کارگران را تحسین میکرد و اصالحات رفاهی اجتماعی ،ابتکار
عمل برای مســکن اجتماعی ،پشتیبانی شــهرداری از فرهنگ
و اصالحات آموزشــی را میســتود )۱۶( .شــبیه او ،فهم حزب
سوسیالدموکراتیک کارگران از ماموریت سوسیالیستی جنبش
کارگری بر اولویت فضای فرهنگی بنا شده بود و تاکید بسیاری بر
آموزش کارگران داشت .حزب سوسیالدموکراتیک کارگران از
جمله رهبریاش یعنی شماری از متفکران نوآور و اثرگذار قائل
به اصالح نوکانتی و ماخی مشــخصا با پوالنی هممشرب بودند.
عالوه بر این ،آنها ـ بهویژه دوستش اوتو بائر ـ هواخواه تونیس
بودند ( )Mozetic 1987: 43, 195, 218 ffو اتفاقی نیست که
از مطالعات پوالنی در علوم اجتماعــی در دوران وین برمیآید
که تونیس را به شکلی گســترده مطالعه کرده بود ،همینطور
مارکس ،دورینگ ،اقتصاددانهای مارژینالیســت مانند جوزف
شومپیتر را مورد مطالع قرار داد.
«فردیناند تونیس» جامعهشناســی
متعهد به مکتب تاریخی آلمان بود .او
فردیناند
تونیس

در نقــد دوگانــه ایــن مکتــب به
و رابرت اوئن
«لیبرالیسم منچستر» و مارکسیسم
سهم داشت و معتقد بود روششناسی
جبرگــرای اقتصــادی بــه شــکل
اصالحناپذیری به این جریانهای فکری آسیب رسانده است .او
که دوست و شــاگرد «آدولف واگنر» از هواداران مکتب تاریخی
اقتصاد 1بود با انجمن اقتصادی آلمان 2در ارتباط بود اما برخالف
واگنر و شــاخه محافظهکار تاریخگرایی آلمانی ،چپ سیاسی را
رهبری میکرد .او نهتنها از تمــام جنبشهای آزادیخواهانه در
مقابل باقیماندههای فئودالیسم حمایت میکرد بلکه مهمتر آنکه
به دلیل حمایتش از اعتصاب کارگران بارانداز از آکادمی آلمانی
نیز طرد شده بود و در دهه 1930به دلیل مخالفتش با رژیم هیتلر
به جایگاه خیلی پایینی رانده شد (رینگر  .)1969:168او بسیاری
از آموزههای مارکس را میستود ،طرفدار مالکیت جمعی دولت
تنظیمگر و رفاهی 3بود ،از جنبشهای تعاونی و آموزشی کارگران
حمایت میکرد و به جناح راســت حزب سوسیال دموکراسی
آلمــان نزدیک و در ســال  1930بــه این حزب پیوســته بود
( .)Papenheim 1985: 80به طور خالصه او رابط ســنتهای
مارکسیستی و نهادگرایی در اروپای مرکزی بود.
«تونیس» مجازا ً پدر و بنیانگذار فراموششــده جامعهشناسی
شناخته میشــود .با جســتوجوی کلمه «نومارکسیست» در
گــوگل  12هزار مدخل ،با جســتوجوی «نو-وبــری» هزار و
 200مدخل و با جســتوجوی «نو-دورکیمی»  4هزار مدخل
یافت میشود .با سرچ «نو-تونیسی» حتی یک مدخل هم پیدا
نمیشــود اما تاثیر او در واقعیت بســیار فراگیرتر از نتیجه این
جســتوجو در فضای مجازی بوده اســت .به طور خاص کتاب
«اجتماع و جامعه» تاثیری بنیادی بر نظریه اجتماعی پس از آن
بهویژه در اروپای مرکزی داشــت .تونیس در آن اثر به شیوهای
عالی تیپ ایدهآلهای گماینشافت و گزلشافت را در برابر هم
قرار میدهد که اولی به شرایط «ارگانیک» و «طبیعی» جامعه
اشاره دارد و دومی قلمرو تجربه غیراصیلی است که افراد در یک
وضعیت دائمی جدا از سایر افراد از سر میگذرانند .گزلشافت با
اصطالحات «انتزاعی»« ،تصنعی» و «ساختگی» تعریف میشود:
او در یکــی از کارهای بعدیاش آن را یک «کلیت ســاختگی»
توصیف میکند ( .)173 :1974 and 76 :1988 Tonniesاین

