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 دوم، 1،هگرایانزندگی چپ: پوالنی کارل)یعنی: یکم،  سه کتاب گرت دیل، با انتشار

به  (3انتقاد و کندوکاو: پوالنی کارل بازسازی  و سوم، 2،مجاری هاینوشته: پوالنی کارل

 4،های بازارکارل پوالنی: محدودیتبا عنوان  2212در سال  دیگرش کتابانتشار دنبال 
تاب . که استانداخت های انگلیسی جانوشتهدر سرآمد  شناسپوالنیرا در حکم  خودش

سی و سیا و فکری در باب امورتحقیقی  دقیقِ یهنامیک زندگی گرایانهزندگی چپ

 ده است وبنا ش ی موجوددهنشمنتشرمنتشرشده و منابع ی همه براست که  پوالنی شخصی

گرت  یمهبا مقد) های مجارینوشتهباقی خواهد ماند.  مرجع معیار بینیپیشقابل یهآیند تا

 1111 الس تا ستانمجاردر های پوالنی نوشتهنخستین آدام فابری( بر  یو به ترجمه دیل

انه با گلندن و کانادا. این سه و مطالبی از دوران حضورش در وین شامل نیزمتمرکز است، 

 ی دراصلی پوالن هایدوباره به دغدغهشود که پوالنی تکمیل می بازسازی کارلکتاب 

در بستر تاریخی و  گردد وبازمی( 1114تا  1881های ی سالدر فاصلهاش )زندگی طول

کند ل میلیشان را تحچگونگی تغییر رویکرد پوالنی در قبالدهد و می شان قرارشانفکری

را  های بازارمحدودیتکتاب کند. بی میبعدی ارزیا هایپژوهشنتایج او را در پرتو  و

ماهرانه از این  تصویری، گفته، همراه با سه کتاب پیشدر نظر بگیریمچهارمین کتاب  اگر

 هد. دئه میراا ایورد عالمانه و فکری برجستهآو دست گذاردنمایش میرا به  موضوعات

                                                      
1 Gareth Dale, Karl Polanyi: A Life on the Left (New York: Columbia 

University Press, 6112) 

6 Karl Polanyi: the Hungarian writings, edited by Gareth Dale, Translated 

by Adam Fabry (Manchester: Manchester University Press, 6112) 

3 Gareth Dale, Reconstructing Karl Polanyi: Excavation and Critique 

(London: Pluto Press, 6112) 

4 Gareth Dale, Karl Polanyi: The Limits of the Market (Cambridge: Polity 

Press. 6111) 

http://cup.columbia.edu/book/karl-polanyi/9780231176088
https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781784994259/
https://www.plutobooks.com/9780745335186/reconstructing-karl-polanyi/
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-sociology-archives-europeennes-de-sociologie/article/societyagainstthemarket-gareth-dale-polanyi-the-limits-of-the-market-cambridge-polity-2010/FCEBF03ABBE26C4EC807A966A99080C4
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 اما ستنیناپذیر از جریان اصلی اقتصاد سیاسی هنوز بخشی جداییپوالنی اگرچه 

 ی تز اصلیواسطهبه شودشروع می 1182 که از نولیبرالیسم یهدر دور اشآوازه

 است.  تر شدههمواره بیش، دگرگونی بزرگمشهورترین کتاب و شاهکارش، 

اللت د ضگر بر نوعی آرمانشهر محبازار خودتنظیم یهتز من این است که اید

ه ک توانست مدتی مدید وجود داشته باشد، مگر آنداشت. چنین نهادی نمی

کرد: ]اگر استمرار محیطی جامعه را نیست و نابود میجوهر انسانی و زیست

کرد و محیط پیرامون او را به برهوت بدل یافت،[ انسان را جسماً نابود میمی

از خویش مبادرت ورزید، اما  حمایت خت. جامعه، ناچار، به اقدامی برایسامی

 گری بازار را به نحو دیگری به مخاطرهبست خودتنظیمهر اقدامی که به کار می

 1.افکندمی

ی مدرن به مدت یک سده تحت تأثیر جنبشی مضاعف بود: تکاپوی جامعه

شد که یرو مضدجنبشی روبهیافت اما این جنبش با بازار مستمراً گسترش می

گذاشت در مسیرهای خاصی گسترش یابد. گرچه چنین ضدجنبشی برای نمی

ر و گری بازاحمایت از جامعه خیلی واجب بود، در تحلیل نهایی با خودتنظیم

  2رو با خود نظام بازار در تضاد بود.ازاین

« کنندهیلخودتعدبازار »پوالنی به  وقتیگوید که شک کامالً درست مییگرت دیل ب

نی، در . تز پوالاست به کاپیتالیسم اشکند، اشارهاشاره می« ی بازارگرخودتنظیم» یا

نامرئی  دست) که نیروهای بازار کاپیتالیستی ترین شکل آن، عبارت است از اینساده

را تخریب « جامعه محیطیزیستانسانی و  جوهر» (اسمیت یا آنارشی تولید مارکس

 تولید کاپیتالیستی، به آن وابسته است. سپس جامعه از جمله، نوع تولیدیهد که همنکنمی

                                                      
1 Karl Polanyi, The Great Transformation (Boston: Beacon Press, 

6111[1444]) pp. 3-4 

6 Ibid, p. 132 
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مختل  های سیستمْبا پویاییواکنش دهد، اما این برای محافظت از خودش واکنش نشان می

