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 1مجمع

 آنتونیو نگری مایکل هارت،

 

 گفتارپیش

 .کندبرابری میقیام  بااینجا شعر 

 رامه سز

 

عدالتی و سلطه اجتماعی علیه بیبخش الهامهای جنبش داستان آشنایی شده است:دیگر 

دهند و سپس از نظر های جهان را به خود اختصاص میرسانه اول اندکی تیتر مدت خیزند،برمی

 باشند، انجامیدهفرد  به عنوان ااقتدارگر انبه سرنگونی رهبر در مواردی اگرحتی و شوند. محو می

 هایآرمانیا  ،ها به جز چند استثناءاین جنبشهای نو و پابرجایی بسازند. بدیلاند هنوز نتوانسته

های موجود بدل شدند یا به خاطر سرکوب وحشیانه شان را وانهادند و به بازیگران نظامرادیکال

                                                           
آیی، گردهمتوان را می yaseemblمایکل هارت و آنتونیو نگری است.  Assembly (2017) گفتار کتاب رو ترجمه پیشمتن پیش 1

یعنی ، (general assembly) «مجمع عمومی» در ترکیبه آن به خاطر استفادتجمع، انجمن و ... نیز ترجمه کرد. مجمع 
با  assemblyگیری انتخاب شده است. باید به ویژه به نزدیکی معنایی برای تصمیم هااعتراض درهمگانی  هاینشست

assemblage است.  بندی ماشینیحاصل نوعی سرهمتوجه کرد چراکه انبوهه برای مولفان کتاب ( بندی)سرهم 
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های پرشمار نتوانست به تغییر پایدار منجر شود و چرا نیازها و امیال انسانشکست خوردند. 

 تر بیافریند؟تر و عادالنهای نو، دموکراتیکجامعه

گرا در کشورهای سرتاسر زیرا نیروهای سیاسی راست این پرسش اکنون فوریت بیشتری یافته است،

های قانونی عادی را معلق اند. این نیروها رویهاند و قدرت را در دست گرفتهقد علم کردهجهان 

 ،کننددار میکنند تا به مخالفان سیاسی یورش برند؛ آنها استقالل قوه قضائیه و مطبوعات را خدشهمی

های فرودست گوناگون فضای میان جمعیتدر  ،گذارندرا به اجرا می ایتمهیدات نظارتی گسترده

های یکدستی یا خلوص دینی و نژادی را شرط تعلق به جامعه هانگار ،کنندوحشت ایجاد میورعب

آخر. مردم علیه اقدامات این کنند و الیکنند، مهاجران را به اخراج انبوه تهدید میمعرفی می

باید های اجتماعی کافی نیست. جنبش ها به درستی اعتراض خواهند کرد. اما اعتراضحکومت

 دگرگونی اجتماعی پایداری را موجب شوند. 

مان را به پرسش کنیم و باید برخی از فرضیات سیاسی بنیادینی گذار زندگی میامروز در مرحله

که خواهان عالوه باید  بپرسیم بکشیم. نباید تنها به پرسش از چگونگی قبض قدرت اکتفا کنیم و به

 خواهیم چه کسی بشویم. می تر از آن،قدرتی هستیم و چه بسا مهمچگونه 

منوط است؛ نه فقط امر حقیقی در مقام  کردن امر حقیقیبه فهمیدن و بیانچیز همه» به قول هگل،

ها هایمان را برای تشخیص بالقوگی جنبشباید چشم« سوژه. در مقاماندازه بلکه به همان جوهر،
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شود چنین های اجتماعی بنیادین که باعث میبازتعریف نسبتها در بالقوگی جنبش :تربیت کنیم

بخواهند به شکل متفاوتی قدرت را  ،اش نباشندهایی در تقالی تسخیر قدرت به شکل کنونیجنبش

های تر از همه، سوبژکتیویتهاساسًا نو و دموکراتیک دست یابند و مهمای به جامعه ،در دست بگیرند

 تولید کنند.نو 

ی کثیفی را ــ به دالیل درست پرشمار ــ کلمه« رهبری»های اجتماعی امروزه قدرتمندترین جنبش

یافته و اند که اشکال مرکزیتدرستی این نقد را مطرح کردهقرن بهفعاالن برای بیش از نیمدانند. می

ساختارهای حزبی و  های کاریزماتیک، شوراهای رهبری،از جمله چهره عمودی سازماندهی،

ی دموکراسی و مشارکت کامل همگان در زندگی به موانعی بر سر راه توسعهنهادهای بوروکراتیک 

