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ابزارهای رفاهی،مقررات دولتی بر اقتصاد و سیاســت آموزشی
انسانگرایانه را تجویز کرد .به این شیوه ،دولت ،مسئول ترجمه
فرضیههای هنجاری عدالت اجتماعی به چارچوبهای نهادی
جدید به منظور احیــای دوباره اجتماع ،حل نزاع میان «قشــر
چهارم» (کارگران) و دیگر طبقات بود به طــوری که اولی «به
شکلی هماهنگ در ارگانیسم سیاســی و اجتماعی سروسامان
یابــد» ( .)Schemoller, in Nau 1998: 96اشــمولر ()1902
رویکرد نهادیاش را به مساله هماهنگی اجتماعی به این صورت
بیان کرد:
«همانطور که تمدن پیش میرود ،دولت و اقتصاد ملی بیشتر
و بیشــتر از هم دور میشــوند .هر یک به چرخهای جداگانه با
اندامهای خاص خود بدل میشــود و با ایــنوجود این جدایی
باید دوباره دائما راهی باز کند به راهنمایی برای یکیشدن؛ یک
برهمکنش رشدیابنده ،یک حرکت مشترک هماهنگ».
این «راهنمای یکیشــدن» ،این عملگر هماهنگســاز اصلی،
نمیتوانســت بدون دولت فرض گرفته شــود ،با ایــن وجود او
همچنین برای گســترهای از ســازمانها اهمیت قائل شد که
میبایست نقشی مشابه اصناف قرون وسطا بازی کنند .به طور
مثال ،اتحادیههای کارگری ،شرکتهای تجاری و سازمانهای
کارفرمایی ( .)in Peukert 2001: 109به این صورت ،مداخله از
سوی دولت و انجمنهای اجتماعی مدنی میتوانست آسیبهای
اجتماعی ناشی از جدایی سیاست از اقتصاد را ترمیم کند.
اینها ســه مکتب بزرگ در نظریه اقتصادی بودنــد که پوالنی
در جوانی با آنها روبهرو شــده بــود .نیازی به گفتن نیســت
که آنها منحصربهفــرد نبودند؛ عناصری از یــک یا چند مورد
آنها میتوانســت با هم ترکیب شــود .بنابراین ماکس وبر در
فضایی میان مارژینالیســم و تاریخگرایی قــرار میگیرد؛ البته
با مرتبط کردن فردگرایی روششــناختی اولی با نقد دومی به
قانونهای عامشمول اقتصادی .همچنین «نوهماهنگیگرایان»
مارکسیســت مثل «کارل کائوتســکی»« ،اتو بائر» و «رادولف
هیلفردینگ» به این دلیل چنین نامیده شــدند که باور داشتند
کنش دولت به صــورت بالقوه میتواند بحرانهــای اقتصادی
را با توجه به آنکــه آنها چیزی جز خروجــی بیقوارگی میان
بخشهای اقتصادی نیســتند ،از میان بردارد (.)Kuhn 2007
برخی متفکران حتی توانســتند هر ســه را با هم ترکیب کنند.
برای نمونه «ادوارد برنشــتاین»« ،میان دورینگ» و مارکس و
نظریه روانشناختیسوبژکتیو مارژینالیسم درباره ارزش در حال
نوســان بود .این ،وســیعا موضع پوالنی نیز بود .او نظریه ارزش
مارژینالیســتی را به هر دو نظریه ارزش مبتنی بر کار مارکس
و ریکاردو ترجیح داد امــا نقد تاریخگرایانه به مارژینالیســم را
پذیرفت :جستوجو برای یک نظریه اقتصادی قاعدهمند صوری،
بیفایده است ،اینکه اقتصاد را هنجارهای اجتماعی و قراردادهایی
که طی زمان دگرگون میشوند ،تعیین میکنند و اینکه تحلیل
اقتصادی باید بر پژوهش تجربی بنا شود.
همراه با دورینگ« ،آشیل لوریا»« ،فرانتز اوپنهایمر» و دیگران،
برنشــتاین الهامبخش جریان اروپای مرکزی «سوسیالیســم
لیبرال» بود .برجستهترین نماینده مجارستانیاش ،مربی پوالنی
یعنی «اوسکار یاسزی» بهویژه پس از سال  ۱۹۱۱حولوحوش
همان سالی که برای چند سالی در برلین اقامت کرد ،آشناییای
با برنشتاین و «فردیناند تونیس» و اوپنهایمر به هم زد ـ آنهایی
که برای سه دهه بعد در ارتباط باقی ماند ( .)Litvan 2006: 72در
نسخه ارائهشده از سوی اوپنهایمر و یاسزی ،سوسیالیسم لیبرال
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

وقف دموکراتیزاسیون و غلبه بر منش بهرهکشانه سرمایهداری
شده بود -وظیفهای که باور داشتند پیش از این با سلب مالکیت
از یونکرها انجام شد و گشایشــی بود به همه فرصتهای ممکن
برای به چنگآوردن زمین.
