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چکیده
اتاپیاها ،نقشی اساسی در شکل دادن به تصاویر ذهنی بازیگران و ساخت آیندة بشر دارند و شاید
اندیش تیدن به یك آیندة مطلا عمری به قدمت تاریا بشتتر داشتتته باشتتد .با این حال پ از مار،
دوران مدرن اتاپیانایستی با ویژگیهای خاص خاد آغاز گردید .یکی از مهمترین تحاالت اتاپیاها از
زمتان مار تتاکنان تغییر در معنتای عمکتان .و بتالتبع عزمتان .در اتاپیتاهتا استتتت کته بته زعم این مقتالته
این تحال مهم تحت تأ یر نقش جدی عماشتین .روی داده استت .به واقع به نظر میرستد ماشتین
تاانسته تا حد زیادی پیکرة درونی اتاپیا را در هم ریخته و شالادة مفاهیم بنیادین آن را تغییر دهد.
این مقاله در تالش برای پاستتا به این پرستتش استتت که نقش ماشتتین در تغییرِ مفهامِ مکان
اتاپیاها چقدر است و چیست به منظار پاسا به این سؤال و با ابتناء بر فهمِ هابز از ماشین ،تاریخچة
اتاپیاها پ از مار در قالب ادوار تاریخی بررستی و در نهایت به جمعبندی در خصتاص نقش ماشتین
در هر دوره پرداختته شتتتد .این خطِ ست تیر نشتتتان میدهد که عنا-کتتا( .اتاپیتا) در حرکتِ تاریخیِ
اتاپیتانایست تیِ پ از مار ابتتدا به عنا-کی( .نا-زمان) و ستتتو به عبی-کتتا (بیمکتان) و بی-کی
 کارشناسی ارشد فلسفه غر  ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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(بیزمان) .یا اتاپیاهای ستتایبری تبدیل میشتتاد .نتیته آنکه اتاپیا از عیك شتتهرِ دور .یا عیك
جامعة در آینده .بدل به ماشتینی میشتاد که خادش زمان و مکان ندارد؛ اما به زمان و مکانِ جامعة
آرمانی یا پادآرمانی بدل میشاد.
واژگان کلیدی :اتاپیا ،ماشتتین ،ستتایبر ،اتاپیای ستتایبری ،اتاپیانایستتی مدرن ،الهیاتِ لایاتان،
آیندهپژوهی.
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 .1مقدمه
اتاپیاها یکی از مهمترین تخیالتِ بشتری هستتند .تخیالتی آنچنان واقعی که نحاة
هستتشتدنِ آیندة بشتریت (یا حداقل قستمتی از بشتریت) را تعیین میکنند .آنها بهطارِ
معمال جامعهای آرمانی 1را به تصتتایر میکشتتند که در آن نظامِ اجتماعی 2همراستتتا (یا
قابلِ جمعشتتدن) با عخیر .و عغایتِ فردیِ انستتانی .استتت ( Graybosch, 1995:
 .)167در ضمنِ معرفیِ این جاامعِ آرمانی ،اتاپیاها ،معرفیای از وضعیتِ اجتماعیِ معاصرِ
اتاپیانایستان نیز هستتند :به این بیان ،آنها صترفاً معرفیای از یك جامعة خیالیِ شتاعرانه
نیستتند ،بلکه الزم استت عنقشتة راهی برای حال .نیز باشتند (.)Levitas, 1993: 257
اتاپیاها نه از خالء میآیند و نه به ستتمتِ خالء حرکت میکنند بلکه آنها با نشتتان دادنِ
مستتیرِ حرکت ،از یك ستتا آشتتکارکنندة نقطههای عزیمت هستتتند و از ستتای دیگر،
نایتددهنتدة مقصتتتدهتای مهتاجرت؛ در نتیتته عمطتالعتة اتاپیتاهتا ،جزئی ضتتتروری از
انستانشتناستیِ فرهنگی یا تاریا و یا جامعهشتناستی فرهنگی استتLevitas, 2000: ( .
.)27
اتاپیاهای مدرن با وضتتعِ واژة عاتاپیا .به معنای عنا-کتا .تاستتطِ تاماس مار آغاز
میشتتاد .مطالعة تاریخیِ اتاپیاهای مدرن که این مقاله خاد را بدان متعهد کرده استتت،
نشتان میدهد که پیاندی قابلِ مالحظه میانِ اتاپیانایستی و ماشتین وجاد دارد .ماشتین
همااره مفهامی حاضتتر در اتاپیانایستی باده استتت و در دورانِ معاصتتر تبدیل به یکی از
محاریترین عناصترِ اتاپیانایستی شتده استت .بدین عناان هدفِ اصتلیِ این ناشتته بررستیِ
اتاپیاهای مدرن و ستنتشِ تأ یرِ عماشتین .بر روی تغییرِ مفهامِ اتاپیاستت .عالوه بر این،
بتایتد بته این مستتتئلته نیز پرداختت کته عتغییرِ مفهامِ متاشت تین .چگانته بر اتاپیتاهتا تتأ یر
میگذارد .در این مبحث ،به طارِ خاص ،بر مستئلة عماشتینهای ستایبری .تأکید میکنیم
که سترشتتی متفاوت از ماشتینهای مکانیکی دارند .مرادِ ما از ماشتینهای ستایبری آن
دستت از ماشتینهایی هستتند که بر محاستباتِ کامویاتری و نه اندرکنشهای فیزیکی بنا
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شدهاند.
از ستتتای دیگر ،رابطتة میتانِ اتاپیتاهتا (نتا-کتتاهتا) بتا عمکتان .رابطتهای قتابتلِ مالحظته
استت .اتاپیاها ،از آنرو که عجامعهای آرمانی .را به تصتایر میکشتند ،همااره باید آن را
عدر-جایی .به تصتایر بکشتند .بنابراین عجا .در اتاپیاها یا عنا-کتاها .نقشتی محاری را
بازی میکند؛ به خصتتاص آن که در اتاپیاهای ستتایبری ،خالفِ اتاپیاهای اولیة مدرن،
عجا .دیگر یك مکانِ مادیِ دورافتاده (آن ستتتای دریاها) نیستتتت ،بلکه به امری کامالً
عستتاختهشتتده ،.عبرپاشتتده .و عماش تینی .بدل میشتتاد .حال اگر مستتئله ،رابطة میانِ
عماشتین .و عاتاپیاها.ستت ،ستؤالِ اصتلیِ مقالة حاضتر را چنین میتاان صتارتبندی کرد:
ماشین در تغییرِ مفهامِ مکان در اتاپیاهای مدرن چه نقشی داشته است
جهتِ پاستتا به این ستتؤالِ محاری ،در این مقاله چهار ستتؤالِ فرعیِ دیگر نیز طرح
شتده استت :ابتدا این مستئله مطرح شتده استت که اتاپیای مدرن چیستت و چه ویژگیهایی
دارد ستو پرستش از عماشتینِ مدرن .را پیش کشتیدهایم و در ادامه ،این ستؤال مطرح
میشتاد که چه زیردورههای تاریخیای در عصترِ اتاپیانایسیِ مدرن قابلِ مشاهده است و
دستتتِ آخر پرستتش از نحاة فهمِ زمان و مکان در دورههای اتاپیانایستتی مدرن الزامی
خااهد باد.
محققتان و متفکران بته پرستتتشهتای بتاال بیتاجته نبادهانتد .برخی از آنهتا بته تبع از
مارک و گزارة مشهارِ عنابادیِ مکان از خاللِ زمان ،.این گذارِ تاریخی از مکانِ طبیعی
به مکانِ ستاختهشتده را حاصلِ عسرمایه .میدانند ( )Gorz, 1999: 115و برخی دیگر
بر مستتئلة عجهانیستتازیِ ستترمایه .تأکید میکنند :به نحای که ستترمایه بتااند عبهطارِ
همزمتان .بر عتمتامِ مکتان .حکمفرمتایی کنتد ( .)Harvey, 2000برخی دیگر بتا مبنتا
قراردادنِ تتربتة انستتتانی ،تمایزِ عمکانِ طبیعی .با عمکانِ ستتتایبری .را تنها یك تمایزِ
دیستکارستیا و مبتنی بر ستنتهای انستانی میدانند و بر این باورند که میتاان عمکانِ
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ستتتایبری .و عمکتانِ واقعی[طبیعی] .را در مقتامِ یتك کتلِ مفهامی واحتدِ و بر استتتاسِ
عتتربة انستانی .بازتعریف نماد ( .)Mitra & Schwartz, 2001در این نگاه ،مکانِ
طبیعی و ستایبری هر دو مکان هستتند ،زیرا انستان آن دو را عمکانی .تتربه میکند و هر
دو به یك اندازة عواقعی .هستتند ( .)Cowan, 2005: 262در تحلیلهای دیگر ،بنیادِ
این تغییرِ مفهام از مکان را در عواالمقامیِ رنستانستیِ علم .میبینیم؛ جایی که اتاپیاهای
عآستمانی-بهشتتیِ اورشتلیمی .جایِ خادشتان را به عرستتگاریِ کیهانیِ علمی .میدهند و
اتاپیاها بر استاسِ عتصتایرِ علم .ستاخته میشتاند ( :)Nowotny, 1984: 7در قرنِ
بیستتتم عکوی کردن تبدیل به یکی از کلید واژههای راهبرِ تخیلِ علمیِ اتاپیایی شتتد ...
