
1 

 

 شهرریۀ مشترک کالن
 مصاحبۀ فدریکو تومازللو با آنتونیو نگری

 فؤاد حبیبیترجمۀ 

 

 ،لوفدریکو تومازلآنتونیو نگری در این مصاحبه با  توضیح مترجم:
نی های پادوا، بولونیا و فلورانس و استاد کنواستاد پیشین دانشگاه
برخی تر هرچه بیشتشریح در ، سعی در ایتالیا مؤسسۀ دانشگاه اروپا

به  «کمون همیاری اجتماعی»تر در مصاحبۀ دارد که پیش هاییایده از
. نگری در این مصاحبه ضمن توضیح کرده بود رئوس آنها اشاره

روش ناظر »یعنی روش تحلیل خاص خویش در فهم و شرح مسائل، 
 و ،گیردنشئت میقسمی رئالیسم انتقادی و رادیکال  از که« بر گرایش

را  وجهیت، نکات شایان شدهی عنوانبرخی از نقدهادر پرتو پاسخ به 
سازد. هرچند شهر، امر مشترک و انبوه خلق مطرح میدر باب کالن

، نگری هایاندیشههای برای فهم بهتر برخی از دقایق و پیچیدگی
گرایی اجتماعی، اتحادیهگرایی، راجویژه مفاهیمی چون استخبه

تر آنها را در آثار شرح مفصلباید  دیسپوزیتیف و حتی انبوه خلق،
ئت ، و مهمتر از همه آثار مشترک وی با مایکل هارت، قرااواصلی 

نقاط کانونی توان با شماری از مینیز کرد، در همین مصاحبۀ کوتاه 
های جاری و بالفعل های اصلی و بدیع وی در خصوص توانشایده

و  مبارزه بر سر امر مشترک،حق به شهر، شهر، ندر سطح کال
های گوناگون در «اقلیت»شدگی و محوریت فقرا و چگونگی حک

 تولید و بازتولید هستی اجتماعی آشنا شد.

 



2 

 

کمون » شهر از سر گیریم که باپرسش: بیایید گفتگویی را در باب کالن
ای که در شمارۀ آوریل شروع کردیم ــ مصاحبه« همیاری اجتماعی

و  توجهرم از اظهارات جالبمنتشر شد. به نظ( EuroNomade) یورونماد
ندۀ لوگو روسی شروع کردیم، که سه نقد اصلی را در خصوص انبرانگیز

ای که کند. نخست مالحظهشهر عنوان میمفروضات شما در باب کالن
 وکنم اینک با آن آشنا باشید. به باور وی تأکید بر کار شناختی تصور می
های تولید یت متنوع فرمموجب شود ماهشاید پیشرفته  ثالثِ بخشخدمات 

 یا آن را دستکم بگیریم ... درنیابیم در کاپیتالیسم معاصر را

شهر ای نیستم که در کالناجتماعی ات: من منکر تنوعپاسخ
 ایزندگیهای زیستی دارند، یا تنوعات مربوط به شیوهکاپیتالیستی هم

که در معرض تصرف سرمایۀ استخراجی قرار دارند. بدیهی است که 
اند. با وجود این، مسئله صرفاً نه قایل شدن همۀ اینها گوناگون و متنوع

ها، بل فهم این است که چگونه آنها به صورت تدریجی به این تفاوت
کنند، و کدام یک از آنها یابند و به طرفی گرایش پیدا میتوسعه می

کند. وجه ممیزۀ روش غالب را بازنمایی می ناظر بر گرایشعنصر 
توان در ستی همواره تحلیل گرایش بوده است. به زعم من، میمارکسی

بخش ثالت پیشرفته را منتزع ساخت و آن را دقیقاً شهر معاصر کالن
همۀ ابعاد دیگر خود را  .گرفتاصل مثابه عنصری ناظر بر گرایش به

ای خطی، اما در هر نه به شیوه هرچنددهند، در نسبت با آن قرار می
تأثیر آن قرار دارند؛ گاهی ممکن است در برابر شدت تحت صورت به

