میدهد .او به طرز متقاعدکننــدهای اثبات میکند که در بخش
بزرگی از تاریخ جامعه بازار ،استحکام حمایتگری به طور موثری
اقتصاد را فک میکند .او پیشــنهاد میدهد جوامع بازار در حال
فعالیت باید سطوح آستانه فکشدگی را حفظ کنند در غیر این
صورت با خطر فاجعه اقتصادی یا اجتماعی مواجه میشوند».
تنش آشــکاری میان این دو معنا وجود دارد .از یکسو «برای
رســیدن اقتصاد بازار به هــر درجهای از کارایی حکشــدگی
طبیعی و ضروری اســت» .در ســوی دیگر «اســتدالل عمدتا
مارکسیستی است که ضدجنبش حمایتی با رویکردی انتقادی
توانایی خودتنظیمی بــازار را تضعیف میکند تا در جهت ایجاد
بحرانهای فزاینده و شدید کارکرد داشته باشد» (Block 2001:
 .)19مفهوم اول «یک پیشفرض کانونی نزد لیبرالهای بازارگرا
و مارکسیســتها» را به چالش میکشد« ،هر دوی این سنتها
بر این ایده اســتوار هســتند که یک اقتصاد بــه لحاظ تحلیلی
خودمختار وجود دارد که تحت فرمان قانون درونی خود است»
( .)Block 2001: 7در نتیجه بالک عنوان میکند «پوالنی به ایده
اقتصاد بازار همواره حکشده نظری اجمالی انداخته بود اما قادر
نبود این ایده را نامگذاری کند یا به لحاظ نظری بسط دهد زیرا
حاکی از یک واگرایی بسیار بزرگ نسبت به نقطه نظری آغازین
بود» .تز «همواره حکشده» کمک اصلی پوالنی و ایدهای است
که بزرگترین امکان پژوهشی را پیش مینهد.
روایت بــاک چقدر قانعکننده اســت؟ بدون تردیــد در دوره
بین دو جنگ جهانی پوالنی در مســیر ایدههــا و جنبشهای
مارکسیستی قرار گرفته بود .در اواســط دهه  1920مقالههای
مارکسیستی برجستهای نوشت ازجمله مقالهای درباره اخالق
و بیگانگی («درباره آزادی» ( ))2005aکه همراستا با مارکس
و لوکاچ ،این موضوع را مطرح میکند که در جهان افسونشده
سرمایهداری که همه روابط مهم بیرون از اراده انسانها ساخته
میشود ،بررسی اخالقی تاثیر فعالیتهای اقتصادی ما ناممکن
میشــود .او در دوره رکود بزرگ عالقهاش به مارکس را تجدید
کرد و یک سوسیالیست مســیحی متحد و یک «هوادار وفادار»
روسیه استالینی شد .در این زمان او پرولتاریا را یک طبقه جهانی
در نظر میگرفت که حقیقتا خواستار جایگزینی سرمایهداری با
سوسیالیسم بود .بالک نیز زمینههای مارکسیستی در «دگرگونی
بزرگ» را درست تشخیص میدهد .مارکس و انگلس همزمان
با هم از تهدیدهایی نوشتند که نظام بازار برای طبیعت و جامعه
انسانی به همراه داشت« .کارگری که در یک سطح از تولید کاال
غوطهور و در واقع خود به پستترین کاالها تبدیل میشود» یکی
از تشرهای مارکس به اقتصاد بازار بود ( .)Elster, 1986: 35به
گفته انگلس «تبدیل زمین به ابژه دادوســتد ـ زمینی که تنها
چیز و همه چیز ما ،اولین شرط موجودیت ما است ـ آخرین گام
تبدیل خود ما به ابژه دادوســتد بود» ( .)Lie 1991: 231برخی
دیگر از استعارههای مارکسی در «دگرگونی بزرگ» عبارتند از
تحلیل جدایی نهادی سیاســت و اقتصاد به مثابه یک محصول
سرمایهداری بازار ،اســتفاده از مفاهیم انسانشــناختی برای
آشناییزدایی روابط اجتماعی ســرمایهداری ،مفهوم «خطای
اقتصادگرایانه» ،پردهبرداری از «ذهنیت بازار» و استداللهایی
برای توجیه سوسیالیسم :به لحاظ تاریخی ،با ارجاع به زمینههای
بحرانی جامعه سرمایهداری و به لحاظ انسانشناختی ،با ارجاع به
توانایی بشر برای همکاری با دیگران در مسیر حفظ منابع طبیعی
برای برآوردن نیازها و خواستههای بشر.