پیــش و همچنیــن در هنــگام جنــگ جهانــی اول ،پوالنی
بیکموکاســت در اردوگاه سوسیالیســم لیبرال قرار داشت اما
در ســالهایی که بیدرنگ پس از آن آمدند ،به ســمت تعهد
به سوسیالیســم صنفی گــردش کرد .بنا بر اصل و نســباش،
سوسیالیســم صنفی محصول تالقی چهار خط رادیکالیســم
بریتانیایی سده نوزدهمی بود :واکنش قرونوسطایی به صنعتی
شدن ،جنبش تعاونی اوئنی ،سوسیالیسم مسیحی و فابینیسم.
رد برخی تاثیرات مارکسیســتی را هم میشد پی گرفت که در
اصل در شخص ویلیام موریس متبلور شــده بود .این ،ترکیبی
یکتا بود که در آتش سوزان دهه  ۱۹۱۰شکل گرفت :ناآرامیهای
شــدید ســالهای ۱۹۱۰تــا  ،۱۹۱۴جنبشهای فروشــگاه
استوارد ،شــوراهای کارگری و اعتصابهای تودهای سالهای
 ۱۹۱۶تا  .۱۹۱۹خروجی اینها ،ترکیبی کمیاب از ســنتهای
سندیکالیستی و فابینی ،گاهی با عنوان «سندیکالیسم انگلیسی»
معرفی میشــود ،آنجایی که صفت «انگلیســی» بر بدبینی به
تغییرات ناگهانی و حلشدگی در فرهنگ لیبرالیسم داللت دارد.
بنا بر نظر متمایزترین طرفدار سوسیالیسم صنفی ،برتراند راسل
( ،)124 :1918آنجایی که سندیکالیســتها از مارکس آموزه
جنگ طبقاتی و از آنارشیسم امحای بیدرنگ قدرت سیاسی را
گرفتند« ،سوسیالیستهای صنفی ،بهرغم چند نفری در این قرن
که میتوان افراطی نامیدشان ،حقیقا عشق انگلیسیها به مصالحه
را نمایندگی میکردند» .برای پوالنی ،سوسیالیسم صنفی تجسم
آمیزه ایدئالی از تمایالت سوسیالیستیلیبرال و ضدسرمایهدارانه
رمانتیک او بود .عالوه بر ایــن ،او در نقد آن چیزی که صنفیها
«نظریه کاالیی کار» میخواندند ،ســهیم بود؛ «س.ت .گلس»
( )9 :1966شرح داد که از کارالیل ،به واسطه راسکین و موریس،
همگی «نگرششان به کار به داشــتن خصلتی تقریبا مذهبی
معطوف بود و به همین دلیل از منظر آنها ،خرید و استفاده از آن
برای سود شخصی توهینی بزرگ به شمار میآمد».
پوالنی به عنوان یک سوسیالیست صنفی استوار هنگامی که در
سال  ۱۹۱۹به وین رفت ،احساس میکرد وابستگی نزدیکی به
مارکسیسم «اوتو بائر» و حزب سوســیالدموکراتیک کارگران
( )SDAPدارد« .جی.دی.اچ کول» ارتبــاط نزدیکی با رهبران
سوسیالیست اروپای مرکزی و بهویژه با مارکسیستهای اتریشی
مانند اوتو بائر و رادولف هیلفردینگ داشــت .در ســال ۱۹۱۹
بائر ایدههای کول را در یکســری مقاالت در «مجله کارگران»
منتشــر کرد ـ مجموعهای خواندنی که در عرض دو ســال ۱۲
بار تجدید چاپ شد و در ســال  ۱۹۲۰به صورت کتابی با عنوان
«بلشویسم یا سوسیالدموکراسی؟» بیرون آمد؛ کتابی بازنماینده
استراتژیهایی برای «سوسیالیستیکردن غیرانقالبی» که حزب
سوســیالدموکراتیک کارگران در آن زمان میکوشید آنها را
جا بیندازد .بائر استدالل میکرد ـ درســت به همان شکلی که
پوالنی ممکن بود اســتدالل کند ـ سوسیالیسم در «میل افراد
به آزادی که منبع خودپویــی تودهها و هدف خودمختاری همه
کارگران است» ریشه دارد (;Quoted in Braunthal 1961: 45
.)emphasis original
از وجوه دیگر هم پوالنی در «وین سرخ» خود را در خانه احساس
میکرد .او بهوضوح دســتاوردهای حزب سوسیالدموکراتیک

