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های اصلی، مفهومی را بسط داد اثر بسیار وزین خود، از خالل بسیاری از صورتبندیسراسر مزاروش در 
شد: نظم سرمایه در ها و با سایر مفاهیم[ بیشتر و بیشتر میکه اتصاالت مفهومی آن ]در طول این پژوهش

بندی در صورت امااست سرمایه کارل مارکسِ  بخش اصلیِ این مفهومْ. الهام5بازتولید متابولیک اجتماعی
بیش از همه به جهت هدفش در مسدود کردنِ . اهمیت این مفهوم شودکننده میتعیین مزاروشی
ترین تمایالت سرمایه است، تمایالتی که از زمان ظهور بحران ساختاری سرمایه عمیقاً تشدید مخرّب

شروع به  1960و درخشان مزاروش که از اواخر دهه  بینانهی دیگری از تحلیلِ پیشجنبه –اند شده
 وتفصیل کرد.بسط

گنجد( ها در این مجال نمیها )و بسیاری دیگر از مفاهیمی که بحث آنسازیوش با این مفهوممزار
نظم سرمایه در توانیم آن را ذیل این عبارت بگنجانیم: توانست این فرمول پیچیده را طرح کند، که می

                                                           
5 social metabolic reproduction 

رار قرد بحث ، نوآوری مفهومی مزاروش را در سه بخش مو«مزاروش و نقد نظام سرمایه»ی بالمی فاستر در مقالهجان 
 :کنیمدهد که بخشی از آن را در توضیح این مفهوم نقل میمی
شکلی ی منزلههبدومین نوآوری مفهومیِ کلیدی نسبت نزدیکی با مورد نخست دارد و عبارت است از تصور نظام سرمایه »

وساز تسوخ»ود بدار مارکس است )که نوشته مزاروش در این مورد هم وام«. وساز اجتماعیکنترل سوخت»از بازتولید یا 
وساز را در م سوختدار لوکاچ متأخر که مفهوی تولیدی بیگانه با طبیعت است( و هم وامسرمایه ناشی از رابطه« اجتماعی
س بر ز مارکشناسان مارکسیست که به پیروی ابسته بود. در کارهای اخیر بوماش از دیالکتیک طبیعت به کار تحلیل
 .ستااند، رویکرد انتقادی مشابهی مشهود داری تأکید کردهی تولید سرمایهوسازی شیوهبودن شکاف سوختذاتی

تی که فقط تا وق لبتهارد؛ اوار است که توانایی بازتولید خود را دوسازی یا انداماز نظر مزاروش نظام سرمایه نظمی سوخت
وسازی سرمایه خودی کنترل سوختی خودبهشیوه»نویسد نخورده باقی بماند. او میدولت دست« ساختار فرماندهی»

 کامالً های کوچک اجتماعی ـ اقتصادیتواند بدون ظهور دولت مدرن به صورت نظامی دربیاید که دارای جهاننمی
ی ماهنگولید اجتماعی ـ اقتصادی خاص سرمایه، نه تنها جدا از هم قادر به هدادنی است. واحدهای بازتتشخیص

ی قد علیه هماهنگشان بیابند، تمامگسیختهی مسیر ازهمیافتن نیستند، بلکه اگر مجالی برای ادامهخودی و عمومیتخودبه
ای کار ر مبناجتماعی سرمایه ب وسازی بازتولید سوختخودبخودی به پا خواهند خاست. بدین ترتیب، مادامی که شیوه

ودستگاه ود دمزم وجبستگی درونیِ آن مستلپایان باشد، همبی مراتبی، رقابت و الزام انباشتبیگانه، نظام طبقاتی سلسله
 در نظر« کنندهیتمثل خود ـ تقوبهمعامله»ی شکلی از توان نظام سرمایه را به منزلهروبنایی دولت خواهد بود. در مجموع می

جمله دولت، زم، اهای مرتبه دوّجییی که دارد، انواع و اقسام میانگر و آشفتهساز، ویرانرغم ماهیت بیگانهگرفت که به
 «.کنندانسجام آن را حفظ می

 وبسایت نقد اقتصاد سیاسیجان بالمی فاستر، ترجمه نوید قیداری،  ،«مزاروش و نقد نظام سرمایه»

https://pecritique.com/2015/05/30/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B3/
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یک نظام قدرتمند  که به دولتو  سرمایه ،کار مزدیتثلیثی است برساخته از  اجتماعیْ بازتولید متابولیک
 تبدیل شده است. خواهتمامیتو حتی  بخشتمامیت

ا بپیچیده تنها رسد: امحای این نظم درهموگزنده میتلخ یهای خود به یک نتیجهمزاروش در تحلیل
داری حتی از خود سرمایه نظم سرمایهاش ممکن است. از نظر مزاروش، انقراض سه عنصر برسازنده

ی متابولیک بخش از این تثلیث کافی نیست، زیرا مجموعه دویا حتی  یکف حذ -قدرتمندتر است 
د بحث ل مورکند. مورد اتحاد شوروی که مزاروش آن را به تفصیاجتماعی در نهایت خود را بازسازی می

 قرار داده، وجه نمادین دارد و امروز چین فرصتی عالی برای آزمایش ]این مفاهیم[ است.