امعه به تثبیت غایی کنترل دموکراتیک جکه  آوردپدید می تریمشکالت بیش وشود می

 روازاینمطلب( و  ی)نگاه کنید به ادامه موهومی کاالها بازارهایحذف  ابر اقتصاد ب

 انجامد. کاپیتالیسم می رفتن ازفراتر

خستین ننوزدهم متمرکز است و  یهاوایل سد نگلستانبر ا دگرگونی بزرگپوالنی در 

نا بر ب چهنآبرای  بیندمی را در حکم جنبش تثبیت بازارها مضاعفجنبش  یهلحظ

 مموهوگوید میزمین و پول؛  و کار ، یعنی«موهومکاالهای » گذاری او عبارت است ازنام

 دِوجو این شوند.برای فروش در بازار تولید نمی حقیقیها برخالف کاالهای آن زیرا

را از جوامع  یعنی کاپیتالیسم «نظام بازار»است که  موهومبازارها برای کاالهای 

االهای ک بازارهایرها وجود دارند اما بازا هادر آن کند کهمتمایز می پیشاکاپیتالیستی

ود شهای متنوعی دیده میدر حکم ضدجنبش مضاعف جنبشِ یهلحظدومین  .خیر موهوم

را زمین و پول  کار وبر  کاپیتالیستیاثرات مخرب نیروهای بازار یابند تا گسترش می که

اوج یسم به بلشویسم و فاش بابیستم  یهسد یهنیمنخستین پوالنی در  از نظر مهار کنند و

 رسید. 

« ر طالییِعص»که  (پوالنی زبانگرچه نه از )متعاقباً در این خصوص استدالل شده است 

طول  1182 یهکه تا دهدوم  پس از جنگ جهانی کینزیِ دموکراتیکِسوسیال  رفاهِ دولتِ

آن  لماحصکه مسائل  استدالل شده است چنین. همجنبش دوم است اوجگر کشید، بیان

شده برای نوسازی ینمایان شد به حرکت 1192 یهسود که در دهنزولی یعنی تورم و نرخ 

کتاب سال  آندرو گلین در کهانجامید، کمااین در شکل نولیبرالیسم« آزاد»تثبیت بازارهای 

 ژورنال برای خوانندگانکه  یاهنکت .دینام 1رهاشده کاپیتالیسم از بندخودش آن را  2221

نولیبرالیسم با  یهاین است که دوربسیار موضوعیت دارد  سوسیالیسم طبیعت، ،کاپیتالیسم

« انسانی هرجو»زمان شده که کاپیتالیسم نه فقط مخرب ی همادهنیابتشخیص سریعاً رشد

                                                      
1 Andrew Glyn, Capitalism Unleashed (Oxford: Oxford University Press, 

6112) 
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های منظا اش، یعنی«محیطیزیست جوهر»پوالنی بلکه مخرب موردنظر  یهجامع

ی بارهدر پوالنی درآمدپیش که نیز هست ایم،ها وابستهما به آن یهکه هم اکولوژیکی

  .استجیمز اوکانر  «داریِدومین تناقض سرمایه»

سانی، اثر کاپیتالیسم بر ماهیت غیران یهطور نسبی مطالب کمی دربارپوالنی واقعاً به

ی ماند باق موضوع به طور کلی، نوشت. این کاپیتالیسمجدای از یادآوری اثرات مخرب 

 ضی دومین تناقاش دربارههبرای ایدخلق کند  ایبسندهی اوکانر تا چارچوب نظری برا

 عنوانِ اش با هماندر مقالهاین ژورنال خودش برای  1188 ی سالآوردهکاپیتالیسم در 

 ل عنوانکه بعداً ذی ،«نظری یاهکاپیتالیسم، طبیعت، سوسیالیسم: مقدم» ، یعنیژورنال

منتشر شد.  1محیطیزیست عللکتاب از در قالب فصل هشتم « کاپیتالیسم دومین تناقض»

