میشود که با خودگسترانی وسیعتر سرمایه ناسازگار است ،تنشی
که خود را در بحران انباشت بیشاز حد ()over-accumulation
نشان میدهد .در این نگرش ( ،)Marx. 1992: 323بحرانها به
عنوان عدم تعادلی غیرطبیعی که در وضع طبیعی توازن اختالل
ایجاد میکنند ،درک نمیشــوند .برعکس ،آنها «راهحلهای
همیشــگی اما آنی اجباری بــرای تضادهای موجود هســتند؛
فورانهای وحشیانهای برای بازگرداندن توازن ازهمگسیخته».
چنین نظامی را که در آن ،تایید دوبــاره یک توازن موقت نیاز به
ارزشزدایی از ســرمایه از طریق بحران دارد ،آشکارا نمیتواند با
کلماتی مثل هماهنگی و ثبات توصیف کرد.
دومی ،مارژینالیسم تجسم دستگاهی در مجموع بسیار کمخطر
از فرضهایی درباره رفتار بازار بود .برخی طرفدارانش ،نظریهشان
را حول مفهــوم تعادل کلی ( )general equilibriumســامان
میدادند که دربردارنده این فرض بود که بازارهای آزاد میتوانند
به تعادل توزیعی موثر شکل دهند .طرفداران نئواتریشی ،چندان
به آن مسیر خاص وقعی نمینهادند بلکه مستقیما مجموعهای
از اســتداللهای روششــناختی را دنبال میکردند که منطق
خیرخواهانه نظام بازار را توجیه میکرد .آنها منشــا نهادهای
ســرمایهدارانه را به عنــوان خروجیهای ناخواســته برآمده از
کنش خودانگیخته فردی بهویــژه از طریــق فرایندهای بازار
(دست نامریی) شــرح میدادند .به جای ادوات سلطه طبقاتی،
آنها را وسایل عملی میپنداشتند که افراد را برای دنبالکردن
منافعشان تا آن اندازه که در جهانی ناکامل در دسترس هستند،
توانا میکند .آنچه بین همه انواع مارژینالیســتها مشــترک
بود ،این پیشفرض بود که ســود از مالکیت خصوصی و مهارت
کاســبکاری برمیآید ،نه از ارزش اضافی و اینکــه نیاز خریدار،
عنصری تعیینکننده است؛ مانند آن اقتصادهایی که به تعادل
گرایش دارند.

ســومین شــاخه بزرگ نظریه اقتصــادی «مکتــب تاریخی»
آلمان بود .برجســتهترین نمایندگان آن« ،فردریش لیســت»
و «گوســتاو اشــمولر» بودند و به همان اندازه« ،کارل بوشر» و
«یوگن دورینــگ» .برخالف «مارکــس» و «انگلس» که برای
هر دو ،هماهنگی اقتصادیاجتماعی در چارچوب سرمایهداری
ناممکن بود و برخالف مارژینالیســتها که بــرای آنها چنین
هماهنگیای از کردوکار «بازار خودتنظیمگر» نتیجه میشــد،
برای تاریخگرایان چنین جامعه هماهنگی میتوانست تحت هر
شیوه تولیدی ممکن شــود اما به طراحی حسابشده نهادهای
اقتصادی ،سیاســتهای تجاری و ســازوکارهای توزیع درآمد
نیــاز داشــت ( .)Rienert 2000علیه درک مارژینالیســتها
از رشــد بازارها به عنوان پدیدهای طبیعی ،لیســت ،اشــمولر
و شــرکا بر خاصبودگــی تاریخیشــان تاکیــد میکردند:
آنها بر مرکزیت دولــت در ســاماندهی و توســعه بازارها ،با
جلب توجه به بداعت تاریخی انگیزه ســود پای میفشــردند.
برخالف مارژینالیســم ،آنها بــا تهدید هماهنگــی اجتماعی
از ســوی بازارها و باالتر از همه با شــتاب تغییــرات جاری در
اروپای سده نوزدهم مشــکل داشتند .اشــمولر (در Peukert
 )2001; 99با کلماتی کــه امروزه عجیب به نظر نمیرســند،
هشــدار داد که یک اقتصاد بازار مقرراتزداییشده« ،ذهنیت
ســفتهبازانه کازینویی» را ایجاد میکند؛ اقتصادی از آن دست
که با تضعیف کل ارزشهای یکپارچگــی و ایجاد بیهنجاری،
جرم و جنایت ،فردگرایــی خودمحورانه و فرودســتانی که در
ناامنی به ســر میبرند ،تهدیدی برای حیات فرهنگی است .او
( )Schemoller 1874, in Nau 1998: 82بــه خوانندگانــش
هشدار میدهد همه تمدنهای عالی به دلیل خیزش فرودستانی
«عمیقا خســته از ســتیزههای اجتماعی» فرو پاشــیدهاند .به
عنوان درمانگــری در پی پیشــگیری ،اصالح نهادی ،شــامل
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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