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فرهنگ

ایدههای پوالنی

ایده کانونی کتاب «دگرگونی
بزرگ» :روابط اجتماعی در
«نظام اقتصادی حک میشود»؛
جامعه «یک جز فرعی نظام
اقتصادی» میشود و با توجه
به اینکه عناصر حیاتی هر
جامعهای یعنی کار و زمین،
کاالیی میشوند «یک اقتصاد
بازار تنها در یک جامعه بازار
میتواند وجود داشته باشد»
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شده» اســت که پوالنی در دوره بین جنگهای جهانی مطرح
کرد .او در «ویروس فاشیست» ( )2005bاستدالل کرد که برای
اینکه کار خریده یا فروخته شود باید قراردادی تدوین شود که:
«انتقال کار کاالیی نامریی و غیرمادی از فروشنده به خریدار را
تایید کند .این تنها از طریق ســاختاری امکانپذیر است که در
آن بتوان اصطالح کاالیی را ســاخت و به کار اطالق کرد .با این
حال این نامگذاریهای جعلی قانونی صرفا ابزار تفکر هستند و
خودشان بر دنیای واقعی تاثیری ندارند .عنصر منفردی که مسیر
تمدن را تغییر داد بر بستر داللتهای انسانی آن امر موهوم قرار
داشته است .اگر با کار به مثابه یک کاال رفتار میشد آنگاه اکثریت
بسیار زیادی از جامعه بشری یا به بیان دقیقتر مردان بزرگسال
باید برای مبادله آن کاالی موهوم صف بازار قرار میگرفتند».
اساســا همین ایده تونیسی اســت که هســته مرکزی کتاب
«دگرگونی بزرگ» را تشکیل میدهد :کاالییسازی زمین ،کار و
پول یک تهدید مرگبار برای طبیعت ،بشر و کسبوکار است و به
طور اجتنابناپدیری نارضایتی ،مقاومت و ضرورت حمایت پس
از آن را در پی دارد ( .)polanyie 1957: 132, 162ضدجنبش
حمایتی ،گماینشــافت اســت که با اتحاد اجتماعی مشخص
میشود در حالی که بازار خودتنظیمگر ،گزلشافت است و وجه
مشخصه آن عدم همبستگی اجتماعی است .بر اساس این بحث
بشر و طبیعت هرگز تولید نمیشــوند (مانند زمین) و یا اگر هم
تولید شوند هرگز برای فروش نیســتند (مانند کار) .همچنین
آنها هرگز کاالهای اصیلی نیســتند اما مصنــوع بودن تولید
آنها به اصل نظامبخش در جامعه قرن نوزدهم تبدیل میشــد
( .)polanyie 1957: 72 and 1968: 36از آنجــا کــه کار از
انسانهای جامعه جداشــدنی نیســت و زمین نیز از متعلقات
طبیعی آنان است ،قرارگیری آنها به مثابه کاالهای موهوم در
مکانیســم بازار موجب بهانقیاد درآمدن «جامعه از سوی قواعد
بــازار میشــود» ( .)polanyie 1957: 72در حالیکه اقتصاد
پیشین «در روابط اجتماعی حک شده بود» در نظام بازار ،رفتار
اقتصادی از بافت اجتماعی فک میشود .این ایده کانونی کتاب
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«دگرگونی بزرگ» اســت و به روشهــای جایگزین متعددی
فرمولبندی میشود :روابط اجتماعی در «نظام اقتصادی حک
میشــود»؛ جامعه «یک جز فرعی نظام اقتصادی» میشود و با
توجه به اینکــه عناصر حیاتی هر جامعــهای یعنی کار و زمین،
کاالیی میشــوند «یک اقتصاد بازار تنها در یــک جامعه بازار
میتواند وجود داشته باشد» (.)polanyie 1957: 57, 71, 75
من با توجه به عناصر تونیسی در آرای پوالنی به یک تبارشناسی
دیگر از مفهومپردازی او از حکشدگی اشــاره میکنم که فرد
بالک در خوانش مهمــش در ابتدای این دهه مطــرح کرد .از
نظر بالک ،پوالنی از یک شــکل هگلی از مارکسیســم در دهه
 1930استفاده کرد که بیشباهت به کار «جورج لوکاچ» دوست
دوران کودکیاش نبود و درون چارچوبی اساســا مارکسیستی
قرار داشــت که کتاب «دگرگونی بزرگ» نوشته شد .همچنان
که پوالنی در حال نوشــتن دستنویسی در ســال  1941بود،
مارکسیســم را رها کرد هرچند حضورش همچنان احســاس
میشــد .او در زمان نوشــتن کتاب «دگرگونی بزرگ» بررسی
چندین مفهوم غیرمارکسیستی جدید مانند «کاالهای موهوم»،
«جنبشمضاعف» و «اقتصاد حکشده» را آغاز کرد .او در بسط
این مفاهیم به طور فزایندهای از مدار مارکسیســتی خارج شد.
مغایرتهای بهدســتآمده در چارچوبهای نظری تنشهای
مفهومــی در کار روی «دگرگونی بــزرگ» را بهویــژه درباره
مفهوم «حکشــدگی» توجیه میکند .پوالنی در فرمولبندی
مارکسیستی اولیه میگوید ظهور یک جامعه بازار به فکشدن
اقتصاد کمک میکند زیرا دنبالکــردن منفعت فردی به اصل
سازماندهنده زندگی اقتصادی ارتقا مییابد .نتیجه این وضعیت
به طور اجتنابناپذیری یک گسســت رادیکال از منطق جامعه
بازار است .با این حال پوالنی معتقد است یک سیستم اقتصادی
خودتنظیمگر محض یک آرمانشهر است و و فکشدگی نمیتواند
بهتمامی در آن رخ دهد .بالک «لحظه مطرحشــدن تناقض در
استدالل او را به دقت بررسی میکند» و به گفته او (:)17 :2001
«پوالنی به مفهوم حکشــدگی معنای جدید و غیرمنتظرهای