آمیز قدرت به دست حزب پیشگام سیاسی شوند. از یک سو، دوران تسخیر موفقیتسیاسی بدل می

ی و کارآمدی های رئالیسم سیاسو دیگر مشخص است که دعویهای خلق سپری شده و به نام توده

 واردی نقدهای ترجمه ،از سوی دیگرلی یافته توهمی بیش نیست. ومرکزیت ی رهبری  پنداشتهمسلم

بودن و غفلت از سازی از افقیبت بهبه امتناع از سازماندهی و نهادسازی سیاسی پایدار،  بر رهبری

باید تولید « رهبریفاقد »های . جنبشبزرگی استخطای  پابرجا نیاز به ساختارهای اجتماعی  

 ی مورد نیاز برای آفریدن مناسبات اجتماعی ماندگار را سازماندهی کنند.سوبژکتیویته

تک مشخص کنیم بههای سیاسی اصلی آن را تککارویژهکامل رهبری،  کنارگذاشتنما باید به جای 

)اینکه چنین چیزی را هنوز های نو بزنیم. آنگاه برای انجام آنها دست به ابداع سازوکارها و فعالیتو 
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 گیریتصمیمی کلیدی رهبری دو کارویژه ندارد.( یچندان اهمیتخواند یا خیر، « رهبری»توان می

 است.  [مجمع] آوردنگردهمو 

شدن فرآیند برای جلوگیری از تنافر صداهای فردی و فلجرهبران باید تفکر غالب بر این است که 

 های دشوار اما ضروری برای بقای  انتخاببه مردم را در یک کل  یکدست گرد آورند و  ،سیاسی

گیری، ی قابلیت تصمیمواسطهدست بزنند. تعریف رهبری بهجامعه  یاستحالهجنبش و نهایتًا 

کند: رهبران با حفظ فاصله و در انزوای های مدرن فهم دموکراسی ایجاد میپارادوکسی برای شیوه

اش متصل شوند و اراده و امیالها باید به نحوی به انبوهه کنند، اما این تصمیمگیری مینسبی تصمیم

ی دموکراتیک مدرن راه ها در اندیشهای از غرابترا نمایندگی کنند. این تنش یا تضاد به مجموعه

گذارد. رهبران باید کردن انبوهه نیز تنشی یکسان را به نمایش میبرد. توانایی رهبران برای جمعمی

و از  آفریند،های اجتماعی جدید میبندیآورند، ترکیباشند که مردم را گرد میکارآفرینان سیاسی ب

شیوه کنند. اما کسانی که مردم را بدینها ایجاد میبندیخالل دیسیپلین نوعی تعاون بین این ترکیب

روایان دینامیک  بین رهبران و پیروان، فرمانگیرند و الجرم خود از مجمع کناره می آورند،گرد هم می

 رسد.کنند. رهبری دموکراتیک در نهایت یک ترکیب ضدونقیض به نظر میو فرمانبران را خلق می

یافته نیست، بلکه انبوهه گیری و مجمع نیازمند حکمرانی مرکزیتی ما این است که تصمیمفرضیه

خواهند داشت که به وجود دارند و قطعًا مسائلی تواند آنها را به صورت دموکراتیک انجام دهد. می

اند اما های مختلفیافته به شیوهگیری مرکزیتشان نیازمند تصمیمیا ماهیت فنی خاطر فوریت
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به کار گرفته یا تابع  انبوهه باشد و بنا به ضرورت یک موقعیت خاص،  باید دائماً « رهبری»گونه این

شرط است که تنها بدین ،انددر چنین بستری رهبران هنوز ضروری و ممکن اگرکنار گذاشته شود. 

ی سیاسی مولد باشند. پس با حذف  رهبری طرف نیستیم، بلکه با واژگونی رابطه یخدمتگزار انبوهه

 دهد. های افقی را به رهبری عمودی پیوند میجنبشقطبیتی که  ی رهبری مواجهیم: واژگونی  برسازنده

خواهان برابری و آزادی و دموکراسی  ای دارند؟ آنها قطعاً های امروزین  انبوهه چه خواستهپس جنبش

کنند؛ نه برای تملک بیشتر، بلکه برای آفریدن حال رفاه و ثروت را نیز مطالبه میاما در عین ،ندا

ها پیش در انگاره این مطالبات مدتپذیری و استفاده برای همگان. مناسبات ماندگار دسترسی

