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  1یفور امانفردو ت یشهیدر اند یمعامر  یدئولوژ ینقد ا

 یاورل ویتوریو ریپ
 تلخیص و ترجمه: اسام مهان و ایامن واقفی

 

. این کرد منترش Contropiano2در ژورنال  «دارانههیرسما یو توسعه یکار فکر »با عنوان  یبلند یمقاله یفور ات مانفردو، ۱۹۷۰در 
به طبع  ۱۹۶۹ژورنال و در سال  هامندر که  ریولوژی معامدئینقد ا یبه سو تر دیگری به نام شدهشناخته ی منتدر ادامهمقاله 
  3.، به چاپ رسیدشدمنترش  پیاو اتو پروژهب کتادر بعدها رسید و 

 یتامل شرتیندارد و ب یبه معامر  یاواقع اشاره در یفور ات ی«دارانههیرسما بسطو  فکریکار » یمقاله نکهیجالب توجه ا ینکته
به است. اگرچه  آمدهبه وجود  دیتول یدارانههیرسما ستمیاست که توسط س یبسرت  در یکار فکر  خود   تیماه یدربارهفرشده 

اثر  نیا یهیسا ریدر ز «دارانههیرسما بسطو  یفکر کار »اما  ختیرا برانگ یادیز و توجهات نقدها یمعامر  یدئولوژ ینقد ا یسو 
نقد فقط به  نیاکه  گفتتوان یم ،یکار فکر ی درباره شیهااستدالل و یفور انقد ت یدوباره یبررس. با ه شدگرفت نادیده

. به همین پرداختیمفرهنگ  به یو به صورت کل «یکار فکر »مضمون  به شرتیمعطوف نبود بلکه بهایش و پروژه یمعامر 
 یاصل رانشیپبه عنوان  یفور ات یشهیرا در اند یمفهوم کار فکر   میرا دارد تا بکوش ارزشش، ی پرآشوبزمانه نیدلیل در ا
او  «ی بحرانپروژه»که بنیانی برای  یمعامر  یدئولوژ ینقدش به ا نبودکالیراد گواهی بربه عنوان  نیاو و همچن استدالل

  4.میکن یابیبازریزی کرد پی

 یآوارنگارد در دهه-نواز رنسانس تا  معامرانه یتهیمدرن گسرتش یمندساز خیتارخود برای  کار مستمرطول  در یتافور  مانفردو
 ازممکن نبود  شمندانی/اندروشنفکران یبرا گرید افتیدرکه  است یمعامر نقد  و خیتار ینهیزم در شمندیاند نی، اول۱۹۷۰
 یتافور  دید از. در واقع بپردازند دارانههیرسما یتوسعهاز  گرفتهتأ تغییرات فرهنگی و اجتامعی نش یلهأ مس به یرونیب یمنظر 

 کار» تیتوسط واقع یاتوسعه نیچن تیمتام چون نداشت، وجود خارج از آن یایرونیب گاهیجا چیه دارانههیرسما یبا توسعه
 یانقطه از نه گرید یدار هیرسماکه نقد  افتیدردر نتیجه او  .ردیگیدربرم زیرا ن یفکر کار نقش  که است گرفته شکل «یمزد
از  دیبود که با نیا یدرون یگاهیجا ای)منظور او از درون  شود دیتول تواندیمداری رسمایه درون   اینقطهفقط از  بلکه یرونیب

 یاوهیها به شآن یبه واسطهــ ناآگاهانه  ایآگاهانه  ــ شمندانیاستفاده کرد که اند یدار هینقد رسما یبرا ییهاها و شکلمقوله

و  یتافور  دگاهید از(. داشتند مشارکت ساختنشوارهءیش در ای کردندیم یگر یانجیم را دارانههیرسما دیلتو  راتیتاث یفرهنگ
و  یانتقاد گفتامن هراز همه الزم است تا  شیپبود که  معنا نیبد دیجد تیوضع نیا بودند، گذاشته ریتاث او نقد برکه   یکسان

                                                           
 ای با مشخصات زیر:است از مقاله و تلخیصی این منت برگردان  1

Pier Vittorio Aureli, “Intellectual Work and Capitalist Development: Origins and Context of Manfredo Tafuri’s 

Critique of Architectural Ideology,” The City as a project: A Research Collective (2011).  

