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این مقاله درواقع ورودیهای به برخی مفاهیم اساسی ،تفسیرهای گوناگونی که از کار پوالنی شده
و تحوالت فکر او است؛ برای نمونه ،تفسیر سخت و نرم از پوالنی یا مفاهیمی مانند حکشدگی،
کاالهای موهوم و جنبش مضاعف .گرث دال ،استاد دانشگاه برونل بریتانیا است و این مقاله او در
شماره  ۱۷مجله «اقتصاد سیاسی نوین» منتشر شده است.
درباره پارادوکسها و بحثهای مرتبط
با وابســتگیهای فکــری تاریخدان
اقتصــادی و اقتصادسیاســیدان
درآمد
مجارستانی «کارل پوالنی» کمبودی
وجود ندارد .او را مارکسیست ،لیبرال
و حتــی رمانتیک خطــاب کردهاند.
شــاهکارش کتاب «دگرگونی بــزرگ» را برخی مانیفســتی
کمونیستی نامیدهاند و برخی مانیفستی لیبرال .مفهوم محوری
آن یعنی «جنبش مضاعف» -که به گســترش کنترل بازارها بر
زندگیها و «ضدجنبش حمایتی» در برابر آن اشــاره دارد -به
عنوان «اســتعاره پوالنی از مبارزه طبقاتی» تعبیر شــده است
( .)107 :1997 ,Stroshaneآن هــم وقتی کــه دیگران آن را
استعارهای از مصالحه طبقاتی میانگارند که گروههای اجتماعی
متعارض را بهشکلی دیگر در کنار هم قرار میدهد :کارگران را با
ســرمایهداران برای «محافظــت» خود از ســرمایه خارجی و
کشــاورزان را با اشــراف زمیندار در برابــر واردات نهادههای
ارزانقیمت.
دالیلی چند وجود دارد که چرا پوالنی در معرض تفســیرهایی
چنین متنوع بوده است .چنین وضعی شاید نتیجه خالصهسازی
نگرشهای متفکری بزرگ بوده که در پاســخ به اوضاعو احوال
متغیر الزامات فکری و سیاسی تا حدی شکل متفاوتی پیداکرده
است .گرایش پوالنی به «استفاده از تعاریف ناسازگار از مفاهیم
کلیدی» آنطور که یکی از پیروانش میگوید (:1988 ,Halperin
 )30و «ضدونقیضگوییاش» هم میتوانســته دلیلی بر پدید
آمدن تفسیرهای متنوع بوده باشد .در این مقاله میخواهم مساله
ذکر شده را با توجه به یکی از مباحثی که هنوز حول آثار پوالنی
جریان دارد بکاوم؛ در واقع بر اساس تحلیل پوالنی و نگرشش به
اصالحات سرمایهدارانه پس از جنگ جهانی دوم و دولت رفاه.
به زبان سادهتر ،این بحثی است که دو ســو دارد .به زبان ایوان
سلنی ،در سویی یک پوالنی «سخت» وجود دارد و در سوی دیگر
یک پوالنی «نرم» .اولی قائل به اقتصاد سوسیالیســتی ترکیبی
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تحت تسلط سازوکارهای توزیعی است؛ سوسیالیستی رادیکال
که از نظرش بازار نمیتوانســت و نباید هرگز به سازوکار مسلط
بازنظمدهی اقتصادی بدل شود .اما پوالنی نرم قائل به این بود که
بازار میتواند سازوکار بازنظمدهی مسلط باشد لذا باید با نهادهای
توزیعی تکمیل شــود« .جنبش مضاعف» در چنین خوانشی به
مثابه سازوکار خوداصالحیای عمل میکند که افراطیگریهای
بنیادگرایی بازار را تعدیــل میکند ،موضعی که در میانه جریان
اصلی سوسیالدموکراسی قرار میگیرد که برای آن ،تنها غایت
که هم واقعگرایانه و هم خواستنی است ،شکل تنظیمشدهای از
سرمایهداری است.
نخستین نشانه از چیزی که قرار بود به
یکی از مباحث مرکزی درباره میراث
کارل پوالنی «نرم» و
کارل پوالنی تبدیل شود ،کمی پس از
«سخت»
مرگ او آشکار شد« .جورج دالتون»
دوســت و شــاگرد پوالنی ،مقالهای
نوشــت که در آن ،دفــاع از اصالح
سرمایهداری را به او نســبت داده بود .همســر پوالنی« ،ایلونا
دوژینسکا» ،واکنشی جنجالبرانگیز به این مقاله داشت :او برای
دالتون نوشت این در بهترین حالت «تفسیری از اندیشه او» است
و افزود شوهرش به شکلی وسواسی چنین «افق گشودهای» را
نادیده گرفته است.
همچنین هر نوع ایدهای درباره سیاستگذاری یا چیزی مرتبط با
حوزهای خاص مثل «اصالح سرمایهداری» مغفول مانده است.
در اعماق قلبش چندان امیدی نداشت که دولت رفاه (برای نمونه
بیتوجهیاش به سوئد) بتواند بنیادی فراهم کند که بر اساس آن،
۲
جامعهای نوین شکل بگیرد.
دوژینســکا افزود« ،این را هرگز نخواهیم دانســت که آیا او از
«حکشــدگی دوباره» نظریه بر پایه فهم دولــت رفاه حمایت
میکرد یا نــه؟ محتاطانه ،این ،همه چیزی اســت که میتوانم
بگویم».
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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