 گرایانه نیست،یکجا گرد آمدند. امروزه شادمانی سیاسی و اجتماعی رویایی غیرواقع« شادمانی»

تولیدکردن جامعه و مناسبات ی باهمو نتیجهاست بلکه در واقعیت تولید اجتماعی تجسد یافته 

 دموکراتیک است.  واقعاً ی این تنها راه به یک جامعهآزادی و برابری است.  در شرایط   ،اجتماعی

ی جهان را صرفًا از منظری سیاسی در نظر ی سازماندهی دموکراتیک برای استحالهاگر کارایی بالقوه

بگیریم، اگر امر سیاسی را قلمرویی خودآیین و مستقل از نیازهای اجتماعی و تولید اجتماعی بدانیم، 

رسیم. باید سپهر پرهیاهوی بست میبه بنآنگاه به ناگزیر دائمًا دور خودمان خواهیم چرخید و 

تولید و بازتولید اجتماعی پنهان  به قعردهد، رها کنیم و چیز در سطح رخ میکه در آن همهسیاست را 

زمین  اجتماعی ریشه گیری باید در از سازماندهی و کارایی، مجمع و تصمیم وارد شویم. پرسش

مان به این های میانی کتابحل پایدار گشت. بخشدنبال راهتوان بهبدواند زیرا تنها در این زمین می
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 ،وجود داردخودسازماندهی  توان  انبوهه در  کنیم کهمیتصدیق ما  اند.وظیفه اختصاص داده شده

ها انجام تنها با بررسی آنچه آدمو  ،ردرا مقرر ک ما بینتعاون برقراری  چگونگی ضوابط توانمی

توان همراه یکدیگر دست به می ،ی تولید اجتماعیهایشان در پهنهظرفیتدهند و استعدادها و می

 . گیری زدتصمیم

در  تر،شکلی اجتماعیها بهآدم شود: از یک سو،تولید امروز به دو معنا هر چه بیشتر اجتماعی می

 تولید فقط کاال حاصل   ؛ و از سوی دیگر،هستندتولید  با یکدیگر در حال های تعاون و تعاملشبکه

های مردم شوند. استعدادها و ظرفیتجامعه نیز تولید میبلکه روابط اجتماعی و نهایتًا خود  ،نیست

شوند و ی تولید اجتماعی تغذیه میرانی بر خود در این زمین دوگانهدهی و حکمبرای خودسازمان

ی پیشاروی انبوهه نیز در همین سلطهها و حادترین اشکال ترین چالش. اما مهمگردندآشکار می

 پول و مدیریت نولیبرالی.  ،حاکم سازوکارهای مالی   همچون :زمین دوگانه حضور دارند

های کلیدی در قلمروی تولید اجتماعی بر سر استفاده و مدیریت و تصاحب امر یکی از مبارزه

کنیم و مان تقسیم میگیرد. امر مشترک همان ثروت اجتماعی است که بین خودمشترک در می

امروز امر مشترک هر چه بیشتر هر دو نقش  بنیان تولید کنیم. استفاده از آن را با یکدیگر مدیریت می

و  اشتراکیکردن به دانش به عبارت دیگر، ما برای تولیدکند. ی اصلی آن را ایفا میاجتماعی و نتیجه

منابع متکی هستیم و آنچه تولید ها و روابط و مدارهای تعاون و همچنین دسترسی اشتراکی به زبان
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شویم و به صورت اجتماعی کم بالقوه ــ مشترک است: یعنی در آن سهیم میــ دست کنیم،می

 کنیم. اش میمدیریت

حق  اولیر وجود دارد. هایی واگرا نسبت به یکدیگامروز اساسًا دو رویکرد به امر مشترک با گرایش

از همان  تیکاپیتالیسایدئولوژی یکی از اصول عنوان مالکیت خصوصی ــتصاحب امر مشترک به

کار  امروز انباشت کاپیتالیستی هر چه بیشتر از خالل استخراج امر مشترک. کندآغاز ــ را تأیید می

و از سوی دیگر محصولی های گازی و نفتی عظیم و کشاورزی تکعملیات کند: از یک سو،می

تعاون اجتماعی،  ،های اجتماعی امر مشترک همچون تولید دانشاستخراج ارزش تولیدشده در شکل

ی این فرآیندهای استخراج قرار دارد که به یک اندازه محصوالت فرهنگی و الخ. مالیه در رأس همه

 کنند. های اجتماعی تحت تسخیرشان را تخریب میبومزمین و زیست

مان به شکل دموکراتیک داشتن دسترسی به امر مشترک و مدیریت ثروترویکرد دیگر برای باز نگه