ریزی شهری از ونیز است. او در حال حارض مدرس دپارمتان ری از هلند و دکرتای برنامهی دکرتای معامموختهآپیر ویتوریو اورلی متولد رم و دانش
 The Project ofهای و مولف کتاب Dogmaی مجموعه لندن و همچنین استاد مدعو در دانشگاه ییل است. او موسس  AAمعامری در

Autonomy (2008)  وThe Possibility of an Absolute Architecture (2011)  .است 
2 Manfredo Tafuri, “Lavoro intellettuale e sviluppo capitalistico,” Contropiano 2/70 (1970): 241–281.   

  های دست چپی ایتالیا است.ژورنال وابسته به گروه و ضدبرنامه در زبان ایتالیایی به معنای Contropiano الزم به ذکر است که لغت
3 Manfredo Tafuri, “Per una Critica dell’ideologia architettonica,” Contropiano 1 (1969): 31–79; trans. as 

“Toward a Critique of Architectural Ideology,” in K. Michael Hays, ed., Architecture Theory Since 1968 

(Cambridge: MIT Press, 1998), 6–35. Also see; Manfredo Tafuri, Progetto e Utopia (Bari: Laterza, 1973), 49–

72; Architecture and Utopia: Avant-garde and Capitalist Development, trans. Barbara Luigia La Penta 

(Cambridge: MIT Press, 1976).  
4 Marco Biraghi, Progetto di Crisi (Milan: Marinotti Editore, 2005).  

 مانفردو: بحران یپروژهکتابی با عنوان  ۲۰۰۵استاد تاریخ معامری در دانشگاه پلی تکنیک میالن است. او در سال مارکو بیراگی متولد میالن و 
 به زبان ایتالیایی منترش کرده است.  ی معارصمعامر  و یفور ات
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 یانگار یهیبد بیترت نیبه ا او .)کارگران( «گران  ید» همچون نه و کند یتلق کارگر نیز را شمندانی/اندروشنفکران ی،اسیس
 سوال برد.  ریرا ز شمندانیشده به اندهدادنسبت یاسیو س یاجتامع تیمومیق

در  یعنی ;است شدهدر آن فرموله  کهداده شود  قرار یایاصل بسرتهامن  در دیبا یتافور  نقد ه،یرو رییتغ نیا حیصح فهم یبرا
تنها  نهنقد  نیا ی باال گرفته بود.اسیس یوظیفهبا  نسبتش فکری  واقعی وکار  یدربارهکه بحث  ۶۰ یدهه یایتالیا فضای

 تیمرکز و یرمادیغ کار یدرباره ریاخ یهالیتحل بسرتدر  تواندیمبلکه  است  یوارگءیبر ش یستیمارکس-اپس ینقدبرآمده از 
 . شود دهیفهمنیز  سمیفوردادر پس یفرهنگ دیتول

 

 طلبی اصالحنقِد 

 یایجغراف رییکه منجر به تغ در ایتالیا به اجرا گذاشته شد ونیزاسیمدرنی ی فرشدهبرنامهیک ، یالدیم ۶۰و  ۵۰ یدر دهه
ی انجام الدیم ۶۰ی دهه در ایتالیا یدر بخش شامل این برنامه که ،. در مقام مقایسهگردید آن یو اجتامع یاسیس ،یفرهنگ

این کار.  یستیلوریت-یستیفورد یو سازمانده یصنعت دیتول: میالدی تجربه کرد ۳۰ی دههی امریکایزی بود چ آن گرفت، شبیه به
 سیاستمبتنی بر  ای است که داریرسمایهاستوار بود به  هیانباشت رسما یکه بر پایه 1یخلوت اطیح ی  دار هیرسما رییتغ به معنای

. به همین دلیل بود یاجتامع روابطمتام  تام و بخشیبازسازمانر اساس ب دیتول یدهتکنولوژیک و سازمان ی، نوآور «مزدیکار »
بلکه  ستینامتوازن ن عیگردش و توز رآيندف رصفا  داری که رسمایه افتندیدر یالدیم ۶۰ یروشنفکران در اوایل دهه از یجمع

به صورت گسرتده  ایو اتوپ یمعامر در  یفور اکه توسط ت یا)واژه هیرسما یبرنامه گوید یکمی یترونت ویمار هامنطور که
دوم فرم  یپس از جنگ جهان داری و دولت رفاه  رسمایه نیب کیارتباط ارگان آنکه در  یدیی جدچرخه :است( شودمیاستفاده 

 یدولت دست چپ نینخست تشکیل دیی جدچرخه نیا یاسیس ریتاث نیمهمرت 2.را ایجاد کرد انهدار رسمایه استیالیاز  یدیجد
بسیاری از فعاالن سیاسی و اندیشمندان  داشت. یحضور فعال ایتالیا  ستیالیحزب سوس آنبود که در  ۱۹۶۳در سال  ایتالیا

بسط و گسرتش  را نشانی از ــ بود شاملی هم در کشوری که عضو پیامن آتالنتیک آنــ ها به حکومت ورود چپ گرا،چپ

ای که اکنون در یک رشایط اجتامعی جدید توانسته هامن نیرویی که مخالف خودش داریداری قلمداد کردند: رسمایهرسمایه
 بوده را جذب کند.

