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 یافضا و مجموعه م؟ینیبیما غالبا کالنشهر را چگونه م: مقدمه مترجم

. تراکم کندیاز روز له م قهیکه بدن و روان را در هر دق کریدر و پ یب

که از  یتوسعه شهر یهاطرح الجثه،میعظ یها، بناهاآسمان خراش

منظم،  تیبه غا یهاابانیشوند، خ یبر سرمان خراب م واریدر و د

که با شعار وحدت اقوام  یایالملل نیب ینگو فره یاسیس یهابرنامه

. در نگاه رهیشود و غیکالنشهرها برگزار م یجا یهر روزه در جا

شود:  یوارد م یگریاز درِ د ینگر ویاول ظاهرا حق با ماست. اما آنتون

مشترک و  یهاخواسته ت،یاز خالق یمیمنبع عظ یکالنشهر به مثابه

از کولهاس،  یبه تاس ینگر النشهرِانبوه خلق. ک تِینهایرتباطاتِ با

است.  اریتمام ع یخودسازمانده ییمملو از دانش مشترک و توانا

با وجود در هم  انگریاطالعاتِ سلطه جو و ارتباطاتِ طغ انیم ینگر

دو  نیتقابل ا یو صحنه شودیقائل م یاعمده کیتفک شان،یدگیتن

مختلف در  یهاالبمبارزه، هر روز در ق نی. اندیبیرا در کالنشهر م

و  ینقش کار صنعت افتنِی لیو با تقل دهدیرخ م یزمان-هر فضا

از  یدیجد زیخطوطِ گر یو عاطف یمشارکت ،یرجحانِ کار ارتباط

 یهاکند. در مثال یم جادیا یدارهیسرما یِکنترل استِیس-ستیز

که در  مینیبیم شودیره ممقاله به آنها اشا نیکه در ا یایخیتار

شده و  نیتمر هاابانیها و خمقاومت در محلِ کار، کوچه س،یمتروپل

و  یمرکز نِ یادی. مشودیم ختهیر نیادیم یاچهیهمچون رود بر در

 یسیدر آنها، بر هرگونه گفتارِ نظم پل یاسمبل جادیکه امکان ا یاهیحاش

و سربرآوردن -ینگر یشهیتز هم-شهر به کارخانه لیتقدم دارد. تبد
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شهر  گاهیرفاه، چهره و جا یهادولت یهااز خرابه یجهان یامپراتور

از مقاومت و  یابه صحنه یزندگ یبرا ییداد: از فضا رییتغ زیها ن

از رئوس  یکیبه  یالدیم 70. مفهوم کالنشهر از دهه یجنگ داخل

شد. نسبت کالنشهر و  لیتبد استیامر س زیمسائل بحث برانگ

مباحث به  ،یانبوهه شهر ومان، نسبت آن با کارگران و با مفهشهروند

 نیبه دنبال بسط ا یگذاشت. و نگر مانیرو شیرا پ یاشدت گشوده

 گاهیپست مدرن، جا یها از رهگذرِ معمارنسبت نییو تع میمفاه

که ابزار کنترلِ  یساز و کار کنترلِ شهر نهایا یفقر و ورا یاسیس

توان نام یرسد که م یم یتند، به نقشه راههس زیانسان ها ن یگسترده

 را بر آن گذاشت. «ندهیبرنامه شهر آ»

 

 اعتصاب "کردنعمومی". ۱

[ حائز 1در ایتالیا] 2002نوشتن درمورد مبارزات بهار و تابستان 

اعتصاب کارگران زن و مرد « کردنعمومی»ی اهمیت است. پروژه

نظر رسید که در قالبِ کار و از حیث اجتماعی پراکنده، به ثباتبی

است. فایده، گنجانده شدهخطر و بیکارگران، بی« اعتصاب عمومی»

پس از این تجربه، بسیاری از رفقا که در این مبارزات شرکت کردند، 

دریافتند درحالیکه اعتصاب کارگران به دنبال آسیب رساندن بر 

هایِ یخوردگکارفرما بود، اعتصاب اجتماعی بدون اطالع قبلی از چین
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جهانی عبور کرد. نه به صاحبان قدرت آسیب رساند ریِ روز کایک 