دهد که انبوهه در مسیر آنها همین حاال به خودآیینی هایی را نشان می. این رویکرد راهکندتالش می

قادر به و بالقوگی بیش از آن را دارد. مردم در کنار یکدیگر بیش از همیشه است نسبی دست یافته 

، و نیز و با جهان همهایشان با مدیریت نسبت میان خود، تعاون اجتماعیبرقراری تعیین چگونگی 

های اجتماعی و دیجیتال و عناصر های جدید از نیروهای انسانی و غیرانسانی، ماشینتولید ترکیب

ترک به مالکیت ی امر مشتوانیم از این نظرگاه ببینیم که استحالهمیهستند.  مادی و غیرمادی

گیری بر استفاده و خصوصی، جلوگیری از دسترسی آزاد به امر مشترک و تحمیل انحصار بر تصمیم
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. اگر دسترسی بیشتری به انواع دانش داشته آیندهدر بر سر راه قابلیت تولید است ی آن مانعی توسعه

ها را بیشتر میان منابع و ثروتباشیم و بتوانیم با یکدیگر تعاون و ارتباط بیشتری داشته باشیم و 

مدیریت امر مشترک و رسیدگی به آن یکدیگر تسهیم کنیم، قابلیت تولید بیشتری خواهیم داشت. 

ای به نفع حکومت بر واسطههای سیاسی بیاجتماعی داللت مسئولیت انبوهه است و این ظرفیت  

 خود، آزادی و دموکراسی در بر دارد. 

خواند که شرایط امروز جهان مساعد نیست. به نظر در گوشمان می شیطانو با این حال هنوز 

حصاری ی انی خود درآورده و پول را به سنجهرسد نولیبرالیسم امر مشترک و جامعه را زیر سیطرهمی

های ما با یکدیگر و با جهان بدل کرده است. مالیه بر تقریبًا تمام نسبتکه  ،نه فقط ارزش اقتصادی

کند. شیطان ی بازار جهانی روانه میزدههای یخراند و آنها را به سوی آبحکم می مناسبات تولیدی

زدند، دارها قدیم الفش را میهای امروز همان چیزی بودند که سرمایهدهد که اگر کارآفرینادامه می

مورد نظرمان های سیاسی واژگونی نقش، کنندهایی که فضائل نوآوری را ترویج مییعنی چهره

گذارهای شوند و امروز سرمایهمی دیده هایی هرچه کمتر و کمترنایی داشت. اما چنین کارآفرینمع

راند تر، پول فرمان میها حکمفرما هستند ــ یا دقیقمتخصصان مالی و مدیران صندوق و خطرپذیر

کاپیتان دار امروزی دیگر کارفرمای سرمایه اش هستند.ها و کارگزارانرعیت ها هماین چهره و 

اندازد بلکه کشیشی یکجانشین است که میدریاهای ناشناخته  بهاش را ای نیست که کشتیآهاب

 کند.  مراسم عیش مدام انباشت مالی را اداره می
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برای انباشت ثروت و استخراج امر مشترک به نفع را به عالوه، نولیبرالیسم فقط بازسازماندهی تولید 

نیز را های سیاسی طبقات حاکم نولیبرالیسم عالوه بر آن قدرت کند.تحمیل نمیاهداف خصوصی 

زند، به و به آن دامن میشود موجب  فقر میای که العادهبازسازماندهی کرده است. خشونت  خارق

نظامیانی در تعقیب فقرا، تعبیه شده. نیروهای پلیس به شبهعمال قدرت لحاظ ساختاری در ا  

ها نیز به نوعی اند؛ و به شکلی متناظر، جنگاستثمارشدگان بدل شدهنوایان و پوستان، بیرنگین

دیگر المللی ندارند. ی حاکمیت ملی یا قوانین بیناند که دغدغهنظارت پلیسی جهانی بدل شده

هیچ کاریزمایی برای سیاست  استثناء باقی نمانده ــ البته اگر هرگز چنین کاریزمایی وجود داشته ــ 

مان با گفتن دم گوش یی به وضعیت هنجارین قدرت بدل شده است. شیطانو وضعیت استثنا

نخوت و تحقیر  خاص   و کند؛ با نگاه از باالهایش را تمام میزمزمه« های متوهم بیچارهطفلکی»

 دلی شورشیان.  اقویا در برابر خام

ای اما خیزش دوره ها است. خوشبختانه هزاران شکل از مقاومت روزانه واما موضوع فراتر از این