حزب سوسیالیست  ،زداییاستالینی پروسه و مجارستان به یشورو  ریجامه حادی ات  حمله یو در پ ۵۰ی ی دوم دههمهین در
 یحیمس یهااش را با دموکراتو همزمان ارتباط سیاسی ورزید ستیبا حزب کمون اشتاریخی اتحاد   ازروج به خ اقدامایتالیا 
 سیستم کی یسو و حرکت آن بهداری رسمایه یر یپذبه اصالحها از اعتقاد آنان این تغییر جهت سیاسی  سوسیالیستداد.  شیافزا

با اصالح اگر  یستیتالیکاپ یشدهیریز برنامه عقالنی و تولید ها باور داشتندسوسیالیست. خواستو عقالنی برمی داریپا یاقتصاد
ها سوسیالیست اینبدین ترتیب در نظر . باشد یعدالت اجتامع ابزاری در خدمت دتوانشود می همراهرفاه کارگران  یحوزه در
 ی رفاهبرنامه کی و کامل   جامع طراحی   قیاز طر یصنعت د  یتول عقالنی  و  یمنطق تیریمدبه معنی   یاقتصاد یز یربرنامهی دهیا

به شکل  دیتول ستمیس اصالحی دهیتا ا را به کناری نهادند یطبقات تضاد یایده آرام آرامها ستیالیسوس لیدل نیهم به. بود
موضع جدید بسیاری از سیاستمداران و روشنفکران  سوسیالیست را به سوی . این ندیمنا یر یگیمولد را پ یروهاین یعلم تیریمد

از آنجاییکه هم نیروهای مرتقی  سیاسی و هم . طلبیاصالح: بود کشاندی شصت دهه یایتالیای غالب  سیاسی در آنچه ایده

 جذب شدند. پیرشو به سوی این ایدئولوژیو  خواهیآزاد روشنفکرانبسیاری از  ،طلبی را برگزیدندی اصالحدئولوژ یادولت 
 یتیذهنبه شکل  ، بلکهشد چپ روشنفکران و مدارهابه امری رضوری برای بسیاری از سیاست لیتبد نه تنها کردنزهیمدرن

صورت گرایی را بهعقل ،طلبانهمین اثناء که اصالح در. به جریان افتاد یفرهنگ دیتول یهابخش از یار یسب فراگیر در
-رگرایی  سوسیالشه راثیم د،یجد یاریزی منطقهمباحثی مانند برنامه توجهات به ،زدندجار می ای در همه جارسخوشانه

                                                           
1 Backyard Capitalism 
2 Mario Tronti, “Il piano del capitale,” Quaderni Rossi 3 (1962): 45–71.  

 شود.   معرفی می ۶۰ی اوپراییسم در دهه گذار ایدهماریو ترونتی فیلسوف و سیاستمدار ایتالیایی است و به عنوان بنیان
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 طلباناصالحموج جدید از  این ی برایفرهنگ یالگو  1.معطوف شد یهای زندگدر متام جنبه یو نقش طراح ،دموکرات
ی فرهنگ کمپیک کارخانه به  رییتغ یبرا یتالش . کامیونیتیبود 2یوتیاول انویدر)کامیونیتی( آ   Comunità یایده ،ستیالیسوس

لحاظ اجتامعی پایدار های فرهنگی که به ای با شالودهدادن به کامیونیتیبرای شکل یامکانبه  است که در آن فرآیند تولید
دعوت کارگاه  به حضور دررا  سندگانیطراحان و نو هرنمندان،ی نه تنها مدیران، که وتیراستا، اول نی. در ایابدارتقاء می است
 دیجد یو اجتامع ینظم انسان کی جادیا امکاناز سوی دیگر و  دیتول ذاتا  عقالنی   تیماه سواز یکاولیوتی قصد داشت  3.کرد
  4.دهد نشانی صنعتی بر اساس توسعهرا 

منود.  آغاز طلبانهاصالح یدئولوژ یااز انتقاد  با ا  دقیقباال گرفت، کار خود را  ۶۰ی دهه یایتالیا در کهی طبقات تضاد دیجد موج
 جه،ینت در. پرستیدن را میآ  پذیرفته بود و گاه حتیقابل اصالح ای علمی و فرآیندی تولید را در قالب توسعه کهای ایدئولوژی

