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مشــاجره دالتون ـ دوژینســکا به صورت خصوصی انجام شده
بود اما همین موضوع در ســال  ۱۹۹۱پس از انتشار مقالهای از
«ایوان سلنی» به مشاجرهای عمومی بدل شد .سلنی به «مکتب
بوداپســت» متاثر از پوالنی تعلق داشــت و پس از انتشار کاری
مشــترک با گئورگی کنراد درباره تشــخیص جامعهشناختی
سرشت نظام شورایی؛ پژوهشــی که بر محور مفاهیم پوالنیایی
مانند «مدلهای ادغام اقتصادی» و «بازتوزیع» ســامان یافته
بود ()1988 Brown ;63-47 :1979 ,Konrad and Szelenyi
نام و نشانی بینالمللی پیدا کرد .سلنی نوشت که بههیچ شکلی
نمیتوان ایــن واقعیت را نادیده گرفت که دو تفســیر از پوالنی
وجود دارد :یکی «ســخت» و یکی «نرم» .اولی با اینکه از دولت
رفاه سرمایهداری و نیودیل پشــتیبانی میکند ،باور دارد اینها
میتوانند و باید با یک اقتصاد سوسیالیستی ترکیبی جایگزین
شوند که در آن ،سازوکارهای بازتوزیعی غلبه داشته باشد .وجه
«نرم» او،بر این نکته پای میفشرد که سازوکار بازار دستنخورده
باقی بماند اما با دومی یعنی سازوکارهای بازتوزیعی تکمیل شود.
برای سلنی ،تفسیر نرم ،افزود ه کاربردیتری در جعبهابزار نظری
داشــت ،به این دلیل که به «واقعیات غرب و شرق در دوران ما»
نزدیکتر است اما بازیگوشــانه تصدیق کرد (:1991 ,Szelenyi
 )236که چنین منظــری «احتماال تفســیری معتبر از پوالنی
نیست».
عجیب نخواهد بود اگر بگوییــم ،آنهایی که از ایدههای پوالنی
اســتفاده میکنند ،موضعی نزدیکتر به ســلنی و دالتون اتخاذ
میکنند تا موضع دوژینسکا .بازسازی دالتونی از استدالل پوالنی
آشناتر به نظر میرسد.
در ادامه ،نســخهای ترکیبی از چنــد مولف را ارائــه میکنم.
با بیان مجــددی از آن جنبــش مضاعف آغاز کنیــم :اینکه در
پاســخ به گرایشهای بحــرانزا در ســرمایهداری بیبندوبار
( ،)laissez-faireبهویــژه بیثباتی چرخههای کســبوکار و
بیکاری متعاقب آن« ،نیروهای اجتماعی» برای اجتماعیکردن
و وضع مقررات بر شرایط سرمایهگذاری دست به مبارزه میزنند
( .)Jessop and Sum, 2006; Blyth, 2002, 2پیروزیشــان
به بازشناسی هردم فزاینده این موضوع میانجامد که بازار آزاد
باید از طریق انتظامات نهادی فرا اقتصادی ،از جمله «نهادهای
بر پایه همکاری درونی ،سیاستهای پولی و مالی اختیاری،... ،
شــبکههای تامیناجتماعی» به همان اندازه با «حفاظتهای
احتیاطی» مانند بیمه ســپرده و کنترل نرخ ســود ـ و همه آن
خدمات مشابهی که سرمایهداری را باثبات و از زندگی حفاظت
میکننــد ( )86 :1991 Block ;132 :2000 O’Hareتکمیل
(نه لزوما جایگزین) شــود .راهحــل مصالحهجویانــهای که از
«درآمیختــن» بــازار خودتنظیمگر و واکنــش حمایتی پدید
میآمد ،اقتصاد بازار «حک شــده و حمایت شده بهوسیله یک
جامعه بازار» بــود (Jessop and Sum, 2006, 261; Blyth,
 .)2002, 2; O’Hare 2000: 132, 222در این خوانش ،جنبش
مضاعف پیشبینی میکرد بازار خودتنظیمگر احیا نخواهد شد،
پیشبینیای که «برای یکی دو دهــه پس از جنگ جهانی دوم
بهشــدت مورد حمایت بود» (Manfred Bienefeld, cited in
 .)Lacher 1999دورانی که تثبیت رژیمهای اقتصادیسیاسی
جدید ،کینزگرایی و «فوردیســم» ،توانایی سیاست را در التیام
نابرابریهای بازار به چشم میدید ،تضمین میکرد که دولتها
به عنوان تنظیمگــران اقتصاد و تضمینکننــدگان مقداری از
برابری اجتماعی از طریق جامعه «مشــروعیتی دوباره» کسب
