
 

 

 

 معمـاري و يوتوپيـا
 داريطراحي و توسعة سرمايه

 مانفـردو تافــوري

 

 

 

 

 

 

 ترجمه 

 علـي اکبــري

 اسالميعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد 

 واحد يادگار امـام خميني )ره( شهر ري 

 نژادمحسـن ابراهيـم

 

 

 

 

 

www.MemarNews.com



 فهرست مطالب
 

 

 7 ..........................................................................................................................................................   يادداشتي بر ترجمه

 9 .................................................................................................................................................................................  گفتارپيش

 

 31 .............................................................................. ناتوراليسم و شهر در سدة روشنگريسرگذشت عقل: . 1

 54 .......................................................................................................................مثابه يوتوپياي واپسگرا  . فرم به2

  41...................................................................................................................................................... ايدئولوژي و يوتوپيا 3

  77....................................................................................................................................................... ديالکتيک آوانگارد 4

  303..................................................................................................................................و شهر  « راديکال». معماري5

  339...................................................................................................... بحران يوتوپيا: لوکوربوزيه در الجزيره  6

  353...............................................................................................شناسي و  فرماليسمنهنشامعماري و دوگانة آن: . 7

  347..............................................................................................................................گيري.مسائلي در قالب نتيجه8

 

  369...................................................................................................................................................................فهرست تصاوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.MemarNews.com



 يادداشتي بر ترجمه 
مطرح کرد بيش از  را« ناکجاآباد»الدين سهروردي، يا آرمانشهر يا به قول عارف بزرگ، شهاب« يوتوپيا»از زماني که تامس مور مفهوم 

اي مطرح شد که ساخت ايدئولوژيک قدرت در قرون وسطي آنچنان در فساد گذرد. مفهوم يوتوپيا در زمانه و زمينهپنج قرن مي

بخش از دست داده بود و قيام عليه کليسا و مطالبة هواي عنوان ساختار نجاتاقتصادي و سياسي فرو رفته بود که ديگر تقدسش را به

نورديد. جامعة آن زمان، آنچنان رو به تباهي گذارده بود که بسياري از هاي چهاردهم و پانزدهم را درميآرام تمام اروپاي سدهآرامتازه، 

شد. صحبت از مفهوم عدالت و قرارگرفتن هر چيز در جاي خودش، نوعي انديشة بايست بازتعريف و گوشزد ميهاي انساني ميارزش

 نام و نشان به تصوير بکشد. اي بيداشت تا همه چيز را در جزيرهمور را واميشد که آرماني تلقي مي

يابد. مورِ کشيش، وجود ترين مشخصة يوتوپياي مور است که در آرمانشهر مارکس تظاهر ميطبقه و توليدگر شايد مهمنظام بي

الة تقدس در مواجهه با بورژوازي، معتقد است نظام بيند و مارکس با قراردادن هامر قدسي را در يوتوپيايش پررنگ و قدرتمند مي

ها را محو کند. وي به دنبال نوعي تساوي معنوي است تا بتواند راه اعمال کوشد اين تجربه و تعلق برآمده از دل انسانداري ميسرمايه

وران قرون وسطي بازدارد. مفهوم مجدد قدرت بر کارگران از اين طريق را توسط بورژوازي مسدود کند و جامعه را از بازگشت به د

گرايي، اومانيسم و هاي کمونيسم، سوسياليسم، سنتتوان سرچشمة انديشهيوتوپيا در انديشة مور آنقدر گسترده و جامع است که مي

 است. ها از ظن خود يار تامس مور شدهحتي امپرياليسم را در آن يافت و گويي هر يک از متفکران اين نحله

گيرد تا ميالدي، معمار و مورخ معماري برجستة ايتاليايي، مانفردو تافوري، بار ديگر از مفهوم يوتوپيا وام مي 3970ة در اواسط ده

