پوالنی چه میگوید وچه اهمیتی
برای دوران ما دارد؟

کموبیش میتوان گفت دوران ما شباهتی خاص با دورانی دارد که
«کارل پوالنی» اقتصاددان سیاسی مجارستانی دربارهاشنوشت؛
«دوران تکاپوها برای غلبه بر بازار .در واقع نه خود بازار بلکه «منطق
بازار» و به زیر سیطر ه درآوردن هر آنچه غیربازاری است ».پوالنی
هم در واکنش به همین موضوع بود که همه تالشاش را معطوف به
فهم سازوکارهایی کرد که از طریق آنها ،رابطه تسلط میان اقتصاد
و جامعه برقرار میشــود .او فکر میکرد تنها در یک صورتبندی
اقتصادیسیاسی خاص است که تسلط اولی بر دومی به بهترین
شکل ممکن میشود« :سرمایهداری».
بگذارید اول به این موضوع بپردازم که پوالنی با مســاله خودش
چه کرد تــا بعد بتوان دقیقتــر به این موضــوع پرداخت که این
موضوع به چه کار ما میآید .تمرکز را بر کتاب «دگرگونی بزرگ»
(پوالنی )۱۳۹۱ ،میگذارم؛ چراکه هم مهمترین اثر اوســت و هم
میتوان بهتر با رویکرد پوالنی آشنا شد .فعال دو تفسیر از رویکرد
پوالنی  -پوالنی «نرم» و پوالنی «ســخت»  -را کــه در مقاله دوم
همین پرونده بهشکلی مشروح به آن پرداخته شده ،کنار میگذارم.
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مســاله پوالنی بهویژه در «دگرگونی
بزرگ» به فشــردهترین شکل ممکن
مســاله «روند شــکلگیری ،رشد و
مساله پوالنی
فراگیری بازار خودتنظیمگر» اســت.
چیزی که خــود پوالنــی آن را برای
سدههای اوج سرمایهداری« ،پدیدهای
ناشناخته» میداند؛ چراکه در هیچ صورتبندی اقتصادی،اجتماعی
قبلی نمیتوان ردی از آن پیدا کرد .تا پیش از آن بازارها «ضمائم
فرعی حیات اقتصادی» بودند اما در این شــکل تازه از مناسبات،
بازارها بدل به تعیینکننده کل روندها و ارزشها در جهان انسانی
شــدهاند .اما تحلیل پوالنی وجهی دیگر را هم برجسته میکند .او
میگوید حتی یک لحظه این روند اوجگیری بازارها بیدردسر طی
نشد و مقاومتهایی از قضا در بخشهای گوناگون جامعه برانگیخت.
او میگوید «در حقیقت اگر نبود این ضدجنبشهای حمایتی که
تاثیر این سازوکار خودمخرب را کماثر ساخت ،جامعه انسانی از بین
میرفت» (پوالنی.)۱۶۵ :۱۳۹۱ ،
اما پرسش این است که این شکل جدید از بازار را چه چیزی از دیگر
اشکال بازارها متمایز میکرد؟ چه ویژگیهایی باعث میشد که این
بازار چنین تبعات تاسفباری برای انســان و جامعه به بار بیاورد؟
هرچند خود پوالنی چندان میلی ندارد که از مفاهیم مارکســی
اســتفاده کند ،اما در اینجا و برای توصیف آن ویژگیها از فرایند
کاالشدگی 1استفاده میکند.
او میگوید نظام بازار بر اساس این اصل عمل میکند که همه چیز در
جامعه باید بر اساس معیارهایی که بازار تعیین میکند ،تنظیم شود.
یعنی همه چیز در مسیر خرید و فروش قرار گیرد و قیمتی داشته
باشد .پوالنی ،اما از سه عنصر مهم صنعت نام میبرد که اساسا برای
فروش تولید نمیشوند و کاال نیستند در حالی که در جامعه بازار به
شکل کاال با آنها برخورد میشود ،یعنی کار ،پول و زمین.
خودتنظیمگری حاکی از این اســت که کل تولید برای فروش در
بازار است و کل درآمدها از چنین فروشهایی به دست میآید .از
اینرو ،بازارها برای همه عناصر صنعت ،نهفقط برای کاالها (از جمله
برای خدمات) و همچنین برای کار ،پول و زمین نیز وجود دارند که
قیمتهایشان نیز به ترتیب قیمت کاالها ،دستمزدها ،اجاره و بهره
نامیده میشوند (همان.)۱۵۴ :
پوالنی این کاالها را «کاالهای موهوم» میخواند؛ کاالهایی که تنها
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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