 یدئولوژ یا یچهره عنوان متاخرترینی و بهستیتالیقدرت کاپ ی ازدیجد یو فرهنگ یاسیس شکل عنوانبه طلبیاصالح
 داری مورد حمله قرار گرفت.رسمایه

 یمجلهدر  مطرح شد. این گروه چپ یهاینظاماز  یگروه سویاز  یصنعت دیاز تول طلبانهاصالح فهم امخالفت اصلی ب
5Quaderni Rossi  نام که بعدها«the Operaists» ی گروه اصل یهادهیا از یکی. گردهم آمده بودند )گروه کارگری( را بر خود نهادند

 دیکارگران نبا به زعم او .ارایه شدس مارکآثار فعال سیاسی و مرتجم از جمله رهربان این گروه،  6رانیرو پانتزیری توسطکارگری 
برای  فرآیند تولید را نیزبر  یاسیس قدرتامکان اعامل  دیرا داشته باشند بلکه با دیتول یهاروش ی  اجتامع اصالحدرخواست  تنها

عنوان یکی از توان بهکند، میای جدید از قدرت کارگران اشاره میاین منت پانتزیری را که در آن به گونه خود محفوظ بدارند.
 7«یکنرتل کارگر »نظر گرفت. مارکسیسم مستقلی که به کند در نخستین متونی که مارکسیسم خودگردان ایتالیایی را معرفی می

 و ش،یهابرنامه اش،دهیتولید بود: کار، سازمان وجودی تیماهکنرتل چالشی بر علیه  8ستییاوپرا کارگران یبرا. باور داشت

و مرصف  گردش ابزار باید معطوف به نه تنها داریرسمایه نقد که ست. این بدان معنایکیی تکنولوژتوسعه نظر از شیهاجهش
 9.را نیز در تیررس قرار دهد خواندمی «هانیماش» پانتزیری آنچه ترقیدق بیانو به  دیتول یهاروشباید بلکه بیش از همه باشد 
که برای استخراج ارزش اضافی از روابط اجتامعی رضوری  هستندای اجتامعیـها به زعم پانتزیری آن آپاراتوس تکنیکیماشین
است،  تالیکاپبه خصوص بخش چهارم کتاب اول  های گراندریسه وخوانش مارکس در کتاب وامدار سویک  ازنقد  نیا. هستند

خوانشی  دیگر این نگاه برآمده از ییاز سو دارد.نوشتار در تاریخ تولید صنعتی  نیچند مدرن سمیکمون گذارجایی که بنیان
در عمل بنیان  دیتول تیواقعبا تایید که  خواستنهادهایی برمی فت با متامبه مخال . نقدی کهاز نقد ایدئولوژی بود مجدد

بدین ترتیب  10فرهنگ. ی خود  ها و حتهیمانند دولت و اتحاد نهادهایی :کردنددارانه را حفظ میاصلی حکمروایی رسمایه
                                                           

1 Manfredo Tafuri, Giorgio Piccinato, “La città territorio: verso una nuova dimensione” in: “Casabella 

continuità”, n. 270, December 1962, 16-25.  
2 Adriano Olivetti 

دهیا توسط و ایتالیا شامل در مونته هیپ استان در ۱۹۴۷ سال در که است دموکرات ربالیل و یستیالیسوس شیگرا با یاسیس حزب یتیونیکام جنبش
 .دیگرد لیتبد یاسیس یجنبش به یفرهنگ ینهضت از یوتتیال انویادر ینیفرآ کار  یها

3 Patrizia Bonifazio, Olivetti Costruisce: Architettura Moderna a Ivrea (Milan: Skira Editore, 2006). 
 تحت عنوان یونیانجلو انتون کلیم یگانهسه  L’Avventura ،(1960)La Notte  ،Rosso (1964) Deserto and(1959)از  یامنونه 4

 است. ییهاهیفرض نیچن یینامیس کانسرتاکشنید
و  یترونتو  یر یپانتز توسط ۱۹۶۱شده در سال سیتاس یاسیس یامجله و باشدیم قرمز یها دفرتچهی این واژه ی ایتالیایی در زبان فارسی ترجمه 5
  بود. گردان ایتالیاخود  فکری مارکسیسم یندهیمنا

6 Raniero Panzieri 
7 Controllo operaio 
8 Operaist workers 

See Raniero Panzieri, Lucio Libertini, “Sette tesi sul controllo operaio,” in Mondo Operaio (February1958), 

republished in Mondo Operaio: Rassegna Mensile di Politica, Economia e Cultura, Antologia 1952–1964 

