمين مالك كهآن از فارغ ساكنان، تمامي آن در كه شد
 سيك دابي جرج. كردندمي تحمل را مشخص ي)هاَبنال( هاانحصار برخي و ساندندرمي انجام به را هاقلعه و هاپل ها،راه از

 را زمين به نياز بدون گريِاربابي از جديد نوع اين توضيح براي را) َبنال سينيوريه يا( »َبنال ساالريارباب« اصطالح كه بود
 نوع دو از هاَبنال دوازدهم، يسده در. ... ستا شده گرفته كاربه هم ديگر دانانتاريخ اكثر سوي از مفهوم اين و دهد توضيح

 يا[ چرخشت تنور محلي، آسياب از ستفادها انحصار اول،. بود اربابان برخي اختيار در كه شدندمي تشكيل اقتصادي حق
 نان يك مثال، براي( بودند مختلف هايپرداخت به مجبور خدمات اين از استفاده براي محلي ساكنان]: شراب انگوركوب

 شدند،مي سوبمح مهمي اقتصادي منبع الذكرفوق درآمدهاي ).حاصل آرد يا شراب ستمبي يك يا نان شش هر براي
 از بود عبارت َبنال نوع دومين. ... ثابت تقريباً يمالكانه هايبهره اما كشاورزي توليد و جمعيت سترشگ زمان در خصوصبه

 سپ يا پيش كمي يفاصله با معموالً  كه موقرر زمان يك در شراب فروش براي ارباب انحصاري حق ،)banvin( بنوين
  :از نقل به. داشت قرار تازه چينيخوشه از

Kibler and et al. (1995), Medieval France; An Encyclopedia, Garland publishing Inc, 
New York & London, pp 175-176. 

 حقوق پذيرفتن به ملزم پادشاه آن، با مطابق و رسيد تصويب به 1215): منشوري كه در Magna Cartaمنشور كبير ( . 4
 ماركس كهچنان كه، است آن مهم ينكته. شدمي مشخص قانوني هايرويه از پيروي و سرزمينش آزاد مردان براي مشخصي

 آن تجلي برعكس، كه آن، اجتماعي شرايط و طبقاتي نظام علت نه هند كاستي نظام( كندمي گوشزد »آلماني ايدئولوژي« در
 اين تجلي صرفاً  كه آنان، اجتماعي يرابطه بخشسامان و طبقاتي مناسبات علت نه را كبير منشور ،)است طبقاتي مناسبات
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 تخفيف را آنان بين تعارض و جنگ كه بود پادشاه و اشرافيت يمصالحه تجلي كبير منشور ديگر، بيان به. دانست مناسبات
 .كردمي متحد دهقانان برابر در را آنان و دادمي

 فريزلند، شامل مناطق اين. است هلند شمال در ساحلي مناطق منظور] : Northern Netherlands[ شمالي هلند . 5
 و هلند جنوب[ جنوبي هلند با تقابل در كه شودمي اوترشت ساحلي خط و] Holland[ هلند يمنطقه و زيالند جزاير
  ).2001برنر،( به نك بيشتر بررسي براي. داشت قرار آن محوردهقان اقتصاد و] فالندر مثل امروزي بلژيك از اينواحي
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