های مشقت چه بسا تحقیر و اهانتی که اقویا برهای اجتماعی نیرومند وجود دارد. جنبش مکرر  

که اگر معترضان به رهبری سنتی تن ندهند، هرگز  )و نیش و کنایهدارند شورشیان و معترضان روا می

شدن خارجشدن مقاومت به قیام  و ای پوشاندن وحشت آنها از بدلموفق نخواهند شد(، نقابی بر

دهد بر خالف آنچه نشان میبرند( که قدرت دانند )یا ظن میآنها می .شان باشداز دست کنترل امور

جا حاضر فقط حکایتی است برای همه لویاتان   . تصویر  است و نه هرگز خودبسنده یتامندر نه هرگز 
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ای از جنس نیروها فرمانبری. قدرت همیشه رابطهکردن آنها به هراساندن فقرا و فرودستان و راضی

را تنها باید به عنوان یکی از  سرسپردگی»: دهد کهتوضیح میباره دراینراناجیت گوها  و است

حفظ نظم  «ی دوتایی فهمید که طرف دیگر آن "سلطه" قرار دارد.ای رابطههای سازندهضابطه

 و رایزنی دائمی بر سر آن است.  اجتماعی نیازمند درگیری همیشگی با این رابطه

هان ج»شناختی است. امروز این نزاع بخشی از هستی اجتماعی ماست؛ و به این معنا واقعیتی هستی

های اجتماعی و ی مبارزهامروز به واسطهشناسی ــ هستیهمان فهم ما از  ــ« آن طور که هست

شود. اما آزادی و برابری مشخص می درآمدگان، و تالش برایانقیادهای بهها و شورشمقاومت

راند و ارزش اجتماعی را که های پرشماری حکم میاقلیتی افراطی بر آن سلطه یافته که بر زندگی

کند. به عبارت دیگر، جهان در آفریده تولیدگران و بازتولیدگران جامعه است، به زور تصاحب می

کورشان به تصاحب و عطش ی طبقات حاکم و شور سلطه اما شودتعاون اجتماعی ساخته می

 کند. ثروت آن را چندپاره می ناپذیرشان به انباشت  سیری

نیروی مقاومت و به عنوان  یارانی حکم خواهی تمامیتدر مقام چهره یاهستی اجتماعی پس 

متفاوت  نظرگاه دو شناسی بهشود و هستیتقسیم می دوقدرت به  یک  شود. پدیدار میبخشی رهایی

شناختی و از این جدایی، تقسیمی معرفتکه هر یک از آنها پویا و سازنده است.  شکندفرومی

که به هر شکلی ساخته  تیحقیق ،است گویی انتزاعی به حقیقتشود: در یک سو، آریحاصل می

کند؛ درنظر گرفت که طبیعت تحمیلش میو ارگانیک  همیشگی، ثابتشده باشد، باید آن را نظمی 
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آید. اولی ظرفیت وی دیگر، جستجو برای حقیقت از پایین قرار دارد که حین  عمل به بار میاز س

تولید سوبژکتیویته به این تولید  خودآیین  سوبژکتیویته.  یعنیو دومی سوبژکتیوسازی که  ،انقیاد است

جوهر نیست بلکه سوژه است.  شده است،شده نیست بلکه ساختهداده خاطر امکان دارد که حقیقت  

بنابراین در فرآیندهای حقیقت درنظر گرفت.  برساختن را باید شاخص  قدرت  ساختن و 

از  ، یک حقیقت و یک اخالق  افتندیابند و به جریان میسوبژکتیوسازی که حین عمل توسعه می

 ند.آورپایین سربرمی

داشته باشد و به دیگران  2باید کارکردی کارآفرینانه قرار است هنوز نقشی داشته باشد،پس اگر رهبری 

دیکته نکند و به نام آنها دست به کاری نزند و حتی ادعای بازنمایی آنها را نداشته باشد، بلکه صرفًا 

دهنده است و در آزادی و برابری برای ای باشد که خودسازماندرون انبوهه مجمعی عملگر ساده

اب تدر این ک پسکارآفرینی در این معنا باید عامل شادمانی باشد. کند. همکاری میتولید ثروت 

ی گویی به آنها، فرضیههای اخیر و آریهای انبوهه در دههها و خیزشعالوه بر بررسی مقاومت

خواهیم نهاد. تنها اگر جامعه را آن طور که هست و آن طور که  کارآفرینی دموکراتیک انبوهه را پیش