ثبات کار کمک کرد. این واقعیت، و نه به کارگران سیال و بی

ای از سواالت را پیش رویمان گذاشت: چگونه می فهمیم که مجموعه

تواند جنگد؟ چگونه او میکارگر از حیث اجتماعی پراکنده چگونه می

ضای کالنشهر تبعیت خود از تولید و خشونت بطور مشخص در ف

دهد استثمار را براندازد؟ چگونه کالنشهر خود را به انبوه خلق ارائه می

و آیا درست است که بگوییم کالنشهر برای انبوه خلق همان چیزی 

 است که کارخانه قبالً برای کارگر بوده است؟

ای دهد. مسئلهای را پیش روی ما قرار میدر حقیقت این فرضیه مسئله

اجتماعی  ی اختالف میان نبردهای کارگران و نبردهایکه از مشاهده

شهر به است. جایگزینی کالنبرآمده شاندرنگمدی بیآکاراز حیث 

کند: اگر کالنشهر از طریق ای را مطرح میجایِ کارخانه سوال کلی

شود، چگونه و استثمار حاصل می یگذارارزش یدارانهسرمایه روابط

را درک کنیم؟ در  یی کالنشهرتوانیم در دل آن، آنتاگونیسم انبوههمی

، با ظهور این مسائل در رابطه با مبارزات طبقه 70و  60های دهه

شد. های موثری داده میکارگر و تغییر در زندگی کالنشهرها، پاسخ

بندی خواهیم کرد. در حال حاضر، ما فقط می  بعداً اینها را جمع

ها مربوط به رابطه بیرونی مسئله را بیان کنیم که این پاسخ خواهیم این

های کالنشهریِ نیروی کارِ مزدی و/ یا بین طبقه کارگر و سایر الیه

فکری بود. مسئله امروز به گونه دیگری مطرح شده است زیرا به نظر 
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 به شهریکالن ترکیب یک  های مختلف نیروی کار دررسد بخشمی

دارد:  وجود انبوهه یک صورت به بالفاصله و لیداخ رابطه یک عنوان

ها که  ها و سوبژکتیویتهگانگی از گروهها، یک بسیک کل از تکینگی

 .دهندشکلِ )آنتاگونیستی( فضاهای کالنشهری را شکل می

 کیتئور یهاینیبشی. پ2

[ 2[اس(، کولهنانیپردازان کالنشهرها )معماران و شهرنشهینظر انیم در

 یریتصو ز،یآم انیهذ یو به روش 70در اواخر دهه  بود که یکس

ه بما قرار داد. واضح است که ما  اریاز کالنشهر را در اخت دیجد

Delirious New York معطوف به  فستیمان کی: میکنیاشاره م

 کتاب چه بود؟ نیا یمنهتن .. تز اصل یگذشته برا

 یزیرمهبرنارغم علی –کرد که  میاز کالنشهرها ترس یریتصو کولهاس

م هتضاد، کنار  ،ییایپو قطری از – افتهیمنسجمِ توسعه  شیکم و ب

 وو اشکال  یزندگ یهاسبک ،یفرهنگ یهاهیقرار گرفتنِ قدرتمندِ ال

 . کندیم یزندگ ندهیآ یبرا متعدد یهاها و پروژه هیفرض

 کیزیکروفیم نیو ا یدگیچیپ نیاز درون به ا دیدرک شهر، با یبرا

العاده از انباشت خارق یانمونه ورکیوین ژهیکرد. به وقدرت نگاه 

 یزیرهاز اشکال مختلف برنام یو هنر یفناور ،یاسیس ،یخیتار

داده شود  صیتشخ دیبا راینبود، ز یکاف نیحال، ا نیبود. با ا یشهر

و مقاومت  یفکر قیاست. عال تریشهر قو کزکه کالن شهر از مر
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را  ونیاپوزوس یایوتوپیم قدرت و ه یهاشهروندان، هم نسخه