ها و برخي فرايندهاي مدرنيسم بيان کند. کتاب پيش روي شما، ذيل آن نگاه انتقادي خود را به ساختارهاي قدرت اقتصادي، نظام

کوشد فراتر از فرايندهاي خلق کالبد بنا، معماران را متوجه فهم کند؛ وي در اين کتاب ميبيان مي ديدگاه نئومارکسيستيِ نويسنده را

دهيِ ساختارهاي محيط زندگي آدميان و رابطة معماري و جامعه، نيروي کار و بازار کند؛ و به تفصيل به نقش و نقد ايدئولوژي در شکل

-اي، تجارب معماري روسيشهر و به موجب آن توسعة حومهر آن، جنبش باغهاي مختلف فکري سدة بيستم در برابمواضع جنبش

شناسانه به معماري و چشمهاي رويکردهاي نشانه، نقش جنبش آوانگارد در هنرهاي تجسمي، کاربردها و دام3990آلماني در دهة 

پردازد که معماران از سدة اي ميفلسفي-اعيهاي اجتمبستبپردازد. وي همچنين به بناندازهاي جايگزين رويکردهاي سوسياليستي 

اند و از اين حيث، کتاب حاضر مرجع مهمي براي رويکردهاي انتقادي به تاريخ معماري وشهرسازي تا امروز در آن گرفتار آمده 31

 شود.معاصر محسوب مي

ترجمه نشده بود. در ترجمة اين کتاب تالش بيان دشوار تافوري شايد يکي از داليلي است که تاکنون هيچ اثري از وي به فارسي 

ذکر فهم باشد اما اتمسفر کتاب و بيان مغلقِ تا حدي تعمدي آن حفظ شود. شايانحال که تا حد امکان متن، روان و قابلشده درعين

ار است مخاطبان هاي فکري اواخر سدة نوزدهم و اوايل سدة بيستم است. اميدواست فهم دقيق کتاب مستلزم شناخت کامل از جنبش

 هاي آن را به ديدة اغماض بنگرند.فرهيختة کتاب بهرة الزم را ازآنچه عرضه شده است، ببرند و کاستي

 علي اکبري

96تابستان  -تهران   
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 گفتارپيش
 Contropianoاست که در مجله  Per una critica dell'ideologia architettonicaام، اين کتاب نتيجة بازنويسي و بسط فراوان مقاله

 ، شماره اول( منتشر شده است.3969)

بالفاصله پس از انتشار آن مقاله، کمابيش مواضع بسيار شديد و سختي در برابر آن در پيش گرفته شد. برحسب داليلي که بايد 

قدر بيو به منتقدانم آن امدهي مستقيم به اين مواضع اجتناب نمودهبار و براي همگان روشن شود، همواره از پاسخاکنون ضرورتاً يک

هايي موکول شد که از منتشر شد و نتايج نهايي آن به فرض -عمد مختصر و ناقصبه -Contropianoام. اين مقاله در احترامي نکرده

قد شدة نهاي نمودارشده بود. بازخواني تاريخ معماري مدرن در پرتو روش بيان Teorie e storia dell's architetturaپيش در 

تر ترين مفهوم کلمه، مارکسيستي فهميده شد؛ و شش سال قبل توانست تنها چارچوبي مرجع براي بررسي بيشايدئولوژيک، در دقيق

هاي من و همکاراني را که در راستاي همان اي که اين مقاله )و ساير مقالهو تحليلي جزئي و ضمني از مسائل فردي فراهم کند. مجله

شد که هر کس هايي تعريف ميبستگيدارند( را انتشار داد، بسيار واضح در تاريخ سياسي و خط خاص تفکر و دلها فعاليت مشيخط

 احتراز شده است. چنين بپندارد که بسياري از تفاسير دوپهلو ممکن است امري ماتقدم و قياسي باشد که از آن

