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ی ما شاید بتوان بخشی از اهمیت آنتونیو نگری برای زمانه مترجم: یمقدمه 
دهد، دانست. برای نگری هایی که از مفاهیم گذشته ارائه میرا در بازتعریف

ای که در گذشته مردم، توده، طبقه، پرولتاریا، کارخانه، کار و ادغام دیگر معانی
 اند را ندارند.داشته

از تعاریف سابق سه مفهوم  کارخانه،  آنتونیو نگری گذاری اساسی ،در متن  
مکانی خارج از  یگیرد. گذار از کارخانه به مثابهکار و ادغام را  در پیش می

اجتماعی که تولید  یشهر که امر تولید مادی را برعهده دارد، به سمت کارخانه
گیری کار غیرمادی و فکری مسیری کند؛ شکلدر کل جامعه گسترده می را

گیری انبوه خلق و تمایز آن از مردم، توده و پرولتاریای است که موجب شکل
شود. این گذار فهم ما را از مقاومت، شورش و انقالب نیز دگرگون صنعتی می

 کند.  می

سرانجام، باید انبوه خلق را از طبقه کارگر هم متمایز بدانیم. مفهوم »
ی مفهومی مستثناکننده به کار رفته است عموال به منزلهطبقه کارگر م

نیاز از کار کردن برای امرار معاش که نه تنها کارگران را از مالکان بی
کنند نیز جدا کند، بلکه طبقه کارگر را از دیگرانی که کار میمتمایز می

سازد. این مفهوم در کاربرد محدودش صرفا برای اشاره به کارگران می
های و جدا کردن آنها از کارگران کشاورزی، خدمات و بخش صنعتی

ترین کاربرد، مفهوم طبقه کارگر به است. در وسیع دیگر به کار رفته
تمام کارگران مزدبگیر اطالق شده است و آنان را از فقیران، کارگران 
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سازد. گیرند،جدا میخانگی بدون مزد و همه کسانی که دستمزد نمی
لق یک مفهوم فراگیر و باز است. این مفهوم به عکس، انبوه خ

خواهد اهمیت تغییراتی را نشان دهد که اخیرا در اقتصاد جهانی می
اند: از یک سو طبقه کارگر صنعتی دیگر در اقتصاد جهانی رخ داده

نش هژمونیک ندارد، اگرچه تعداد کارگران صنعتی در سراسر جهان 
نباید تولید را صرفا از  کاهش نیافته است؛ و از سوی دیگر، امروز

نه فقط تولید کاالی مادی، بلکه  –لحاظ اقتصادی مدنظر قرار دهیم 
همچنین تولید ارتباطات، مناسبات و اشکال زندگی. بنابراین انبوه 

های گوناگون تولید اجتماعی تشکیل خلق به طور بالقوه از تمام پیکره
 «شده است.

امپراتوری، آنتونیو نگری ) انبوه خلق؛ جنگ و دموکراسی در عصر  
، صفحه 87زاده، نشر نی، چاپ و مایکل هارت، ترجمه رضا نجف

21  ) 

 

 کارخانه

رسد که کسی درک کند که رفتن به کارخانه برای نسل امروزه سخت به نظر می
من و به طور خاص برای من چقدر مهم بود. اینکه قبل از سحر بیدار شوید تا 

های بزرگ فلزی یا در بیرون از کارخانه ساعت پنج و نیم صبح خود را
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های های شیمیایی، نساجی یا خودروسازی آماده کنید؛ کارخانهکارخانه
فوردیستی با کارهایی که از ساعت شش شروع شده و تمام روز ادامه پیدا 

کنند. ما سعی کردیم مشکالت مردم آنجا را با استفاده از روش مارکسیسم می
نیم چگونه سود در قالِب اصطالحاِت ابژکتیو اقتصادی، ارتدکس بفهمیم تا ببی

ین کشی در قالِب اصطالحاِت سوبژکتیو، از سوی دیگر، تعیاز یک سو، و بهره
شوند. با ربط این دو فرایند، ما این نکته را دریافتیم که مکانیسم تولید می

ی  یک اعتصاب یا دست کشیدن از کار، که عنصری داری به وسیلهسرمایه
 تواند مختل شود. ساسی در حیات مولد کارخانه و به طور کلی تولید بود، میا

ما اعتصابات کارگری، مبارزات سهمگین و  1973شصت تا  یدر طول دهه
اعتصاباتی توسط هزاران کارگر را سازماندهی کردیم. با این اقدامات ما 

