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  برخی مالحظه های تئوريک درباره بازار
  

  رناتو دی روسسا
  کيوان. ترجمة ب

  
  

ليبراليسم کوشيده است، بازار را به . ، دهه بازگشت اجباری به مفهوم بازار در بحث های اقتصادی نام گرفته است۱۹۸۰     دهه 
سياست های رياضت و تجديد ساختارهای » ازارب«) سخت(» قانون«از اين رو . مثابه مميز و وسيله کارايی اقتصادی تحميل کند

اقتصاد «بلکه به . نيست» سرمايه داری«صنعتی و مالی را توجيه کرده و بر پايه آن گفته می شود که اقتصاد سرمايه داری ديگر 
از تبديل شده و کشورهای سوسياليستی سابق که در دهه های استالينی به شکست کشانيده شده اند، برای خروج » بازار

 کشور جامعه اروپا برای تامين يگانگی اقتصادی خود و خروج از ۱۲مصائب دامنگير، روی بازار حساب می کنند، همانطور که 
  .حساب می کنند» بازار بزرگ واحد«بحران روی 

مثابه      می گويند بازار همه جا هست و اين همه جا بودن آن را وامی دارد که همچون يک اسطوره عمل کند؛ يعنی به 
هنگامی که . مجموعه ای از عناصر مشخص که در يک داستان سازمان يافته، مفهوم شمار معينی از پديده ها را نشان می دهد

مفهوم بازار همچون مرجع برای تقريباً تمام جهان با استراتژيها و سياست های گوناگون اقتصادی به کار می رود، در ابهام بس 
موضوع . به چشم می خورد) ۶۴ ص ۱۹۹۰ (آگابنگيان. آ خود ويژه اين حرکت در آخرين اثر يک نمونه. زيادی فرو می رود

مؤلف در تعريف تئوری بازار اندکی تودار می ماند، چون . است» سوسياليسم بازار«اساسی اين کتاب تفسير ضرورت ساختمان 
  .آن را گاه با رقابت و گاه با تعادل می آميزدپيش از آن که به وجود يک عرضه، يک تقاضا و قيمت در همه جهات توجه کند، 

     داليل ارائه شده درباره اين درهم ريختگی مفهومی، که ضرورتاً با اوج اسطوره پردازی همراه است، در کليت خود مرزبندی 
لسفی و حتی زيرا به يقين داليل ياد شده به قلمروهايی مربوط می شوند که نمايندگان ايدئولوژيک، ف. را دشوار می کند

با اين همه، به نظر می رسد که آنها در تالقی دو جريان بدوا با هم بيگانه قرار دارند . سياسی نقش مهمی در آن ايفاء می کنند
که در اين جا با آنها آشنا می شويم؛ چون که باالخص آنها از تئوری اقتصادی برآمده اند، يکی به خود مفهوم بازار باز می گردد 

  . داردپوالنی. که بررسی های محدود تقريبی را نشان می دهد و ديگری ريشه در آموزش های که يک سلسل
  

  مفهوم تقريبی بازار 
يگانه مکان مالقات ميان عوامل، يگانه موضوع تحليل و :      در اغلب بحث های معاصر، مفهوم بازار در مفهوم نئوکالسيک آن

بازار به قانون عرضه و تقاضا که امکان » قانون«بطور اساسی . رار گرفته استيگانه عرصه تعيين متغيرها مورد استفاده ق
اين رجوع به بازار تئوری نئوکالسيک هم . دهد، قيمت ها به مثابه شاخص های کمبودها نگريسته شود، تشبيه شده است می

 کوشند محدوديت ها و ناکامی های توسط کسانی که تاکيد می کنند که نقش بازار بايد افزوده شود و هم توسط کسانی که می
هر چند : خاطرنشان ساخت) ۱۰ ص ۱۹۸۸(استانوکويچ . در حقيقت، همانطور که ف. آن را تصريح کنند، انجام می گيرد

موضوع محدوديت های بازار با تئوری نمونه نئوکالسيک، تعارض دارد، ولی با اين تئوری در زمينه مفهوم سازی مورد کشمکش، 
يکی به اثبات خصلت بی عيب و نقص بازار و دفاع از همگانی شدن آن : نگرش به وضعيت مفروض هم فرق دارد. هم رأی است

حتی اقتصاد دانانی که . سرگرم است و ديگری می کوشد داليلی اقامه کند که نابودی بازار لزوماً نقض معقوليت اقتصادی نيست
. سمثالً از اين روست که . الی تلقی شوند، اين رجوع را می پذيرندممکن است به عنوان مدافع ديدگاه انتقادی خيلی راديک

ضمن يادآوری اين مطلب که مفهوم بازار بنا بر مؤلفين متفاوت است، اعالم ) ۲ ص S. de Brunhoff) (۱۹۹۰(دوبرنهوف 
مکانيسم ممکن برای نقسيم به چشم انداز نتوکالسيک برآمده از والرس، چشم انداز بازار بمثابه بهترين «می دارد که خود را 

اين . ، بسيار نزديک می داند»منافع کمياب ميان عوامل معقول اقتصادی که با انتخاب های تحت اجبار بودجه عمل می کنند
. اولين مشخصه يقيناً سرچشمه تناقض و ابهام است، زيرا هر بحث درباره بازار بناخواه در چشم انداز نئوکالسيک قرار می گيرد

ی مهم ديگر تئوريک نتوانسته اند مفهومی از بازار بدست دهند که خاص خودشان باشد و بر اساس آن بتواند بطور جريان ها
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از اين رو، می توان گفت که تئوری نئوکالسيک موفق شده است دريافت خاص خود را از بازار به جامعه . منطقی استدالل کنند
  .اقتصاددانان تحميل کند