(Firenze: Luciano Landi, 1965), 880-903.  
9 Raniero Panzieri, “Sull’uso delle macchine nel Neo- capitalismo,” Quaderni Rossi, 1 (1961): 53–72.  
10 Stephen Wright, Storming Heaven: Class Composition in Italian Autonomist Marxism (Pluto Press: London, 

2003).  
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ای ایدئولوژیک را برای اسرتاتژی و بویژه فرهنگ مرتقی چپی که در عمل نقش میانجی« فرهنگ»ها دقیقا  همین نقد  اوپراییست
یک  از یدئولوژ یا نقد جهینت دری نقد بنیادینشان بر ایدئولوژی قرار دادند. کرد را دستامیهداری بازی میی رسمایهطلبانهاصالح

می تیحام شده بودای از فرهنگ مرتقی بزک رویه طلبی که بال از اصالحشکآن  ژهیو به ی وطلباصالح سو از مقاومت در برابر
چارچوب  در)هامن عامالنی که محل نقد اصلی این گروه بودند( را روشنفکران  عملکردکرد تا  تالشو از سویی دیگر  کرد،

 . بازاندیشی کند یمبارزات طبقات

 

 یستیتالیی کاپو توسعه فکری کار

 یاین مجله را ادامه ،رسیدبه چاپ می ۱۹۷۱ و ۱۹۶۸ یسالها ( که درضدبرنامه)  Contropianoیستیمارکس یرسدبیران مجله

 میمستق نیکمرت مضام ضدبرنامهی پیشین، مجلهبا  سهیمقا در. دانستندی کارگر( می)طبقه classe operaiaی کارگری  نرشیه
و بود  ی کارگرفرهنگ طبقه مرو ج نوع خاصی از ضدبرنامهی مجله. کردو بیشرت از فرم جستارنویسی پیروی می داشت یاسیس

)که در میان  مجله راستارانیو نظر طبقفرشد. می طلبی  سوسیالیستی پایمانند نقد اصالح ]طبقاتی[های مرتبط با تضاد بر ایده
 سطح نیتررشفتهیپ ،توان به آنتونیو نگری اشاره کرد که البته تنها برای یک شامره با این مجله همکاری داشت(ها میآن

 و فیظر یفرهنگابزار  نامیدند. مکر ایدئولوژیکمی" کیدئولوژیا مکررا " آن که است یز یچ هامن ا  دقیق یطبقات یمبارزه
اما این نقد رادیکال   1.دنکمی وارد کارگر طبقه جنبش ینهادها درون را خود یدار هیرسما آن قیطر از که ای استبندهیفر

سیاسی، ضد  (the Contropianoی )ایدئولوژی به خودی خود هدف نهایی نبود، بلکه بنیانی بود برای تدوین یک ضدبرنامه
باید به ترصف آخرین دستاوردهای فرهنگی بورژوازی  ضدبرنامهمجله یک  رانیرسدببه باور  ی رسمایه.ای بر علیه برنامهبرنامه

آن را  2ی کارگر بیاندیشد. در این میان از آن  خود کردن  سنت روشنفکری بورژوایی که ماسیمو کاچاریدر مدرنیته توسط طبقه
اندیشمندانی مانند نیچه و وبر قوت . از نگاه کاچاری این سنت تفکر منفی از 3 ای داردخواند اهمیت ویژهمی «یمنف تفکر»

دهند چگونه ذهنیت بورژوایی بحران ارزش را که از خالل بسط و گسرتش گیرد. به زعم او این اندیشمندان به ما نشان میمی

تنها  داند. ذهنیت بورژوایی در مواجهه با این بحران  الینحل نهحل میای غیرقابلداری( بوجود آمده مسألهمدرنیته )و رسمایه
قدرت  خواست ای کرده برای ساخت و پرداخت نوعی را دستامیه موضعی منفعل اختیار نکرده است بلکه کامال  برعکس آن

را  ــیعنی قدرت تفکر منفی ــ  بر آن بودند تا چنین قدرتی ضدبرنامهی داری. نویسندگان مجلهفعاالنه در گسرتش خود  رسمایه
ای از خود  فرهنگ چپ بود. باید نشان داده غایت ریشهبازبدمند. این نگاه نیازمند نقدی بهی کارگر در فرهنگ سیاسی طبقه