اتاپیا دیگر نمیتاانستت در دریا یا نا-کتا باشتد ،همچنین نمیتاانستت صترفاً در یك آیندة
نامعین پروجکت شتاد؛ برعک  :دانشمندان به سمتِ قراردادنِ اتاپیا در یك مکان و زمانِ
علمی حرکتت کردنتد .)Nowotny, 1984: 13( .از ستتتای دیگر ،برخی حرکتت بته
سمتِ عنا-کتای سایبری .را ناعی قیام علیهِ عمکانِ علمیشدة مدرن .میدانند :عاتاپیا
فقط زمانی یاتاپیایی خااهد باد که ناعی مکانمندیِ دیگر داشتتته باشتتد ،مکانمندیای
که در ضتتمنِ ارتباطش با دیگر مکانمندیها ،حال و گذشتتته ،واقعی و متازی ،اینجا و
آنجا تعریف میشتتاد – مکانمندیای که برای هر فضتتای قلمروبندی شتتده (در معنای
مدرن) ،یك دیگری محسا میشاد.)Mittag, 2009: 270( .
همانطار که مشخ است ،همة پاساهای باال مسئلة انتقالِ مفهامِ عمکانِ طبیعی.
به عمکانِ سایبری .را در یك قلمروی بزرگتر ماردِ مداقه قراردادهاند .برخی آن را به
فرآیندهای سرمایه ،برخی به ساختارِ آگاهیِ انسانی ،برخی به نظامِ علم در قرونِ اخیر و
برخی دیگر در مقامِ مقاومتی پستمدرنیستی در مقابلِ ساختارهای مدرنیسم تعبیر کردهاند.
مقالة حاضر با محار قرار دادنِ نقشِ تاریخیِ مفهامِ ماشینی در تغییرِ معنای مکان است
که به مسئلة رابطة مکان و اتاپیاها پاسا میدهد.
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 .2تبیین مسئلۀ مکان در اتوپیانويسی مدرن
بر سرِ نقطة آغازِ اتاپیاها میانِ محققان اتفاقِ نظرِ اندکی وجاد دارد .برخی با بازگرداندنِ
تاریاِ اتاپیاها به تاریاِ انسانیت ،بر این عقیدهاند که با پاگذاشتنِ انسان بر روی زمین آرمانِ
جامعة غایی نیز زاده شد؛ بنا بر این نگاه ،بشریت دو تاریا دارد :تاریخی که گذشته و به
وقاع پیاسته و تاریخی که در گذشتة انسانیت برای آیندة او تصار شده است
( .)Mumford, 1922: 12برخی از محققان اولین نشانههای اتاپیا را در بشارتهای
پیامبرانِ ابراهیمی و غیرِ ابراهیمی میبینند ( Hertzler, 1922: 99; Laidler,
 )1969: 3و برخی دیگر ریشة اتاپیاها را در داستانها و اسطارههای فالكِ پیشافلسفی
و پیشاتئاریك (مانندِ ناشتههای هیواداماس )3قلمداد میکنند (.)Dawson, 1992: 5
بسیاری از محققان آغازِ اتاپیانایسیِ تئاریك را به افالطان و دو کتا ِ عجمهاری .و
عقاانین .باز میگردانند ( )McQuarie, 1980: 242; Weingart, 1984: 175و
در مقابل ،عدهای دیگر از محققان بر این عقیدهاند که اتاپیا و اتاپیانایسیِ تئاریك،
دیسیولینی مدرن است که تنها با کتا ِ اتاپیای سر تاماس مار 4آغاز میشاد ( Vieira,
.)2010: 6
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باری ،چه اتاپیانایستی را به مار نستبت دهیم و چه آن که آن را به پیشتینهای بستیار
دورتر بازگردانیم ،خادِ واژة اتاپیا را ستتر تاماس مار در کتا ِ مشتتهارِ اتاپیا ( )1516خلق
کرد .این واژه ( )Utopiaمتشتتتکتل از دو واژة یانتانیِ ̓( ουعنته ،.عنتا /.ادات نفی) و
( τόποςعمکتان .یتا عجتا ).استتتت کته بته صتتتارتِ  juːˈtoʊpiəیتا عیاتاپیتا .تلفظ
میشتتتاد و بهترین معادلِ آن را میتاان عنا-کتا .دانستتتت .با این حال تاماس مار در
چاپِ  1518کتا ِ اتاپیا تاستطِ نشترِ اراستماس و در قطعهای با عناانِ عاشتعارِ اتاپیا .تذکر
میدهد که شتتتاید به جای ترکیبِ یانایی باال ،بهتر میباد که از ترکیبِ ͂( εὐعخا  .یا
عرستتتگار ).و  τόποςاستتتفاده شتتاد ( )More, 1999: 48که در آنصتتارت واژة
 Eutopiaبه معنای عخا -جا .ستاخته میشتاد؛ معنایی که بهطارِ معمال از واژة اتاپیا
به ذهن متبادر میشتاد و معادلِ ترجمة فارستیِ عآرمانشتهر 5.استت  .بنابراین ما در فاصتلة
دو سالة چاپِ اول و چاپِ اراسماسِ کتا ِ اتاپیا ،یك شکافِ قابلِ تاجه در واژة Utopia
را میبینیم؛ شتکافی که با وجادِ تذکر و رایزنیِ محققان ،هناز بهطارِ کامل ماردِ بررستی
قرار نگرفته است :نا-کتا یا خا -جا
پ از تاماس مار جریانِ بستیار گستتردهای از اتاپیانایستی در اروپای رنستان و پ
از رنستان آغاز شتد .ادیبان و متفکرانِ گاناگانی با پیشتینههای فکری و تاریخیِ متفاوت،
جاامعِ آرمانی خادشان را در آ ارِ خادشان مطرح کردند و اتاپیا تبدیل به یکی از مهمترین
دیست تیولینهتای آینتدهنگری شتتتد .کتاوشِ اتاپیتاهتای مختلف تتا پتایتانِ قرنِ بیستتتتم انااعِ
متکثری از آنها را نشتتان میدهد :اتاپیاهایِ ستتایبری-تکنالاژیك ،عاتاپیاهای اولیه و
ناست تتتالاژیتك ،اتاپیتاهتای فردانیِ ستتتانتیمتانتتال ،اتاپیتاهتای ستتتفرِ دریتایی ،اتاپیتاهتای
طنزنامهای ،آنتیاتاپیاها ،اتاپیاهای پارناگرافیك (ستتاماتاپیاها ،)6اتاپیاهای فمینیستتتی،
میکرو-اتاپیاها و داستانهای فلسفیِ اتاپیایی.)Pohl, 2010: 51( .
در میتانِ تمتامِ اتاپیتاهتای بتاال ،اتاپیتاهتای ستتتایبری-تکنالاژیتك بیش از دیگر انااع
اتاپیاها در نستبت با مستئلة عنا-کتا .قابلِ تاجه استت .با ناشتتهشتدنِ رمانِ نارومنستر
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( )1986ا رِ ویلیام گیبستان مستئلة عمکانِ اتاپیا .در نستبت با یك عفضتای ستاختهشتده.
(یا به عبارتِ دیگر عفضای متازی ).مطرح میشاد .اگر اتاپیای تاماس مار اولین جرقة
معرفیِ عنا-کتا .باد ،فهمِ گیبستتان از عفضتتای ستتایبری .7در عشتتکلدادن ،تثبیت و
تطبیقِ فرهنگِ مفهامِ فضتای متازی .8تأ یرِ بهستزایی داشتت ( Hartmann, 2009:
 )277و میتاان آن را آخرین ناعِ عنا-کتا .دانستت .تاضتیح آنکه فهمِ تاماس مار (و
حتی افالطان) از عمکتانِ اتاپیتا .یتا همتان عنتا-کتتا .چیزی عزمینی .و عطبیعی .باد.
یاتاپیاهای آنها غایتِ انستانی را در زمینی هر چند دوردستت اما قابلِ دستترس و مادی
عرضته میکردند که از همان اصتالِ طبیعتِ آشتنای اتاپیانای تبعیت میکرد .در مقابل،
اتاپیاهای ستتایبری-تکنالاژیك ،بر این مستتئله تأکید میکنند که پیش از برپاستتاختنِ
عنظتامِ آرمتانیِ اجتمتاعی .یتا حتی برپتاشتتتدنِ عنظتامِ پتادآرمتانیِ اجتمتاعی ،.بتایتد عزمین .یتا
عمکانِ آنها .را ستاخت یا ستاخته شتاد؛ به نحای که در آن هر مکانی عهرجا .باشتد و
بتااند با باقیِ جاها تعاض شتتاد و در آن ،نا-کتا عجهانی مادهزدایی شتتده و مرکززدایی
شده .باشد (.)Gorz, 1999: 113
جهتِ تحلیلِ نسبتِ تاریخیِ اتاپیاهای مدرن و مکان (که در دو قطبِ طاالنی از
تاماس مار تا گیبسان قابلِ مشاهده است) ،ابتدا مسئلة عنظمِ اجتماعی .در اندیشة سیاسی
مدرن (با عنایت به هابز) ماردِ بررسی قرار خااهد گرفت و نشان داده خااهد شد که مفهامِ
مرکزی برای پژوهش در رابطة اتاپیاها ،مفهامِ عماشین .است .سو نشان داده خااهد
شد که اتاپیاهای مدرن به تعبیت از این مفهامِ مرکزی ،همااره به سمتِ ساختِ عاتاپیاهای
ماشینی .حرکت کردهاند.