را  یبرد. کالنشهر اصطالحات گفتمان شهر نیشکست داده و از ب

شهر شروع  نیمعفشردگیِ  کی: از کندیو مخلوط م دهیدرهم تن

 در نیماش کی نی. ادهدیم لیرا تشک یدیجد یهاو دسته شودیم

. آنچه الزم بود رودمی ی خودشفراتر از اندازهاست.  ریحال تکث

از  یکی ورکیوینو  –از کالنشهرها بود  یکیزیکروفیم لیتحل یهیته

اشکال سرکوب  هم فعال و ینگیتواند هزاران تک یمهم که  -آنهاست 

. دیدروی خود میی را پدید آورد که قدرت انبوه خلق روبهدو انسدا

مشترک  یبزرگ زندگ یهابرنامه انیکولهاس در م یمعمار نیبنابرا

مورد  یاشکال معمار ریس با استفاده از ساو سپ افتیرشد  یشهر

کولهاس  یشد. معمار بیاصالح و ترک نیاستفاده قرار گرفت. همچن

 ینیگزیو جا یغرب یشهرها بی: تخرکندیم تیرا روا یجالب یداستان

 اینکه برای کولهاس (.hybrid metropolis)یبیترک آنها با کالنشهر

های تکنیک شود که به دردِ بندی میای تقسیمگونهری بهتوسعه معما

، حتی اگر مفید برای بخورد سازیدهیِ کارِ ساختمانمختلفِ سازمان

مورد  نجای. آنچه در اها باشد، مرتبط به بحث ما نیستفهم این تکنیک

 سازیِ صنعتیِ اشتراکیرغم  یعکس آن است: عل قاًیتوجه است دق

ر تا چه اندازه خود شهکه کالن میکنیمشاهده م نجایدر ا د،یعوامل تول

ومعوج، در پیوند با پارادایم رفاه اما های متداوم اما کجبر الیه را

جهانِ مشترک است ، محصول  کیکالنشهر  .دهدترکیبی، سازمان می

 [ مشترک.3بلکه خواستنِ] ینه اراده عموم -همه است 
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ت پس شگامیباشد. کولهاس پ یخواهد امپراتور یکالنشهر م نیبنابرا

 یاتی، عملکالنشهر یم تبارشناسیِترسبا  یاست. و ی ضعیفسمیمدرن

اهد مهم خو اریبس یافتهبلوغ سمِیکه در پست مدرن کندیم ینیبشیرا پ

تر از عدی مولدتر و بخشندهی بُمثابهعد جهانی بهزشناسی بُباشد: 

 .یزندگ هایو با توجه به سبکحیث اقتصادی 

 یگریرف. برعکس، نقد دطیاست و نه ب ینه انفراد ،یاتیتالش ح نیا

ل، کند. به عنوان مثایبدل م یو آن را به جنبش واقع کندیم جادیا

 میکنیکه ما عناصر متفاوت و متضاد را در دانش شهر وارد م یهنگام

های میدان م،یدهیشهرها قرار مساز کالنوو آنها را موتور ساخت

. مثال مسازیهایی مشترک، میدیگری از زندگی و جنگیدن، میدان

اژه و نیاست. مطمئناً، ا ونیواسیمربوط به کالنشهرها و کلکت گر،ید

 دیجد یهانسل یآگاه ازاکنون منسوخ شده و  یستیالیسوس یِمیقد

 ویکار کلکت کیپروژه  نی. استین یمشکل نی. اما افراتر رفته است

 یک مشترک است. امر یسازمانده وشناختن  تیبلکه به رسم ستین

 یجمع یاز ابزارها ،یزندگ یهاخته شده از وفور سبکمشترک سا امر

ر د یزندگ مشترک انیاز همه ب شیو ب ،یزندگ دیارتباطات و بازتول

ذت در نسل دومِ کالنشهرها ل یکالنشهرها است. ما از زندگ یفضاها

 یِ زبان یهارزشا یو گسترش دهنده یهمکار ینندهی: آفرمیبریم

بوه خلقِ کالنشهرِ ان نجایل مولد است. انس کی نی: ایماد ریغ ایِرابطه

 است.  یو جمع نیتک
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ه بها احتمال وقوع کالنشهرِ انبوه خلق،  ستیمدرن-از پست یاریبس

ای گسترده مشترک و گونهبه ن،یو تک یجمع یفضا کیعنوان 

. کنندیدر شرف اختراع را رد م شهیو هم ای سوبژکتیو منطعفگونهبه

 سِ یکاسه ل ایدلقک  کیبه  لگریکه تحل دشویمخالفت ها باعث م نیا

 ییایپو ،یخارج اداقتص یهادهیما ا قتیشود. در حق لیقدرت تبد

 لیمبارزات و همه آنچه را که انبوه خلق تشک یهاچرخه ،یرمادیغ

ر پست مدرن است تا آنجا که د ورکیوی. نمیاکرده یابیباز دهد،یم

 را در نقد و همه مراحل مدرن شرکت کرده و به اصطالح آنها

است،  یبیترک جهی: نتاستتصورِ چیز دیگری به اتمام رساندهپیش

 از مبارزات و یو زمان یشکل مکان کیبه عنوان  ینشهرکال بیترک

 قدرت. کیزیکروفیاز م یطرح

 

 یجهان ی. کالنشهر و فضا۳

[ 4](Saskia Sassen )ساسن ایساسک ،یگریاز هر کس د شیو ب قبل

کالنشهرها را، نه تنها مانند کولهاس به عنوان به ما آموخت که همه 

 گورِیف کیبه عنوان  نیمتضاد، بلکه همچن یِو درون یبیتراکمِ ترک کی

. مینیبب یدر مرحله امپراتور یدار هیسرما یهمسان با ساختار کل

مراتب جهانی را در یافتگی سلسلهتثبیت کالنشهر

 ای از اشکال و اجرایِ یدر پیچیدگ ،نقاطش ینترشدهبندیصورت
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 ی عمومیِو برنامه تمایزات طبقاتی .کندیسازی مفرمان بیان و فردی

ی بین مرکز و حاشیه در ها بلکهتقسیم کار دیگر نه در بین ملت

جدالی  یهاها را به مثابه درسساسن آسمان خراش کالنشهر هستند.