                بنتی. سمـثالً .  هايی به عمل آمده که مجال می دهد درباره دومين مشخصـه بحث شود     با اين همه، کوشش
)C. Benetti (کارتليه. ج) J. Cartelier ( دولپالس. ژو) G. delepace ( آدام اسميتبر اساس تحليل دقيق متن های 

ک درباره بازار همچون بديلی برای بينش نئوکالسيک  به اثبات اين نکته مبادرت کردند که يک بينش کالسيکارل مارکسو 
چون به اين يا آن . درک کالسيک بسيار شکننده باقی می ماند: اما نتايجی که آنها به آن رسيدند اغلب فريبنده اند. وجود دارد

به عقيده » جتماعیارزش های ا« (طريق به برقراری نقش اساسی عرضه و تقاضا هدايت می شود، يعنی آنچه که قطعاً ارزش ها 
  .، قيمت های طبيعی يا قيمت های توليد را بمثابه روابط مبادله شاخص های کمبود آشکار می سازد)مارکس

مسئله .      محتمل است که با توجه به ترتيبی که مؤلفان باالمسئله را مطرح کرده اند، نتيجه نمی توانست بسيار متنوع باشد
آيا ممکن است روندهايی را نشان داد که بر پايه آن ها بازار به وضعيت مفروضی رهنمون گردد که : پايه ای آنها از اين قرار بود

تعيين آن برای او مقدم و حتی خارجی است؟ بديهی است که طرح مسئله با اين کيفيت ها پاسخی به مراتب بهتر از تئوری 
را بهتر مشخص » وضعيت مفروض«ی نئوکالسيک کالسيک از نئوکالسيک دريافت می کند و آن نه به اين دليل که تئور

تعادل عمومی، ساختی بس قابل . (کند، بلکه به خاطر اين که مسئله پابرجايی تعادل در تعريف آن تجسم يافته است می
 با متناسب» قيمت های بازار«هرگاه آن اندازه پذيرفته شود که ).   از مدل قيمت های توليد دارد- و منازعه پذيرتر - ترديدتر 
و آنچه بازار تعيين می کند به » قاعده«اند و فاصله ) ارزش ها يا قيمت های توليد(های روابط معين مبادله در توليد  گوناگونی

  . تقاضا مربوط می گردد، می توان گفت که تئوری نئوکالسيک پاسخ های بسيار محکمی ارائه می دهد-روابط عرضه 
 در ه بنتی، کارتليه، دولپالسطرح مسئله به ترتيبی ک. هام و تناقض آشکار می گردد     در حقيقت، اين جا دومين منبع اب

بنا بر تعريف . مقاالت يادشده مطرح کرده اند، به قبول اين مطلب باز می گردد که بازار مکانيسم تنظيم کننده اقتصاد است
 يا قاعده، گردش ها يا رفتارهای متنوع بدواً اين بازار است که بنا بر برخی اصل)  G. Canguilhem(کانگوئيلم . ژمعروف 

بنا بر اين، بازار نه تنها به مفهومی که قادر است خود قاعده خاص خود را تعيين کند، خود . بيگانه از يکديگر را تطبيق می دهد
ننده مجموع ، بلکه همچنين تنظيم ک) والراس در اين چارچوب تجسم خودآگاهی بازار است١مقدمه حراج(تنظيم کننده است 

يعنی اين بازار است که بنا بر عاليمی که نشر می دهد، رفتاری را ديکته می کند که عوامل اقتصادی : زندگی اقتصادی است
مکانيک بازار معقول و تنظيم . حتی هنگامی که اين قاعده برای آنها ناشناخته باشد. بايد بخاطر رعايت قاعده از آن تبعيت کنند

بايد اعتراف کرد که اين دريافت عميقاً در همه اقتصاددانان صرفنظر از جريان تئوريکی که به آن . استکننده ای اتوماتيک 
اين دريافت شماری از اين اقتصاددانان را به اين اعتقاد رسانده است که تنها با توسل يکپارچه . وابسته اند، ريشه دوانيده است

آنها اين شکل تنظيم را در برابر شکل های ديگر چون برنامه . غلبه کرد) و غربدر شرق (به بازار می توان بر بحران های کنونی 
بسياری از پيروان کينز و مارکسيست ها در . اين اعتقاد تنها مخصوص ليبراليسم نيست. ريزی و دخالت دولت قرار می دهند

 A. Lipietz ليپيتز. آنوشته » ز باالخروج از بحران ا«(اشکال مختلف و با بيان خاص خود از اين ديدگاه حمايت می کنند 
 و غيره آثاری از اين دست P. Boccara (بوکارا. پنوشته » اختالط جديد«، R. Boyer بوير. راثر » توسل به نرمش«

  ).است
در نخستين نگرش بديهی است اين .      سومين منبع ابهام، انديشه ای است که بر حسب آن بازار، مکان وجود کاالهاست

 مبتنی بر تعادل ا ست که روابط کااليی روابط بازار هستند؛ به عبارت ديگر، کافی است که در يک سيستم مفروض انديشه
چنين بينشی است که به تقليل استدالل . اقتصادی، ثروت ها بمنظور فروش توليد شده باشند تا اين که بازار وجود داشته باشد

رد شيوة توليد سرمايه داری بدواً ثروت به شکل کاالها نمودار می گردد، پس :  به زنجيره برهان زير منتهی می گرددمارکس 
 به آن می افزايد که انگلس. شيوة توليد سرمايه داری شيوه توليد کااليی است، پس بازار در آنجا نقش مهمی ايفاء می کند

کان می دهد که وجود شيوه های ديگر اين چيزی است که ام. شيوه های توليد کااليی پيش از سرمايه داری وجود داشته اند
 درباره آن صحبت کرده، بازار F. Perroux پررو.  فکه» اقتصاد پيشکشی«در خارج از . آن پس از سرمايه داری بررسی گردد

پس نتيجه منطقی اين زنجيره بايد بررسی دقيق . به نظر می رسد» نظم طبيعی«در اين چشم انداز کامالً همچون جزء 
                                                 
