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فرهنگ

توسعه سرمایهداری است».
از ســوی دیگر دوگانه تونیــس میتواند در روابط مرســوم و
قراردادیای بــه کار رود کــه در هر جامعهای وجــود دارد .در
تفسیر ادیت اشتاین فیلسوف و قدیس ،ویژگی روابط اجتماعی
گزلشافت:
«الزم است با ویژگی روابط گماینشافت توضیح داده شود .افراد با
مقاصد شخصی خود در شکلهای ویژگی انجمنی گزلشافت دور
هم جمع میشوند و با سایر افراد به مثابه ابزاری برای دستیابی
به اهداف انجمن تعامل رفتار میکنند .اما با این وجود آنها با هم
به این عادتهای رابطهای جدید زندگی با یکدیگر رو میآورند
که به آنها اجازه نمیدهد با دیگران تنها به مثابه ابزار نگاه کنند».
او نتیجه میگیرد هیچ انجمنی «با سازمانیافتگی هرقدر باال و
مکانیسم اجتماعی هرقدر بینقص نمیتواند به کارکردش ادامه
دهد اگر کمتر از هنجارها و ارزشهایی باشــد که گماینشافت
به آنها نیاز دارد».
اقتصاد فکشــده در «دگرگونی بزرگ» بــه مثابه یک اصالح
تجربی توصیفی و یک «نمونه آرمانی» درک میشود (یک مفهوم
تحلیلی-ســاختاری برای مقایســه) .در اینجا این ابهام پوالنی
مستقیما با مفهوم تونیسی ســلف خود ،همارز است .همانطور
که پیشتر دیدیم ،فرد بالک ناسازگاریهای میان چارچوبهای
نظری متفاوت در «دگرگونی بزرگ» را درست درک کرده بود
اما با بزرگنمایــی نظریه مارکسیســتی و رد تاثیرات تونیس بر
افکار پوالنی پیش از سال  1940دچار اشتباه شد .کشمکشها
بر سر مفهوم حکشدگی پوالنی تنها از یک تضاد تئوریک میان
چارچوبهای مارکسیستی و غیرمارکسیستی منتج نمیشود
اما این کشمکشها در مفاهیم تونیســی بر سر آنچه که او شرح
داده ،رایج است.

پوالنی« :در
یک اقتصاد
مبادلهای محض
در سرمایهداری
آرمانشهری در
«گزلشافت»
فردیناند تونیس،
هیچ چیز به جز
قرارداد اهمیت
ندارد .مفهوم آن
رابطهای نقدی
است :پرداخت
برای نیروی کار»
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پوالنی در سال  1928در مقاله مهم
«اصالحطلب اجتماعی در انگلستان»
حکشدگی
وکاالییزدایی در
درباره خیزش لیبرالهای جدید در
میانه قرن بیستم
بریتانیا حول «جان مینارد کینز» و
«رمزی موییــر» نوشــت .این متن
پیشنهادی در این مقاله آمده است:
«در یک اقتصاد مبادلهای محض در ســرمایهداری آرمانشهری
در «گزلشــافت» فردیناند تونیس ،هیچ چیز بــه جز قرارداد
اهمیت ندارد .مفهوم آن رابطهای نقدی اســت :پرداخت برای
نیروی کار .در گماینشــافت ،در آینده یا گذشــته ،این جایگاه
است که به حســاب میآید :ماهیت آن نه پول یا ارزش پولی که
قدرت ،سلســلهمراتب ،نفوذ ،احترام ،مسئولیتپذیری و آزادی
است؛ واقعیت ارزشهای فرهنگی اجتماعی .درست همانطور
برنامه اقتصادی حزب لیبرالمادامــی که در چارچوب مالکیت
خصوصی باقی میماند ،نشــان از تالش برای برپایی اقتصادی
عمومی (گماینشافت) درون نظم اجتماعی (گزلشافت) دارد،
اصالح اجتماعی همارز آن درصدد است کار مزدی را از یک رابطه
قراردادی محض به یک جایگاه قانونی تضمینشده تبدیل کند
که با ارزشهای اجتماعی تعیین میشــود ،بدون هرگونه تغییر
بنیادی در مالکیت خصوصی ابــزار تولید (polanyei 2002 b:
»)96
این نقل قول نشــانههایی از مفاهیم تونیسی مقدم بر دو مفهوم
«سرمایهداری آرمانشهری» و «حکشدگی» اقتصاد در جامعه
را دربردارد که در «دگرگونی بزرگ» بیشــتر توضیح داده شده
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اســت .همچنین فرضیهای را مطرح میکند که نقش بیشــتر
برای مقرراتگذاری دولتی درون اقتصاد ســرمایهداری ،تحت
شکل درســتی از دولت ،نشــان از گامی مهم در رفتن به سمت
حکشدگی از نوع گماینشافت دارد .پوالنی اشاره میکند حزب
لیبرال رویکرد خود را به ارزشها و سیاستهای بنیادی شامل
فردگرایی ،عدالت اجتماعی ،مالکیت عمومی و اقتصاد بازار اصالح
کرده و محدودیتهای سرمایهداری لیبرالی را  -مثال اینکه کار
مزدی در بریتانیا یــک رابطه قراردادی صرف اســت -برطرف
کرده است.