در نظر بگیریم که امر  دیگرگونهای بسیار مقام مدارهای تعاون بین سوبژکتیویتهشود، یعنی در می

ی توانیم نوعی پروژهگیرند، آنگاه میکنند و به کار میمشترک را به اشکال مختلف تولید می

                                                           
بازار و  کارومدیریت کسب فتارگی خودش را دارد و از کارآفرینی متداول در کارآفرینی در این کتاب هارت و نگری تعریف ویژه  2

 اد جداست. م.ف.آز
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راستا با تولید امر مشترک نیرومندی از کارآفرینی سیاسی هم مثال  تبخشی به دست دهیم و رهایی

 بسازیم. 

مشغولند و به حمایت از آفریدن  کارآفرینیوقفه به پرگویی از فضائل های نولیبرال بیوقتی ایدئولوگ

به احترام سر فرود دارهای جسور خطرپذیر و در برابر سرمایه پردازندمیی کارآفرینانه جامعه

شاید ستایش از ، کنندشدن به یک کارآفرین تشویق میآورند و از کودکستان ما را به بدلمی

های قهرمانانه از کارآفرینی دانیم قصهما میی ما همخوان به نظر نیاید. با پروژهچندان کارآفرینی 

های مان خواهیم دید که انبوهی از فعالیتجهت نگاه با تغییرکاپیتالیستی حرف مفت است، اما 

جدید اجتماعی و ابداع اشکال های بندیکارآفرینانه امروز در جریان است که به سازماندهی ترکیب

جدید تعاون اجتماعی و تولید سازوکارهای دموکراتیک برای دسترسی ما به امر مشترک، استفاده از 

خودمان کنیم.  انجامند. باید مفهوم کارآفرینی را از آن  میگیری بر سر آن آن و مشارکت در تصمیم

کردن یا تغییردادن بر سر مفاهیم، و روشنی سیاسی مبارزه در واقع یکی از وظایف مرکزی اندیشه

مجمع آن  باتعاون انبوهه در تولید اجتماعی  هایشکللوالی بین نقش معنای آنها است. کارآفرینی 

 کند.به لحاظ سیاسی را ایفا می

های اقتصادی را مطرح کرده ایم که برای این پروژه ضروری هستند ما در دیگر آثارمان برخی دعوی

ها را در ادامه دعویی فهرستی جزئی از این وارهدر این کتاب بیشتر بسط خواهیم داد. طرحو آنها را 

ـ یعنی شکل1خوانیم: )می های گوناگون ثروت اجتماعی و طبیعی که با یکدیگر سهیم ( امر مشترک ـ
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ـ نقشی مرکزیشان میشویم و به آنها دسترسی داریم و همراه یکدیگر مدیریتمی همیشه  تر ازکنیم ـ

اهمیت اقتصادی امر افزایش روزافزون کار نیز همگام با ی تولید کاپیتالیستی یافته است. در شیوه

کنند، هر اینکه مردم چگونه سر کار و در جامعه ارزش تولید میدچار استحاله شده است.  مشترک

تماعی بستگی دارد. مراقبت، و آفریدن روابط اجهای اجتماعی و علمی، چه بیشتر به تعاون، دانش

بخشند، به داشتن سطحی از های اجتماعی که به روابط مبتنی بر تعاون جان میسوبژکتیویته

پرشدت نو و انواع گوناگون های رابطه( 3خودآیینی نسبت به حکمرانی کاپیتالیستی تمایل دارند. )

 «خرد عمومی»دیجیتال و های همچون الگوریتم)های مادی و غیرمادی ضروری برای تولید ماشین

کنند. یکی از کار را نیز دچار تغییر میاست(  های اجتماعی و علمیدانش وسیع   ایرذخ شامل که

ی ثابت را که ابزارهای اساسی انبوهه این اشکال سرمایه :خواهد بود چنینوظایف پیشنهادی ما 

تولید کاپیتالیستی در ز ثقل مرک( 4) تصاحب کند و از آن خود سازد.دوباره تولید اجتماعی هستند، 

ی ابزارهای واسطهحال انتقال از استثمار کار در صنایع کالن به استخراج کاپیتالیستی ارزش )غالبًا به

؛ در مالی( از امر مشترک، یعنی از زمین و از کار اجتماعی تعاونی است. انتقال  یادشده کّمی نیست