تولید  ت اجتماعی نیروهایلمارکس بین خص تناقض موردنظرعبارت است از  اولین تناقض

دومین ازند. سمیبا هم و مالکیت خصوصی ابزارهای تولید، که مناسبات اجتماعی تولید را 

در حکم یک کل  کاپیتالیستیتولید  یهشیوبین نیروها و مناسبات تولید است؛ بین  تناقض

 غیرانسانی تولید که به آن بستگی دارد. « طبیعی»و شرایط 

 مسلم را کیتخریب شرایط اکولوژی در تولید کاپیتالیستی ذاتیِ گرایش دومین تناقضْ

زیر ناگبهاجتماعی را های مقاومت و جنبش استآن  یبر پایه تولید یهگیرد که هممی

 پوالنی در دفاع از زمینْ ضدجنبشِ پشتِ نیروی اجتماعیِ که. اما درحالیآوردپدید می

عبارت است از  هبود، برای اوکانر، عامل مقاومت امروزقدیمی  صاحبان منافع ارضی

کاپیتالیسم  اتررفتن ازفربرای  فالتئامحیطی. بنابراین، او دورنمای تجنبش اجتماعی زیس

در )محیطی تو جنبش زیس (کاپیتالیسم ین تناقضدر واکنش به اول) کارگریجنبش بین 

خود  به ئتالفین اکه اآغازینی را شکل معاصر را گشود.  دومین تناقض(واکنش به 

طور ههای مشابه در جاهای دیگر، و بسبز در بریتانیا و گروه-سرخ یاتگروه مطالعگیرد می

ارائه عیف به روشی ضاکوسوسیالیستی جهانی  ییابندهگسترش سریعاًجنبش  تر،کلی

                                                      
1 James O’Connor, Natural Causes (New York: Guildford Press, 1441) 
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کوسوسیالیسم ا» رلوکزامبورگ برزا « تسوسیالیسم یا بربری»انطباق  باآن را که  کنندمی

 . اندکردهثبت « تیا بربری

 آمیزتناقضحدی  روایتی جالب از فازهای مختلف و تا گرایانهزندگی چپکتاب 

پوالنی . مجاری هاینوشتهدیل بر کتاب  یهاز مقدم ترخالصهزندگی پوالنی است، خیلی 

را  «غربتا  سالن شرق» ، بنا بر وصف دیل،در بوداپست بزرگ شد، جایی که مادرش

طعم  به طرق مختلف کهآورد را گرد هم می یوطنفکران جهانروشن و گرداندمی

در این  یممه تضاد قطبیِ .را چشیده بودندنوزدهم  یهسرخوردگی از لیبرالیسم پایان سد

 هودیانی ، توأم با ابراز نفرتگریمجارستانیسم و یهودیتضاد بین محیط عبارت بود از 

های هنوشتاش بر شان. گرت دیل در مقدمهخود فرهنگبی یبرادران روستایاز  شدهادغام
خواست که دانست نه مینه خودش را یهودی میپوالنی کند که یادآوری می مجاری

ان به مجارستمختلف از  ادواردر  که بود دودلی او تقریباً روشنفکرشود.  قلمدادیهودی 

کمونیسم،  ،دموکراسیسوسیال به آمریکا و کانادا، بین لیبرالیسم، و سپس وین و لندن 

جا ابهج شرق و غرب طی جنگ سرد بین زیستیو هم« عصر ماشین»یالیسم، سمسیحیت، سو

  .شدمی

حال  در یهدر اندیش را کم دو ابهامارش روی پوالنی دستکگرت دیل در مسیر 

صور ت که عموماً ، چنانبزرگ دگرگونیکند. نخست، آیا تحول پوالنی شناسایی می

بازارها  ستقراراشود، به دگرگونی از جوامع پیشاکاپیتالیستی به کاپیتالیستی از رهگذر می

یتالیسم تی از کاپآکار و زمین و پول اشاره دارد یا به یک دگرگونی  موهومِبرای سه کاالی 

اعی اِعمال کنترل اجتمچنین بازارهایی با  الغاییالیسم دموکراتیک از رهگذر سبه سو

 پوالنی با مارکس یهبطاکند. دوم، ردومی استدالل می ؟ دیل به نفعهاعیار بر آنتمام

 ؟کردتحلیل مارکس را رد می چه حدتا  و تحت تأثیر مارکس بود چه حدتا والنی پاست: 

 را نوعی . آیا او جامعهفهم پوالنی از جامعه یدرباره سته هم یابهام سوم همچنین،

ق تصدیرا  آمیز جامعهخصلت منازعهو  ات؟ یا طبقدانستمیطرف بیخنثای عاملیت 

 ؟کردمی
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روشنی پوالنی بهکند که مارکس استدالل می پوالنی با[ی ]رابطهگرت دیل در باب 