ی استثمار و در نتیجه توسعه را به بحران انداختیم. پاسخ دارانهسازوکار سرمایه
داری به این اقدمات ما به شدت خشن و روشن بود. سرکوب شدید سرمایه

ترین متخاصم ترین افراد و تعطیلیارگران در قالب تعلیق، اخراج رادیکالک
ها رخ داد. با این حال، در همان زمان، سرمایه در حال تصاحب کارخانه

بیان شده در مبارزات بود و به این ترتیب عنصری را که آن را  1شخالقیت و هو
 کشاند، در خود مستحیل کرد. به بحران می

ای و های ایتالیا از نظر اتحادیهبه بعد، مبارزات در کارخانه 1963از سال  
های سیاسی دارای شدت و سرسختی  بی نظیری بود. در اوایل دهه هفتاد، گروه

                                                           
1 Intelligence 
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ثر ؤ، از ظرفیتی م2lotta continuaو  1potere operaioخارج از پارلمان 
بودند. در ی کارگر ایتالیا به اعتصاب عمومی برخوردار برای فراخواندن طبقه

ای را انجام داد العاده هوشمندانهمواجهه با این وضعیت، سرمایه عملیات فوق
شده، بود همراه با تصدیق ی فوردیستی، تایلوریزهکردِن کارخانهکه شامل اوراق

تواند به طور کلی به جامعه گسترش یابد. تا آن این امر که ظرفیت تولیدی می
کاره بود از جامعه به عنوان که رئیس در آن همهزمان، کارخانه به عنوان مکانی 

ی گذاراز سرمایهچنین همکارگر و  یمحلی برای گردش کاال و بازتولید طبقه
ای که ظرفیت در آموزش جدا شده بود. به دنبال خیزش مبارزه به نام دولت

تولیدی شرکت بزرگ فوردیستی را مسدود کرد، سرمایه با مولد ساختن خود 
به عبارت دیگر، با نهایتًا تصدیق قدرت تولید اجتماعی، واکنش  جامعه، یا
 نشان داد. 

نامیم. یک می 3ی اجتماعیاین خاستگاه چیزی است که ما آن را کارخانه
فرانسه اهمیت داشت  1968ایتالیا، که شاید کمتر از  68مفهوم اساسی در می 

ی ود و کل جامعهاما با این وجود ده سال به طول انجامید. شورش سهمگین ب

                                                           
 1973تا  1967های های رادیکال ایتالیا بودند که بین سالچپیا قدرت کارگران گروهی از  1

بعدی جنبش  یکردند. این گروه بخشی از جنبش ورکریست بود که منجر به توسعهفعالیت می
 م. –اتونومیستی شد 

توسط انشعابی در جنبش کارگری  1969یک سازمان پارلمانی چپ در ایتالیا که در پاییز  2
هایی مانند ها و کارخانهاسیس شد که فعالیت های مبارزاتی را در دانشگاهدانشجویی شهر تورین ت

 م. –فیات آغاز کرده بود 
3 social factory 
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زمانی پایان یافت که بسیاری  1979آوریل  5ایتالیا را زیر و رو کرد. سرانجام در 
دستگیر شدند و با رفرِم قانونی و تشکیل  1Autonomia operaiaاز اعضای 

 ای علیه ما صورت گرفت. های ویژه، سرکوب خشن و ددمنشانهدادگاه

ای ی تولید کارخانهارت از صدور شیوهی اجتماعی عبنظر، کارخانهاز این نقطه
سیاسی ی اجتماعی بر مبناِی قسمی تعریف زیستبه جامعه نیست. کارخانه

است؛ تعریفی که مطابِق آن همه کسانی که به ِی اجتماعی قرار گرفتهاز سویه
دار تا کارگر کارخانه، همه کسانی که آموزش کنند؛ از زن خانهنحوی کار می

ی کسانی که شی که درواقع براِی تولید اجتماعی است، تا همهبینند، آموزمی
کنند، بخشی از خدمات ضروری مورد نیاز این تولید اجتماعی را تضمین می

ی اجتماعی هستند. آنچه برای ما تری به نام کارخانهسازوکار وسیع
انگیز بود درک همه اینها از طریق پویایی خویش بود؛ یعنی درک شگفت

کشی از طریق ارتباطات از ارتباطات اجتماعِی گرفتاِر بهره ایمجموعه
 اجتماعی ایجاد شده در مبارزه.