شوند. برای مثال، آن مقاومت کنند اما با این حال در بند آن گرفتار می
شهری همزیستی انباشت کالن شک بازارها درون فضای کاپیتالیستیِبی

ای با دارند، اما به همان اندازه روشن است که آنها نیز به طرز فزاینده
ا، اسبه، بانکداری جدید و شرایط بازار مرتبط بهای جدید محفرم
، نظام جدید لجستیکی در پیوندند. بنابراین، در اینجا من با الحطاصبه

ها در سطح روسی موافقم. با وجود این، باید تأکید کنم که تفاوت
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 مثابه امریتوان آنها را بهنیست، بلکه می« آشفته»امری شهر الزاماً کالن
 .داردرو به سوی خدماتی باالتر میل  تدریجبهکه  قرائت کرد

های توان گفت که با توجه به این ناهمگونی در فرمپرسش: لذا، آیا می
توان و باید گرایشی مشترک را در کار ــ که وجودشان بدیهی است ــ می

که، به درجات مختلف،  ردافزای سرمایه شناسایی کسازوکارهای ارزش
گذاری گیرد و روی آنها سرمایهرا در برمی ارهای استثمبسیاری از چهره

 کند؟می

شناختی، باید بین دو به عقیدۀ من، از منظری معرفت دقیقاً. پاسخ:
انداز پدیدارشناختی و توصیفی که، در انداز تمایز بگذاریم: چشمچشم

ها و وجوه تولید و استخراج ارزش را شهر، کثرتی از سوژهقضیۀ کالن
کند؛ و دیدگاه ناظر بر گرایش که استقرایی است و مشاهده و ثبت می

 volontà di« )خواست دانش»نگرد، دیدگاهی که به جلو می

conoscenza بندی سیاسی ترکیبباز( را به منزلۀ عنصری کلیدی در
کند. من همواره از دو دیدگاه به چیزها ها شناسایی و تأیید میسوژه

و، از سوی دیگر، دیدگاه مبتنی نگرم: از یکسو از دیدگاهی توصیفی می
گاهی معطوف به جلو و عملی و، دبندی که به معنای دیترکیببازبر 

پرسم شوم، فقط نمیای روبرو میوقتی با پدیدهاست.  سیاسیخالصه، 
توان آن را که چگونه است، بل همچنین کنجکاوم که بدانم چگونه می
باید فرض دگرگون ساخت. و، به منظور دگرگون ساختن چیزی، 

گرفت که وضعیت کنونی آن دائماً مستعد گشودگی، مستعد در هم 
 شکستن و مستعد تولیدی نوین است.

مایۀ این گرایش در پیوند است با جستجو برای سان درونپرسش: بدین
 عملی ابتکار سیاسی ...  هایدیسپوزیتیف
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، فدیسپوزیتی: بله، این همان چیزی است که در فلسفۀ فوکو پاسخ
ع انتزا»، و در کالم مارکس قسمی «پسینی سنتز»قاموس کانتی  در

ور ترکیب که با بازشناسی گرایش مزبامری شود، خوانده می «متعین
 شود.می

های استخراج ارزش، و لذا مفهوم دربارۀ شیوهتر پیشپرسش: شما 
اید، مفهومی که در مصاحبۀ صحبت کرده (extractivism) گراییاستخراج

اید. مایلم شما کمی تفصیل از آن سخن راندهبه« اری اجتماعیکمون همی»
ه ویژه برای ایضاح این امر که چگونه بصحبت کنید، به تر در این بارهبیش

 محوریت این مسئله پی بردید.