1  - Connissaire Priseur 
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با اينهمه، اغلب . يخی طرز کار اين بازار جاويد؛ مبادله بدون پول يا مبادلة پولی، رقابت يا برنامه ريزی و غيره باشدهای تار شکل
 که بايد خاطرنشان کرد که نقطه عزيمت آنان همانا همانند سازی تقليل دهنده -کسانی که در چارچوب اين منطق قرار دارند 

چنانکه، مثالً آنها به رويا رو قرار دادن بازار و .  وجه به الزام ها و نتايج آن توجه نمی کنند به هيچ-روابط کااليی با بازار است 
 مسئله عبارت از اثبات اين نکته است O. Lange النژ. اويا   N. Baroneبارون .  برنامه ادامه می دهند، در صورتی که پس از ن

البته، بازار و « : می نويسد] J. Bidet] ۱۹۹۰ .بيده. ژاز اين روست که . اين دو نوع سازماندهی همانندند) تئوريک(که نتايج 
سوسياليسم، سلطه انسان آزاد و برابر، بوسيله گروه های پرشمار انسان ها و . برنامه شرايط محدود توليد اجتماعی مدرن اند

  .»شرايط هستی شان، تنها در فضای متضادی که آنها رقم می زنند، به اجرا در می آيد
تقليل .      در مجموع سه منبع تناقض و ابهام، که در باال برشمرديم، مبتنی بر سه تقليل اند که خارج از قاعده بنظر می رسند

 فرمولبندی شد؛ تقليل تنظيم به محدوده بازار، به مثابه  تمثيل ۱۹بازار به دريافت نئوکالسيک آن بدان سان که در قرن 
؛ تقليل شرايط کااليی به بازار است که برخی سنت مارکسيستی آن را دنبال »۱۸ عسل قرن قصه زنبوران«يا » دست نامريي«

يکی از موضوع های اين مقاله بحث درباره آن است و آن را با تکيه بر فرضيه های موقت که در بدو بررسی تقريبی . کند می
ر چه باشد، با اين که بازار وجود دارد، به وسيله تعريف به ذهن سپردة بازار ه. بازار شرح داده می شود، بانجام می رساند

بنا بر اين قابل درک است که بررسی انتقادی تزهای پوالنی که در پايه همان . روندهايی که خارج آن هستند، تنظيم می گردد
  .فرضيه را می پذيرد، نقطة گذار نا گزيری باشد

  
  پوالنی .  آموزش های ک- ۲

ود آوردن به شيوه ای که معتقد است بررسی تزهای پوالنی در هر بحث پيرامون مفهوم بازار      اين بررسی به معنی سرفر
در حقيقت، اين تعريف بر پايه تحليل عميق تاريخی که در آن شرح تجارت بابل با عصر همورابی و . ضرورت دارد، نيست

ا از هر نوع همانند انگاری بی قاعده مبادله تفسيرهای متن های ارسطو درباره مبادله و پول در می آميزد، اقتصاددانان ر
بازار نهادی است که اقتصاددانان  . متمايز گردد» مکان بازار«از » بازار«او پيشنهاد می کند که . و بازار برحذر می دارد) کااليی(

اين . م قرار می گيرندآن را بطور سنتی به عنوان آفريدگار قيمت ها تعريف می کنند و بر اساس آن عرضه و تقاضا در برابر ه
.  در پاره ای از قسمت های جهان بشکل بالنسبه نزديک به نمونه ايده آل وجود داشته است۲۰ و ۱۹بازار در بخش نخست قرن 

جای ويژه ای است که در آن افراد برای انجام نقل و انتقال ثروت «يعنی مسئله عبارت از : مکان بازار چيزی کامالً متفاوت است
با ) آن را(اگر « :  در اين صورت مفهوم مبادله می تواند سه معنی گوناگون داشته باشد٢».ود با هم مالقات می کنندها ميان خ

روش عملی مشخص کنيم، مبادله شامل هر نقل و انتقال ثروت ها به معنای دوگانه، به قيمت ثابت يا بنا بر اندازه نامعين يا 
در مفهوم بسيار محدود، مبادله به معنی . مبادله، تبادل و باز توزيع را در بر می گيرددراين مفهوم وسيع، (...). نامعلوم است 

اين . اين جا انتخاب ميان قبول يا رد آنچه عرضه شده است، انجام می گيرد. خريد و فروش به قيمت های معين يا ثابت است
پس عنصر مکمل آزادی .  مذاکره به کار می آيدمفهوم شامل معامله ای است که برای توصيف خريد يا فروش به قيمت مورد 

اکنون روشن است که در حالت اول (...). يعنی مذاکره برای قيمت گزينش نهايی را معين می کند : در گزينش دخالت می کند
وجود و دوم ممکن است مبادله يا مکان بازار وجود داشته باشد، بی آنکه بازار به مفهومی که اقتصاددان آن را می فهمد م

   ٣»باشد
 و گروه او آن را متمايز کرده اند، اين درک را ممکن می سازد که اقتصاد پوالنیاين مفهوم های متفاوت درباره مبادله که 

هيچ وجه مشترک ندارند، هرگاه اگر اين » خود تنظيم کننده«مکان های بازار با بازارهای « : کااليی لزوماً اقتصاد بازار نيست
سيستم های گوناگون تنظيم مورد عمل در مکان های بازار موصوف، . از يک شخص به شخص ديگر نباشدانتقال ثروت ها 

يگانه امتيازی . پس اقتصاددان نمی تواند کمکی فراتر از کمک ساير پژوهشگران ارائه دهد. موضوع پژوهش را تشکيل می دهند
آگاهانيدن کسانی است که ناخودآگاه مختصات خود نتظيم را که می توان برای وی قايل شد، عبارت از اين است که او شايسته 