 .3مدرنیته :ماشین ،لوياتان و خدای فناپذير
در طالِ تاریاِ اندیشته تمایزِ میانِ اتاپیا با فلستفة اجتماعی [یا ستیاستی] همااره معتبر
شتمرده شتده استت ()Sarakinsky, 1993: 111؛ اما رابطة میانِ این دو همااره رابطة
مبهمی باقی مانده استتت .برخی  )1بر این عقیدهاند که دالیل مستتتحکمی وجاد دارد که
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به واستطة آنها بتاان رابطة و یقی را میانِ این دو دیستیولینِ اندیشتة ستیاستی برقرار کرد و
حتی آنها را یگانه شتتمرد ( )Lassman, 2003; Sarakinsky, 1993و در مقابل،
برخی دیگر  )2بنیادِ اتاپیانایستی را بر شتاکلههای فلستفی استتاار میکنند و بیان میکنند
که بدونِ روشتتنشتتدنِ معانیِ اصتتالِ فلستتفیای چان عانستتان ،.عجامعه ،.عآزادی،.
ععتتدالتتت ،.عبترابتری .و  ،...حتتتی ختی تالورزی اتتاپتی تایتی نتیتز متمتکتن نتیستتتتت
( ،(Featherstone, 2017بهخصتاص فصتلِ دومِ کتا با عناانِ عریشتههای اتاپیای
ستتترمتایتهداری ..در مقتابتلِ نگتاهِ اخیر نیز برخی بر این عقیتدهانتد کته  )3پرداختتِ ععلمی-
تخیلی( .که شتاملِ اتاپیا نیز میشتاد) به مستائلِ فلستفیای چان عانستان ،.عجامعه .و ...
استاستاً یك پرداختِ عغیر-فلستفی .استت و نمیتاان مستائلِ باال را صترفاً به حیطة نا ِ
فلستفی فروکاستت ( .)Laruelle, 2016: 3-8مقالة حاضتر تأئیدی بر نگاهِ دوم استت و
بیان میدارد که ظهارِ انگارة ماشتین و دولت در اوانِ فلستفة مدرن (تاستطِ هابز) بنیادهای
اندیشتگاهانیِ اتاپیانایستان به جامعة آرمانی را تعیین و جهتدهی کرده استت .در بخشِ
حاضتتر بیان خااهد شتتد که چگانه مفهامِ عخیر( .اجتماعی و فردی) کمی پیش از هابز
معنتای قتدیمی خادش را از دستتتت میدهتد و چگانته بتا تغییرِ این معنتا ،آرمتانِ عجتامعتة
ماشینی .زاده میشاد.
لئا اشتتراوس در مقالة عسته ماجِ مدرنیته .اولین ماجِ مدرنیته را به ماکیاولی نستبت
میدهد و بر این امر حکم میدهد که این ماج در هابز به کمالِ خادش رسید (اشتراوس،
 .)290 :1396بنا بر نگاهِ وی ،عماکیاولی کلِ ستتنتِ فلستتفی و االهیاتی را رد میکرد .ما
میتاانیم استتدالل او را اینگانه بیان کنیم ]...[ :فضتیلت نباید به مثابة چیزی فهم شتاد
که کشتتار 9به خاطرِ آن وجاد دارد ،بلکه فضتتیلت انحصتتاراً به خاطرِ کشتتار وجاد دارد؛
زندگی ستیاستی حقیقی تابعِ اخالق نیستت؛ اخالق بیرون از جامعة ستیاستی ممکن نیستت؛
اخالق جامعة ستیاستی را پیشفرض میگیرد؛ جامعة ستیاستی را نمیتاان با قراردادن در
محدودة اخالق مستتقر و حفظ کرد ،به این دلیلِ ستاده که معلال یا مشتروط نمیتاانند بر
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علت یا شترط مقدم باشتند( .اشتتراوس ،293 :1396 ،با کمی تغییر در ترجمه) .اشتتراوس
هم در مقتالتة متذکار (اشتتتتراوس )295 :1396 ،و هم در ا ری کته بته نحاِ متزا بته هتابز
اختصتاص داده شتده استت ( .)Strauss, 1963: 6-29هابز را اولین کستی میداند که
پروژة ماکیاولی را در غایتِ خادش به سترانتام میرستاند .هابز دو بنیادِ مدرنیسم را در آ ارِ
خادش تقایم میکند :اول) به تأخیر انداختنِ تأستی ِ نظامِ اخالقیات 10به مرحلهای پستین
از تأستی ِ نظامِ ستیاستی ( )Strauss, 1963: 22و دوم) تقایمِ جامعة ستیاستی به عناانِ
مصتناعی انستانی که علیه طبیعت (وضتعِ آشتا ِ طبیعی) برپامیشتاد (اشتتراوس:1396 ،
)294؛ یعنی لایاتان.
واژة لایتاتتان 11تنهتا ستتته مرتبته در کتتا ِ لایتاتتانِ هتابز (چتاپِ اول )1668 :بته کتار رفتته
استت و در هر مرتبه یك تصتایر از لایاتان را به ما عرضته میکند (اشتمیت:) 66 :1395 ،
اول) عآن لایاتان عظیمی که تاستطِ صتنعت [انستانی] ستاخته شتده استت ،کشتار یا دولت
(در التین )Civatas :خاانده میشتتاد که صتترفاً انستتانی مصتتناعی استتت [ ]...و در آن
حاکمیت روحی مصتتناعی استتت که حیات و حرکت را به کلِ بدن عطا میدارد( .هابز،
 ،71 : 1396همراه با تغییر در ترجمه ،تأکید از من استتت؛  .)Hobbes, 1996: 7دوم)
عزمانی که [تاافقِ اشتخاص برای واگذاری حق به حاکم] محقق شتاد ،جماعتی که بدین
شتیاه در یك شتتخ وحدت مییابند دولت و یا به التین  Civitasخاانده میشتتاد و
این [تاافق] بته معنتای زایشِ آن لایتاتتانِ عظیم ،یتا بته زبتانی محترمتانتهتر ،آن ختدای فتانی
استت؛ خدایی که ما در ستایة خدایغیرفانی ،صتلح و امنیتِ خایش را مدیانِ او هستتیم.
(هتابز ،192 :1396 ،همراه بتا تغییر در ترجمته؛  .)Hobbes, 1996: 114ستتتام) عتتا
بدینجا من ماهیتِ انستان (یعنی همایی که غرور و شتارهایش وی را متبار میکند که
خاد را مطیعِ حکامتت ستتتازد) را همراه بتا قتدرتِ عظیمِ حتاکمش بررست تیکردهام؛ همتان
حاکمی که او را با لایاتان مقایستته کردم و این قیاس را هم از دو آیة آخرِ فص تلِ چهل و
یك کتا ایا [عهد عتیق] اخذ کردهام؛ جایی که پ از بیان قدرتِ عظیمِ لایاتان ،خدا
وی را شتتتاهِ متکبران میخاانتد و میگایتد :عچیزی بر روی زمین نیستتتت کته بتا او قتابتلِ
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قیاس باشتتد؛ وی چنان خلق شتتده که دچار ترس نشتتاد ..]...[.اما چان او (چانان باقیِ
مخلاقاتِ زمینی) ماجادی فانی است و ماضاعِ زوال واقع میشاد و از آن روی که آنچه
وی باید از او بترستد (نه بر روی زمین) بلکه در آستمان استت و او باید از قاانینش [خدای
غیرِفانی] تبعیت کند ،پ الزم استت که من در فصتالِ آینده از مریضتیهای لایاتان ،عللِ
فناپذیریاش و همچنین از قاانینِ طبیعتی که وی متبار به تبعیت از آنهاستتت ،ستتخن
بگایم( .هابز ،291 :1396 ،همراه با تغییر در ترجمه؛ .)Hobbes, 1996: 212
تصاویری که هابز از لایاتان عرضه میکند (ماشینِ مصناعیِ عظیم ،خدای میرا و
ماجادِ تبعیت کننده از قاانینِ طبیعی) به خابی با ادعایی که اشتراوس در با ِ مدرنیسم
میکند ،همخاان هستند .برای هابز وضعِ طبیعی یا وضعِ پیشامدنی ،وضعِ پیشا اخالقی نیز
هست .وضعیتِ غیرِ مدنی به عناانِ یك وضعیتِ دشمنی نگریسته میشاد و راهِ حل تنها
در این است که آدمی بتااند با عاختراعِ انسانی عظیمالتثه .بر این طبیعتِ وحشی چیره
شاد .عهر چیزِ خابی مرهانِ کارِ انسانی است و نه هدیة طبیعت :طبیعت فقط مااد تقریباً
بیارزش را فراهم میکند( .اشتراوس .)294 :1396 ،هابز در تصایرِ سامی که از لایاتان
میسازد ،پا را از این نیز فراتر میگذارد و علتِ مرگ یا فانیبادنِ لایاتان را نیز قاانینِ
طبیعی میداند .میدانیم که نزدِ هابز بزرگترین ،اولین و عالیترین شر برای انسان
عمرگ .است ( )Strauss, 1963: 16و بزرگترین شرِ دولت نیز فروپاشیِ اوست .خیرِ
لایاتان (که عاملِ ایتاد شدنِ هر ناع خیری است) ،علیاألصل ،بر سرِ این است که همااره
باشد و هیچگاه از بین نرود و مهمترین عاملِ بازدارندة چنین خیری ،قاانینِ طبیعی هستند.