ای آورد و به اسلحهدارها درمیداری رسآخر رس از آخور رسمایهی اصالح رسمایههای مرتقی  چپ و ایدهشد چگونه مقاومتمی
خود ری نقد ایدئولوژی معامری تافو  که است یایک همچنین زمینهدر  قا  یدق .گرددی کارگر مبدل میکارا برای استیال بر طبقه

ی های مجلهطلبی تسلیم نشود، این بچهی اصالحاگر فورتینی به تافوری آموخت که چگونه در مقابل وسوسه .را پروراند
 ی کارگر گره بخورد.طبقهطلبی باید به نقد ی ضد اصالحدان رومی نشان دادند چگونه ایدهبودند که به این تاریخ ضدبرنامه

مدرن  یمعامر  هایمسترت در بنیان کیولوژئاید پژواکتا  را نگاشت «یمعامر  یدئولوژ یا نقد یسو به»تافوری در چنین بسرتی 
 ی برایکیدئولوژیا یهارشطشیپ به توانست یم آن نگاردآوا یهاانگاره ژهیو به و مدرن یمعامر تافوری  به زعم. دیمنا آشکاررا 

 یاجتامع مقبولیت و اثرات نیا سازیطبیعی در یستیمدرن یمعامر  فرهنگ راستا، نیا در. شود تبدیل یدار هیرسمای آتی  توسعه

  4.است سزایی داشتهبه نقش آن فرهنگی و

 در آن یفرهنگ یهایژگیوو بیشرت  شرتیب کرد،را مهیا می کالیراد ییگراتجربه گسرتش هایزمینه شرتیب یمعامر  فرهنگهر چه 
های پیشین را پشت رس ی جدید توسعه تجربهچرخه کهیزمان. دوری باطل بود نی. اآمدگرفتار می یدار هیرسما یتوسعه چرخه

                                                           
1 Mario Tronti, Operai e Capitale (Torino: Einaudi, 1966).  
2 Massimo Cacciari 

 ماسیمو کاچاری فیلسوف و سیاستمدار معارص ایتالیایی است. 
3 Massimo Cacciari, “Sulla genesi del pensiero negativo,” Contropiano, 1 (1969): 131–201.  
4 Naturalizing 
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نبود، یعنی « های بدون آرمان )اتوپیا(فُرم»ماند چیزی جز آنچه از تولیدات معامری و شهری  قبلی برجای می گذاشت،می
یی هاستمیس و هاسازه در" یکیتکنولوژ" یهارشفتیپ مورد در ژهیو به امر نیاتی برای اصالح ندارند. هایی که دیگر رضور فرم

. به باور شد ها و ابتکارات بیشرتینوآور  یبرا یابهانه همین امر بعدها نیهمچن کرد.صدق می فوردیسم ماشین موتورمانند 
" ییایاتوپ" کیدئولوژیا توان یحتشود و تبدیل می یدار هیرسما گسرتش یبرا دهیفایببه چیزی  یمعامر  در این رشایط ،یتافور 

 وها پروژه یرو  بر کار ،شودی مربوط میطبقات یمبارزهکه به تا آنجا  گیردمی نتیجه ی. تافور دهدخود را نیز از دست می
ای مورد بازاندیشی طور ریشهبه زیربرنامه و معامرنقش  کهاین است بلکه آنچه الزم است . است دهیفایب دیجد یهابرنامه

 و یمعامر  هایپروژه سطح از را یدئولوژ یا نقد که بود معنا بدان نیادرنظر گرفته شوند.  یفکر  کارگر عنوانقرار گیرد تا به
 به" یمقالهاز  پس ماه چند" یدار هیرسما گسرتش و یفکر ی "کار . مقالهبرکشیم یفکر  کار اشکال مختلف یحوزه به ،یشهر 
 یتافور  مقاله، نیا در. ی کار فکریشد تا تالشی باشد برای ارتقاء نقد ایدئولوژی به حوزهمنترش" یمعامر  یدئولوژ یا نقد یسو 

 ی،دار هیرسما یتوسعه هایچرخه نیب ارتباط است الزم ،یفکر  کار کیدئولوژیا درک از رفنتفرا  یبرا که کندمی استدالل
 کیدئولوژیا هایعنوان میانجیبه روشنفکرانکند، و نقش هر چرخه بر تقسیم کار اعامل می که یاقتصاد مجدد یسازمانده
های زمینه کردند این بود که یگر یانجیم ستمیب قرن اول مهین در روشنفکران کهجایی  نیمهمرت ،یتافور  گفته به .شود روشن
 ریزی کردند.پی ــ یبورژواز  اصطالحبه هامن ــ متوسط یهطبقرا توسط  داریی رسمایهتوسعهغیرعقالنی  اشکال عمیقا   پذیرش  