                                                 
2  - K. Polanyi et C. Arensberg, 1975, P. 339 

   همانجا-۳
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 به عبارت ديگر، حضور يا وجود بازرگانان يا سوداگران به هيچوجه مستلزم وجود ٤.»به مکان های بازار موصوف نسبت می دهند
» تجارت مديريت «يا» تجارت پيشکشی«را از ديگر شکل های تجارت، مانند » تجارت بازار« آنجا نيز پوالنی. بازار نيست

از اين لحاظ که در » وحدت دهنده«، و »آفريدگار قيمت«دارای اين ويژگی است که در بازار » تجارت بازار« : متمايز می کند
 بنظر می رسد که در اين جا انديشه ای ٥»سيستم با تمام قلمروهای ديگر فعاليت اقتصادی در پيوند است، دخالت می کند

از بازار که حقيقتاً کالسيک و اسميت  از درک پوالنیبطور انکارناپذير، . يسته است قدری تعميق شوداساسی وجود دارد که شا
عزيمت می کند، تانشان دهد که  اين يک درک مخصوص و بالنسبه مجزا از فعاليت تجاری يا سوداگری . نئوکالسيک نيست

بدين معنا که بازار از يک سو : ست که او به بازار می دهدمهمتر از آن مختصاتی ا. است و مشخصاً در زمان و مکان قرار دارد
  .است» وحدت دهنده«و از سوی ديگرف » آفريدگار قيمت«

شرايطی را تعريف می کند که بازار بايد آن را تحقق بخشد تا ] ۱۹۸۳[» دگرگونی بزرگ« در اثر مهم تئوريک خود پوالنی     
کار، طبيعت و پول بايد به کاالهايی تبديل شوند که قيمت . نگريسته شود» هندهوحدت د«و » آفريدگار قيمت«بتواند به مثابه 

اما کار چيزی جز همين موجودات « : او بيدرنگ ضرورت های اين شرايط را مشخص می کند. آنها توسط بازار تعيين شده اند
گنجانيدن آنها در . ود دارد، نيست، محيط طبيعی که هر جامعه در آن وج»زمين«انسانی که هر جامعه از آن ساخته شده و 

 با اين همه، هنگامی که بطور طبيعی، نظم اقتصادی تنها کار ٦.»مکانيسم بازار منوط کردن گوهر جامعه به قوانين بازار است
: می گردد» نوآوری ويژه ای«کرد نظم اجتماعی است و اين يک آن را در بر می گيرد، نيمه دوم قرن نوزدهم شاهد پديداری 

 اين گرايش يک پوالنی،با وجود اين، به عقيده . نی اقتصاد بازار به در برگرفتن مجموع زندگی اجتماعی گرايش پيدا می کنديع
در آنچه مربوط به آنها است، . کار، زمين و پول از کاالها نيستند«در حقيقت، او آشکارا می پذيرد که . است» تضاد در روابط«

 او می افزايد، ٧.»ده و فروخته می شود، بايد برای فروش توليد شده باشد، نادرست استاين اصل که طبق آن هر آنچه خري
با وجود اين، به کمک اين فرض است که بازارهای کار، زمين و «: منتها اين ثروت ها می توانند کاالهای فرضی توصيف شوند

تقاضا و عرضه کميت های واقعی هستند؛ هر . ی شونداين ها واقعاً در بازار خريد و فروش م. پول در واقعيت سازمان می يابند
 با اين همه، او ٨.»اقدام و سياستی که مانع از شکل بندی اين بازارها شود ناگزير خود تنظيمی سيستم را به خطر می اندازند

ريخ اجتماعی قرن تا«از اين رو، . مشاهده می کند که اين در ارتباط با کار و نيروی کار با طبيعت بشری بشدت در تضاد است
اما . توسعه سيستم بازار در آنچه که مربوط به کاالهای واقعی است با تقليل آن همراه است:  حاصل يک حرکت دوگانه بود۱۹

نهادهای نيرومندی بوجود می آورد که به باز داشتن تاثير ) برای آنها(يک رشته تدابير و سياست ها ... در باره کاالهای فرضی 
  ٩.»داردبازار اختصاص 

در افکار » جمع گرايانه«يا گرايش » ضد آزاد رفتاری«پوالنی کمی پيشتر در اثرش نشان داد که در يافتن رد پای گرايش      
او حتی اين فرضيه را فرمول . ، که مقدم بر احکام قانونی تنظيم کننده بازار است، ناممکن می باشد۱۹عمومی بريتانيا در قرن 
را پيش از تصميم گيری به عنوان منشاء در » ضد آزاد رفتاری«می تواند وضع قانون » مع گرايانهج«بندی کرد که گرايش 

و رقابت برای اين که بتوانند عمل ) يعنی بازار خود تنظيم کننده در اصطالح شناسی وی(تجارت آزاد «اختيار داشته باشد؛ 
 به طور کلی، اگر ١٠» مغاير با واقعيات است۱۸۹۰ تا ۱۸۷۰از » نهجمع گرايا«افسانه ليبرالی مواضعه . کنند به دخالت نياز دارند

  :بخواهيم آموزش پوالنی را باز هم خالصه تر کنيم، سه جمله زير به دست می آيد
  . بازار ضرورتاً آفريدگار قيمت و وحدت دهنده است-     الف 
  .اند وجود داشته باشدنمی تو) يا نيروی کار، مانند بازارهای زمين و پول( بازار کار -      ب 

                                                 
  همانجا-۴
۲۴۸ همانجا، ص - ۵  
۱۰۶ همانجا، ص -۶  

۱۰۷ا، ص  همانج-۷  

۱۰۷- ۸ همانجا، ص-۸  

۱۱۲ همانجا، ص -۹  

۱۰۲ همانجا، ص -۱۰  
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  . دولت برای اين که به اين غير بازارها شکل بازار بدهد، بايد دخالت کند-      ج 
پس از فرمولبندی آنها .      اين سه جمله همچنين برای اثبات اين که در تعريف بازار ضروری اند، مورد بحث قرار می گيرند

