دولتــی و حمایتگرایــی را راهحلی بــرای پیامدهای مخرب
ســرمایهداری نمیشــناختند امــا بخشــی جداییناپذیر از
بیماریزایی جامعه بازار به حساب میآوردند .نهادهای رفاهی
از نظام اقتصادی بنا شــده بر نیروی کار کاالییشده و سیاست
اجتماعیای که میخواهد طبقات کارگر را در روابط کارمزدی
و دولت بگنجاند ،نمیگســلند اما چارچوبــی حمایتی برای آن
فراهم میکنند .بحرانی که نظر پوالنی را جلب کرده بود ،بحران
سرمایهداری بود نه لزوما شکل لیبرال آن ـ به همین دلیل است
که حتی یک سرمایهداری قاعدهمند ( )regulatedنمیتواند بر
تناقضهای فرهنگی میان زیستبوم ،پیشرفت ،جامعه و اقتصاد
فائق آید .لچــر نمیپذیرد پوالنی بر این باور اســت که عمیقتر
کردن گرایشهای حمایتی را میتوان در یک فرایند حکشدگی
دوباره اصیل به تعویق انداخت و اینکــه رادیکالکردن نیودیل
میتواند وســیلهای مناسب برای انجام آن باشــد .اما امیدهای
پوالنی برای تحقق اینها ناامید شــد و واشــنگتن در چرخشی
 180درجهای ســراغ جاانداختن اتوپیای بــازاریاش در باقی
جهان رفت .پوالنی شکست را تصدیق کرد و فهمید که دورنماها
برای یک نظم مترقی پساجنگ ـ ســاختهشده بر پایه نظامی از
«امپراتوریهای ســر بهراه» (قلمروها) که از برنامهریزیهای
اقتصادی گوناگونی استفاده کنند ـ در حال ناپدید شدن است.
لچر ( )344 ,1999ادامه میدهد که بر اساس نگرشی پوالنیایی
به دوران پســاجنگ در خواهیم یافت کــه کاالییزدایی جزیی
کار در دولت رفاه جدا از اینکه از منطق «حکشــدگی» پیروی
میکند یا نه ،با «گستردهشدن و عمیقتر شدن روابط کاالیی که
ک شده به حیات خود ادامه میدهند»
زیر چتر رژیم لیبرالیسم ح 
مرتبط است .این دوران شــاهدی است بر عمیقتر شدن سلطه
سرمایه بر فرایندهای تولید ،انقیاد فرایندهای بازتولید اجتماعی
به شکلی بسیار فراگیرتر از آنچه انباشت سرمایه الزم میآورد،
عمیقتر شــدن وضع کاالیی کار و کاالییشدن هموارهفزاینده
طبیعت .دولتهای غربی پساجنگ ،بهرغم تفاوتها در رنگ و
گرایششان ،ساختارهای اقتصادیای که جوامعشان را ضمیمه
بازارها کــرد ،حتی بهرغم تالش برای فراهمکردن ســطحی از
امنیت برای طبقه کارگر ،بازتولیــد کردهاند .برنامهریزی وجود
داشت اما همواره خلقالســاعه (  )ad hocبود .هیچ کنترلی بر
سرمایهگذاری وجود نداشــت و تنها کنترلی نیمبند و تصادفی
بر قیمت ،مزد و سطوح تجارت اعمال میشد .معیارهای رفاهی
عمده بهبود یافتند اما هنجارها برای کارآمدی و تولید را اقتصادی
دیکته کرده بود که تحت ســلطه ارزش مبادله و انگیزه منفعت
قرار داشت .لچر نتیجه گرفت که لیبرالیسم حکشده در جامعه:
«نه انگیزه منفعت را از قلب ســازمان زندگی مادی طرد کرد و
نه بازارها را بــه ابزارهای جانبی زندگی اقتصــادی تبدیل کرد.
ســرمایهداری رفاهی «جامعهای به همراه بازارهــا» نبود بلکه
جامعهای بود که در آن ،منطق بازار در خود هســته ســازمان
اجتماعی نفوذ کرده بود».