حال اگر سه تصایری که هابز در کتا ِ لایاتان از نظامِ مدرنِ سیاسی عرضه میکند را در
کنارِ دو بنیادِ مدرنی که اشتراوس عرضه میکند ،قرار دهیم ،درک خااهیم کرد که چگانه
بسیاری از اتاپیاهای پساهابزی در حالِ ارائة عتصایری از لایاتان( .آن ماشینِ عظیم)
هستند .این مهم در بخشهای بعدی پی گرفته خااهد شد.
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 .۴نسلِ اولِ اتوپیای ماشینی :آتالنتیسِ نو و ايدة پیشرفت
ریشتههای اتاپیای ماشتینی به شتصتت ستال پیش از انتشتارِ کتا ِ لایاتان و به کتا ِ
عآتالنتی ِ نا )1627( .ناشتتتة فرانستی بیکن بازمیگردد .هر چند بیکن در خادِ کتا ِ
آتالنتی ِ نا به ما شتمایی از سته ویژگیِ اتاپیای ماشتینی نمیدهد ،اما میتاان با کنارِ هم
گذاشتتنِ عقایدِ مختلفِ او در با ِ نستبتِ انستان ،طبیعت و جامعه ،این اتاپیا را بازستازی
کرد .بیکن غایتتِ اتاپیتای خادش را چنین تاصت تیف میکند :عغایتِ [ ]...ما[ ،اول] دانش
علل و حرکاتِ مخفیِ چیزهاستت و [ستو ] بستطِ مرزهای حکامتِ انستانی استت؛ تا جایی
که انستتتان بتااند بر همتة چیزهای ممکن تأ یر بگتذارد .)Bacon, 2009: 51( .برای
بیکن نیز ،مانندِ هابز ،حکامت نه ودیعهای الهی بلکه امری کامالً انستتتانی و پیشتتتادینی
استتتت .انستتتانها آتالنتی ِ نا را بنا کردهاند و حتی اگر دیندار هم باشتتتند ،پ از این
تأستی و پ از آشتنایی با مستیحیت ،مؤمن شتدهاند .از ستای دیگر ،بیکن در ارغنانِ نا و
در یکی از معروفترین گزین گایتههتای خاد دانش را مستتتاوی بتا قتدرت معرفی میکنتد
( .)Bacon, 2000, Book I:III: 33ماشتینی که بیکن برای ما عرضتته میکند ،با
تالید و مصتترفِ هرچه بیشتتترِ دانش ،قدرتمندتر میشتتاد و بیش از پیش به یك خدای
میرا بدل میشتتاد .اتاپیای ماشتتینیِ بیکن ،یك ستتازمانِ بزرگِ تالیدِ علم و بازتالیدِ آن
استتت ( .)Laidler, 1969: 33دس تتِ آخر میتاان در متانِ بیکن مستتئلة دشتتمنی با
طبیعتت را نیز یتافتت؛ جتایی کته او چنین میگایتد :عبشتتتریتت بتایتد حقِ [فرمتانروایی و
تستخیرش] را بر طبیعت دوباره به دستت آورد؛ حقی که به واستطة عطیة الهی [تنها] به او
تعلق دارد .)Bacon, 2000, Book I: CXXIX: 101( .هدفِ اتاپیای ماش تینیِ
بیکن ،متاننتدِ هر اتاپیتای متاشت تینیِ دیگر ،بنیتادگتذاریِ عخا و بتد .و عمنتازعته بتا طبیعتت.
است.
پ از آتالنیت ِ نا ،تتا متدتهتا اتاپیتای متاشت تینیِ قتابتلِ تاجهی ظهار نمیکنتد و
همانطار که مامفارد تذکر میدهد ( ،)Mumford, 1922: 113شتتکافی قابلِ تاجه
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میتانِ اتاپیتاهتای قرنِ هفتدهم و نازدهم میالدی وجاد دارد .در اواخرِ قرنِ هتتدهم و بته
طارِ قطعی در قرنِ نازدهم استت که اتاپیای ماشتینی خادش را به کاملترین نحا تثبیت
میکند.
یکی از مهمترین ویژگیهای اتاپیاهای این دوره ،انتقالِ اتاپیا از عنا-کتا .به عنا-
کی( .آینده) است که اولینبار در کتا ِ عخاطراتِ سالِ دو هزار و پانصد .12ا رِ لایی
سباستین مرسیه( 13چاپ اول )1771 :نمایان میشاد ( .)Fitting, 2010: 138در حالی
که اتاپیاهای پیش از این دوره ،بهطارِ معمال ،شهرِ آرمانیِ خاد را در عهمان زمان .و در
عمکانِ دیگری .به تصایر میکشند ،در این دوره اتاپیاها در عزمانِ دیگر .و عهمان
مکان .روایت میشاند (.)Horkheimer, 1995: 367; Levitas, 1993: 258
لایتاس علتِ این انتقال را عایدة پیشرفت .14میداند و بیان میکند که اساساً قرار دادنِ
اتاپیاها در آینده به معنای عقابلِ دسترسشدنِ آنها .و یا عقابلِ ساختبادنِ آنها.ست
( .)Levitas, 1993: 258یك نا-کتا همااره نا-کتا و در قلمروی خیالِ شاعرانه باقی
میماند؛ اما یك نا-کی ،از آن رو که انسان میتااند به سمتش حرکت کند و آن را بسازد،
میتااند بر اساسِ تالشِ وی محقق گردیده و بدل به یك عیك-کتا .شاد .مسئلة
اتاپیاهای ماشینی (و دیگر اتاپیاها) در این دوره مانندِ ساالی است که هاروی مطرح
میکند :عیك اتاپیا چگانه در آینده مکانی را اشغال میکند )Harvey, 2000: 176( .
یا در تعبیری مناسبِ این بحث :چگانه اتاپیاهای ماشینی در آینده بر روی زمین قدم
خااهند گذاشت
 .5نسلِ دومِ اتوپیای ماشینی :تصويرِ ماشین ،مکانیزمِ اجتماعی و
خدایفناپذير
از میانِ خیلِ عظیمِ اتاپیاها و اتاپیانای های ماشتینی در قرنِ نازده ،بیستت و بیستت
و یك ،این ناشتتته به بررستتیِ آ ارِ دو اتاپیانای ِ شتتهیر ،یعنی شتتارل فاریه 15و ادوارد
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بالمی 16خااهتد پرداختت .بررست تیِ آتارِ این دو اتاپیتانای
جامعی از مفهامِ عتصایرِ ماشین .حاصل شاد.

کمتك خااهنتد کرد کته درکِ

تصتایرِ ماشتین از آن دستت اتاپیاهایِ ماشتینیای حکایت میکند که در آنها عستاز و
کارِ ماشتین .بر روی عنظامِ اجتماعی .پیادهستازی شتده استت .این پیادهستازی به دو نحا
رخ میدهد :اول) اتاپیا در مقامِ یك ماشت تینِ غیرِ تکنالاژیك :در این دستتتته از اتاپیاها،
اتاپیا مانندِ عیك ماشتتین .عمل میکند اما خادش لزوما بهرة خاص یا قابلِ مالحظهای
از تکنالاژی نبرده استتتت .این دست تتته از اتاپیتاهتا بته همتان روایتتِ هتابز از لایتاتتان وفتادار
میمانند؛ چه این که هر چند در هابز دولت به یك ماشتینِ غالآستا تعبیر میشتاد؛ اما این
تعبیر فقط در مقامِ تشتتبیه و ناعی الگا باقی میماند و خادِ تکنالاژیها و ماشتتینها در
روابطِ داخلیِ این مصتتتناع ،نقشت تی نتدارنتد .دوم) اتاپیتاهتای تکنالاژیتك :این دست تتته ،بته
خصتتاص با الگا قرار دادنِ نظامِ صتتنعتی و ستترمایهداری ،تکنالاژی را در تار و پادِ نظامِ
اجتماعی قرار میدهند به نحای که زندگی انستانی از ماشتینهای تکنالاژیك جدانشتدنی
باشند.
اتاپیایی که فاریه در آ ارِ خادش آن را عرضته میکند ،از ناع اول محستا میشتاد.