تر اهمیت کیفی ی مهمکاهش نیافته. مسئله هاواقع در سطحی جهانی شمار کارگران کارخانه

های مختلف از زمین )همچون نفت و معدن و کشاورزی استخراج امر مشترک به شکل

محصولی( و از تولید اجتماعی )از جمله آموزش، سالمت، تولید فرهنگی، کار شناختی خالقه تک

اقتصاد جهانی کاپیتالیستی به طور  بازسازماندهی و بازسازی  ( است که به و روزمره و کار مراقبتی
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ای از ی کاپیتالیستی در حال سربرآوردن است؛ مرحلهی جدیدی از توسعه. مرحلهبردراه میکلی 

ی نوبهاش تولید اجتماعی است و این تولید اجتماعی بهصنایع کالن تولیدی که وجه مشخصهپس  

های ( استحاله5کار زنده است. )« زیسامشترک»خود نیازمند سطوح باالی خودآیینی، تعاون و 

تولید کاپیتالیستی و قدرت کار در کنه خود چگونگی سازماندهی مقاومت علیه استثمار و استخراج 

کنند تا انبوهه امر مشترک را از واژگونی موقعیت را ممکن میدهد. این تغییرات ارزش را تغییر می

ی دموکراسی واقعی شکل دهد. اینجا مسئلهدست سرمایه خارج و باز از آن خود کند و به یک 

قانون  درامر مشترک  قراردادن مبنای های افقی( در کنار مسئلهسازی جنبشسازماندهی )و عمودی

سازی اشکال  نهادی در راستای اجتماعی و کارگری و هم هایمبارزه ــ هم به عنوان هدف اساسی

 گیرد.قرار می ــ آزاد و دموکراتیک زندگی

و نهایتًا  ،ها باور داریم که تغییر مناسبات قدرت به دست انبوهه و به نفع آناین استداللبر اساس 

در ها . اگر جنبشهم ممکن است و هم مطلوب ــ «به شکلی متفاوت»ــ اما قطعًا  قدرت تسخیر

، پس باید هستندی جامعه بندی استراتژی ضروری برای استحالهصورتدست آوردن توانایی حال به

ریزی آزادی و برابری و دموکراسی و ثروت را از نو طرحبتوانند امر مشترک را نیز در اختیار بگیرند و 

 یانگارههایی که آزادی )بدون برابری( را یعنی تکرارنکردن ریاکاری« به شکلی متفاوت»کنند. 

یعنی امتناع از جداکردن  ،کنندگرایان معرفی میگرایان و برابری )بدون آزادی( را پیشنهاد چپراست

ترین گستردهها و ترین تفاوتندهرباید به ب  ها با تسخیر قدرت امر مشترک و شادمانی. جنبش
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به عالوه « به شکلی متفاوت»هایشان در مقام یک انبوهه آری بگویند. اما این کافی نیست. کثرت

ها و که از هویت تولید کنددهد که انبوهه باید با تسخیر قدرت نهادهای مستقلی این معنا را می

نهادهایی ساختن ی واقعی قدرت دولتی و چهره کردن: فاشکنندراززدایی میمرکزیت قدرت 

شکستن حاکمیت: این های براندازانه علیه قدرت برای درهمانداختن مبارزهراهبهو نیز . یتیغیرحاکم

ی اینها همههم کافی نیست.  بازاست. اما « شکلی متفاوتبه»سازنده اساسی  موضوع یکی از اجزاء

مسیری  :گشاید که انبوهه باید طی کنداین مسئله مسیری را میباید تجسمی مادی به خود بگیرند. و 

های تعاون اجتماعی مولد، ی ثابت در شاکلهکردن سرمایهبرای تصاحب دوباره ثروت و ادغام

 داوندن قدرت در امر مشترک. ریشهمسیری برای 

خشم از  :های انبوههو حرارت ی شور، شهریاری زادهحال ظهور استدر  نو یشهریاردر افق 

ها، ثروتمندان و بوروکراتکه دائمًا آب به آبشخور بانکدارها،  آلوده به فسادهای سیاست

اجتماعی و فقر؛ عصبانیت و ترس از وح هولناک نابرابری انزجار از سطریزد؛ ها میگذارسرمایه

اغلب  .ناپذیر خشونت و جنگهای ظاهرًا توقفهایش؛ و تقبیح نظامبومتخریب زمین و زیست

خشم و اگر آیند. برنمی آنها به نظرشان از پس تغییردهند اما ها این موارد را تشخیص میآدم

گیری. در چنین شوند یا به کنارهمیو بگندند، یا به نومیدی ختم  بدون نتیجه باقی بمانندعصبانیت 