 یهااستیس حکومت تحت) کردنددفاع می یدار هیرسما درونی تیعقالن رسسختانه از طلبی  اصالح وسوسیالیسم  درحالیکه
بکارگرفنت امور غیرعقالنی   ،یدار هیرسما کنرتل راه تنها متوجه شدند 1جان مینارد کینز مانند ییبورژوا پردازانهینظر ،(یمرتق

هیرسما پیاپی دیتهد  باکه  بود کارگر طبقه یشورش تحرکات داری هامنی رسمایهو بالقوه ناعقالنیت مول د نیا بنیادین آن است.
 از پسخصوص  به و ایپو روند نیا با مواجهه. در کند میتنظ و تصحیح را خود یسازمان طیرشا تا ساخت مجبور رااو  ،یدار 

مستلزم  بلکه ،دارد یعلم تیریمد نیاز به تنها نه یاقتصاد یتوسعه که ندشد متوجه اندار هیرسما، ۱۹۲۹ سال بزرگ رکود
 وبر، رینظ اندیشمندانیتافوری  نظر ازاست.  ی اقتصادی نیزتوسعه بر قدرت خواست اعامل یعنی، یاسیس اتابتکار کارگیری به
 یدار هیرسما مثبت یطرف با سویه یک از ،یدار هیرسما رشد بر قدرتتوجه شدند خواست اعامل م 2رتیشومپ رتیپ و نزیک
 یمنف یرو ینآن. به باور این اندیشمندان  (یطبقات مبارزه) یمنف یرودررو است و از طرف با سویه( یاقتصاد یتوسعه)

 یبرا موثر روش   نیاری تافو  به زعم .استیکی از قدرمتندترین عوامل آن  بلکه توسعه، ینبج ینتیجه نهداری ی رسمایهتوسعه
 بر بلکه سمیالدهیاچون گذشته مبتنی بر  نه که رایز ؛است یبورژواز  شهیاند برای یتوجهقابل دستاورد بحران، با مقابله

ی تفکر منفی  تافوری به پیروی از ایده .است استوار ]داریرسمایه[ قدرت و توسعه ابزاری در خدمت عنوانبه بحران کارگیریبه
داند. داری میی سیاست مدرن و موثرترین واکنش به پیامدهای گسرتش رسمایهی بحران ارزش  وبر را قلب تپندهکاچاری، انگاره

 نفی از خاللتنها  داریهیرسما یاسیس و یفرهنگ یثباتیب یدهد کار فکری در دورهگیری از مثال وبر تافوری نشان میبا وام
 نیهم بهتواند معنا داشته باشد. می بنیادین از آن و از ابزار تولید زداییتقدس و( کیدئولوژیا نیبنابرا و) 3نیشیپ تیموقع هر

 یدئولوژ یا از را خود نقد آن دراو  کهای یاسیس و یفرهنگ خاص بسرت از خارج را یتافور  که یمعامر  متخصصان که است علت

بسرتمندکردن  نگاه  با. انجامدمی «یمعامر  مرگ» به تنها یتافور  هایایده که گیرندمی جهینتچنین  ،کنندمی لیتحل پروراند
 میان یرابطه نه خود  علم معامری، که آن در کهیابد ای معنا میپروژهاین نکته که نقد او در بسرت  درک با و) یتافور  ینقادانه

 پروژه مورد در یمعامر  منتقدان یر یگجهینت چگونه که کرد درک توانیم ،(بحث است محل یطبقات مبارزه وی فرهنگ مطالعات

دادن مشکالت کار فکری در واقع دقت و وسواسی که تافوری برای نشان .است بوده( نابالغ حداقل ای) اشتباه یتافور  یانتقاد
عنوان کارگران معامران به»وظیفه اندیشمندان و داد گویای این نکته است که داری از خود نشان میی بسط رسمایهدر دوره
 که ستا یشکالا   و ندهایفرآ مندکردن  خیتار(باز) باید انجام شود آنچه ،یتافور  یگفته به از نگاه او بسیار روشن است.« فکری

 پرتو در عالوه به. شودمرشوط می یاسیس یهااقتصاد های متناوب  دوره درون یساختار  صورتبه یفکر  کار ماهیت آن خالل از
 نبود، معارص خیتار از «ینینشعقب» رنسانس، به یتافور ی عالقه چگونه که شودیم روشن یتافور  یخیتار یپروژه از درک نیا