پس تشخيص اين مطلب آسان خواهد بود . ی و منطقی آنها به کمک آمدندتوسط مؤلف؛ ديگر آثار وی برای تدوين نتايج نهاي
که بازار هيچ معنی تئوريک از جمله در تفسيرهای سيستم سرمايه داری ندارد و مفهومی که او در بر دارد تنها نقش فريفتارانه 

  .ای ايفاء می کند افسانه
  
   بازار و تنظيم   -  ۳

با اين . های تنظيم کننده داشته باشد، به ندرت در ادبيات اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است     اين واقعيت که بازار کارکرد
يکی مربوط به خود مفهوم تنظيم و ديگر پی بردن به : همه، به نظر می رسد که اين ادعا مبتنی بر يک بدفهمی دو گانه است

بطور بسيار ساده معرفی » تنظيم به وسيله بازار« کند؟ معموالً، اين مسئله است که آيا واقعاً بازار در اين تنظيم نقشی ايفاء می
مؤسسه، خانه داری ها، (يعنی بازار عاليمی که عبارت از همان اطالعات  اند، برای عوامل مختلف اقتصادی . شده است

مکانيسم های . گرگون کنندفراهم می آورد که بر پايه آنها رفتار خود را بنا بر معقوليتی از پيش معين، د) های دولتی  سازمان
چون هر عامل به موهبت اين اطالعات قادر است درباره روابط خاص . خود تنظيم کننده مبتنی بر همين روابط اطالعاتی است

خود داوری کند و در صورت اقتضاء آنها را به منظور سازگاری با فعاليت های ديگر عوامل تغيير دهد، چون اين سازگاری در 
 .ميان عرضه ها و تقاضاها برای همه نعمت ها و خدمات موجود در سيستم اقتصادی انجام می گيردشرايط تعادل 

     اين فرض که اين نوع مکانيسم، که ما بعد دربارة آن بحث خواهيم کرد، درست عمل می کند، بينشی است که درک بسيار 
 خود را با اين مسئله روبرو می بيند که باز توليد مخصوص هر جامعة تقريباً پيشرفته. ناچيز از مسئله تنظيم را نشان می دهد

از يک سو، بنا بر نيازهای : اين ضرورت در سطح اقتصادی بر پايه وجود دو اجبار خودنمايی می کند. آن چگونه بايد تأمين گردد
 موجود و ثروت هايی که قابليت  از سوی ديگر بنا بر تکنولوژی- نيازهايی که طی زمان تحول می يابند - افراد و گروههای افراد 

بايد کدام ثروت ها و در چه کميت هايی توليد شوند؟ بايد کدام .   تکتولوژی و ثروت های در تحول- اجابت اين نيازها را دارند 
ای نيازها اجابت گردند؟ و با توجه به نيروهای مادی توليدی موجود در جامعه بايد کدام تکنيک ها بکار گرفته شود؟ از لحظه 

که کميت های ثروت های ساخته شده به کميت و کيفيت کارگران مختص اين يا آن توليد مربوط می گردد، نخستين مسئله 
اساسی اقتصادی که مسئله تنظيم مطرح می کند، مسئله اختصاص نيروهای کار به شاخه های مختلف توليد است تا نيازهای 

از سوی ديگر، باز توليد ساده شرايط . همان پايه پيش برود و حتی توسعه يابداجتماعی اجابت شود و توليد همچنان بتواند بر 
بايد نه تنها سيستم تربيتی که موجب انتقال و . توليد به مفهوم دقيق آن، برای تأمين باز توليد مجموع سيستم کافی نيست

همچنين افراد يا گروههای افرادی که توسعه معلومات می گردد، سيستم بهداشت و سيستم قضايی و غيره را حفظ کرد، بلکه 
بنابراين، . فرمانروايی دارند و در حقيقت جامعه را رهبری می کنند بايد بتوانند باز توليد فرمانروايی خاص خود را تأمين کنند
ن را اجابت وجود اضافه توليد و کنترل آن توسط گروههای فرمانروا نياز ديگری است که هر جامعه بايد برای تأمين بازتوليدش آ

تقليل اين دو مسئله به . اين جا قضيه عبارت از دومين مسئله اساسی اقتصادی است که مسئله تنظيم مطرح می کند. کند
اگر نهايتاً چنين چيزی ممکن باشد و اين با توجه به . تعادل سازی ساده ميان عرضه ها و تقاضاها بسيار محدود کننده است

 کاتز. فنگاه کنيد به (يک برای حل مسئله با آن روبروست، قيد و شرطی صوری بيش نيست دشواری هايی که تئوری نئوکالس
، اين ارزيابی که بازار می تواند به نخستين مسئله پاسخ دهد، بکلی ناممکن و تصورناپذير است که آن )۱۹۹۰ دی روسسا، .رو 

اختيار، گروه فرمانروا و گروه زير فرمان را رد کرده و در مقوله بازار در معنی سنتی آن هر مفهوم : پاسخ را يکی به ديگری بدهد
  .يک کلمه بينش کل گرايانه پديده اقتصادی را به منظور باقيماندن آن در فردگرايی دقيق متدولوژيک نفی می کند

مکتب «: درنگ داردبه ارزيابی ويژه خود ادامه داده و به تقويت آن » بازار کار«     تازه ترين آثار، به روش معينی، درباره 
اين مکتب پيرامون اين فرضيه ساده اين . به روشنی نشان می دهد که تنظيم نمی تواند به وسيله بازار تحقق يابد» قراردادها

. پذيرش اصول فردگرايی اسلوبی، چنانکه پيشتر گفته شد، از هر تحليل بازار جدايی ناپذير است: طور نتيجه گيری می کند
: اختصاص داده شده، در اين باره گوياست) ۱۹۸۹(» اقتصاد قراردادها« شماره ای از مجله اقتصادی که به  در-  جمعی - مقدمه 