قراردادن امر مشترک  اصلی دهد. در این راه، وظیفهراه  آزادی و برابری را نشان می نوشرایطی شهریار 

است. البته منظور ما از شهریار یک در دسترس همگان و مدیریت دموکراتیک آن به دست همگان 
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بندی سیاسی است که نوعی مفصلفرد یا حتی یک حزب یا شورای رهبری نیست؛ مرادمان 

تند. پس شهریار ی امروز را درهم میهای متفاوت مقاومت و مبارزه برای رهایی در جامعهشکل

 کند و حامل  آورد که با آرایشی یکپارچه حرکت میای سربرمی، همچون انبوههجدید همچون فوج

 است.  تهدیدیک  ضمنی  

کنارهم قرارگرفتن و ارتکاب هماهنگ عمل  سیاسی را قدرت ، عنوان این کتاب، قرار است مجمع

ی مجمع یا تحلیل تفصیلی اشکال خاص آن نیست. ای دربارهی نظریهنشان دهد. اما هدفمان ارائه

 دردهیم که چگونه مجمع شویم و نشان میدر عوض، ما به شکلی اریب به این مفهوم نزدیک می

های های عمومی در جنبشاز مجمع :طنین دارد های سیاسیی وسیعی از اصول و فعالیتشبکه

های حقوقی بر گذار سیاست مدرن، از حق تجمع که در سنتهای قانونمجمع تااجتماعی معاصر 

کید شده تا آزادی تشکیل انجمن که برای سازماندهی نیروی کار ضروری است، از اشکال  آن تأ

ی عنوان سازندهبندی ماشینی بهسرهمسفی ی فلآیی در اجتماعات دینی تا انگارهگوناگون گردهم

 های سیاسی و دموکراتیک جدید. های نو. مجمع لنزی است برای تشخیص امکانسوبژکتیویته

را پیشنهاد  یهایها و پاسخکنند، فراخوانگذاری میما در نقاط متفاوتی از کتاب که ریتم آن را نشانه

رجوع کنند. وها را کاماًل رفعها قرار نیست فراخوانکنیم. نه به شکل سوال و جواب، زیرا پاسخیم

آنچه در ذهن آمد باشند. وها باید در یک گفتگوی باز با یکدیگر دائما در رفتها و پاسخفراخوان

تبار است زیرا این های آفریقاییهای کالسیک موعظه میان آمریکاییداریم، چیزی شبیه به سبک
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حاضرین گردآمده هستند. هرچند این ارجاع واقعًا درست نیست. در ها نیازمند مشارکت کل موعظه

دهند، کاماًل از هم جداست؛ واعظ خوانند و کسانی که پاسخ میموعظه نقش کسانی که فرامی

دارند. ما ، و واعظ را به ادامه ادای خطبه وامی«آمین»کنند، گوید و حاضرین تأییدش میچیزی می

. مثال بهتر شاید عالقه داریمهای برابر و قابل جایگزینی با نقشارکت تری از مشهای کاملبه شکل

های تجاری قرن عرشه کشتیروی آوازهای کاری به شکل فراخوان و پاسخ باشند که از جمله 

شوند. اما آوازهای کردن کار استفاده مینوزدهمی رایج بود. این آوازها برای گذراندن وقت و هماهنگ

بخش اصلی ما ــ با ارجاع الهامهم ارجاع مناسبی نیستند. بار از فرمانبری مشقت کاری با این میزان

های بردگان کشتزارهای پنبه به همان آید ــ ترانهتبار میهای آفریقاییدوباره به فرهنگ آمریکایی

ما، اوهوی»هایی مثل شکل فراخوان و پاسخ است؛ با نام های بردگان از این ترانه«. اوهوی، ا 

ریتم کار را همچون دیگر آوازهای کاری حفظ د و مدنآهای موسیقیایی غرب آفریقا میسنت

شده برای رساندن پیام به یکدیگر استفاده های کدگذاریکردند؛ اما بردگان گاه نیز از متنمی

ه هایی کشان را نداشته باشد. پیامدهد، توان فهمیدنکردند تا ارباب که باالی سرشان کشیک میمی

کشیدن برای نقشهی ارباب یا اخالل در فرآیند کار یا حتی توانست برای در رفتن از زیر تازیانهمی

کند شدن است. ماکیاولی دائما تکرار میفرار به دردشان بخورد. حاال زمان یافتن یکدیگر و جمع

 که: نگذار فرصت از دست برود. 

 