او در این ایده تنها نبــود .در دوره بین دو جنگ جهانی چرخش
تعاونیگرایانه در سیاســتگذاری اقتصــادی عمدتا با دید خوبی
نگریسته میشــد ،اگرچه نشانه مســتقیم گذار به سوسیالیسم
نبود ...این مبحث موضوع اصلی کتاب «راه بندگی» هایک بود که
بالی سوسیالیسم در تقریبا هر عمل قانونگذارانه دولتی شناسایی
میکرد در حالی که «ژوزف شــومپیتر» همکار هایک در ســال
 1949معتقد بود در آمریکا و اروپای غربی سرمایهداری «لسهفر»
در حال تبدیل به سیاســتهایی بود که در برخی موارد «اگرچه
کم ،با برنامهریزی سوسیالیســتی اصیل متفاوت بود» ،در موارد
مداخله دولت ،مالیات بازتوزیعی ،کنتــرل عمومی بر کار و بازار
پولی و گسترش بخش عمومی و امنیت اجتماعی (Schumpeter
 .)1954: 418او نیــز مانند پوالنــی معتقد بود ســکان تاریخ
بیرحمانه به ســمت مقررات ،کاالییزدایی و برنامهریزی پیش
میرود .او فینفسه با مقرراتگذاری ،برنامهریزی و کاالییزدایی
موافق بود با این فرض که این مسیر کامال سودمند خواهد بود و
یک توسعه احتماال سوســیالدموکراتیک در پی خواهد داشت.
خواندن متنهای او یک موقعیت متمایز را آشکار میکند.
مهم است توجه کنیم که او کاالییزدایی را با بازحکشدگی یا با
سوسیالیسم برابر نمیداند .در شیوه او« ،زدایی» در کاالییزدایی
بار ضعیفی از پیشوند در کلماتی نظیر «تنزلکردن» یا «کاستن»
را حمل میکند نه نیروی قوی «رها کردن» و «ریشهکن کردن»
را .او در «دگرگونــی بزرگ» تاکیــد میکند که پیــش از این
کاالییزدایی پــول به میزان زیادی با «ایجاد ســپردهها» درک
میشد و «قانون اجتماعی ،قوانین کارخانه ،بیمه بیکاری و باالتر
از همه اتحادیه کارگری» هدف خود را حذف کار بشر «از چرخه
بازار» میدانستند .او معتقد بود کار در بریتانیا تا سال  ،1834در
ایتالیای فاشیستی و در آمریکا تا اوایل دهه کاالییزدوده بود.
روندهای کاالییزدایی به سمت اتحاد مجدد اقتصاد و جامعه پیش
میرفتند و این مسلما چرخش تونیسی دیگری در جهان فکری
پوالنی بود .با این حال پوالنی این وضعیت را به معنای حرکت به
سمت حکشدگی نمیشمرد .اتحاد مجدد اقتصاد و جامعه اشکال
متنوعی میتوانست به خود بگیرد و همانطور که فاشیسم نشان
داد این اشکال شامل احتمال وقوع یک «فکشدگی» سهمگین
بود که اقتصاد و جامع ه متحد میشدند اما تحت سلطه اولی .وقوع
سایر اشکال تعاونیگرایانه سرمایهداری محتمل بودند چنان که
«برنامهریزهای محافظهکار» دور و بر «هارولد مکمیالن» در آن
پیشتاز بودند و اینجا دوباره پوالنی مطمئن بود که هدف اصالح
تعاونیگرایانه نه تغییر سرمایهداری که ترمیم آن است (Polanyi
.)2002 a: 259
پوالنی به طور کلــی خوشبین بود که حرکــت جهانی در واقع
به ســمت «دوباره-حک شــدن» پیش میرود .بعد از شکست
فاشیســم در اوایل دهه  1940اشاره کرد که «سرمایهداری قادر
نیست مانع پیشرفت به سمت دموکراسی و سوسیالیسم شود» و