در اين زمينه توافق دارند که جای پذيرفته شده برای قرارداد مشترک نبايد به چشم پوشيدن از قاعده های (...) نويسندگان «



 6 

نمی توان هدف ها و منافع را به «:  می نويسندکارل پوپره با رجوع دادن به نويسندگان در ادام(...) فردگرايی اسلوبی بيانجامد 
برسميت شناختن نقش قرارداد مشترک تقابل ساده ميان فردگرايی و کل گرايی را زير «حتی اگر » موضوع های جمعی وام داد

»  که افراد را ملزم می سازد، درک گرددقرارداد بايد همزمان به مثابه نتيجه فعاليت های فردی و چارچوبی... پرسش قرار دهد 
  ]۱۴۳همانجا، ص [

را بخاطر پايدار بودن، بر اساس ديدگاهی که طبق آن ] ۱۹۸۹[ بازار کار R. Salais ساله. ر     روی اين پايه اسلوبی است که 
 کار دو اصل رخ می نمايد که در با اين همه، در بازار. هر مبادله کااليی بايد بر اصل مشترک تعادل استوار باشد، بررسی می کند

يکی هنگام استخدام است که در قرارداد کار، نخستين تعادل ميان فرد و : زمان به صورت دو عمل پياپی حضور پيدا می کند
کميت کارآينده که مزدبگير بايد انجام دهد، برقرار می شود؛ ديگری هنگام انجام کار در توليد است که دومين تعادل ميان 

نتيجه ای که ساله از آن می گيرد از اين . ار واقعاً آماده مزدبگير و کميت کاری که به توليد می پردازد، برقرار می گرددکميت ک
کارفرما بايد برای نخستين تعادل به . يک بی اطمينانی مهم از آن نتيجه می شود و آن مربوط به بهره وری است«: قرار است

اما در پی تعادل . تعادلی که مورد نظر اوست، به زمان کار در برابر محصول متوسل شودمزد در قبال زمان کار و برای کسب 
 محصول مطابق با انتظار - زمان هيچ چيز تضمين نکرده است و نمی تواند تضمين کند که تعادل دوم زمان -نخست، مزد 

که صريح باشد و شک و ترديد کارفرما را » قرارداد بهره وری«از اين رو، وجود يک ]. ۲۰۲ص [» کارفرما تحقق خواهد يافت
). تکميل شود تا مزدبگير به قرارداد نخست لطمه نزند» قرارداد بيکاری«از سوی ديگر، اين قرارداد بايد با (بکاهد، ضرورت دارد 

  .در مجموع بازار کار بدون وجود اين قراردادها که از شرايط مقدم آن هستند، عمل نخواهد کرد
بازار «ايکه در » شيئی«: در برابر اين سئوال. يک اين نوع تحليل برای تعيين حد و مرز مسئله ظريف و دقيق اند     نتايج تئور

مبهم به اين دليل که موضوع (مبادله می شود، کدام است، پاسخی که بطور منطقی از متن مقاله بر می آيد، مبهم است » کار
استفاده از اصطالحات مارکسيستی و از سوی ديگر با استناد وسيع به مارکس با» ساله«) مقاله برای پاسخ به اين سئوال نيست

با اين همه، او به هيچ . در صحنه های نخست استداللش اين را در ذهن خطور می دهد که مسئله عبارت از نيروی کار است
»  محصول- کميت کار «و » ت کار کمي-مزد «را نمی پذيرد تا دو معادله ديگر »  ارزش نيروی کار-مزد «وجه معادله مارکس 

بنابراين، . می نماياند»  محصول-مزد «را جانشين آن کند، چيزی که با حفظ قراردادها، بيدرنگ خود را در قالب معادل واحد 
يعنی : بر آن درنگ دارد، استثمار را نفی می کند» بازار کار«در زمينه » ساله«بروشنی مشهود است که معادله دوگانه ای که 

از سوی . ناپديد می گردد) اضافه ارزش(ر مزد معادل محصول باشد، در اين صورت، توليد اضافی، کار اضافی، ارزش اضافی اگ
  کينزديگر، شگفت نيست که پايان مقاله مورد بحث به اثبات اين نکته اختصاص يافته است که اين بينش منشاء خود را نزد 

. ف ،A. Pargueg  پارگ. ، آB. Schmitt اسميت . بدر فرانسه چون »  َدَورانپيروان اصل«می يابد و از آنجا به تزهای 
در اين مقاله، . که هر يک از آنها بدترين مشکالت را در تبيين منشاء پيدايش سود دارند، رو می آورد F. Poulon پولون

وجود » بازار نيروی کار«و يا » زار کاربا«با دست زدن به يک ترکيب تئوريک که ژرفای منطق آن اين  ارزيابی است که » ساله«
  .ضرور تئوريک ندارند، از مارکس به کينز می گرود

در حقيقت، آنها بر دو انديشه .      درهرحال، پيش از بررسی کاربرد عناصر پاسخ به اين مسائل، مسائل ديگری شايان توجه اند
 کننده نيازهاست و از اين رو، بايد برای اجابت اين نيازها به بازار نخست اين انديشه که بازار آشکار. اغلب کم يا ناروشن استوارند

انديشه دوم متوجه اين فرضيه است که طبق آن، قيمت هايي که بازار تعيين می کند، قيمت های شاخص کموبدها . رجوع کرد
  .کارکرد تنظيم کننده بازار در اين نقطه متمرکز است. هستند

ت، اين واقعيت که هر فرد می تواند بر حسب قدرت خريد خود آنچه را که مطلوب اوست تقاضا      در ارتباط با انديشه نخس
به بازار ظاهر يک مکانيک کامالً دمکراتيک می دهد که در آن هر ) به حداکثر رساندن اجابت بنا به ظرفيت بودجه(کند و بخرد 