 

 

 

                                                           
 potere operaioگرایانه ایتالیا که در کنار های چپگروه کارگران اتونومیست که از دیگر جنبش 1

 م. –گیری جنبش اتونومیست ایفا کرد نقشی مهم در شکل lotta continuaو 
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 کار

توان کار زندگی است. کار امکان بازتولید خود است، و به همین دلیل، نمی
ست، مفهوم کار را از مفهوم زندگی متمایز کرد. آنچه در پِی تمایز کار و زندگی

کشی. با این حال کار و زندگی اساسًا یک بهرهسیستم قدرت است؛ سیستم 
ی کار و ی زندگی، یک نظریهچیز هستند. مارکسیسم بدون شک یک نظریه

توان داری نیز دقیقًا همینطور. در واقع میکشی است. سرمایهی بهرهیک نظریه
بزرگی هستند که  نمانده این روزها، کارگزاراهای باقیادعا کرد تنها مارکسیست

کنند. تصادفی نیست که وال استریت و بازارهای سهام جهان فعالیت میدر 
های سهام کاهش یابد، ارزشوقتی سطح استخدام درایاالت متحده افزایش می

یابد. هرچه تعداد افراد بیکار کمتر باشد )به عبارت دیگر، ذخایر نیروی کار می
 ر است.موجود در بازار کمتر باشد(، خطر افزایش ارزش سهام بیشت

البته کار همیشه شکل یکسانی نداشته است. اولین نمونه از کار را در دورانی 
بود، کار انسانی که با  1کنیم. این کار سنتورکه بشر تابع طبیعت بود پیدا می

ای ارگانیک با آن داشت. این شکل از کار، کار طبیعت آمیخته بود و رابطه
ای را رزی است. پس از آن ما دورهدهقانی قبل از اختراعات فناوری در کشاو

ی یک سازنده بود. این برهه را ی مردم با طبیعت رابطهداریم که در آن رابطه

                                                           
ی انسان از اساطیر یونان که موجودی است نیمی انسان و نیمی اسب، با سر و دو دست و باالتنه 1

 م. –شود ی اسب، که قسمت انسانی از گردن اسب شروع میتنهو پایین
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توصیف کرد؛ اصطالِح بوبیلوس،  1ی سراسر انسانتوان به عنوان برههمی
نویسد و این دوره را به ی فرانسوِی عهد رنسانس که به زبان التین مینویسنده

سازد و خود را با آن کند که در آن انسان طبیعت را میتعریف می ایعنوان دوره
 ست.ی دوم، بنیادیدهد. کار در این مرحلهمطابقت می

یابیم که در آن انسان جای طبیعت سرانجام، اکنون خود را با شکل سوم کار می
ایم؛ ماشینی که ما بخشی از آن را گرفته است. ما وارد عصر انسان ماشینی شده

راستی برساخت دهیم. در این جا، کار بهبه عنوان تفکر عام تشکیل می را
انگیز کار گردد. این دقیقًا موضوع شگفتشود؛ به قدرت مؤسس بدل میمی

توانیم جهان را بسازیم؛ واقعیتی که ما است؛ واقعیتی که در آن به راستی می
حرکت کنیم و این  توانیم در قلمرو زمان، زمان ابدی، وجود داشته باشیم ومی

ساز امکان اساس ماتریالیسم انتقادی حقیقی است. قدرت آفرینش ما زمینه
داری، به عنوان نظمی غیرطبیعی، برقرارکردن نظمی دیگر به جای سرمایه

شود که اساسًا به عصر وساطِت طبیعت، به عصر سراسر انسان، متصل می
 است.

ایم، دیگر نیازی به ا کشف کردهامروزه تا آنجا که ابزارهای درون مغزمان ر
است درپیش گرفته شده دارتدارکات یا افزایش مزدی نداریم که توسط سرمایه

خواهد کار کند اما ابزار داری است. وقتی شخصی میی سرمایهو دقیقًا شالوده

                                                           
ام که دربرابِر کار سنتور ) نیمی انسان نیمی گرفته« سراسر انسان»را معادل  Man-Manدر اینجا  1

 حیوان ( است. م
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گازانبرها، ماشین  دنآورها، فراهمآن یدار پیشنهاد عرضهالزم را ندارد، سرمایه
آالت افزایش دار مزد کارگران را در قالب ماشیندهد. سرمایهرا میو وغیره 

دهد و کارگر این افزایش مزد را در قالب کار، یعنی در قالب تولید می
کند. این فرمول امروزه دیگر اعتباری ندارد. در اشکال جدید بازپرداخت می

اِی کار، چنین افزایش مزدی دیگر همیشه ضروری نیست. این دستمزدها ج
شود. کار طور موثری جایگزین سرمایه ثابت میاند؛ مغز بهخود را به مغز داده