گرایی، یعنی های گوناگونی به مفهوم استخراج: من به شیوهپاسخ
اجتماعی، پی  کل فضای حیاتبطن استخراج کاپیتالیستی ارزش از 

 های نیلسون وبردم: از رهگذر آثار هاروی، بالیبار، و همچنین بحث
متزادرا در باب فضامندی سیّال استثمار کاپیتالیستی و سازماندهی 
بازارها. این عناصر نظری عظیم از آنجایی برای من واجد اهمیت شد 
که، در جریان اندیشیدن در خصوص مارکس، در قیاس با تعریف 

کار اضافی و ارزش اضافی بر عنصر همیاری در مقام تولید دقیق 
اضافی و مازاد تأکید نهادم. و سپس، از سوی دیگر، مطالعۀ پدیدارهای 
مالی ــ فراسوی معاهدات مالی که در خود بسته و نسبتاً خودکفاست 
ــ  در بردارندۀ ارجاعی است به ارزشی که همۀ چیزهایی را که در 

بنابراین، اگر فرم ممتاز جامعۀ  دهد.پوشش میشود جامعه تولید می
شهر است، فرم مالی تصرف ارزش و انباشت ارزش تولیدی کالن

تصرف  ]در اینجا[ باشد. استخراجیتواند چیزی جز فرمی اضافی نمی
کند ــ به ارزش به عوض مکان ــ مکانی که کارخانه بازنمایی می

این قسم توان به و لذا میانبوه خلق ــ اشاره دارد.  فضایفضایی ــ 
برخورد کرد، به سخن « استخراج معادن»مندی درست همانند استخراج
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مواد خام جدید ــ یا، به تعبیر بهتر، به مثابۀ  دیگر همچون استخراج
 استخراج و توسعۀ استثمار اجناس مشترک.

پرسش: حال بیایید به نکتۀ دومی بپردازیم که روسی مطرح ساخته 
ته مربوط به نقش بخش امالک و مستغالت ــ یعنی، این نکی انکتهاست، 

تان از فراشدها، و کم گرفتن این بخش در تحلیلکه شما به جانب دست
 تمایل دارید.های، در حال جریان گرایش

و در حقیقت  کنندهامالک بسیار تعیینبخش تردید : بیپاسخ
عمل  ایو به احتمال بسیار در چارچوبی ضدچرخهاست،  محوری

گذاری در ویژه وقتی سرمایهیا احتماالً عمل کرده است، به کند،می
امالک و مستغالت از رهگذر مشتقات بانکی و دیگر ابزارهای 

گیرد که سرمایه در آخرین مرحلۀ واری انجام میبازی دیوانهسفته
ای رشد خودش به کار برده است. اما باید مراقب بود. درست چرخه

گذاری در امالک و مثل برزیل و استانبول سرمایه ییاست که در جاها
مستغالت نوعی جنون طالی کاپیتالیستی را دامن زده؛ اما 

هایی جدی هم در کار است. برای مثال، در سائو پائولو یا محدودیت
کوپتر برای جابجایی شهروندان استفاده از هلی]لزوم[ ریو دو ژانیرو، 

تنها  به منزلۀاست و استانبول باید  از هر جای دیگر در جهان شدیدتر
 پابرجا نگه داشتن بخش اروپایی شهر از لحاظ جابجایی راه برای

تری در تنگۀ بسفر برپا کند. بنابراین درست است های هرچه بیشپل
موجب  امروزهاست، اما « گیرا»که بخش امالک و مستغالت عاملی 

جابجایی در شهر را شهر شده که گاهی در بافتار کالن« تراکمی»چنان 
سازد. از این رو فرضیۀ من این ناممکن یا آن را غیرقابل سکونت می

زودی قیمت امالک و است که هزینۀ خدمات شهری تقریباً به
های شهری آورد ــ مگر اینکه مبارزات و ستیزهمستغالت را پایین می
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و ای مجانی شهر تحمیل کند و استفادهرا بر کالن« احترام»زور به
 از ارزش امالک و مستغالت میسر سازد.  مستقلشادمانه از شهر را 

ت پرسش: بنابراین نکتۀ حیاتی ــ بسی فراتر از قیمت امالک و مستغال
باید  شهر است. از این گذشته،امر مشترک، خدمات و خود کالن« هزینۀ»ــ 