که  یو کس دهدیآن است فرمان م یکه باال ی. کسندیبیمناپذیر شتیآ

سطح هستند،  نیترکه باال یافراد ی. در انزوابردیاست فرمان م ریدر ز

 نیرت نییکه پا یکه در افراد یارتباط با جهان نهفته است، در حال

کارکردهایِ و  یزندگ هایسطح هستند نقاط متحرک، سبک

اگر  ن،ی. بنابراشودیم افتی یشهرکالن بیترکیِ یافتهتجدید

امکانِ  یفضاها دیبا م،یمبارزه را به هم گره بزن یهارشته میخواهیم

 یهاها و اشکال اتصال و روشالتا کان میکن شیمایکالنشهر را پ

ها آسمان خراش کندیم شنهادی. ساسن پمیمشترک را کشف کن یزندگ

طور . همان زمان او بهمینگاه کن یرا به عنوان ساختار اتحاد امپراتور

 نییباال و پا کیبه عنوان  را هاآسمان خراشکند که ضمنی پیشنهاد می

و استثمار و  یروابط فرمانده نییو پا باال نیب ببینیم.کل  کیو نه 

 دارد.  انیامکان شورش جر نیبنابرا

 ستیآنتاگون یروهایاز ن یکه برخ یهنگام 90ساسن در دهه  نیمضام

حال موثر، ساختار کالنشهرها را به عنوان  نیو در ع یدشوار یبا کم

انداز شد.  نیبه شدت در اروپا طن دند،یشدن دیتناقضاتِ جهان نهیآ

نه، نظم  ایوجود داشته باشد  ییهاخواه آسمان خراش قت،یدر حق

 یعنیرا در کالنشهر برقرار کرد،  نییپا کیباال و  کیوباره د یجهان
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است.  افتهیگسترش  یاز استثمار که در افق جامعه شهر یارابطه

ها و روابط استثمار را نشان داد و حضور انبوه خلق را ساسن مکان

انبوه خلق  یماد یپراکنده یهاتیطرف فعال کیور کرد: در شعله

به  Blade Runnerهنگام  نی. در انفرما رگیوجود دارد و در طرف د

 !شودیم لیتبد یلیتخ-یداستان علم

 

 یخیتار یهاینیبشی. پ4

 یبرا ییهارا مکان یها و امپراتورکالنشهرِ آسمان خراش گر،ید یبرخ

 شیمشترک را آشکار کند و ب یهاتواند جنبه یکه م دانندیمبارزه م

شود.  یمقاومت و برانداز یها و روش هاتجسم سازمان زیاز هر چ

 هایسی: مبارزات پارکندیمثال فوراً به ذهن خطور م کینظر،  نیاز ا

در آن  رایبه خاطر سپرده شود ز دیمبارزات با نی. ا96-95 ندر زمستا

نه تنها توسط  یحمل و نقل عموم یسازیخصوص یزمان برنامه ها

کالنشهرها رد  مردم یبیبلکه توسط مبارزات ترک یکارگر یهاهیاتحاد

 تیتوانستند به شدت و اهم یمبارزات هرگز نم نیحال، ا نیشد. با ا

[، جنبش 5رهگذرِ مبارزات بدون کاغذها] زا نکهیخود برسند بدون ا

 میآنها را ترس یعبور و به نوع رهیو غ کارانی، جنبش بهاخانمانیب

 سطح نیکالنشهرها در باالتر یدگیچیبدان معناست که پ نیکنند. ا

 پس: و سکندیباز م یشهر یکل فقرا یرا برا یخود خطوط پرواز
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ی امپراطوری آن، با صدایِ آنتاگونیسم از خواب حتی گونه کالنشهر،