شود، آمده پشتیبانی می پیوتر به عنوان یک عضو مصنوعیفکری، که توسط کام
ساز و حیاتی را تأسیس کند. و این موضوع خوبی است تا عنصِر سرنوشت

ست؛ مسئله است که باید اتفاق بیفتد، چراکه مسئله سلول خاکستری
 ست. فکری

 

 تفکر عام

های ی گروندریسه، نوشته شده بین سالگویانهمارکس در برخی صفحات پیش
ی فکری ی ثابت به سرمایهی سرمایهونی فزاینده، امکان دگرگ1959تا  1958

را تشخیص داده است. قدرت علم و همکارِی فکری به عنوان عنصر اساسی 
کشی و سود مطرح در تعریف تولید، و درنتیجه، در تعریف ارزش، بهره

 1سازِی دانیم که گرایش منسجم و برگشت ناپذیری در فکریشود. امروزه میمی

                                                           
1 intellectualization 
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آمده است. این گرایش ما را به سمت قسمی ظرفیت تولیدی  کامل کار به وجود
ای را نه تنها براساس کمیت، بلکه براساس های حاشیهدهد که سودسوق می

ی ابداِع فکری قسمی ُفرم تولید متمرکز بر ماشین مثابهکند که بهکیفیتی خلق می
گیرد. می ای از محتواِی فکرِی واالِی ابداع نشئتگردد. ارزش حاشیهفهم می

است که  دارانهکشِی سرمایهبنابراین تفکر عام در زباِن مارکس تعریفی از بهره
توان گفت که سرمایه، فکری یا ی عمل درآمده است. امروزه میبه مرحله

گذاری. دارانه و مؤثر کِل فراینِد ارزششناختی شده است؛ ارزش جانب
نبوده است، کار مادی و زنده  توان گفت به حدی که تاکنون به این اندازهمی

شان برای تولید چیزها با دست( در حال )اعماِل کالسیک کارگران و ظرفیت
ای که شدن با کار غیرمادی است؛ یعنی با ابزارهاِی الکترونیکیجایگزین

کنند. این فرایند توسط طرد، ی مولد، را به تولید بدل میی به ابداع، ارادهاراده
گیرد. ما انسانی صورت می و ظرفیت سرگذاشتن فعالیتتنادیده گیری و پش

با دو پدیدار بسیار روشن سروکار داریم. از یک سو، تبدیل مغز به ابزار؛ مغز به 
شود و از سوی دیگر، سالح، به ماشینی بنیادی برای انجاِم تولید تبدیل می

عضوهای ای در حال تبدیل شدن به هایی که به شکل فزایندهی ماشینپدیده
 مصنوعی انسان هستند. 

را نه برای توانیم چگونگی استفاده از مفهوم تفکر عام در این نقطه، ما می
داری بلکه برای ایجاد خرابکاری و مبارزه با این توسعه مورد سرمایهی توسعه

ای را توان قسمی تفکر تودهتوجه قرار دهیم. ما باید از خود بپرسیم که آیا می
داری به کرد که بتواند با چنان قدرتی از تفکر عام سرمایهتصور یا فرض 
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آالت مواجه شد؟ و تا کجا ی کارگر با مالکان ماشینمخالفت بپردازد که طبقه
کنند خودشان را ای که تفکر عام جدید پرولتاریا را تأسیس میهاِی زبانیپدیده

ند؟ به عبارتی کنست، آزاد میداریاز کاربستی که محصوِل تفکر عام سرمایه
ها چیست. اینها کننده درون این زبانما باید دریابیم که عنصر جدا

آید. از یک سو، برگردان ی تفکر عام برمیهایی است که از مسئلهموضوع
بنیاد به سیستم همیاری و ارتباطات فکری ماشین بالواسطه و مستقیم سیستم

ی امکان آغاز توسعه را داریم، و از سوی دیگر، درون این همیاری فکر
مسیرهای آلترناتیو دانش و فهم به عنوان نقاط شکسِت خودساالرِی 

 داری.سرمایه

 

 ادغام

است. اصطالحی مارکسی است که ارتباط بین  1ادغام مفهومی بدترکیب
کند. با وجود این، اهمیت دارد که میان این دو سرمایه و جامعه را توصیف می

معینی از تولید  یو واقعی. در برهه صورییم: نوع از ادغام تمایز قائل شو
سرمایه داری، اشکال تولیدی که هیچ ارتباطی با سرمایه نداشتند ) انواع 

ها بودند؛ آنادغام شدهتولیدات کشاورزی، ماهیگیری یا صنعت مانوفاکتور( 
بودند زمانی که دارِی اولیه جسمیت یافته و بازشناسی شدهبا هژمونی سرمایه