از سازی ــ عمدتاً قیمت امالک و مستغالت ــ و همچنین مسئلۀ اعیانی به
 شهر نگریست ...های بازتولید کالنمنظر هزینه

گرایی اجتماعی اتحادیه»: دقیقاً؛ و به همین دلیل است که پاسخ
بپردازد، « شهریهای کالنهزینه»همچنین باید به افزایش « شهریکالن

 آورد و آن را ازها ارزش امالک و مستغالت را پایین میزیرا این هزینه
ات برد ــ آنها )وقتی درست فهم شوند؛ و در اینجا نقش مطالعبین می

صی تقادی حیاتی است( امر مشترکی هستند که علیه امر خصوشهری ان
هش اند. وقتی، برای نمونه، ساکنان سائو پائولو برای کاتجلی یافته

هزینۀ »وضوح برای افزایش جنگند، بهونقل عمومی میهای حملهزینه
ز اداریم  بدان معناست کهاین  کنند.شهر مبارزه میکالن« کاپیتالیستی

شدت گشوده است، زیرا کنیم که بهت میفراشدهایی صحب
گرایش مزبور شود. سرنوشتشان همواره از رهگذر مبارزات تعیین می

: رمایهسبرای بسط و تعمیق رابطۀ همواره گرایشی است ناظر بر مبارزه 
 نفسه، امری آنتاگونیستی است. به همین سبب همیشه بااین امر، فی

مشکل  هازیتیفدیسپوابر نظم شده در برلمفهم نظم پدیدارشناختی عَ
آنچه واقعی  است از بازتابیکنم رئالیسم تصور نمیبه هیچ وجه دارم. 
 .است

تازگی همین ــ  مجدداً و: به برزیل اشاره کردید، جایی که ــ پرسش
ویژه در پرتو رخدادهای ای دارید که بهاید. آیا نکتهاز آنجا بازگشته

کمون همیاری »ازاد بر آنچه در مصاحبۀ های اخیر دربارۀ این کشور، مسال
 بر آن تمرکز کردیم، بیان کنید؟« اجتماعی
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 یا جاذبۀ «کشش»نماید : آنچه به دید من در برزیل اساسی میپاسخ
 دره فقرا نظرگا ازرا  شهرمبارزاتی است که بافتار کالنآن دسته از 

ها لیتگر اقبر مبارزات دی ا: نیرویی کششی که مبارزات فقرگیردبرمی
 ندگانبارزات راناین مبارزات فقرا بوده که ماشۀ انفجار م کند.اعمال می

ای را های کارگری قدیمیها و تمامی دستجات اتحادیهاتوبوس، معلم
اند و اینک مبارزات شهرها به اقلیت بدل شدهکشیده است که در کالن

کیفی  وعنصری محوری امر این  فقرا عامل الهام و برانگیختنشان است.
های کارگران است. مفروض سوسیالیستی کالسیک ــ که همواره الیه

داند ــ در اینجا نقش بر آب شده برنده میکارخانه را عنصر پیش
دهد و، رخ نمی (1)(BRICاست: این امر در کشورهای عضو بریک )

ان وقتی رخ دهد، مبارزات مزبور اغلب مطالبات طبقۀ متوسط را بی
 برنده مبارزات فقراست، نه درجا به عوض نیروی پیشکند. در اینمی

 مهبیش از همقام مبارزات طردشدگان، بل همچون مبارزات کسانی که 
 اند.شده درج و حکشهرها در واقعیت کالن

 تر توضیح دهید؟بیش« هااقلیت»توانید دربارۀ این مسئلۀ پرسش: آیا می

وقتی  کهکنیم : از دید من مهم است بر این نکته تأکید پاسخ
 شده( معیار عام و گشوده ودرآمد )برای نمونه، درآمد تضمینگویم می

، آیدشهری به حساب میشرطی برای مولدبودگی کالنپیش همچنین
روشن است که به صورت ویژه دربارۀ حقوق زنان، دگرباشان جنسی، 