: شدیم ینیب شیتحوالت و تضادها در دهه هفتاد پ نی. اشودبیدار می

از  دیبزرگ خط مقدم تول ییِجاه. جابایتالیمتحده و ا االتی، ادر آلمان

به انبوه خلق. که هم از نظر  یبه کالنشهرها: از طبقه اجتماع کارخانه

 یمترق یروهایاز ن یاریتوسط بس یملو هم از نظر ع کیتئور

مهم  دار،یاسمِ شبِ پا کی "1شهر گیریِبازپس"شده بود.  یسازمانده

از خالل ابتکارات  مشابه ییهااسم شببود.  ایتالیو مداوم در ا

شهرهای کنندگان دیگر کالنیات تصرفتجربو  در آلمان 2شهروندی

 شرفتیپ نیساخته شد. کارگران کارخانه خود را در ااروپایی 

و احزاب جنبش طبقه کارگر آن  هاهیکه نظم اتحاد یدر حال تند،شناخ

حمل و نقل، اشغال گسترده  هیگرفتند. امتناع از پرداخت کرا دهیرا ناد

کارگران  تیوقتِ آزاد و امن یسازمانده یها، تصرف مناطق براخانه

 یادیز اریبود که با دقت بس ییهاپروژه ،یو مأموران مال سیدر برابر پل

شدند اما در واقع  دهینام "قرمز یهاگاهیپا"مناطق بعدا  نیانجام شد. ا

. نینچنیا ییهابودند تا مکان یافکار عموم یبرا یشهر یفضاها شتریب

ای توده: آنها تظاهرات مکان بودند فاقداوقات آنها به طور قاطع  یگاه

را اشغال  قلمروها و نیادیمرفت و می پیشدر حرکت بودند که 

خود  یشروع به بازساز یبیبا اتحاد عج کالنشهرها نی. بنابراکردیم

                                                           
1  Reclaim the city 
2 Bürger-Initiativen 
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 میدید نجایکالنشهرها. در ا یاهایکردند: کارگران کارخانه و پرولتار

 اتحاد چقدر قدرتمند است. نیکه ا

وجود  زین یگرید ینظر شیآزما کی ،یاسیتجارب س نی ااساسِ در

 یهانکه در دوره ج میدیرا د ییما کالنشهرها 70داشت. در آغاز دهه 

ها، توسط رغم تصاحب شدن توسط آسمان خراش یعل یساز

شدند.  جادیها ا وهیش نیتحقق ا ریکار و در مس یهاوهیتحوالت ش

 Quaderni del) جیمه ینال[ و دوستانش، ژور6]یآلبرتو مگناغ
Territorioیا( منتشر کردند که در هر شماره به شکل متقاعد کننده 

را  ابانیو هر خ ردیگیشهر را فرا م هیکه چگونه سرما دادندینشان م

عه . و سپس کارخانه به جامکندیم لیکاال تبد یدیتول انیجر کیبه 

شد که مشخص  نینامر کامال مشهود بود. همچ نی: اابدییگسترش م

 ست.داده ا رییرا کامالً تغ یمبارزه طبقات ،یشهر دیتصاحب تول نیا

 و جنگ سی.پل5

به  که کالنشهرها را فرا گرفت یدیروابط تول میتحول عظ 90دهه  در

 دیکرد. تجد یکربندیرا پ یدیو مرحله جد دیرس یحد کم کی

با  هایشی پیچیدگیهمهکالنشهر با  ایشهر  یِدار هیسرما بیترک

 سیوید کیظاهر شد. ما یدر امپراتور روهایروابطِ ن دِیجد یربندکیپ

 یمشخصه یهادهیمناسب از پد یریبود که تصو یکس نی[ اول7]

 کالنشهرِ پست مدرن ارائه داد.
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تواند به میی مناطقی که فقیر نتعیین محدوده جهت وارهاید استحکامِ

 نیزم چارگانیب که گتو فضاهایِ؛ به تعریفِ ن دسترسی پیدا کندآ

ا رجایی و کنترل که نظم جابه خطوط ، بهدر آن جمع شوند توانندیم

 جهت جلوگیری از گرایانهتحلیل و کردار محافظتبه دارد، نگه می

 ادبیاتِ امروزه، در  هایِ احتمالی در چرخه:نفوذ دشمن و وقفه

اشاره  یجهان سیجنگ و پل میان تداومبه که  یهنگام ،یامپراتور

مداوم و همگن  یهاکینکته که تکن نیما اغلب از گفتن ا شود،یم

 .میشویدر کالنشهر اختراع شده اند، غافل م سیجنگ و پل

 فِ یتیسپوزید م،ییبهتر است بگو ای، اسم شب کی "تحمل صفر"

و در برابر  رد،یگیرا فرا م یاست که تمام اقشار اجتماع گریمحافظت

 ای. رنگ پوست و نژاد، ورزدیسرسخت و مطرود پایداری مافراد 

به نوبه خود، عناصر  ،یاختالف طبقات ایآداب و رسوم  ،یلباس مذهب

. شوندیسرکوبگر در کالن شهرها محسوب م یبند هکننده منطق نییتع

ساخته شده است. همانطور که  هافیتیسپوزید نیکالنشهر بر اساس ا

فاع ساختمانها و عرض و ارت ،یی: ابعاد فضامین گفتدر مورد کار ساسِ

ممکن است هر  نیکامالً تابع منطق کنترل هستند. ا یعموم یفضاها

 ییباال اریمسکن، سود بس یهیکه سرما ییرخ دهد. در فضاها ییجا

به  یشهر نیسنگ یندهایاعمال فرآ قیتا بتواند از طر کندیم نییرا تع

شود. چشم انداز کالنشهرها توسط  لیتبد میابزار کنترل مستق

که  یخطر شیپوشانده شده و با نما یکیکنترل الکترون یهاهشبک
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. دهدیم ادامهبه راه خود  کنند،یم یکوپترها طراح یو هل هاونیزیتلو