ام را ر محتواي نظري اين مجله، به نظر آمد که اين روش، مقالهاين امر حائز اهميت نبود. با جداسازي مسائل معماريِ مفروض د

 مرگ معماري.« بيان نفي و اظهارات نهايي راجع به»اي، بشمارد؛ اي مکاشفهگوييمثابه پيشبه

اه خصوص با تحقيقاتي که در نهاد تاريخي مؤسسة معماري دانشگبه - داي فعال بوتنها فرضيه 3961-3969حال، آنچه در بااين

هاي تاريخي آوانگارد و اش مبدل شد. رابطة بين جنبشبه چيزي خاص، بارور و معين در بسياري از اصول بنيادي -ونيز ادامه يافته بود

شناسي آلمان اوايل قرن بيستم؛ ايدئولوژي و روشداري؛ تحقيقات جامعهشهر؛ روابط بين کار فکري و توسعة مبتني بر سرمايهکالن

دموکرات شهر؛ معماري و شهرهاي آمريکا؛ و چرخة ساخت؛ هدف برنامة زي اتحاد جماهير شوروي؛ مديريت سوسيالريهاي برنامه

 گيري قطعي و جزمي وارد شده است.مشترک مطالعاتي بود؛ و درواقع امري بسيار دور از تظاهر که در هر نتيجه

، بيش از هرکسي وسعت مباحث را درک 3969ام در س مقالهبر اسا 3974در  3در حال حاضر با انتشار نسخة انگليسي اين کتاب

رسد که درمجموع، آن حال، به نظر ميهاي اوليه، تغيير قضاوت ضروري است؛ بااينتر و ضعف آن فرضيهکنم و با بررسي دقيقمي

 اساس اصول، بسط يابد.تواند بر اساس تحليل و مستندسازي و نه صرفاً بر ها بر جاي مانده است و اين بحث، اکنون ميفرض

تا به امروز با  3960گونه که اين امر از حال، براي بحث پيرامون اين اصول، ورود به حوزة نظرية سياسي الزم است؛ همانبااين

تواند از اين محتوا مجزا باشد بلکه بخشي جدايييافته است. نقد ايدئولوژيک نميترين مطالعات تفکر مارکسيستي توسعه پيشرفته

 ها و حوزة اقدام خود است.شود؛ فراتر از آن، در زماني که متوجه محدوديتناپذير از آن محسوب مي

اي «ذکر است که تحليل انتقادي از اصول بنيادي ايدئولوژي معماري معاصر، مدعي داشتن هيچ هدف انقالبيجا شايانهمين

داري از معماري زدوده است. يعني آنچه که توسعة مبتني بر سرمايه نيست. آنچه در اينجا موردتوجه است، شناسايي دقيق اموري است

زياد سبب کشف آن احتمالطور خودکار و بهديگر، امري که تقريباً بهعبارتفرض ايدئولوژيک آن کاسته شده است. بهدرمجموع از پيش
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گيري م به بازگشت به معماري محض، شکلشود: بايد فهميد، معماري ملزمعماري محسوب مي« بازنمايي»چيزي شده که امروزه 

براي القاي پوششي ايدئولوژيک در معماري، من  هاي فريبندهرغم تالشفايدگي متعالي است. عليو در بهترين حالت، بيبدون يوتوپيا؛ 

اين هم به الهام خاموش و منسوخ هستند؛ حتي اگر « خلوص»دهم که داراي شجاعت سخن گفتن از هميشه صداقت افرادي را ترجيح مي

 اش پناه ببرد.جا در سير تاريخيايدئولوژيک و نابه

شود، چيزي درکنار معماري يا فراتر از آن است. در درک اين به نحوي متناقض، وظايف جديدي که براي معماري تعيين مي

آورم. هيچ تأسفي، را هم به وجود نمي ايگويي مکاشفهشرايط، که منظورم اثبات تاريخي است، هيچ ابراز تأسفي ندارم، اما هيچ پيش