]با این سخن،  کنیم، بلکهیا فرودستان به خودی خود صحبت نمی
آوریم. از دید من، آنها را ساکنان شهر به شمار می هر چیز[پیش از 

ها زیستن در شهر تناقضی با اقلیت بودن در آن ندارد. این اقلیت
کنند؛ چرا که امر نیستند که، در مقام اقلیت، امر مشترک را تولید می

شهری است که خود مونتاژی از مشترک محصول انبوه خلق کالن
 هاست.اقلیت
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بپردازیم که روسی  ایتهترین نکیید اینک به سومین و جالبپرسش: بیا
ه بحق  دربارۀ مصاحبۀ ما مطرح ساخته: این نکته به رابطۀ بین امر مشترک و

شهر و لذا این نظر اشاره دارد که به عوض اندیشیدن در قالب 
های از مبارزات و تفاوت« مونتاژی»، باید به شهر در حکم «بندیبازترکیب»

 پذیر به قسمی وحدت بیندیشیم.ناکاهش

د که دار : این نکتۀ بسیار جالبی است، اما بر این مفروض ابتناپاسخ
( است، مفهومی واحد و unum« )امر واحد»مفهوم انبوه خلق قسمی 

وه هاست. من انبیگانه، در حالی که انبوه خلق خود ماشینی از تفاوت
واجهات و مز مجرای خوانم که، اها میای از تکینگیمجموعهخلق را 

همیاری است  لحظاتد. اندرکار تولیدنلحظات همیاری در شهر، دست
ای که سرمایۀ شناختی کند. در جامعهکه امر مشترک را تأسیس می

« مشترک»شهری درجاتی از امر واقعیتی جاافتاده است، وضعیت کالن
 فرضطبیعی را برای تولید ترکیبات سطح باالتری از امر مشترک پیش

کند و از رشد و تحکیم گیرد. سرمایه از امر مشترک تغذیه میمی
 یابد. همیاری اجتماعی به پیشرفت دست می

غایت با سطح به« حق به شهر»من مفهوم  باورحال، به 
از دید من،  تری از تراکم همیارانه در شهر متناظر است.مقدماتی

تی استدالل گویند وقفیلد و برنر درست مینویسندگانی همچون مری
ها عنصر مولدۀ راستین در کنند که شهرنشینی و مواجهه میان تفاوتمی

ای را در آن است. اینک، باید نکته« ریۀ مشترک»شهر و مؤسس کالن
اینجا خاطرنشان ساخت که، به زعم من، چندین سوءتفاهم رایج را 

گویم کالن شهر برای انبوه خلق از همان کند: وقتی میبرطرف می
گاهی برخوردار است که کارخانه برای طبقۀ کارگر، تا جایی مرادم جای

شهر را مد نظر داریم )دو مجموعۀ مقایسه است که کارخانه و کالن
تا جایی که انبوه آورد(، اما آشوبناکی که تولید از بطنشان سر برون می
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، مرادم قسمی استعاره است. اگر در مورد خلق را مد نظر قرار دهیم
شد به این ظنین شد که با انبوه بود، میق نیز هدف مقایسه میانبوه خل

خلق همچون چیزی به صورت بالقوه واحد و ارگانیک برخورد شده، 
شد. اما مفهوم انبوه خلق دقیقاً برای همانگونه که با طبقۀ کارگر می

وتوسعه یافته است که هایی بسطتکینگی« مونتاژ»از  دیسپوزیتیفیایجاد 
همیاری ـ تولید  ها ـ مواجهات ـموجودات ـ مقاومت جیرۀزندر قالب 

شدۀ قابل کنند. وقتی از دستمزد حداقلی تضمینسوبژکتیویته عمل می
های تولیدی شده در تمامی بخشدسترس یا قسمی درآمد تضمین

کنیم که بر مبنای آن گوییم، راجع به نقطه عزیمتی صحبت میسخن می
شهر توان در کالنها و تولیدات را میها و مواجهات، همیاریتفاوت

 تضمین کرد.