جایی کــه بــاک در بزرگنمایــی در درجه مفهــوم «همواره

حکشده» دچار اشتباه میشــود ـ این ایده که رفتار اقتصادی
همواره در ساختارهای قانونی ،سیاســی ،سنتی و ایدئولوژیک
تنیده شده ـ در اصل ناشی از اشــتباه پوالنی است .تنها باید به
مکاتب تاریخی آلمانی و اسکاتلندی و یافتههای آنها پیرامون
پیششــرطهای نهادی اقتصاد بازار یا پیرامون سنتهای تفکر
جامعهشناختی فکر کنیم .به نظر مارکس رفتار اقتصادی را اگر از
جامعه جدا کنیم ،قابل مطالعه نیست .او در گروندریسه (:1973
 )101هشدار میدهد:
«ســادهترین مقوالت اقتصادی مانند ارزش مبادله ،جمعیت را
پیشــفرض میگیرد ،عالوهبر آن جمعیتی که در روابط خاص
ایجاد شده و همچنین نوع معینی از خانواده یا کمون یا دولت و
مانند آن .چنین چیزی نمیتواند وجود داشته باشد مگر به مثابه
یک رابطه انتزاعی یکطرفه درون یــک کل عینی زنده در حال
حاضر موجود».
آن «اقتصاد» که بــه مثابه یک مقوله تحلیلی مجزا ظاهر شــد
و مارکس در نقد فلســفه حق هگل و جاهای دیگــر درباره آن
توضیح داد پیامد ظهور ماتریــس جدیدی از روابط طبقاتی بود
که از یکسو بر رابطه میان مالکان پول و وسایل تولید و از سوی
دیگر بر کارگران آزاد یعنی فروشندگان نیروی کار خود ،متمرکز
بود .جدا از ابزار و مواد ضروری تولید کارگران باید برای تولید با
سایر جناحها قرارداد ببندند .آنها باید به منظور حفاظت از بقای
خود ،نیروی کار خود را بفروشــند .بر مبنای این موضوع بود که
مارکس نظریه نهادینهسازی مجزای سیاست و اقتصاد را بسط
داد ،بنابراین این جدایی به لحاظ تاریخی جدید بود که پویایی
مرکزی جامعه سرمایهداری ـ تالش برای انباشتگی بیحدوحصر
و اهداف اجتماعیای که تحت سلطه الزامات بازار قرار گرفتهاند ـ
ظاهر میشود که از یک «قلمروی» خاص به نام اقتصاد سرچشمه
میگیرد .اینجا بالک نیز اشــتباه میکند :ســنت مارکسیستی
«برمبنای این شکل نمیگیرد که یک اقتصاد به لحاظ تحلیلی
خودمختار وجود دارد که با منطق درونی خودش کار میکند»،
مگر اینکه آن «به لحاظ تحلیلی» به تالش برای تحلیل اقتصاد به
مثابه یک خردهنظام به لحاظ نهادی مجزا اشاره داشته باشد اما
اگر چنین است پوالنی نیز در این مورد در اشتباه است.
مفهوم «حکشدگی» پوالنی متکی به تاثیرات مارکسیستی است
اما شاید حتی بر گماینشافت تونیس بیشتر متکی باشد ،که افراد
فارغ از بحث پول در روابط رودررو و مســتقیم درگیر هستند و
نگرانیهایی که بالک معتقد است تناقضی میان چارچوبهای
نظری متفــاوت را منعکس میکنند در واقــع هماکنون در کار
تونیس موجود هســتند .دوتایی گماینشــافت ـ گزلشــافت
میتوانند به یکی از دو روش زیر تفســیر شوند .میتوان آنها را
برای اشاره به انواع گوناگون جامعه در نظر گرفت ،یکی بر مبنای
قرارداد و منفعت و دیگری بر مبنای جایگاه ،احساسات و سنت.
اگر به این صورت خوانده شــود موانعی پیش میآید .از یکسو
همانطور که «کورتولوش گمیجی» اشاره میکند:
«پژوهش تاریخی نشــان میدهد پذیرش جوامــع قدیمی به
مثابه جوامع منزلتی پایه و اســاس محکمی ندارد و افســانهای
بیش نیست .این رویکرد شــواهدی را که نشــان میدهند در
جهان باســتان حتی روابط دوســتی و خانوادگی میتوانستند
قراردادی باشــند نادیده میگیرد .از ســوی دیگر بررسیهای
تجربی مقایســهای پدیدههای اجتماعی در ســطوح گوناگون
توسعه اقتصادی تصویری را نشــان میدهد بسیار پیچیدهتر از
جنبشهای فرضــی از اجتماع به جامعه مثال صنعتیســازی و
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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