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

کنند ( .)Cox 1994: 99-113تحت رژیم برتونوودز ـ به عبارت
دیگر مشهور به «لیبرالیسم حکشده» ـ حکومتها قادر به بازی
کردن نقشی پرزور در وســاطت میان اقتصاد ملی و بینالمللی
بودند ( .)Bienefeld 1991از طریق مقررات اجتماعی و سیاسی،
از جمله قانونگذاری جامع اجتماعی و چانهزنی جمعی بر ســر
پرداخت مزدی کارگران ،اقتصاد ســرمایهداری تا اندازهای قابل
توجه «از نو» در جامعه حک شد .از آنجایی که سرمایه موظف بود
در چارچوبی رفتار کند که در آن ،دولت و اتحادیههای کارگری
نقشی قابل توجه داشتند ،ترقی اجتماعی محتمل بود ؛ چیزی که
میشد در مقایسه دوران بازارهای حکشده ،از سالهای ۱۹۴۳
تا  ۱۹۷۳با دوران قبل از آن دیــد ( .)Bienefeld, 2007: 20از
اینرو باید پوالنی را به زبان «یورگن هابرماس» ( )85 :2001به
عنوان منادی «نظام برتونوودز قرائت کرد که چارچوبی را برای
سیاست کموبیش موفقیتآمیز یک دولت رفاه اجتماعی طراحی
کرد» که بیشتر کشورهای صنعتی در دوران لیبرالی ـ حکشده
از آن پیروی کردند.
صداهای کمی بــه طرفداری از تفســیر «ســخت» از پوالنی
همداستان بودهاند اما یکی از آنها جایگاه مقتدرانه کمنظیری
دارد .کری پوالنی ـ لویت ادعا کرد که جنبش مضاعف را پدرش به
عنوان «یک عملیات تعمیر داخلی» ،یک سازوکار خودبازسازی
خودکار فرض نمیکرد که بیدردســر افراط بنیادگرایی بازار را
معتدل میکند .برعکس چنین چیــزی مفهومی با کاربردهای
رادیکال بود ،مفهومی که برای توضیــح تناقضی وجودی میان
الزام یک اقتصاد بازار ســرمایهداری به گسترش بیحدوحصر و
الزام مردمــان به زندگی در روابط حمایتــی دوطرفه در جامعه
نظریهپردازی شــده بود .پدرش «تا آخر عمر یک سوسیالیست
باقی ماند» و این باور را رد کرد که «ســرمایهداری میتواند در
طوالنیمدت زنده بماند» ،چرا؟ دقیقا بــه دلیل گرایشاش به
فکشدگی اقتصاد از جامعه.
اگر پوالنی «سخت» بیشاز همه در پیوند با موضع پوالنی ـلویت
است ،مدافع دقیق و پرشور آن ،نظریهپرداز چپ روابط بینالملل
یعنی «هانس لچر ( »)Hannes Lacherاست .با مبنا قرار دادن
آخرین فصل از کتاب «دگرگونی بزرگ» ،لچر ( :2007 ,1999
 )49این را که تعدیل «فوردیستی» یا کینزی اقتصاد سرمایهداری
میتوان نشاندهنده یک «حکشدگی دوباره» پوالنیایی باشد رد
ت کنترل دموکراتیک
میکند به این دلیل که دومی چیزی جز تح 
درآوردن کامل زندگی اقتصادی ،شامل کاالییزدایی از زمین،
کار و پول نمیتواند باشــد« .تنها زمانی که این قدم برداشــته
شــود میتوان منطق «بازار» را در هم شکست و بازارهای ساده
نقشی فرعی در اقتصادی داشته باشند که دیگر در ابتدا بر مبادله
بنا نشده باشــد» .نه مقررات بازار کار و نه محدودکردن حرکت
ســرمایه در دوران پساجنگ حتی نشــاندهنده اجزای جزیی
بینش پوالنی درباره اقتصادی حکشده نیست ،مادامی که خود
دولت رفاه «به عنوان نفی همه آنچه پوالنی به آن امید داشت و
دربارهاش مینوشت ،لحاظ نشود» ( .)Lacher, 1999: 344لچر
( )347 ,1999این اشــاره تحریکآمیز رامیتوان با نقل قولی از
پوالنی محکم کرد:
«مقــررات در کارخانه ،بیمه اجتماعــی ،تعرفهها ،اتحادیههای
کارگری و تدابیر خدمات عمومی همانقدر بر موضع سرمایهداری
لیبــرال تاثیرگذارنــد کــه حرکاتــی ماننــد مداخلهگرایی و
سوسیالیسم تا سال  ۱۹۱۴که بر اروپا اثرگذار بود».
آنطور که لچر «دگرگونی بــزرگ» را میخواند ،مقرراتگذاری