                                                           
1 John Maynard Keynes  
2 Max Weber, Keynes, and Peter Schumpeter  
3 A priori 
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 ایهیپا کهبود  قدرت یساختارها یتوسعه در آن کیاسرتاتژ نقش و یفکر  کار مثابهبه یمعامر  نیب وندیپ مبدأ افنتی بلکه
  1.ندکیم فراهم یدار هیرسما گسرتش یبرا یفرهنگ

 هیچ وقت زیر بار این تحقیق تاریخی هانگاردآوا که) ی راخیتار قیتحق( فورتینی امننده) یتافور  که است لیدل نیهمبه  قا  یدق
 عاملیت بر یدار هیرسما گسرتش اتر ثکشیدن اپرسش غایت قدرمتند برای بهی بهابزار ( رفتندیشان منیهاپروژه رشطشیپ عنوانبه
خود   ،ی کرداسیس یمبارزه ای که باید در آنحوزه که است یمعن بدان یفکر  یهاتیذهنمندکردن خیتار. پنداشتمی یفکر 
شدن کار فکری، و در اینکه چگونه در هر ها و کیفیات آن، در چگونگی  تخصصییعنی تأمل در ویژگی ی است.فکر  کاری حوزه

 زعم تافوریکند. بهی خاصی را برای نقش اجتامعی روشنفکران و اندیشمندان تعریف میظیفهداری و ی تولید  رسمایهچرخه
دست انجام آن به از شیپ های موجود برای عمل )روشنفکرانه(تواند شکلی از فهم غیرایدئولوژیک از امکانمی کاوشی نیچن

 یشعارها به کینزد اریبساز یکسو ( یمتناقضالبته  و) منتظرهریغ طور به یتافور  کارهای امروزهدر این بسرت جالب آنکه . دهد
 به دانشی کار مورد در یستیاوپر-پسا یهاحثب یادآور گر،ید یسو  از واست  "خالقی طبقه" و" خالق کار" مانند یربالینئول

 اند،رفتهیپذ را علم ویژگی مول د کامل طور بهها تیموقع نیا که یحال در اما  .است یستیفورداپس دیتول یوهیش مرکز عنوان
 کردن مسألهشکل پرابلامتیک نیا. کندمی مترکز یدار  هیرسما یتوسعه وندر  یروشنفکر  فرهنگ در حساس نقاط بر یتافور 
 استیس کالسیک قالب درهم  آن خواست قدرتنقد  نه یتافور  یواقع هدف گرفت جهینت توانیم که است کالیراد آنقدر
 یندهایفرآیعنی اراده به فهم  ،است" 2فهمیدن اراده به"نقد  شرتیب بلکه، (بود ضدبرنامهی نرشیه نهاییهدف  که) یحزب
عنوان تافوری همچنین اراده به فهمیدن را به. شوندی فکری میای که منتهی به ساخت و پرداخت سوبژکتیویتهیخیتار

که پرچم معامری مرتقی را داند میای گزین و فعاالن اجتامعیخلوت منتقدان   و معامران ی  فتگیشخود هیعل یپادزهر 
ای فعاالن اجتامعی پایین به باالی معارص؛ آناز  گران  اند )شاید جالب باشد دوباره تاملی کنیم در نقد تافوری به اصالحبرافراشته

که  راده به فهمیدنااین  ،هاورای این. نند(کشان علیه وضعیت هیچگاه از وظایف خود در مبارزه پرسش منیکه در مبارزه
 ینیفورت هامنطور که نکرد. اراده به فهمیدبازی می قاتشیتحق یبرا را محرک انتهایی برایش قائل نبود رصفا  نقشهرگز  یتافور 
علومی  شدنیتخصص فرآیند از فرارفنت اراده به فهمیدن به معنای به تعبیری دیگر قدرت فاهمه بود. تیمتام یایاحگوید می

هایی پیرامون بازیدر زبان نه را فرارفنت نیا یتافور . کندمی لیتحمرا  ی کار و تولید آندارانهاست که اقتصاد سیاسی نورسمایه
 نظر در یکیدئولوژیا گری  آخرین اشکال  افسون عنوان به را آن یتافور  که یفکر  کار نوع دو) یارشتهبینا ای یارشتهانیمعلوم 

ای از هایش که طیف گسرتدهکه در عمل و در تحلیلبل( کندیم اداره را یفرهنگ داتیتول یار دهیرسمای آن بواسطه که ردیگیم
ای انتقادی گرفت نشان داد. پروژهبکار می یانتقاد پروژه کدر ی را یمعامر  و یاسیس اقتصاد شناختی،های سیاسی، زیباییحوزه

  عنوان یک روشنفکر بود.به اشدر کلیت تافوری خودشغل که هدفش تعریف 
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