کنترل خودکار،  یدر هر شهر شاهد آن دسته ابزارها یبه زود

بود که ارتش  میخواه سیپل یهاخلبان خودکار و کلون یماهایهواپ

. به کندیها استفاده مقاعده در جنگ کیدر حال حاضر به عنوان 

کنترل  یماهایها و مناطق قرمز با توجه به منطق هواپمحوطه یزود

را  ییهوا یاشکال کنترل جهان دیبا یشهر یزیر: برنامهشودیم جادیا

 تیتوسعه فضاها و جامعه اولو یکرده و آنها را بر آزاد یسازیداخل

را که هنوز محدود  ییوندهاسخنان، ما ر نیدهد. واضح است که با ا

، تشدید از توسعه کالنشهرها هستند یبخش انگریهستند و فقط نما

ی جنگ، ظرفیت وسیعی که اینجا برای چنان که در نظریهکنیم. هممی

های مکفی تولید گسترش خشونت از طرفِ قدرت وجود دارد، پاسخ

د در برابر : شبحِ داووشودکند، چیزی که عدم تقارن کامل نامیده میمی

در شهر،  "تحمل صفر" یزیجالوت. به طور مشابه، برنامه ر تِیواقع

. شبکه کالنشهر به طور کندیم جادیاز مقاومت را ا یدیاشکال جد

مقاومت  یهااوقات توسط شبکه یو گاه شودیممداوم مختل 

 . گرددیواژگون م

هایی از ی کالنشهرها، رگهدارانهبندی مجدد سرمایهترکیب

د. در واقع برای کنبندی مجدد انبوه خلق را ایجاد میکیبتر

های فرافردیِ شهروندی تشخیص داده شده و نشدن باید طرحکنترل

حتی ساخته شوند. تمام جامعه شناسی شهری، از مکتب شیکاگو تا 
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کنند که در چارچوبی از فردگراییِ افراطی، روزگار ما، تصدیق می

ابعاد فرا فردی را درنظر داشته باشند،  های تفسیر بایدمفاهیم و طرح

بایست های مرتبط با اجتماع. تحلیل میی مفاهیم و طرحتقریباً همه

به بسط این اشکالِ زندگی بپردازد. به این معنا که چگونه 

های معینی از حرکات انبوه خلق و فضاهای محدودی در سازیمحلی

سکونت و درآمد شوند. تعینات مکانی و زمانیِ کالنشهر کشف می

کنند و رفتارهای جمعیت ها را طراحی می)مصرف( حدفاصل ناحیه

جنگ به عنوان مشروعیت نظم و پلیس به عنوان دهند. را نشان می

ابزار نظم: این قدرتها که به عنوان قانون گذاران اصلی کالن شهرها 

گیرند، شوند و جای شهروندان و جنبش ها را میمحسوب می

ی ادراک پایدار بمانند. و دوباره، تحلیل کالنشهر به مسئلهتوانند نمی

گردد. بحران ی حاصل از همکاریِ کار غیرمادی برمیارزش افزوده

 .کالنشهرها خیلی بیشتر پیش خواهد رفت

  

 ی. ساخت اعتصاب کالنشهر6

 لیدر سو "یساعته عموم 24اعتصاب " یبه من گفتند که وقت آنها

در همه مناطق  ییهاشب به بعد، گروه مهیز نآغاز شد، در طول شب، ا

به  لیها تبدراه نیشدند که همه راه ها را مسدود کردند و ا لیتشک

]مسدود کردن راه نیشهر شد. ا یمبارزه یارتباط اضطرار یمجراها
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در کالن شهر که بعد از  یعموم جیبس کیکنار  درروز کامل  کیها[ 