ش دموکراسی روزگارسوسیال « مارکسیسمِ» دترمینیستیچه را ماهیت ی آنتدرسو به

بدون شک خیلی تحت تأثیر تحلیل کلی مارکس چنین هماما او  ،کردرد می انستدمی

تالیستی تالش برای تفسیر جوامع پیشاکاپی)« یزدگاقتصاد یهطمغال»وضوح پوالنی به .بود

کند، اما خودش را رد می ی(بازار یهمبادلی دربارههگذر چارچوب نئوکالسیک راز 

 گرایِنهایی نئوکالسیکی ذهنیِ ینظریه که افتده میطدر دام همان مغالهنگامی 

اقتصاددانان  شِارز یکارپایهعینیِ ی نظریه و گیردبرمی را کاپیتالیسم یدرباره پایهرجحان

نقش  رتحت تأثی فقرهاست که پوالنی در این  حتمل. مکندمیرا رد مارکس کالسیک و 

رار فون هایک و دیگران ق و سوسیالیستی با فون میزس یهمحاسب یهحثابمخودش در 

 کند. دیل در این خصوص بحث نمی هرچند ؛گرفته باشد

 مفهوم یهدربارکه  گذاردبحث می بهتفاسیر متضادی را  گرایانهزندگی چپکتاب 

تمایز مهم بین تمرکز پوالنی بر مبادله و تمرکز مارکس بر تولید پیش و  مضاعفجنبش 

تمامی از به هرگز درستی اشاره دارد که نظام اقتصادیبه رفورمیستیرفته است. تفسیر 

 یهامعبیش با جوکم یاقتصادنظام  گیرد که پسشود و نتیجه میجامعه فک نمی

و « شدههادینهن»شود. تفسیر انقالبی بین مفاهیم کاپیتالیستی دموکراتیک تنظیم می

طور هفعالیت اقتصادی ب شود. در جوامع پیشاکاپیتالیستیْل میتمایز قائ« شدهحک»

د؛ شه مینناپذیر جامعه و طبیعت غیرانسانی نهادیارگانیک در حکم بخش جدایی

انسانی طور مجزا از جامعه و طبیعت غیربه یاقتصادنظام  کاپیتالیستیْ عدر جوامکه درحالی

دیل در این خصوص خیلی . خودش مختصِ با قوانین حرکتِ هم، آنشودنهادینه می

 یگانه اما رفورمیستی استهای پوالنی تفسیر جاری غالب از نوشته گرچه گویدصریح می

چنین و هما انقالبی است.تفسیر  فقط های پوالنینوشته تفسیر سازگار با شواهد متنیِ

بر مبادله  اشهکه بسیاری از مشکالت موضع پوالنی از تمرکز مصممان گویدصراحت میبه

، دهدیتولید سوق م یهگیرد که او را به سوی غفلت از تأکید مارکس بر شیوت میأنش
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( 1111منتشرشده در سال ) 1بردهبنین و تجارت در کار مشترک او با عنوان  کهکمااین

 . شودمشاهده می

 و کار زندگی یشدهشناختهترو کم تراهمیتکمهای گرت دیل جوانب کتاب

 به اخالق و مسیحیت اشاولیه یهعالقدهد؛ پوشش مینیز وسیعاً را  االطراف پوالنیجامع

؛ داد اش را شکلهای مختلف در مراحل متفاوت زندگیکه باورهای او به روش

 کند پوالنی هولوکاست رافاشیسم که در آن دیل یادآوری می فهمیدنبرای  اشمساعی

اش؛ و های زندگیسالواپسین داری در از جوامع پیشاسرمایه اشگیرد؛ تحلیلنادیده می

فهم ما  برایاش آورده اعتبارحال، به شوروی طی جنگ سرد. باایناتحاد از  اشپشتیبانی

مدتاً عگر کاپیتالیسم بر زندگی انسانی و طبیعت غیرانسانی است که پوالنی ویراناز اثرات 

مینه فقط در این زش ادر چهار کتابنیز گرت دیل شود. ماند و ستوده میدر یادها باقی می

 والنیپ کارل بازسازیدر کتاب کند. حق مطلب را خصوصاً نیست که حق مطلب را ادا می

ظهور  اب کاپیتالیسم اغلب گذارد:این پارادوکس را به بحث میکند که هنگامی ادا می

ف ضعیتکه دموکراسی را  زندرا رقم می تحوالتی هامروز شود اماتداعی می دموکراسی

 به سوی سوسیالیسم پوالنی از نگاه رواراه پیشکه  پاک مطمئن است. دیل کندمی

به سوی این هدف  رگذا سر راه تحقق هایی را که برچالش هرچنددموکراتیک است، 

ل دی یهالعادورد چهار کتاب خارقآتوان دستفقط می .گیردکم نمیدست وجود دارد

  کرد. ستایشرا ستود و 
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