رونده و به بدترين نوع آن است. رسد، تالش براي توقف مسير چيزها، تنها يوتوپيايي پسزيرا که هرگاه نقش هر نظمي به پايان مي

روشن موضوع هستند، مان در حال وقوع است؛ براي کساني که مايل به اثبات اي، زيرا اين فرايند روزانه در مقابل چشمانهيچ مکاشفه

 شوند، مشاهده کنند.اي را که واقعاً از آن کار برخوردار ميالتحصيالن معماريکافي است درصد فارغ

هاي مسئول در اين واقعيت نيز وجود دارد که اين تقليل به فراخور کار، هنوز در نقشي متناظر، بنيادي و معين براي تکنيسين

است. به همين دليل، هر فرد امکان حرکت در فضاي پوچي را دارد که هر چيزي ممکن است وساز حاصل نشده هاي ساختفعاليت

 چيز قطعي نيست.اتفاق بيفتد ولي هيچ

اين بدين معني نيست که آگاهي روشن از وضعيت کنوني، الزم نيست؛ اما هدف، يافتن اين نقش بنيادين معين است که نمي

کس هاي باستان، هيچتوجه کنيد که اين هدف، هنوز خود مبهم است. با پايان يافتن اسطوره تواند با اميدهاي واهي پيش کشيده شود؛

 تواند پرتويي از جايگزين آن و تکنولوژي متعلق به طبقة کارگر را در افق معماري مشاهده کند.قطعاً نمي

شود. فايده محسوب ميداري بيبر سرمايه رسان است، براي توسعة مبتنيکه ازنظر طبقة کارگر آسيبزمان ايدئولوژي، درست هم

کنم بازگشت دوباره به ايدئولوژي و مطالعات ترونتي، آزور روزا و کاچاري، احساس مي Verifica dei poteriپس از مطالعات فورتيني در 

ماند داير بر گيري باقي ميکه کار نقد ايدئولوژيک کامل شد، مسئلة تصميمآلمان و اثبات اين واقعيت، غيرضروري است. البته، همين

جاست که گفتمان من بايد پايان يابد؛ اينکه چه ابزارهايي از شناخت ممکن است يکسره براي مشاجرة سياسي مفيد باشد. دقيقاً همين

 ولي مطمئناً نه به انتخاب خودم.

ديگر، عبارتبر روابط حياتي توليد، عبور کنيم. بهواقع مؤثر اين فنون هاي بهريزي و شيوهازنظر نقد ايدئولوژي، بايد از فنون برنامه

وساز، با دقت و انسجام الزم در حال تقال است. براي کساني که با هاي ساختبايد به تحليلي اقدام کنيم که تنها امروزه درزمينة فعاليت

شده، پاسخ دهم؛ قتصاديِ تاحدي دقيق تعريفگران اشدن به تحليلتوانم با دعوت به تبديلنگراني به دنبال نقد عملي هستند، تنها مي

 دهي و تثبيت طبقة کارگر.داري و فرايندهاي بازسازمانآوردن توسعة سرمايهگراني متمرکز بر گردهمتحليل

اي را ارائه کرده که در آن تعمداً به اين مسائل درآمد است؛ روش خالصهبا توجه به چنين وظايفي، اين کتاب تنها نوعي پيش

شده است. بايد پا را  آزمايي انجامکاري و راستيهاي آن دوبارهاي از بخشاي است که تنها در پارهشده است؛ سير کلي تاريخي ختهپردا

چيز ديگري به کمال فرمال خود عرضه نشود، معرفي چارچوب کنم حتي اگر هيچفراتر از اين گذاشت، ولي در اين مدت احساس مي
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تر بر معرفي توافقات و تعارضات باشد، تر و راديکالنباشد؛ حتي اگر چنين فرضي به دنبال تأثيرگذاري آگاهانهفايده کلي بيفرض، به

 شود.آورد تلقي مينوعي دست
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