مثال  کی نجایدامه داشت. در اظهر در تظاهرات گسترده متمرکز شد، ا

 ،یوجود دارد: در اعتصاب شهر یاعتصاب عموم تیریخوب از مد

با هم  یمختلف کارگران اجتماع یساعت از روز، بخشها 24در طول 

 یاسیجنبش قدرتمند س نیا رسدیحال، به نظر م نیکردند. با ا دارید

 میروتر بقیعم دی. ما باستین یکاف "یاعتصاب عموم" فیتوص یبرا

مجددِ هر لحظه مبارزه  یبند بیترک ایو به طور خاص هر مقطع و / 

 هیتجز ابد،ی انیجر یاعتصاب اجتماع کیدر ساخت  تواندیرا که م

را  شهرهااعتصاب کالن رایز م؟یزنیحرف را م نی. چرا امیکن لیو تحل

. میدانیمجدد انبوه خلق در کالن شهرها م بیاز ترک یشکل خاص

 نی: استیشدنِ اعتصاب طبقه کارگر ن یهر، اجتماعاعتصاب کالنش

که چگونه و در چه  میدانیاست. ما نم ضد قدرتاز  یدیشکل جد

 یاست که جامعه شناس نیا میدانی. آنچه ما مکندیکار م یزمان و مکان

مختلف  یکه بخشها یاز موارد یکیرا  یاعتصاب شهر گرا،کارکرد

گرد هم  یدار هیترل سرماکار را تحت کن یاجتماع بیترک دیتجد

و  یدگیو درهم تن یریمحسوب نخواهد کرد. برخورد، درگ آورد،یم

 توانیرا نم یاقشار مختلف انبوه خلقِ شهر یحرکت رو به جلو

قدرت دانست.  یهارکتمبارزه( ح قیاز ساختِ )از طر ریغ یزیچ

ما پاسخ  یجنبش قادر به گسترش قدرت است؟ برا نیچگونه ا

کالنشهرها مسئله  یهاندارد. شورش یکاخ زمستان به یااشاره

از  یدی: آنها اشکال جدکنندیشهردار را مطرح نم ینیگزیجا
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. کنندیم انیکنترل را ب یاز برنامه ها ریغ ییو طرح ها یدموکراس

 شهر است. بازبنیادکردن شهیشورش کالنشهرها هم

 

 کالن شهر ی. بازساز7

 «زیآم انیهذ»خود پروژه  یبه خود دیبا «یاعتصاب عموم»رو  نیا از

امر  افتنِیمستلزم  نیکالنشهرها را در بر داشته باشد.  ا یبازساز

 میدار گوریاست. ما دو ف شهریکالن هایِتمجاور مشترک و ساختِ

جامعه  دیشد یهیپروژه است، آنها در حاش نیکه کامالً نشان دهنده ا

 قرار دارند: آتش نشان و مهاجر.

است: متوسل شدن  تیامر مشترک به عنوان امن انگرینشان نما آتش

تصورات  در سازندهیک همه]به او[ در صورت خطر و به عنوان 

رنگ و رو دادن به  یکه برا یمشترک کودکان. و مهاجر به مثابه فرد

[ یالزم است. آتش نشان]برا یهمبستگ یمعن نیکالنشهرها و همچن

؛ و مهاجر است ی[ ناامنی]براناست. آتش نشا دیخطر است، مهاجر ام

به کالنشهر فکر  یخواهد آمد. وقت ندهیاست که در آ یزیهمان چ

که]حاصل[  میکنیتصور م یکیزیجامعه ف کیآن را به عنوان  م،یکنیم

بهتر از کالنشهر نشان  زیچ چیاست. ه یجامعه فرهنگ دیثروت و تول

در  دیتول و یاز بوم شناس یقیتلف دار،یتوسعه پا کی یدهنده طراح

از  یامجموعه ینیامروز، ما سنگ .ستین یاسیس ستیز یچارچوب
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را بر دوش  یدموکراس الیناکارآمد و ناتوانِ سوس یِمیقد یهاطرح

 دیبازتول توانندیم یکه براساس آن کالنشهرها فقط در صورت م،یدار

 میکن فیرا در آن تعر یاجتماع معطوف به ایمنی هایِارزش شوند که 

 یدارهیه سرماتوسع مخربِ راتیتأث و یا حتی ترمیم رییتغباعث  تا

فاسد در حال مذاکره درباره  یهاهیو اتحاد استمدارانیشود. و س یمال

 میکنی[ ما فکر مکهیهستند. ]درحال معطوف به ایمنیهای ارزش نیا

اگر شهر از  یو مملو است، حت ییمنبع استثنا کیکه کالنشهر 

 لیها و هرج و مرج تشک، پادگانمدآدرهای غیررسمی کمگاهسکونت

تا  نیقدرت مسلط )از زم کیط نظم، که توس یهاطرحشده باشد. نه 

 یشده است، و نه ساختارها می( ترسسیجنگ و پل قیآسمان از طر

شهر توانند به کالنی( نمرهیو غ هایرسازیها، زکننده )سرکوب یخنث

 یِ است. آزاد زادآشوند. کالنشهر  لیآن تحم یو درون بافِت اجتماع

که روز به  ودشیحاصل م یایبازسازکالنشهر از رهگذرِ ساختن و 

چارچوب  نیدر ا "یاعتصاب عموم". و دهدیروز در خود انجام م

آشکار کردنِ  ای یتجل مییبهتر است بگو ایامتداد  نیواقع شده است. ا

 لیکه در عمق شهر زنده است. احتماالً در سو ستیزیآن چ

 یبود که در کل روزِ کار یگریکشف آن جامعه د "یاعتصاب عموم"