باور  د. ]به، اصول کار مزدی را به تفصیل شرح دانظریه بیگانگی مارکساش رشدهمزاروش در کتاب تقدی
-یی ]یک نظم[ اجتماعشوند، بلکه آفریدهناشی نمیشناختی جبر الیتغیّر هستیاو[ این امور از یک 
 یاهمسانکه ن است، تقسیمی بسته شده مراتبیِ کاراش در تقسیم اجتماعی و سلسلهتاریخی هستند که نطفه

 کند.کار را در رابطه با سرمایه تحکیم می

پژوهش است(، « تقریباً یک عمر»، قدرتمندترین اثرش )که محصول فراسوی سرمایهمزاروش در 
نظم سرمایه در بازتولید های اصلی تأمالت وسیع خود را به هم گره زد و اتصاالت و روابط درونیِ رشته

ناپذیر نحو جبرانطلب و بهروابطی که این نظم را قهراً توسعه را نشان داد، اتصاالت و متابولیک اجتماعی
 اند.مخرّب و مهارنشدنی ساخته

د خو انیتانسو  کار، طبیعتتراژدی کامل دنیای معاصر گواه قدرت این مفاهیمِ مزاروشی است. غارت 
ا به نیازهایش پترین گویای این موضوع هستند. تولید اجتماعی، که همپای بشر برای برآوردن حیاتی

نت ه ضمابهستی گذاشت، کامالً توسط الزامات و اقتضائات بازتولید خود سرمایه محاصره شده است، 
خرین سراغ آ بود که مزاروش -دولت-ین تثلیث اهمان تثلیث ویرانگر. دقیقاً برای درک بهتر بخش سوم 

 ند.خود را به پایان رساجاودان  یگانه، رفت و سهفراسوی لویاتانبخش از پروژه فکری خود، 

شماری که در طول سی و پنج سال داشتیم، شاهد اولین های بیها و بحثوگوها، نشستدر گفت
بودم، آنچنان « آخرین کتاب»تفصیل فراوان وها و بسطنویس، بازنگریهای دستتأمالت، اولین یادداشت

، وقتی او فقط متوقف شد 2017اکتبر  1کرد. این پروژه ناگهان با مرگ او در که خودش همیشه تعبیر می
خصوصی دیگری را در اینجا  یخاطرهرساند. خالی از لطف نیست اگر بخش اول را داشت به پایان می

گفت آرزوی نیز نقل کنم: این پروژه نه تنها آخرین آرزوی او بود، بلکه همان طور که همیشه به من می
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خواند و در متقاعد را منتقدانه می دوناتال نیز بود. شریک زندگی او همیشه اولین کسی بود که آثار او
 کردن او نسبت به اهمیت نوشتن یک اثر کامل و معاصر در باب دولت نقش اساسی داشت.

کشمکش ( 1) توان تنها بر اساس طرح اولیه آن که شامل سه جلد بود، از ابعاد پروژه تصوری داشت:می
این  )سه فصل و یک نتیجه(. وریبدیل ضر( 3)پنج فصل(. ) واقعیت زمخت( 2)سه فصل(. ) تاریخی

ست امهمی  بخش اول و در پیوست نیز شامل طرح اصلی پروژه و سایر متوناست بر  مجلد عمدتاً مبتنی
 ، بایدنویاتافراسوی لدهد. بنابراین، بندی و مسیری را که پروژه قرار بود دنبال کند نشان میکه فصل

ش، از ر وسعته شود. ]با این حال[ اثری راهگشا که دنویسنده، ناکامل خواند مرگهمچون کتابی پس از 
 نشده است.با این ابعاد انجام در مارکسیسم کاری  ،زمان مارکس و انگلس

که  د، نقدیرگزیب[ هگل را فلسفه حقبه عنوان آغازگاه پروژه، مزاروش اولین نقد ماتریالیستی مارکس به ]
ا کاهش دنی رواند تضادهای در حال بروزِ جامعه منشان داد دولت هرگز شکلی سیاسی نخواهد بود که بت

غازگاه، آبخشد. از آن دهد، بلکه برخالف، به موجودیّتی سیاسی تبدیل خواهد شد که سلطه را تداوم می
ولت ددیکال نقد را»بندی اهمیت درونمایه کار به این شرح برسد: مزاروش به شدت کار کرد تا به جمع

ضرورت  کلمه های گسترده آن تا خرد کردنِ خود دولت، به معنای واقعیتدر معنای مارکسیستی، با دالل
فظت قرّ محا مستآید که فقط از نظم متابولیک اجتماعیِحیاتی زمانِ ماست. از دولت... بیش از این برنمی

انعی م ین تعیّنای بشر دارد. کند و به هر قیمتی از آن دفاع کند، صرف نظر از مخاطراتی که برای بقاء آتیه
رد شدت مو یِ بهدر مسیر تالش برای دگرگونی ایجاب ،توانیمی یک کوه که نمیکند به اندازهرا نمایان می

 (.Beyond Leviathan, 180« )بزنیم. شدور ،ماننیازِ اوضاع حیاتی

ه کذاشت مزاروش در نگارش آخرین اثر خود، میراثی فکری و همچنین یک درس زندگی را به یادگار گ
 ، و فوریّت بدیل سوسیالیستی اختصاص یافته است.رهایی  بشر، برابری ذاتی به تماماً
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