او یکی از متفکرانِ پ از انقال ِ کبیرِ فرانستته محستتا میشتتاد و به تبع از نیاتان
تالش میکرد که نگاهِ علمی را بر اتاپیانایسی حاکم کند .برای او ،بنیادِ اتاپیا بر شارهای
انستتتانی قرار داشتتتت و روابطِ این شتتتارهتا ،بته ناعی ،ادامتة قتانانهتای فیزیکی نیاتان
17
محسا میشدند :عدر نسبت با علامِ جدید ،من به سرعت دریافتم که قاانینِ کشندگیِ
شتتتارمند در تمامِ جاانبِ خادشتتتان با قاانینِ کشتتتندگیِ مادیای که تاستتطِ نیاتان و
الیبنیت تاضتیح داده شتده استت ،همخاان هستتند و این که یك ستیستتمِ واحدِ حرکت
برای جهتانِ متادی و روحتانی وجاد دارد .)Fourier, 1996: 16( .بنتا بر نگتاهِ فاریته،
شتارهای انستانی را میتاان به نحاِ علمی شتناخت و اگر این شتناخت کامل باشتد ،میتاان
بر استتتاسِ آن جتامعتة آرمتانیای را تتدوین کرد .این جتامعتة آرمتانی کته او آن را عانتمنِ
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کشتندة طبیعی .18میخااند ( ،)Fourier, 1996: 11بنا بر یك ایدة مرکزی مشتخ
شت تکتل میگیرد :عفهم ،کنترل و هتدایتتِ شتتتارهتای انستتتانی ..در واقع همتانطار کته
دانشتمندانِ علامِ طبیعی قاانینِ حاکم بر طبیعت را میشتناستند و با بهره از این قاانین و
تالیتدِ تکنالاژیهتای مختلف عزمینتههتا و بستتتترهتای این حرکتات .را برای اهتدافِ خاد
تغییر میدهند ،فاریه تالش میکند که به جای تغییرِ طبیعتِ انستتانی ،با شتتناختِ قاانینِ
حاکم بر شتتارهای انستتان و تالیدِ تکنالاژیِ اجتماعی ،زمینهها و بستتترهای حرکتِ این
طبیعت را تغییر دهد؛ تالشتتی که ما را بالفاصتتله به یادِ هابز میاندازد .تبیینِ خادِ فاریه
کامالً روشتن استت :عادعای من به هیچ وجه این نیستت که نظمِ جدید [ماهیت] شتارها را
تغییر میدهتد :نته ختدا و نته انستتتان نمیتااننتد چنین کتاری انتتام دهنتد .بتا این حتال این
امکان وجاد دارد که ما زمینة شتارها را بدونِ ایتادِ تغییر در طبیعتِ آنها تغییر دهیم .به
طارِ مثال ،ممکن استت که مردی بیپال ،از ایدة ازدواج متنفر باشتد .اما اگر به او پیشتنهادِ
زنی داده شتتاد که به جای جهاز درآمدِ  100هزار لیرهای دارد ،مرد مشتتتاقانه راضتتی به
وصتتلت میشتتاد [ ]..تنها تغییر در این استتت که زمینة شتتارِ حاکم بر او (یعنی عشتتق به
روت) تغییر کرده استتتت و همتان شتتتار ،مست تیرِ جتدیتدی بته خادش گرفتته استتتت.
( .)Fourier, 1996: 11البته تحلیلهای پیچیده و نظامِ ماشتتکافیشتتدة فاریه برای
هدایت و کنترلِ شتتارها را به هیچ عناان نباید مانندِ مثالِ ستتادة عدرآمد به جای جهاز.
فهمید .مشتخصتاً فاریه آگاه استت که همة اقستامِ شتارها را نمیتاان به همین ستادگی
هتدایتت کرد و او بته این مستتتئلته التفتات دارد کته نیتازمنتدِ یتك نظتامِ اجتمتاعیِ پیچیتده برای
هدایت و کنترلِ همة شتتارهاستتت و تا پایانِ عمر تالش میکند که نااق ِ مختلفِ این
نظامِ پیچیده را رفع کند.
جامعة فاریه با هر ستته ویژگی اتاپیای ماش تینی همخاان استتت :اول) بر پایة قاانینِ
بنیادینِ شتارهای انستانی ،در مقامِ یك تکنالاژی ،بنا شتده استت و بناستت تا با استتفاده از
این قاانین ،انستتتانهتا را بته ست تمتتِ اهتدافِ عتالیتر هتدایتت کنتد .دوم) در زمین کست تی

بررسی نقشِ «ماشین» بر تغییر معنای ( ...سید ستاد شریعتی و محمدرضا عر بافرانی) 141
قدرتمندتر از این جامعه نیستتت .نظامِ اجتماعیِ فاریه را میتاان به یك ماشتتینِ عظیم
تشتبیه کرد که نفت یا بنزینِ جاری در آن عقدرتِ حرکتِ شتارها .در ستطحِ جامعه استت.
فاریه با دقتِ بستیار مکانیزمِ انتقالِ شتارها از یك اجتماعِ کاچك به یك اجتماعِ کاچكِ
دیگر را بر استاسِ مبانیِ عستریستازی .و ریاضتیاتی ارائه میدهد ( Fourier, 1996:
 ،)33-105تا در نهایت هارمانیای بر کلِ نظامِ اجتماعی حاکم شتتاد که هیچ چیزی در
روی زمین ،نتااند به آن خدشته وارد کند .ستام) فاریه در یادداشتتی ،طبیعت را واجدِ سته
اصتتلِ ازلی ،غیرِ مخلاق و فناناپذیر میداند :ع .1خدا یا اصتتلِ محرِّک ،فعال و روح ؛ .2
ماده یا اصتلِ محرَّک و منفعل؛  .3عدالت یا ریاضتیات :اصتلِ حاکم بر حرکت .و در همان
یادداشتت چهار ناع حرکت را به رستمیت میشتناستد :عحرکتِ ماده ،حرکتِ ارگان ،حرکتِ
حیاان [بتدن] و حرکتتِ اجتمتاعی .)Fourier, 1996: 37( .روابطِ میتانِ اصتتتال و
حرکتها روشتن میکند که فاریه برای تاجیه زوالِ جامعة مفروضِ خادش ،عخادِ جامعة
مفروض .را عطبیعی .در نظر میگیرد .بته طارِ قطع این زاویتة دیتد بتا نگتاهِ روشتتتنگری،
علمِ مدرن و همچنین ایدة عنا-کی .یا عپیشترفت .همخاان استت :اگر چیزی ستاختهشتده
(حرکتِ اجتماعی) زوال میپذیرد پ عطبیعی( .بنا بر علمِ مدرن) نیستتت ،زیرا تضتتمینِ
دوامِ چنین حرکتی بر عهتدة اصت تلِ اول یتا عخدا .استتتت .اگر قاانینِ تضتتتمینشتتتده و
تحمیلشتدة خدا در جامعة آرمانیِ فاریه با دقتِ یك ماشتینِ کاکشتده اجرا نشتاند ،هر آن
امکانِ مرگِ این جامعه فراهم خااهد آمد .پ آن چیزی که این جامعه ،مانندِ هر اتاپیای
ماشینیِ دیگر ،باید از آن بترسد باز هم خادِ قاانینِ طبیعت [الهی] است.
در اتاپیای فاریه ،تکنالاژی به نحاِ متتستد ،جایگاهِ خاصتی را اشتغال نمیکند .فاریه
بیش از آن که به خادِ ماشتین عالقه داشتته باشتد ،به نظامِ کنترل و تالیدِ ماشتینی عالقه
داشتت؛ اما اتاپیانای ِ آمریکایی ،ادوارد بالمی در کتا ِ عنگریستتن به گذشتته2000- :19
( .1887چتاپ اول )1888 :کته یکی از مهمترین اتاپیتاهتای قرنِ نازدهم استتتت ،آن
تصتایری از ماشتین را که در این مقاله با عناانِ عاتاپیاهای تکنالاژیك .شتناخته میشتاد،
به تمامه ارائه میکند .خالفِ فاریه که آبشتخارش ستنتِ فکری-فلستفیِ روشتنگری باد،
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بالمی تنها یك ژورنالیستت و فعالِ ستیاستی باد .کتا ِ او از همان زمانِ نگارشتش ماردِ
تاجه بستتیاری قرار گرفت و عتنها در طالِ ده ستتال پیش از یك میلیان نستتخه از آن
فروخته شد و به دو جین زبان ترجمه شد .)Laidler, 1969: 114( .جهانی که بالمی
از ستالِ  2000تصتایر میکند چنین استت :عشتهری زیبا ،بدونِ ستیاستتمدار ،بدونِ فستاد،
بدونِ فقیر و غنی؛ اما شتهری در صتلح و مکنت :فرصتتهای برابر برای همه وجاد دارد
که بر استاسِ تاستعة یك ستیستتمِ تعاونیِ تالید و تازیع فراهم شتده و در تمامِ ستاحاتِ یك
زندگیِ صتنعتی گستترده شتده استت .)Laidler, 1969: 115( .خادِ بالمی این ستیستتم
را چنین تاصیف میکند :عهر کسی جزئی از سیستم است و جایگاه و کارکردی متمایز از
دیگران را اشتغال کرده استت .)Bellamy, 2007: 104( .چنین ستیستتمی واقعیستازیِ
عآیندة صتتتنعتی .استتتت ( )McQuarie, 1980: 246که در آن ملت تبدیل به تنها
کموانیِ تالیدکننده میشتتاد ،تنها کارفرما ،تنها کارگر و تنها انحصتتارکننده ( Bellamy,
.)2007: 33-37
در پیاستتِ ویرایشِ دومِ کتا  ،بالمی به خابی انگیزة صتنعتی-ملی خادش را نشتان
میدهد :عنگریستن به گذشته [ ]...بر آن است که در همآوایی با اصلِ فرگشت ،به عناانِ
پیشبینیِ مرحلة بعدیِ تکاملِ انستانی عمل میکند :تاستعة صتنعتی و اجتماعیِ انستانیت؛
به خصتتاص در این کشتتار [ایاالتِ متحده] .)Bellamy, 2007: 195( .برای بالمی
یاتاپیتا از دل ویرانتة تکنالاژی و بته وست تیلتة خادِ تکنالاژی برمیخیزد :عتکنالاژی هم
علتِ اصتتلی و هم راهِ حلِ اصتتلیِ تمامِ مستتائلی استتت که بالمی در خاللِ کتا مطرح
میکند .)Segal, 1988: 91( .قابل تصتتتار خااهد باد که بالمی عالقة شتتتدیدی به
تکنالاژیهای صتنعتی داشتته باشتد و بنیادِ تمامِ تقستیماتِ جامعة یاتاپیایی خادش را بر
ستتازوکارِ کارخانهها قرار دهد :عتمامِ زمینِ صتتنعتِ تالید و ستتاخت به ده دپارتمانِ بزرگ
تقستیم شتده استت که هر کدام از این دپارتمانها نمایندة یك گروهِ متحدِ صتنایع هستتند.