 کرد. یدگدر کالن شهر زن

نه:  ایرفته است  شیروال پ نیاوضاع واقعاً به هم ایکه آ میدان ینم ما

اعتصاب "است که  نیا میکن دیتأک میخواه یحال، آنچه م نیبا ا
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کالنشهرها است: ساختار  یِدر زندگ کالیکاوشِ راد ینوع "یعموم

 آن. یاشتراک-یدیتول

 

 ای است از:متن فوق ترجمه

online.org/t/metropolis.htm-https://www.generation 

 

 ها:پانوشت 

که در سال  شودیاطالق م یایبه مجموعه اعتراضات کارگر -1

 نیا نیترخود کرد. از شاخص ریرا درگ ایتالیسرتاسر ا 2002

افت کاران راه آهن در توان به اعتصاب گسترده نظ یاعتراضات م

 40اشاره کرد که در واکنش به خبر کاهش  ایتالیا یاز شهر ها یاریبس

کردند  لیکارگر، کار را تعط 5000 لیحقوقشان در کنارِ تعد یدرصد

 نیا النیشهر ها همچون م یبردند. در برخ شیپ یآن را به کند ای

 یم نیمچن. و هدیکش یتیامن یروهایبا ن میمستق یریاعتصابات به درگ

اشاره  اتیف یساز لیکارگران شرکت اتومب یتوان به اعتصاب عموم

 یها یریها کشاند و درگ ابانیکارگر را به خ 15000 النیکرد که در م

 رخ داد. زین یاگسترده

https://www.generation-online.org/t/metropolis.htm
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به خصوص درمورد  شیهادهیکه ا یمعمار مطرح هلند -2

را  او یاریاست. بس زینگرانه و بحث برانگ ندهیکالنشهر به شدت آ

همچنان  Delirious New York. کتاب دانندیمدرن م یمعمار امبریپ

ساختمان  نی. و همچنکندیم جادیرا حول کالنشهر ا یادیز یبحث ها

 یاشهیماندگارِ ش زیاعجاب انگ یکه امضا اتلیس یکتابخانه مرکز

 اوست.

البداهه داللت  یف یقیبر موس یبه طور کل aleatoricواژه  -3

 نکهیرا مد نظر دارد که با وجود ا یخواستِ مشترک ینگر نجایدارد. ا

به امر  افتنین لیاست اما تکثر و تقل یامر اجتماع یاست و صدا نیتک

 .کندیخود را حفظ م یشدت و هماهنگ نیواحد و همچن

 قاتیکه تحق ییکایآمر-یجامعه شناس و اقتصاد دان هلند -4

 یشهرها یتیراملدر مسئله شهر و به خصوص اجتماع ف یاگسترده

 انجام داده است. یامروز

 شود. یاطالق م یرقانونیاست که به مهاجران غ یعبارت  -5

مکتب  انگذاریو بن ییایتالیا یشهر زیمعمار و برنامه ر -6

 یمعاصر برا کردیرو کی ییگرا نیاست. مکتب سرزم ییگرا نیسرزم

وم است. توسط آنها مفه یاو منطقه یشهر یو طراح یزیبرنامه ر

به  یو توسعه جهان یطیمح ستیز یداریپا دگاهید دار،یتوسعه پا

 یفیو روزافزون توسعه ک مهممکتب بر نقش  نیشد. ا دهیچالش کش
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و  نییرا تب "یمحل داریتوسعه خود پا"تمرکز کرده و مفهوم  یمحل

کردند.  یمعرف یتوسعه جهان یبرا ینیگزیگسترش دادند و آن را جا

که با توجه به  کندیهدف را دنبال م نیا ییگرا نیسرزم کردیرو

راث یو م تیبا هو یرابطه انعکاس کی،  "از مکان یآگاه" تیاولو

 جادیا داریپا ندهیآ کی یبرا کیاستراتژ یدهایبه عنوان کل ،یمحل

 فیشده است، تعر رفتهیمکتب پذ نیکه توسط ا "راثیم"شود. 

مشخص  شیهارا با مردم و مکان "قلمرو"است که هر  یاگسترده

 ،یدانش محل ،یشهر یها یژگیچشم انداز، و ط،یو شامل مح کندیم

منحصر به فرد خود به عنوان  تیدر شخص یدست عیفرهنگ و صنا

 موجود زنده است. کی

و مورخ  یپرداز شهر هی، نظر یاسی، فعال س سندهینو -7

درباره قدرت و طبقه  قاتشیبه خاطر تحق شتریب یاست. و ییکایآمر

 شهرت دارد. یجنوب یایفرنیدر زادگاهش کال یاجتماع
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