مفهوم با تفکیک مشخص و آشکار فضاهای اجتماعی مشخص
میشــود ،ارزشهای عامی که رفتارهای گروهی را برای کنش
ممکن میکنند ریشــه در عادت ندارند بلکــه در روابط رودررو
تعیین میشوند اما باید آگاهانه به کمک نظامهای انتزاعی شکل
داده شوند ( .)Tonnies 1988: 65به طور خاص خلق قراردادها
نیازمند ایجاد مصنوعی و تکرارشونده یک اراده مشترک است.
در بازار کار ( ،)98 :Ibidکار فروخته شــده و بابت آن پول داده
میشــود گوییکه صرفا نمایانگر خدماتی است که در آینده با
کارکرد خود مورد اســتفاده قرار میگیرند .پندار زیربنایی این
اســت که (تولیدکننده ،سرمایهدار یا شرکت ســهامی) بانی و
تولیدکننده واقعی است و کارگران را به عنوان کمکرسان اجیر
میکند .این پندار بیشــتر در شرایط همکاری حاصل میشود و
سپس ابزار تولید سر برمیآورد که میتواند به کمک یک ساختار
برنامهریزیشده هوشمندانه از مهارت و استعداد انسان به طور
خودکار تقلید کند.
او در ادامه میگوید ( )Ibid: 101نیروی کار «یک کاالی موهوم
محض و غیرطبیعی ساختهشده توســط انسان است» .تونیس
( .)Ibid: 92-93برای کار به مثابه یک محصول موهوم اهمیت
بسیار زیادی قائل است و آن را گزلشــافت تعریف میکند اما
همان تجزیه و تحلیل را به زمین (که ساخته یا تولید نمیشود)
و به پول (که از آن مردمی اســت که خود آن را تولید نکردهاند و
«یک محصول انتزاعی محض است») بسط میدهد .او دریافت
آنچه که او «دگرگونی بزرگ» از گماینشــافت به گزلشــافت
نامگذاری کرد ،برگشتناپذیر و غمانگیز است و هنوز باور داشت
که به یمــن تاثیر فزاینده طبقات کارگر یک عصر کمونیســتی
جدید میتوانست آغاز شــود ( .)Tonnies 1988: 258برای او
نه نزاع طبقاتی بلکه روشــنگری اخالقی و اصالح سیاسی نشانه
حرکت به آن سمت بود.
آرای تونیس از جنبههای متعدد و مهمی به اندیشــه سیاســی
مراد پوالنی یعنی «رابرت اوئن» شــبیه بود و پوالنی صراحتا به
این شباهت اشاره کرد ( .)49 :1977بنابراین اوئن ()49 :1927
درباره مکانیسم عرضه-تقاضا در بازار به مثابه یک «قانون مصنوع
( »)artificial lawمطالبی نوشت  -مصنوع به این دلیل که «اصل
منفعت شخصی» بر همه چیز مستولی است و «در تضاد با سالمت
جامعه» قرار دارد .بر اساس آنچه که در خالصه زندگینامهنویس
او ،جی.دی.اچ کول )154 :1925( 4آمده دیدگاه او این بود که
«امروزه آنچه که مــا باید نوعی سوسیالیســم دولتی خیرخواه
بنامیم با اقتداری به دست میآید که از باال اعمال میشود .اما این
با سوسیالیسم دولتی سالهای بعد که بر لزوم انتقال حداکثری
قدرت محلی تاکید داشت بسیار متفاوت بود».
با این تذکر که ایدهها با گفتوگو بســط پیدا میکنند ،با تعامل
مستمر با سنتهای قبلی و ارجاع به آنها و با مفاهیم متعددی
که پوالنی از کارهای تونیس گرفته بود و مشــابه با آراء بسیاری
از متفکــران بهویژه رابرت اوئــن نیز بود ،میتوان به شــماری
از عناصر تونیســی در نظریــه اجتماعی پوالنی اشــاره کرد .او
نیز مانند جامعهشــناس آلمانی ،گزلشــافت را یک جامعه دو
طبقهای میدید؛ تقســیمی که با توجه به نیازهای جامعه زائد
بود و در صورت تداوم «به انکار اجتماع منجر میشد» .او همانند
تونیس هر دو جریان «لیبرالیسم منچستر» و مارکسیسم را به
تقلیلگرایی متهم و به اشتباه نظریه مارکسیستی ارزش و نظریه
ریکادویی ارزش را یکی فرض کرد .تاکنون واضحترین تشابه در
نظریه «کاالهای موهوم» اســت و نتیجه آن «اقتصاد حک/فک
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پوالنی نیز مانند
جامعهشناس
آلمانی ،تونیس،
گزلشافت را یک
جامعه
د وطبقهای
میدید؛ تقسیمی
که با توجه به
نیازهای جامعه
زائد بود و در
صورت تداوم
«به انکار اجتماع
منجر میشد»

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

115