هر صتنعتِ خاص [ ]...تاستطِ یك دفترخانة تابع نمایندگی میشتاد .این دفترخانهها واجدِ
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استنادِ کاملِ کارخانه ،نیروهای تحتِ کنترل ،تالیدِ فعلی و ابزارهای افزایشِتالید هستتند.
( .)Bellamy, 2007: 104این دپتارتمتانهتای بزرگِ صتتتنعتی در کنتارِ هم چیزی را
میستازند که بالمی مکرراً در کتا با عناانِ عارتشِ صتنعتی .از آن یاد میکند :عرؤستای
این تقست تیماتِ بزرگِ دهگانتة ارتشِ صتتتنعتی میتااننتد با فرماندهانِ نیروهای ارتش [در
زمانِ گذشتته] مقایسته شتاند ]...[ .مافاقِ این ده افسترِ ارشتد ،ژنرالِ فرمانده قرار دارد که با
آن ده افستر ،شتارایی را تشتکیل میدهد؛ این شتخ رئی جمهار ایاالتِ متحده استت.
( .)Bellamy, 2007: 110کشتاری که بالمی میستازد یك کارخانة بزرگ ،تالیدگر و
نظامیِ تستخیرکننده استت؛ البته این بار به جای تستخیرِ زمین ،تستخیرِ آینده به واستطة
تالید :یك لایاتانِ صنعتی.
یاتاپیای بالمی نیز همخاان با سه ویژگیِ اتاپیاهای ماشینی است .خادش یك
تکنالاژی است که تاسطِ انسانها ساخته شده است و بر اساسِ قااعدِ از پیش تعیین شده
پیش میرود .قدرتمندترین ارتشِ تالیدی و نظامیِ جهان است؛ تا آنجایی که کسی
یارای آن را ندارد و عخدایی است برآمده از ماشین )Lipow, 1991: 52-53( 20.و
دستِ آخر زوالِ او نیز به قااعدِ بیرون از این ماشین ،یعنی قااعدِ ویرانکنندة استفادة
نادرست از تکنالاژی ،منتسب است .باید تاجه داشت که بالمی یك یاتاپیای تکنالاژیك
را پرورش نمیدهد ،بلکه تکنالاژی را صرفاً ابزاری برای نظمِ اجتماعیِ مدِ نظرِ خادش
[که ماشینی است] قرار میدهد ( .)Samuels, 1984: 137-138لذا عتکنالاژی .در
بالمی متمایز از عماشینِ اجتماعی .خااهد باد .به همین جهت ،زوالِ اتاپیا در نگریستن
به گذشته ،به کاربستِ نادرستِ تکنالاژیهای صنعتی (یا به تعبیرِ دیگر :به بیرونآوردنِ
نادرستِ خدا از ماشین) تحایل برده میشاد :عتالیدِ مازاد،)Bellamy, 2007: 110( .
عسرمایه و کارگرِ تنبل و رقابتهای بیش از اندازه،)Bellamy, 2007: 135( .
عانحصار )Bellamy, 2007: 83( .و استثمارِ سرمایه یا عارتشِ بیکارBellamy, ( .
 .)2007: 141بنابراین آنچیزی که لایاتانِ صنعتی باید از آن بترسد ،قااعدِ بنیادینِ
تکنالاژیهای اجتماعی است .قاانینی که پیش از تشکیلِ لایاتان وجاد دارند و خالفِ
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فاریه ،واضعِ این قاانین حتی مشخ

و متعین نیز نیست.

 .۶نسلِ سومِ اتوپیای ماشینی :بحرانِ نا-کی ،اتوپیاهای متجسد و بی-
کجايی
در اواخرِ قرنِ نازدهم و در تمامیِ قرنِ بیستت و بیستت و یك ،ایدة پیشترفت و به تبعِ
آن ،ایدة عنا-کی .با چالشهای استاستیای روبرو شتد .جنگهای جهانی نشتان دادند که
آرمانِ انستانِ اروپایی لزوماً به یك یاتاپیای محضِ در آینده منتر نخااهد شتد و فضتای
پ از جنگ به جایِ آن که عصتلحِ پ از جنگ .را به نایدِ آینده بدل کند ،دیستتاپیایی
از جهانی ناباد شتده تاستطِ بمبهای اتمی را عرضته میکرد .ایدة پیشترفت دیگر در قرنِ
بیستتتم جایی نداشتتت ( .)Levitas, 1993: 258بنابراین قابلِ انتظار استتت که ما با
دیستتاپیاهای مشهاری چان عجهانِ قشنگِ نا )1932( .21ا رِ آلدوس هاکسلی ،22عهزار
و نهصتد و هشتتاد و چهار )1949( .ا رِ جرج ارول ،23عنارومنستر .24ا رِ ویلیام گیبستان 25و
حتی فیلمی چان عماتریک  )1999-2003( 26.ا رِ برادران واچافستتکی روبرو شتتایم .با
28
این حتال اگر بحرانِ درونیِ عنتا-کی .کته در کتتا ِ عمتاشت تینِ زمتان .27ا رِ اچ .جی .ولز
برای اولین بار نمایان شتتده استتت ،ماردِ غفلت قرار گیرد ،نمیتاان تحلیلِ بستتندهای از
سرگذشتِ اتاپیاهای ماشینی ارائه داد.