                                                           
1 Ugly concept 
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ها، شروع به های بزرگ، نخست نساجی و سپس اتوموبیلکارخانه ساختار
شناخته  ادغام صوری. این نوع از ادغام به عنوان ساماندهی به کل جامعه کردند

مولد مختلفی های شود. این جنبه صوری سرمایه است که شامل فعالیتمی
 گردد.می

است. در اینجا بدون محدودیت ی هژمونی سرمایه ادغام واقعیاز طرف دیگر، 
داری در هر فضایی از جامعه مداخله و آن را اشغال شکل تولید سرمایه

است. خود جامعه به کارخانه تبدیل شده است. به اصطالح دیوارهای کرده
مرکزی فرو ریخته است و کل جامعه مورد هجوم هژمونی رژیم  یکارخانه

 ست. این ادغام، دقیقاً کارخانه و در نتیجه رژیم انضباطی عمومی قرار گرفته ا
داری ادغام واقعی جامعه توسط سرمایه است. جامعه از طریق توسعه سرمایه

است. این وضعیتی است که ما از اوایل ای انضباطی پیکربندی شدهبه شیوه
 ایم. قرن بیستم در آن قرار گرفته

یک تاریخ مهم از نظر شورش دانشجویی یا ظهور  صرفاً  68از این منظر، می 
چنین هم بلکه ؛امیال فکری یا اخالقی جدید در طبقات متوسط جامعه نیست

داری بر جامعه. به سرمایه یحقق سلطهست از داللتی بسیار مهم: تایدقیقه
 یحداین ادغام نمایان شد؛  حد 68ادغام واقعی. با می تحقِق عبارتی دیگر، 

ون فرآیند تسلط کانبدل به که در آن نیروی کار فکری، مجبور شد خود را 
تفکر عام  است که ادغام واقعی به هژمونِی  ایدقیقهسرمایه بر جامعه کند. این 
ای صحبت کنیم که در آن توانیم از ظهور جامعهترجمه شد. در نتیجه، می
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، موقعیت مرکزی را به فکرینظر زبانی، نوآورانه از نقطه هاِی ارزشارتباطات و 
گفتمان شکل از آشکار است که این  کهحالیخود اختصاص دادند. در

ها و ست که در قالب مثالایآورندهازحد هجومبیش هاِی تعمیم یدربردارنده
که با توجه به  و هر تعداد مخالفتی شوندگون پیش کشیده میی مدلهاایده
عنوان یک را به شود که چارچوبای با آن رفتار میگونهآورد، بهها سربرمیاین
 ندازد. بیان را از اعتبار آکند نه آنکه یغنی م کل

سرانجام، در اینجا الزم است آخرین مشکل در مورد ادغام را مطرح کنم: 
. درون ادغام، مقاومت، 1مقاومت، شورش و انقالب با ادغامارتباط بین  

؟ آنها بر همه چیز و هیچ چیز داللت دارند. شورش و انقالب چه معنایی دارد
داری در فرآیند سرمایه ی متفکرهر سوژه ادغام به منتهاالیه احاطه براین که 

دهد که رسد که این امر نشان میرسیده است، واقعیت دارد. اکنون به نظر می
مادی و ساخت فردیت، در مسیر خود قرار  پیشرفِت  همه چیز، از نقطه نظر

 نظر، قدرت خالقدارد، تا آن حد که انقالب دیگر مترقی نخواهد بود. از این 
نامید، در ادغام وجود دارد. با وجود این، بر  2فردیت غنی، که مارکس آن را نیز

                                                           
1 r and s  این گفتگوی نگری با گوورا، به این صورت است که درآن به ترتیب حروف الفبا .

گیرد. در اینجا به جای هایی صورت میی نگری پرسشی برخی از مفاهیم اساسی اندیشهدرباره
خود مفاهیمی که در طول گفتگو درباره آنها صحبت شده است را جایگذاری  sو  rواژه های 

 م. -امکرده
2 Rich individuality  

« درباب معنای نیازهای انسانی»، بخش 1844های اقتصادی و فلسفی نوشتهرجوع شود به دست
 م. -
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سازی است که ما واجب است که آن را آزاد کنیم، چرا که از طریق این آزاد
 د شد.نشکوهمندترین تولیدات فکری، اخالقی و علمی پدیدار خواه

 

 

 ی چهار بخش است از:این متن ترجمه

Antonio Negri in Conversation with Caries Guerra(2003), in 
Grey Room 11, Published by The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts. Pages 92-94 & 97-98 & 105-106 

 

 