چون تأثير بر . ات دستکم  آزادی را تأمين می کنداين مکانيک جز مساو. »يک ارزش دارد«کس در شکل بندی تقاضای کلی 
. يعنی مصرف کننده در انتخاب هايش آزاد است: بازار بر حسب درآمدهايی که برای همه يکسان نيستند، صورت می گيرد

 دمکراتيک در بنابراين، توليد کنندگان با روبرو شدن با استقبال های مختلف ناچار می شوند به اين تقاضاها که آزادانه و به طور
به عبارت ديگر، بازار اولويت های مصرف کنندگان را آشکار کرده و از اين طريق نيازهايشان را نيز . بيان می آيند، پاسخ دهند

مبهم از آن جهت که اگر . اين نوع نگرش به اشياء، بسيار محدود کننده، کامالً مبهم و حتی نامربوط است. نمايان می سازد
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 در فرمول Condorcet کندرسهدی در تقاضای اجتماعی هميشه ممکن است، همانطور که از ديرباز تجمع تقاضاهای فر
. بندی پارادوکس مشهورش ان را نشان داده، تجمع اولويت های فردی در اولويت های جمعی تقريباً هميشه امری ناممکن است

 دقيقاً فردی هستند، بازار قادر به آشکار کردن اولويت های بنابراين، خارج از اين ارزيابی که اولويت ها و بر اين پايه نيازها
از اين رو، هر جامعه وظيفه دارد برای تأمين باز توليد خاص خود نيازهای اجتماعی را اجابت . جمعی و نيازهای اجتماعی نيست

ی کند؟ از سوی ديگر، اين کند، حتی پيش از وقوف به اين که آيا اجابت نيازهای اجتماعی اولويت های فردی را هم اجابت م
ظرفيت «نوع نگرش به اشياء محدود کننده است، زيرا آنچه فرد مصرف کننده در بازار ابراز می دارد، تقاضای وی با توجه به 

از ديدگاه تئوريک اين ادعا بسيارخطرناک است که تقاضای قابل . وی و به عبارت ديگر تقاضای قابل پرداخت وی است» بودجه
 تقاضا را -تأثير قيمت ها و تأثير درآمدها بطور قابل مالحظه ارتباط نياز : يشگر يا بيانگر نيازهای اين يا آن فرداستپرداخت نما

  .منحرف می کنند، زيرا اين امر امکان توجه به ابراز همزمان نيازهای جمعی و اجتماعی را نفی می کند
ست، چون پديده های کمبود و فراوانی نسبی را آشکار می کند، و سيعاً بازار تنظيم کننده ا:      انديشه دوم که تأکيد می کند

اگر نسبت به يک قيمت معين، عرضه ثروت باالتر از تقاضای آن باشد، آن ثروت فراوان تلقی شده، قيمت آن . قابل بحث است
سبت به يک قيمت معين، بر عکس، اگر ن. کاهش می يابد و اين امر مخصوصاً موجب کاهش عرضه و افزايش تقاضا خوهد شد

تقاضای ثروت باالتر از عرضه آن باشد، آن ثروت، کمياب تلقی شده، قيمت آن افزايش می يابد و اين مخصوصاً باعث پايين 
قيمت يک ثروت هنگامی به سطح تعادل آن می رسد که تساوی ميان عرضه و تقاضا . آمدن تقاضا و باالرفتن عرضه خواهد شد

. از اين رو، اين قيمت شاخص کمبود فرض شده است. وضعيت ثروت مورد بحث نه کمياب و نه فراوان استدر اين . تأمين گردد
» حالت طبيعی«چون اين به آسانی مفهوم کمبود يا فراوانی را در بر می گيرد، درست در چارچوب اين تحليل، هيچ رابطه ای با 

می که نعمت وجود دارد، کمياب نيست، مگر در برابر قيمت هنگا. کميابی مشخصه ذاتی يک نعمت نيست. از هر سنخ ندارد
زيرا هنگامی که . بنابراين، تلقی قيمت هايی که بازار به عنوان قيمت های شاخص کمبود تعيين می کند، فريبنده است. معين

هت تغيير آنچه شاخص کمبود است ج. قيمت يک نعمت به سطح تعادل آن می رسد، اين ثروت نه کمياب و نه فراوان است
وانگهی، شرايطی . باشد رو به پايين است» فراوان«باشد رو به باالست، در صورتيکه » کمياب«يعنی اگر ثروت : يک قيمت است

بدواً الزم است که قيمت ها باندازه کافی انعطاف پذير باشند تا . که بايد فراهم آيد تا بازار بگونه ای عمل کند، بسيار دقيق است
سپس برای مطمئن بودن الزم است که . روابط موجود ميان عرضه ها و تقاضاها کاهش يا افزايش يابندبتوانند بر حسب 

و باالخره الزم است که گذرا بودن تمام اين . تحول يابند» جهت معقول«ها و تقاضاها بر حسب تغيير قيمت ها در   عرضه
رقابت ناب و «تنها در صورتی فراهم می آيند که بازار، بازار بنابراين، همه اين شرايط . تغييرها سازگار و گرنه همانند باشند

به عبارت ديگر، در صورتی که بازار در رقابت آزاد عمل نکند، تنظيم، حتی به ساده ترين وجه آن تقليل يابد، . باشد» کامل
، بازار نيست، بلکه رقابت آنچه در ذهن ليبراليسم و پايه تئوريک نئوکالسيک آن تنظيم کننده است. هرگز تحقق نخواهد يافت

رقابت ناب و «قرار گيرد، بازار نيست، بلکه » برنامه ريزی متمرکز کامل«در حقيقت، آنچه مناسب است روياروی . آزاد است
  .است» کامل