ایدة ستتفر در زمان که محتاای اصتتلیِ کتا ِ ماش تینِ زمانِ ولز را در برمیگیرد ،ایدة
جدیدی نیستتت .ستتفر در زمان ،احتماالً ،همیشتته برای بشتتریت جذا باده استتت .در
نگریستتن به گذشتته نیز بالمی از همین تکنیك برای انتقالِ راویاش به آینده (قرنِ )21
بهره میجاید و او را  113ستتال به خاا میفرستتتد تا راویِ آیندهای ب مکانیکی در
قرنی نته چنتدان دور بتاشتتتد .عالوه بر این ،میتاان ادعتا کرد کته ستتتفر در زمتان برای
اتاپیتاهتای مبتنی بر عنتا-کی .اجتنتا نتاپتذیر باد :همتانطار کته در اتاپیتاهتای مبتنی بر
مکان مانندِ آ ارِ مار ،بیکن ،کاموال و  ...همااره عستفر و اکتشتافی در مکان .برای رستیدن
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به نا-کتا رخ میدهد ،در اتاپیاهای جدید هم دقیقاً چنین ستتفر و اکتشتتافی رخ میدهد؛
منتهی وستتیلة یکی کشتتتی و شتتتر باد و آن دیگری ماشتتینِ زمان و خاا ِ مصتتناعی
( .)Fitting, 2010: 139فیتینگ از این مقایسته نتیته میگیرد که تمایزِ چندانی میانِ
ستفرِ مکانی و ستفرِ زمانی نیستت و هر دویِ اینها عتنها انتقال از یك جا به جای دیگر
هستتند .)Fitting, 2010: 139( .شتاید نگاهِ فیتینگ در با ِ ا ری چان نگریستتن به
گذشتتته مقبال آید اما به نظر میرستتد که مطالعة دقیقتر ماش تینِ زمانِ ولز حداقل ستته
تفاوتِ مشتهاد با نگاهِ فیتینگ را آشتکار میکند که این سته تفاوت ،نایدِ نستلِ جدیدی از
اتاپیانایسی را میدهند:
اول) ماشتینِ زمان در ولز وستیلهای برای عانتقال به اتاپیا .نیستت .برای درکِ بهترِ
این مستتئله ابتدا باید ستتاختارِ کتا را واکاوی کنیم .ستته فصتتلِ اولِ کتا مقدمات و
تاصتیفاتِ راوی (احتماالً خادِ ولز) از مستافرِ زمان استت .از فصتلِ چهارم تا ستیزدهم ما
روایتتِ راوی عاز یکی از ستتتفرهتای زمتانش .را میخاانیم .ابتتدا مستتتافرِ زمتان میپنتدارد
جهانی که به آن وارد شتتده استتت (ستتالِ هشتتتصتتد و دو هزار و خردهای) عآیندة نا ِ
بشتریت .استت اما در واقع متماعهای از کادنها بر روی زمین حاکمشتدهاند :عناامیدی
ذهنم را دربرگرفت؛ لحظهای احستتاس کردم که ماشتینِ زمان را بیهاده ستتاختهام( .ولز،
 .)35 :1370مستافرِ زمان ماشتیناش را از دستت میدهد و تمامِ تالشش را میکند تا آن را
به دستتت آورد و ناگهان این فکر به ذهنش خطار میکند :عفکرِ این که ستتالها مطالعه
کردم و رنج کشتیدم که به زمانِ آینده بروم و اکنان نگران هستتم و بستیار عتله دارم که
از آن خارج شتتتام ،مرا به خنتده انداخت( .ولز .)56 :1370 ،باری ،مستتتافرِ زمان باألخره
میتااند ماشینِ زمانش را پیدا کند تا به سرعت از آن زمانِ خافناک خارج شاد .تاصیفی
که ولز تا این قسمتِ کتا از این دیستاپیا میدهد را میتاان ذیلِ اتاپیاهای تکنالاژیك
طبقهبندی کرد .از فصتلِ چهاردهم استت که مستافرِ زمان دوباره از ماشتینِ زمان استتفاده
میکند و این بار به دورانی میرود که خارشتید بزرگ و قرمز شتتده و دیگر شتتهر و نظامِ
اجتماعیای باقی نمانده که اتاپیایی بخااهد برپاشتتاد :عبه این ترتیب به ستتفرِ خاد ادامه
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دادم و در فااصتلِ زمانیِ بلند قریب به هزاران ستال یا بیشتتر میایستتادم و از راز سترناشتت
زمین برانگیخته شتده بادم [ ]...بزرگشتدنِ خارشتید و تیرهشتدنِ آن در آستمان [ ]...و از
بین رفتنِ حیاتی که ستابقاً در زمین وجاد داشتت را تماشتا میکردم( .ولز.)117 :1370 ،
مستتافرِ زمان در پایانِ کتا به همان دورانِ اواخرِ قرنِ نازدهم بازمیگردد .همانطار که
روشتن استت ،ماشتینِ زمان روایتی از یك اتاپیا ،یك یاتاپیا یا یك دیستتاپیا نیستت بل
آنکه روایتگرِ عبحرانِ اتاپیاهای نا-کی .استت .ستفرِ مستافرِ زمان با ماشتینِ زمان یك
بحرانِ بنیادین را برای هر خیالِ بشتتری پیش میکشتتد :در هر زمانی که اتاپیا بنا شتتاد،
باألخره زمانی میآید که آن اتاپیا ناباد شتاد؛ زیرا نابادیِ کیهان یك قانانِ طبیعی استت.
در واقع ،ماشتینِ زمان آشتکار میکند که ماجِ دیستتاپیاهای قرنِ بیستتم و بیستت و یکم
لزومتاً بته جهتتِ شتتترایطِ اجتمتاعی بته راه نیفتتادنتد بلکته قتانانِ طبیعیِ زمتان بتاألخره دیر یتا
زود ،نابادیِ اتاپیا را اقتضتتتاء میکند و قطعاً در یك اتاپیای نابادشتتتده آرمانهایی چان
عدالت و مساوات بالماضاع خااهند باد .این بحران ،برای اتاپیاهایی چان ایاالتِ متحدة
بالمی یك بحرانِ جدی استت :زیرا عدالت بدونِ تضتمینِ دوامِ عدالت ،عمالً بیمعناستت.
چنین استت که بحرانِ نا-کی ماجبِ ظهارِ نستلِ ستامِ اتاپیاهای ماشتینی ،یعنی اتاپیاهای
ماشینی متتسد میشاد.
دوم) در اتاپیاهای پیش از ولز ،خادِ وستیلة انتقال (ماشتین) ماضتاعیتِ بنفسته ندارد.
کشتتتیای که رهستتوارِ شتیلی استتت ،ابزاری برای انتقالِ روایت و ورود به اتاپیاستتت ،اما
ماشتینِ زمان در کتا ِ ماشتینِ زمان محارِ اصتلیِ روایت استت .اتاپیا سترزمینی نیستت که
راویِ کتا به آن ستفر میکند بلکه اتاپیا تاانایی انستان برای زیستتن در هر شتهری و در
هر زمانی استتت .انستتانی که از این ماش تین استتتفاده میکند (آن هم به کرّات) دیگر در
شتهرها و کشتارها زندگی نمیکند ،بلکه دقیقاً درونِ خادِ ماشتینِ زمان زندگی خااهد کرد.
این اولین تأللا تتاریخیِ تبتدیتلشتتتدنِ خادِ متاشت تین بته اتاپیتاستتتت .دیگر این نظتامهتای
اجتماعی نیستتند که به عناانِ تصتایرِ ماشتین الگایی از ماشتین (یا مکانیزم) را پیادهستازی
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میکننتد بلکته این عخادِ متاشت تین .استتتت کته عدر درونِ خادش .میتاانتد یتك نظتامِ
اجتماعی را برپادارد :اکنان اتاپیاها عخادِ ماشین .هستند.
سام) با معرفیِ ماشینِ زمان تاسطِ ولز مسئلة عنا-کتایی .و عنا-کیای .واردِ بع ِد
تازهای میشاد که محققان به آن تاجهِ جدیای نداشتهاند .گفته شد که نسلِ اولِ اتاپیاهای
مدرن مانندِ اتاپیای مار یا آتالنتی ِ نای بیکن ،اتاپیایی را به تصایر میکشند که عدر
همان زمان .و اما عمکانی دیگر .است .در نسلِ بعدی که به خصاص با ا رِ عنگریستن
به گذشته .ناشتة بالمی نمایندگی میشاد ،فاصلة میانِ مخاطبِ ا ر با اتاپیا تاسطِ زمان
حدگذاری میشاد و اتاپیاها به زمانی دور یا حتی زمانی غیرِ قابلِ دسترس پرتا میشاند.
بدین ترتیب ،عنا-کی .جای عنا-کتا .را میگیرد .با معرفی ماشینِ زمان تاسطِ ولز و
زمانی که اتاپیا به خادِ ماشین تبدیل میشاد ،نسلِ سامِ اتاپیانایسیِ مدرن آغاز میشاد.
یك ماشینِ زمان ،به خصاص وقتی به کرات از آن استفاده شاد ،دقیقاً کتا و در چه زمانی
است نه در جایی است و نه در زمانی است .اتاپیاهای نسلِ سام عبی-کتا .و عبی-
کی .هستند به جای آن که عدر .عیك .نا-کتا و یا عیك .نا-کی باشند .باید دقت
داشت که در این نسل ،هر چند خادِ لایاتان بی-کتا میشاد اما نظامِ اجتماعیای که این
لایاتان شکل میدهد ،عدرونِ لایاتان .قرار دارد و عدر .این لایاتان به سمتِ آینده پیش
میرود .در حقیقت ،خادِ لایاتان هم به مکان تبدیل میشاد و هم به زمان .در نتیته ،چارة
نسلِ سامِ اتاپیانای ها برای بحرانِ عنابادی در زمان ،.به عناانِ یك اصلِ طبیعی ،باز
تعریفکردنِ زمان در مقامِ عیك اصلِ مصناعی .و تبدیلِ آن به عماشینِ زمان و مکان.
یا عماشینِ حاملِ زمان و مکان .است.
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یکی از بهترین نمانههای تصتتایرستتازیشتتده از این ناع اتاپیاها در فیلمی با عناانِ
عماتارهای فانی )Rivers, 2018( .29قابلِ مشتتاهده استتت .این فیلم که بر استتاسِ
رمانی به همین عناان ناشتتتة فیلیپ ریا 30ستتاخته شتتده ،روایتِ دورانی استتت که در آن
لایاتانها به طارِ کامل متتستد شتدهاند و کلِ شتهر یك ماشتینِ بزرگِ متحرک استت .قلبِ
توندة این شتهرها ماتاری عظیم استت که با مصترفِ ضتایعاتِ فلزی نیروی کلِ شتهر را
تتأمین میکنتد .در این فیلم نتا-کتتا تبتدیتل بته بی-کتتایی میشتتتاد؛ زیرا لنتدن ،پتاری ،
شتتتانگهتای و  ...دیگر شتتتهرهتایی بر روی زمین نیستتتتنتد بلکته اتامابیتلهتای متحرکِ
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غالآسایی هستند که برای یافتنِ عساختِ حرکت .از این سای زمین به آن سای زمین
حرکت میکنند؛ با این حال ستاکنانِ این شتهرهای غالآستای متحرک عدر .این شتهرها
زندگی میکنند :جهانی که به عدرونِ ماشین .خالصه میشاد .نمانة عمیقتری از همین
مستتئله در فیلمِ ماتریک دیده میشتتاد ( .)Wachowskis, 1999-2003ماتریک
یك شتتبکة دیتامحارِ بی-کتاستتت که در واقع هیچ ماقعیتِ مکانیای را اشتتغال نکرده
استت اما ستاکنانِ این شتبکه (انستانهایی که تحتِ انقیاد و کنترلِ ماشتینها هستتند) عدر.