توان گفت که سازی بحث، میپرسش: و لذا، با عرض معذرت از ساده
شهر را نیز باید، همانند انبوه خلق، پیش و بسی بیش از مفهومی کالن

 ، در مقام مفهومی سیاسی فهم کرد...  «مطالعات شهری»مختص به 

های مختلف توان به شیوهرا می« رینظم شه»های : ... تکنیکپاسخ
دهد که قرائت کرد، اما این کار به هیچ وجه این واقعیت را تغییر نمی

 شماری امری اساسی است.مداخلۀ تکنیکی در شهر از منظرهای بی
، «شهرکالن»گویید این واقعیت پابرجاست که، وقتی میکماکان  لیک

سیاسی ز استخوان زیستیکنید که در مجموع تا مغمفهومی را بیان می
ها، بافتارهای سنتی، مندیاست ــ و در اینجا مراد من فضاها، زمان

. مواردی از این دست استهای فرهنگی و یابیابعاد تاریخی، عینیت
کنم، در این هرگاه که اینجا در پاریس از پنجره به بیرون نگاه می

-Ile-de) رانسایل دو فشهر عظیم و مستدامی که یکسره به سوی کالن

France )دست آمده و های تاریخ، مبارزه، حقوق بهیابد، الیهامتداد می
های بینم. و امروزه اغلب جمعیت در مجتمعمدنی را می هایدرآمیزش
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به معنای  شهریشیوۀ زندگی کالناینک کنند؛ شهری زندگی میکالن
ند است. درست همان« فاقد هرگونه بدیل» عبارتوکمال این تمام

شهر در وجود ندارد. کالن شهربیرون از کالن یهیچ جایکاپیتالیسم، 
 مازادکنندۀ حکم عنصری پیونددهنده از حیث تولید، در حکم تعیین

از  زای انباشت استخراجی، یک عنصر اقتصادی محوری است.ارزش
مندم که شهر عالقهاین منظر من کماکان به خوانشی از ساختار کالن

اد داده است: یک آپاراتوس عظیم مولد که انباشتی از کولهاس پیشنه
کند ــ که با این حال به نوبۀ خودش در آن را همراهی می« ضایعات»

خدمت ایجاد تولید شهری است. لیک، اگر از روش ناظر بر گرایش 
ها، نقاط ماندهتبعیت کنیم، نباید به اغراق دربارۀ وزن ضایعات و پس

شهر بپردازیم؛ بلکه به عوض، ندی کالنپیچش و شکست در بافت پیو
هایی ماشینی که به هایی مولد در نظر بگیریم، تفاوتباید آنها را ماشین

شهری طرز پارادوکسیکالی خودشان را در باالترین سطح تولید کالن
شهر ی برای کالن«بیرون»این واقعیت که دیگر هیچگونه  دهند.قرار می

 برداشت)همانند  نیستاین امر نافی کاپیتالیستی وجود ندارد 
قریب یک سده پیش( که مقاومت  شناسان مکتب فرانکفورتجامعه

ویژه همواره درون سرمایه در کار است و خود مفهوم سرمایه )به
خوبی پیداست( مفهومی است ناظر بر که بهشهری، چنانسرمایۀ کالن

 هاینشینغهزاغایت مولد تراکم به ،ای کالسیکنمونه مبارزۀ طبقاتی.
برزیلی است: این همان چیزی است که موجب شوک ناشی از 

شهری را درون باید تمامی مبارزات کالن مبارزات جاری شده است.
ها، های زندگی تکینگیتعارض بر سر رابطۀ بین هستی جمعی، شیوه

 در برابرها در تولید سوبژکتیویته مقاومت، مواجهات، همیاری و تفاوت
. تمامی دهیممراتب سرمایه مورد مالحظه قرار هسلطه و سلسل

. در این باره با امر مشترکآفریند: هاست که آن مفهوم گشوده را میاین
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 هاماشینی از تفاوتگوید که امر مشترک روسی موافقم، وقتی می
 .امر مشترک محصول انبوه خلق استاست. زیرا 
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