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آماده کردن اذهان مردم برای وقوع چارهناپذیر بحران است که
در آن ،طبقه کارگر باید پیشــاپیش همه قــرار گیرد»( .)۱۱او در
یادداشتی در مجله «بریتانیای جدید» در دهه  ۱۹۳۰مینویسد
که کار انسانی باید از کاال بودن دست بکشد .چنین چیزی تنها
با طرد کردن شــرایطی به دســت میآید که در آن کار انسانی
را فرایندهای خرید و فروش اقتصــادی تعیین میکند .زندگی
()۱۲
اقتصادی باید زیر چتر آرمانهای انسانی عدالت قرار گیرد.
او در مقالهاش با عنوان «سرشــت فاشیسم» ( )۱۹۳۵استدالل
میکند به نفع «بسط اصل دموکراتیک از سیاست به اقتصاد که
ب ه طور ضمنی داللت دارد بر سلب مالکیت خصوصی بر ابزارهای
تولیــد و از اینرو محوکردن یک ســپهر اقتصــادی خودآیین
جداافتاده :سپهر سیاسی دموکراتیک به کل جامعه بدل میشود
( Polanyi 1935: 392تاکید از نویسنده این مقاله)».
در یادداشتهایش با عنوان «برنامه کالن انسان معمولی» (دهه
 )۱۹۳۰فهمش از «بازارهای قاعدهمند» را آشکار میکند .اینها:
«بازارهایی هســتند بدون هیچ بازار مکملی برای کار ،زمین و
پول ...آزادیهای طرد دلبهخواهانه اشتغال افراد محدود شده
اســت .حقوق نامحدود مالکیت خصوصی محدود شــده است.
شکلهای کســبوکار متعلق به سپهر عمومی بسط و گسترش
یافتهاند .جامعهای منعطف به دســت آمده است .مفهوم آزادی
مورد بازنگری قرار گرفته است .مســیحیت استعال یافته است.
()۱۳
فلسفه انسان معمولی بنا شده است».
شواهدی که از تفسیر «سخت» پشتیبانی میکنند ،در متنهای
دهه  ۱۹۴۰هم یافت میشــوند .همان اســتداللی که در کتاب
«دگرگونی بزرگ» هــم محوریت مییابد« :ما شــاهد تغییری
هستیم که تحت آن ،نظام اقتصادی از اینکه بر جامعه مسلط شود،
دست بر میدارد و تقدم جامعه بر آن نظام تضمین میشود» .بازار
خودتنظیمگر به صورت موقت تسلیم مقررات نشد بلکه رهاییاش
را به دست آورد .او به گسترش تمدن صنعتی به کل سیاره کمک
میکرد امــا مطلقا نتوانســت از پس وظایف تــازهای که چنین
گسترشی ایجاد میکرد ،بهویژه «ادغام جهانی اقتصادهای ملی»
بر آید )۱۴(.چند سالی پس از انتشار «دگرگونی بزرگ» در مقالهای
که در آن ،درونمایههای کارش خالصه شــده ،پوالنی (,1968
 ،)76آرمانش درباره «یــک جامعــه حقیقتادموکراتیک» را با
توصیف اقتصادی سازماندهیشده «از طریق مداخله برنامهریزی
شده خود تولیدگران و مصرفکنندگان» گامی به جلو برد؛ نقل
قولی که یــادآور طرحهایش در میانه جنگ بــرای یک اجتماع
«کارآمد» مشترکالمنافع سوسیالیستی بود .همچنین در میانه
دهه  ،۱۹۴۰پوالنی در بحثی در مجلس عوام درباره «برتنوودز»
یادداشــتهایی را با عنوان «درسهای شورش ویستمینستر»
برای هفتهنامه لیدز وکلی سیتیزن پیشنویس کرد که با اشاره به
صداهای بدبین به برتنوودز در پارلمان ،نوشت که آنها نشان از
خصومت «انسان معمولی» با پیشنهادههای برتنوودز دارند .او
شرح داد که این احساسات به شکلی بزرگوارانه عقالنیاند« .زیر
عبای مردمفریبیای به نام تجارت آزاد» ،برتنوودز نشان از اعالن
«جنگ علیه اقتصادهای خارجی کنترلشده» دارد و از اینرو بر
ی
پایه چشماندازهای بریتانیای سوسیالیست« ،جزیرهای صنعت 
شده که نتوانســته اقتصاد داخلیاش را برنامهریزی کند ،راهی
ندارد جز اینکه اقتصاد خارجیاش را تحت کنترل در بیاورد»(.)۱۵
اگرچه شاید نتوان انتظار داشت «یورگن هابرماس» یا اشخاص
مشــهوری که پوالنی را به عنوان پیامبر رژیمهــای برتنوودز
میخوانند ،با نسخه دهه  ۱۹۴۰این مجله آشنا باشند اما با توجه
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به این جمله از پوالنی ،حاال چارچوب کلی استداللهایشان را
باید تغییر دهند.
از قرار معلــوم نمیتوان پوالنــی را به یکی از تفاســیر «نرم» یا
«ســخت» الصاق کرد :در دورانی که زندگی میکرد ،به جریان
اصلی جناح راست سوسیالدموکراســی نزدیکتر بود تا سنت
مارکسی اما نمیتوانست به هیچ یک از آنها تعلق داشته باشد.
برای فرارفتن از این بحث به نظر من باید به شکلبندی فکری او
در پیش از جنگ و در هنگام جنگ توجــه کرد و به همان اندازه
توضیحی دقیق از دو مفهوم محوری او یعنی «بازحکشــدگی
یا حک کردن دوبــاره ( »)re-embeddingو «کاالییزدایی» و
دو دوگانه که حول آنها چشــماندازهایش را صورتبندی کرده
بود :لسهفر (آزادگذاری اقتصادی) در مقابل مقررات یا تنظیمات
( )regulationو سوسیالیسم در برابر سرمایهداری.
توجه به مکاتب و گسترههای نظریدر
اروپای مرکزی ،.مفید خواهد بود .در
نظریه اقتصادی و تفکر
سوسیالیستی :بازسازی آن دوران ســه مکتب اقتصادی مهم
خطوط تفکر اقتصادی
وجود داشــت .اولــی کــه در میان
پوالنی
روشــنفکران نفوذ زیادی داشــت،
مارکسیسم بود .این مکتب نظام بازار
را بر مبنای روابط طبقاتی میفهمیــد و بیان میکرد نظام بازار،
جامعه را میان مالکان خصوصی و پرولتاریا دو قســمت میکند.
همچنین موجد بحرانهای اقتصادی میشود .در عمق ،تضادی
میان ارزش مصرف و ارزش مبادله کاالها وجود دارد که در نظریه
بحران مارکس به تضاد میان گرایش به توســعه مطلق نیروهای
مولد (شامل ابزارهای تولید ،مهارتها و علم) بدون توجه به ارزش
مبادله و الزام حفظ ارزش مبادله موجود (از طریق تعقیب رقابتی
منافع) ترجمه شــد .انقالب در نیروهای مولد ،موجد شــرایطی