«آلترناتیو کینزی» برای دوباره حک کــردن جامعه در اقتصاد
«بر شــباهت کاالییزدایی جزیی کار فردی و گسترش بیحد
و مرز و عمیقتر شدن کاالییســازی زندگی اجتماعی ،شامل
«زیستجهان» بنا شده بود» (.)lacher, 1999: 352
بنا به اقتضای چنیــن بحثهایــی ،میتوانیــم ببینیم که در
نوشــتههای پوالنی ،بنیادهایی برای هر دو استراتژی تفسیری
که در باال تشریح شــد ،وجود دارد .نهتنها مفاهیم آن بر تفسیر
گشــودهاند بلکه دورههایی در زندگیاش وجود داشــته که به

موضعهایی کمتر یا بیشتر رادیکال گرایش داشته است .شواهد
برای موضع «نرم» را میتوان در نوشتههایش در دهه  ۱۹۱۰در
بوداپست و آغاز دهه  ۱۹۲۰در وین یافت .این موضع خود را در
دهه  ۱۹۴۰نیز یکبار دیگر نشــان میدهد .برای نمونه به این
دو قطعه از نامههایش توجه کنیــد .در اولی ،نامهای به «ژاکوب
مرشاک» در سال  ،۱۹۴۱پیشــنهاد میکند که «امر اضطراری
امروز ،بهدستدادن تصویری ساده و شفاف به معنای عقالنی از
نظام بازار قاعدهمند در جامعهای منعطف یعنی در جامعهای است
که میتواند با ابزارهای سیاسی به خود ساماندهی دست یابد»(.)۶
در دومی ،به اسکار جاســژی ،با قاطعیت میگوید که برخالف
نوشتههای اولیهاش که پرسشهای مربوط به روابط طبقاتی را
در تحلیلاش وارد کرده بود ،در ایاالت متحده «مساله مالکیت
هیچ اولویتی ندارد» به این علت که «وضعیت کنونی اتحادیههای
کارگری بهعالوه سیاســتگذاری اجتماعی ســازماندهی کار را
بیرون از بازار قرار داده است» .در یک پانویس اما با تعدیل وسیع
گزارههای قبلی همان نامه مینویسد:
«در واقعیت امروز نمیتوان چیزی جز مســیری میانه در پیش
گرفت .آلترناتیــو واقعی جایی میــان آزادگــذاری اقتصادی
( )Laissez-faireو اقتصــاد قاعدهمنــد قــرار دارد .اولــی به
سازماندهی خودبهخودی بازار معتقد است اما دومی این چنین
نیســت .بنابراین دومی وظیفه قاعدهمند کردن بازار را بر عهده
میگیرد .زمین ،کار و پول نباید به بازار وا نهاده شــوند .جدا از
این ،کارکرد آزادانه بازار باید دستنخورده بماند (Litvan 1990:
».)259 -60
شــاهد دیگر از پوالنی «نرم» در «یادداشــتهای آخر هفته»
آمده که در دهه  ۱۹۵۰توسط دانشــجویاش «آبه روتستین»
تندنویسی شده است .بنا بر آنها ،پوالنی جامعه ایاالت متحده
پس از جنگ جهانی دوم را دیگر «جامعــه بازار» نمیدید بلکه
آن را صرفا «نظام بازار» میپنداشت ،آن هم به خاطر گسترش
«مناطق بــازار آزاد» در شــرکتها ،اتحادیههــای کارگری و
حکومت )۷(.زندگی اقتصادی در میان این نهادها حک شده است:
اهدافشان ب ه شکلی فزاینده در رفتار اقتصادیشان بروز میکند
ـ برای نمونه ،جادهســازی به ضمانت دولــت (government-
 )sponsored road-buildingکه نه نشانی از الزامات بازار بلکه
نشان از مقاصد پنهان اسپانسر دارد )۸(.مادامی که با مالیاتهای
باالتر نقش سود در رفتار شرکتها کمرنگتر میشود ،موفقیت
محرک ترس را نزد کارگران کاهش میدهد.
با این وجود هر شــاهدی که میتوان برای تفســیر «نرم» پیدا
کرد ،برای تفســیر مخالفش هم میتوان یافــت .اگر متنهای
نوشــته شــده از دهه  ۱۹۳۰را انتخاب کنیم ـ علیه پشت پرده
رکود بزرگ ،تهدید فاشیسم و استیالی اتحاد شوروی ـ پوالنی
«سخت» به جلوی صحنه میآید .برای نمونه در مقالهای درباره
«درخواست اجتماعی ( »)sozialisierungsfrageنشان میدهد
آنجایی که کینز به دنبال ثباتبخشیدن به سرمایهداری است،
او مخالف آن را آرزو میکند )۹(.به همین دلیل به همان اندازه که
اکثریت جمعیت از مسئولیتپذیری در برابر اهداف کسبوکار
محروم شده باشند ،اجتماع ملی نیز فاقد آن اراده خواهد بود و آن
تعدیالت عظیمی را تقویت خواهد کرد که برای کارکرد صحیح
فرایندهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی الز م هستند .دلیل تامه
برای به سمت ویرانی رفتن جهان «انکار اجتماع» و اطمینان از
تداوم نظام سرمایهداری است )۱۰(.پوالنی در یکی از نوشتههایش
برای بولتن «چپ مسیحی» میگوید که «وظیفه سوسیالیستها
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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