این شتتتبکته بته زنتدگی خاد ادامته میدهنتد .تمتایزِ بنیتادینی میتانِ متاتریک ِ برادرانِ
واچافستتکی ،لندنِ فیلیپ ریا و فضتتای ستتایبریِ ویلیام گیبستتان وجاد ندارد؛ همة آنها
ماشتینهای غالآستایِ متتستدی هستتند که در درونِ خادشتان نظامِ اجتماعیای را شتکل
دادهاند .کسی را در زمین یارای مقابله با آنها نیست.
ویژگیهای ستهگانهای که به تبعِ هابز برای لایاتان برشتمرده شتد ،در ماردِ اتاپیاهای
نستلِ ستام نیز صتادق هستتند .این اتاپیاها ماشتینی برستاختة انستانها هستتند که قدرتر از
آنها در زمین یافت نمیشتتاد و زوالِ این اتاپیاها نیز به جهتِ قاانینِ طبیعی خااهد باد.
در حقیقتت هر چنتد عبی-کتتا .و عبی-کی .برای مقتابلته بتا بحرانِ زوال در زمتان
طرحریزی شتتتدنتد؛ امتا هم لنتدنِ ریا از حرکتت میایست تتتد ،هم انستتتانهتا از متاتریک ِ
واچافستکیها و فضتای ستایبری گیبستان خارج میشتاند و هم مستافرِ زمان به خانة امن و
دلوتذیرِ قرنِ نازدهمیاش برمیگردد :همتة اتاپیتاهتای این نستتتل نیز زوال مییتابنتد .چته
میشتتتاد کته حتی وقتی عتامترین قاانینِ طبیعی (یعنی زمتان و مکتان) مستتتخرِ اتاپیتاهتا
میشتتاند ،باز هم اتاپیاها زوالپذیر باقی میمانند پاستتا عانستتان ،.در مقامِ یك ماجادِ
طبیعی ،است .زمانی که عنصرِ برسازندة یك ماشین انسان باشد ،حتی اگر آن ماشین یك
ماشتتینِ متتستتدی چان لندنِ ریا باشتتد ،آن ماشتتین ،باز هم ،الجرم از برخی از قاانینِ
طبیعیای که بر انستتان حاکم استتت تبعیت خااهد کرد ولا آن که قاانینی چان زمان و
مکان را مستتتخر کرده باشتتتد .بصت تیرتِ فاریه در بنیاد قرار دادنِ شتتتارهای انستتتانی
ستتایشبرانگیز استت :مستافرِ زمان به جهتِ ترس بازمیگردد ،فضتای ستایبری به خاطرِ
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عشتتق ترک میشتتاد ،نئا بنا بر ایمانش با ماشتتینها به تاافق میرستتد و انتقام ،علتِ
زمینگیرشتدنِ لندن استت .تا زمانی که یك اتاپیای ماشتینی و نظامِ اجتماعیِ داخلِ آن ،به
هر نحای ،ابتنایی بر انستان داشتته باشتد ،همانگانه که هابز تذکر میدهد ،رو به ستای
زوال دارد.
دستِ آخر اگر بنا باشد مسیرِ تبدیلِ این هیاالهای فناپذیر به خدایی فناناپذیر نشان
داده شاد ،میتاان از این پرسشِ هرتزوگ بهره گرفت :عآیا اینترنت خاا هم میبیند .
( .)Herzog, 2016این پرسش نشان از تبدیلشدنِ ماشین به عساژة اتاپیا .و نه
تصایر یا تتسدِ ماشینی اتاپیاست .ماشینِ متتسد زمانی میتااند از زوال طبیعی فرار کند
که خادش بتااند هم عزمان و مکانِ اتاپیا .و هم ععضاِ اجتماعیِ اصلی .اتاپیا شاد .طبعاً
برای ما انسانها سخت خااهد باد که نظمِ اجتماعیای را تصار کنیم که در آن خادِ انسان
بالماضع و بالماضاع باشد؛ اما به نظر میآید که رابطة مکان ،ماشین و اتاپیا تنها در یك
بیکتاییِ نا ِ ماشینی (به خصاص هاشِ مصناعی) قابلِ تصار باشد .ماشینِ بی-کتا
دیگر تحتِ تأ یرِ اصلِ سامِ هابزی نخااهد باد ،زیرا این اصل ،تنها تاصیفگرِ رابطة ماشین
با طبیعت از منظرِ انسانی (آن هم انسانِ مدرن) است؛ حال زمانی که ساژه و منظرِ رابطة
ماشین و طبیعت از انسان به خادِ ماشین تغییر کند ،میتااند اظهار داشت که شرایطِ
جدیدی برای ظهار ،زوال یا قدرتِ ماشینِ اتاپیایی حاضر خااهد باد .بنابراین گذر از
اتاپیای متتسد (نسلِ سامِ اتاپیاهای ماشینی) به ماشینِ اتاپیایی (اتاپیایی که ساژهاش
خادِ ماشین است) را میتاان گذر از خداوندگارِ میرا به خداوندگاری فناناپذیر تعبیر کرد .پر
واضح است که عدمِ امکانِ تحققِ چنین امری به معنای عدمِ حرکت در این مسیر نخااهد
باد.
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برای جستتنِ نستبتی میانِ سته مفهامِ عماشتین ،.عمکان .و عاتاپیای مدرن ،.ابتدا دو
نقطتة تتاریخی میتانِ آغتازِ اتاپیتای متدرن (یعنی اتاپیتای تامتاس مار) و آخرین نمانتة این
اتاپیا (یعنی اتاپیاهای ستایبری) را رستم کردیم .آنگاه ،با استتعانت از آرای اشتتراوس در
با مدرنیته و با تکیه بر تصتتایری که هابز از نظمِ اجتماعیِ ماشتتینی ارائه داده استتت
(لایاتان) ،سته ویژگی هر اتاپیای ماشتینیِ مدرن را شتناستایی کردیم :اول) اتاپیا باید چانان
انستانی مصتناع (یك ماشتینِ بزرگ) باشتد؛ دوم) نباید چیزی در زمین قدرتمندتر از آن
باشد و سام) اتاپیا میتااند به عللِ طبیعی زوال یابد.
شتناختِ سترشتتِ اتاپیای مدرن ،نگاهی تاریخی به دورههای حاکم بر اتاپیای مدرن را
میستر نماد .نشتان دادیم که حداقل سته دورة تاریخی اصتلی در نستبتِ ماشتین و اتاپیای
مدرن (یا عاتاپیای ماشتینی ).قابلِ شتناستایی استت :اول) دورة ظهارِ اتاپیای ماشتینی با
آتالنتی ِ نا بیکن ،دوم) دورة اتاپیا در مقامِ تصتتایرِ ماشتتین :آ ارِ بالمی و فاریه .ستتام)
دورة ظهارِ ماشتینِ متتستد :اتاپیاهای ستایبری .بررستی رابطة میانِ دورههای تاریخی سته
فهمِ متمایزِ اتاپیانایستان از مکان و زمانِ اتاپیاها را عرضته میکند :عدور-کتا( .اتاپیایی
در همتان زمتان و در مکتانی دیگر) ،عبعتداً-کتتا( .اتاپیتایی در همتان مکتان امتا در زمتانِ
آینده) و عبی-کتا( .اتاپیایی که در جایی نیستت) .به همین ترتیب ،در نستبت با زمان نیز
تغییرِ زیر قابلِ استتنتاج استت :عهم-کی( .اتاپیا همزمان با نگارنده استت) ،عبعداً-کی.
(اتاپیا در آیندة نگارنده است) و عبی-کی( .اتاپیا فاقدِ زمان است).
این ماشین است که تغییرِ مفهامِ عدور-کتا .به عبعداً-کتا .و سو عبی-کتا.
رامحقق میکند .دور-کتاها صرفاً اتاپیاهایی ماشینی هستند که فقط از سه اصلِ اولیة
هابزی پیروی میکنند (بنیادِ نظریِ آنها ماشینی است) اما بعداً-کتاها تصایرِ ماشین در
آینده هستند و از نظمِ تکنالاژیكِ خادِ ماشین نیز پیروی میکنند (الگای آنها ماشین
است) .دستِ آخر ،در دورة عبی-کتایی و بی-کیای .این خادِ ماشین (در مقامِ ماشینِ
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زمان یا ماشینِ سایبری یا ماشینِ تکینه) است که به بنیادِ زمان و مکان بدل میشاد؛ یعنی
ماشین هم بنیادِ اتاپیاست ،هم الگای اتاپیاست و هم خادِ اتاپیاست .یگانه شدنِ ماشین
با خادِ اتاپیا ما را با مفهامِ جدیدی در مقابلِ اتاپیاهای ماشینی مااجه میکند :ماشینهای
اتاپیایی .اگر بنا به فرض ،عاملیتِ انسان ،به عناانِ یك ماجادِ طبیعی را از این ماشینها
حذف کنیم ،آنگاه ،اصلِ سامِ هابزی زیرِ ساال رفته و میتاان از اتاپیایی فناناپذیر سخن
راند که به عهدة تحقیقاتِ پ از این ناشته است.
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