يک،      قدری يأس آور است که امروز بايد باز چنين مطالب پيش پا افتاده ای را يادآوری کرد، حال آنکه حتی تئوری نئوکالس
، به وضوح  والراسبه عقيده. با وجود نظر بسيار مساعد نسبت به بازار، يک قرن پيش مطالب مورد بحث رابه اثبات رسانده است

اين رقابت آزاد است که ابتکار فردی کارفرمايان در زمينه توليد را ممکن ساخته و اين ابتکار  فردی را با انتخاب فردی مصرف 
حقيقت ابتکار فردی است که تعادل ميان عرضه و تقاضا را برای هر ثروت و به حداکثر رسانيدن در . کنندگان وفق می دهد

مکانيسم رقابت آزاد در شرايط و «او برای اين که حق مطلب را با دقت ادا کرده باشد، می افزايد . ارضای افراد را تأمين می کند
وشن گردانيدن اين حدود و شرايط، والراس را به دفاع از آنچه ر. »حدود معين، مکانيسمی خود کار و خود تنظيم کننده است

می ناميد، البته بدون دادن همان مضمون به آن، برانگيخت که دخالت شديد » سوسياليسم علمی«که در پی مارکس آن را 
ه نفع عمومی يا همه منابع طبيعی از جمله زمين ها، همه توليدهايی ک(دولت را توصيه می کندو برنامه ملی کردن بنيادی 

فعاليت » با بازدهی در مقياس رو به افزايش«اخالقی دارند، همه شاخه هايی که شمار کارفرمايان شان بسيار اندک است يا 
با «او عليه اقتصاددان هايی که . پيشينيان مبارزه می کند» بگذار هر چه خواست بکند«را بر پا می دارد و با شعار ) کنند می

برای جدا کردن اقتصاد سياسی «و »  سازماندهی کنونی اجتماعی به سود کسانی هستند که در آن ذينفع اندتمام وسايل مدافع
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و علوم اجتماعی از پرداختن به وضع حقيرانه و فقيرانه مستخدمان به سود محافظه کاری بورژوايي و فئوداليته مالی 
  . مبارزه می کرد١١»کوشند می

لراس نشان می دهند که تحليل تئوريک غير ستايشگرانه و غيرآئينی، ناگزير با پژوهش های      برخی يادآوری های انديشه وا
در واقع همين تحليل تاريخی است که امکان درک آن را . تاريخی آن طور که پوالنی آن را ترسيم کرده است، پيوند دارد

می در کار بوده بدينجهت است که قدرت هاي دهد که چرا از لحاظ تاريخی بازار هيچ چيز را تنظيم نکرده و اگر تنظي می
دولتی به سازمان دادن رقابت آزاد پرداخته و از آغاز سرمايه داری با اجرای سياست صنعتی ايجاد سيستم های مولد را ممکن 

به . مدنا  آن را مديريت نيروی کار و پول و غيره می) S. de Brunhoff (دوبرنهوف. سساخت، وظيفه ای را عهده دار شدند که 
گرفت هرگز  انجام نمی» خارج از بازار«بيان ديگر، تنظيم در صورتی که شيوه های اجتماعی تنظيم، در تقريباً کليت خود در 

  .تحقق نمی يافت
     برای آن که کمتر در کليات بمانيم، شايد رجوع مستقيم به تئوری هايي که تنظيم را به عنوان اصل حرکت تحليل شان 

 کاهش ارزش سرمايه مربوط است، بازار تنها مکان - درخصوص آنچه که به تئوری اضافه انباشت . اسب باشدپذيرند، من می
اسلوب های کاهش ارزش بطور اساسی دولتی اند و : العاده محدود در کيفيت های مشخص طرز کار سرمايه دار است  فوق
» تئوری پاريسی تنظيم«به همين ترتيب . ريشه دارند) رزشحدود ايجاد اضافه ا(های اضافه انباشت سرمايه در روند توليد   علت

باالخره .  و نهادها در تعريف شيوه های تنظيم تأکيد دارديبسی بيشتر از نقش بازار، روی نقش شکل های رابطه مزدبگير
می کنند و ها را تأمين    نشان می دهد که اسلوب هايی که برابر شدن نرخ های سود مربوط به بخشگرونوبلتئوری تنظيم 

. اسلوبهايی که امکان می دهند که با گرايش پايين آمدن نرخ عمومی سود مخالفت شود، به هيچ وجه به بازار مربوط نمی گردد
بنابراين، نقطه نظر تئوريک يا ديدگاه تاريخی هر چه باشد، هيچ چيز به اين اظهار نظر ميدان نمی دهد که بازار اين يا آن 

نظمی يعنی سازگار   داشته و يا دارد؛ بلکه بر عکس به نظر می رسد که بازار نمايشگر هرج و مرج و بیکارکرد تنظيم کننده را
  .با تنظيم است

     طبيعتاً، بحثی که در اين مقاله درباره يک رشته از موضوع ها پيرامون بازار مطرح گرديد بايد در حدود آنچه که هست 
 داليلی است که امکان می دهند انديشه هايی زير سئوال قرار گيرند که به باوراندن يعنی منظور صرفاً يادآوری: محفوظ بماند

به ويژه اين که هيچ چيز به اين پندار ميدان . خارج از آن هيچ چيز ديگر مطرح نيست. تأثيرهای معين بازار می انجامد
چ يک از ويژگی های موضوع بحث اين مقاله را اين واقعيت که بازار هي. دهد که بازار وجود ندارد و هيچ کارکردی ندارد  نمی

با . های ديگری باشد که در طرز کار روندهای اقتصادی نقش معينی بازی می کنند ندارد، به معنی آن نيست که فاقد ويژگی
مار وجود اين، اشتغال خاطر سادة دقيقاً تئوريک می طلبد که پيش از بررسی ويژگی های مثبت بازار، برای درهم نورديدن ش

    . معينی از توهمات تالش به عمل آيد که می تواند برای آينده خطرآفرين باشد
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