
 

 

 
 
 
 

  یاهایاتوپ در مکان«» یمعنا رییتغ بر ن«یماش» نقشِ یبررس

 مدرن 

 سید سجاد شريعتی 

 محمدرضا عرب بافرانی  
 )نایسندة مسئال(

 چکیده

 دیشا و  دارند  بشر ةندیآ  ساخت  و  گرانیباز یذهن  ریتصاو  به  دادن  شکل در  یاساس  ینقش  اها،یاتاپ
 مار،  از پ   حال نیا  با.  باشتتد داشتتته بشتتر ایتار قدمت  به  یعمر  مطلا  ةندیآ كی  به دنیشتتیاند

 از اهایاتاپ تحاالت نتریمهم از  یکی. دیگرد آغاز خاد خاص هاییژگیو  با یستیانایاتاپ مدرن  دوران
 مقتالته  نیا زعم بته کته استتتت  اهتایتاتاپ در زمتان.ع  بتالتبع و  مکتان.ع  یمعنتا در رییتغ تتاکنان  مار زمتان
 نیماشت رستدیم  نظر  به  واقع  به.  استت داده یرو  ن.یماشتع یجد  نقش ریتأ   تحت مهم تحال نیا

 . دهد رییتغ را آن نیادیبن میمفاه ةشالاد و ختهیر هم در را ایاتاپ یدرون ةکریپ یادیز حد تا تاانسته

 مکان مفهامِ رِییتغ در نیماشتت  نقش  که استتت  پرستتش نیا  به پاستتا  یبرا  تالش در مقاله نیا
  ةخچیتار  ن،یماش  از  هابز فهمِ  بر  ابتناء  با  و  سؤال  نیا  به  پاسا منظار  به ست یچ  و  است  چقدر اهایاتاپ
 ن یماشت  نقش خصتاص در بندیجمع  به تینها در و  یبررست یخیتار  ادوار  قالب در  مار از پ  اهایاتاپ
 یِ خیتار حرکتِ  در( ایتاتاپ) کتتا.-ناع  که دهدیم نشتتتان  ریستتت خطِ نیا.  شتتتد پرداختته دوره هر در
 یک-یب و( مکتانیب) کتتا-یبع به  ستتتو  و(  زمان-نا) .یک-ناع  به  ابتتدا مار از پ  یِستتتیانایتاتاپ
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 كیع ای. دور شتتهرِ كیع از  ایاتاپ کهآن  تهینت. شتتادیم  لیتبد  یبریستتا یاهایاتاپ ای(. زمانیب)
 ةجامع مکانِ و  زمان  به اما  ندارد؛ مکان  و زمان خادش که  شتادیم ینیماشت  به بدل نده.یآ در ةجامع
 .شادیم بدل  یپادآرمان ای یآرمان

 اتان،یلا اتِیاله  مدرن، یستتیانایاتاپ ،یبریستتا یایاتاپ بر،یستتا ن،یماشتت  ا،یاتاپ  :کلیدی  واژگان

  .پژوهیندهیآ
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 مقدمه  . 1

 ةنحا که  یواقع  چنانآن  یالتیتخ.  هستتند  یبشتر  التِیتخ  نیترمهم  از  یکی  اهایاتاپ
 طارِبه  هاآن.  کنندیم  نییتع را(  تیبشتر از  یقستمت  حداقل  ای)  تیبشتر  ةندیآ  شتدنِهستت
 ای)  راستتتاهم  2یاجتماع نظامِ  آن  در که  کشتتندیم  ریتصتتا به  را  1یآرمان  یاجامعه  معمال
 :Graybosch, 1995) استتت  .یانستتان  یِفرد  تِیغاع و  ر.یخع با(  شتتدنجمع  قابلِ

 معاصرِ  یِاجتماع تِیوضع  از  یایمعرف  اها،یاتاپ  ،یآرمان  جاامعِ  نیا  یِمعرف  ضمنِ  در(.  167
  شتاعرانه  یِالیخ  ةجامع  كی  از  یایمعرف  صترفاً  هاآن  ان،یب  نیا  به:  هستتند  زین  ستانیانایاتاپ
(.  Levitas, 1993: 257)  باشتند زین  حال. یبرا  یراه  ةنقشتع استت  الزم بلکه  ستتند،ین

  دادنِ  نشتتان با  هاآن بلکه  کنندیم حرکت  خالء  ستتمتِ به  نه و  ندیآیم  خالء از  نه  اهایاتاپ
  گر،ید  یستتا  از و  هستتتند  متیعز  یهانقطه  ةکنندآشتتکار  ستتا  كی از  حرکت،  رِیمستت
 از  یضتتترور  یجزئ  اهتا،یتاتاپ  ةمطتالعتع  تتهینت  در  مهتاجرت؛  یهتامقصتتتد  ةدهنتددیتنا

 :Levitas, 2000)  استت.  یفرهنگ  یشتناستجامعه  ای و  ایتار  ای  یفرهنگ  یِشتناستانستان

27.) 

  آغاز  مار  تاماس  تاستتطِ  کتا.-ناع  یمعنا به  ا.یاتاپع ةواژ وضتتعِ  با  مدرن  یهاایاتاپ
 استتت،  کرده  متعهد  بدان را  خاد  مقاله  نیا  که  مدرن  یاهایاتاپ  یِخیتار  ةمطالع.  شتتادیم

 نیماشت.  دارد  وجاد  نیماشت و  یستیانایاتاپ  انِیم مالحظه  قابلِ  یاندیپ که  دهدیم  نشتان
 از  یکی به  لیتبد  معاصتتر  دورانِ  در و  استتت  باده  یستتیانایاتاپ  در  حاضتتر  یمفهام  همااره
  یِبررست  ناشتته  نیا  یِاصتل  هدفِ  عناان  نیبد.   استت  شتده  یستیانایاتاپ  عناصترِ  نیتریمحار
  ن،یا بر  عالوه.  استتیاتاپ  مفهامِ  رِییتغ  یرو  بر  ن.یماشتع  رِیتأ   ستنتشِ  و  مدرن  یاهایاتاپ
  ری تتأ    اهتایتاتاپ  بر  چگانته  ن.یمتاشتتت  مفهامِ  رِییتغع  کته پرداختت  زین  مستتتئلته  نیا  بته  دیتبتا
 میکنیم  دیتأک  .یبریستا  یهانیماشتع  ةمستئل بر  خاص،  طارِ  به مبحث،  نیا  در.  گذاردیم
  آن  یبریستا  یهانیماشت  از ما  مرادِ.  دارند  یکیمکان  یهانیماشت  از  متفاوت  یسترشتت که

 بنا  یکیزیف  یهااندرکنش نه  و  یاتریکامو  محاستباتِ  بر که  هستتند  ییهانیماشت  از دستت
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 . اندشده

 مالحظته  قتابتلِ  یارابطته  مکتان.ع  بتا( کتتاهتا-نتا)  اهتایتاتاپ انِیتم  ةرابطت  گر،ید  یستتتا از
  را  آن  دیبا  همااره  کشتند،یم  ریتصتا  به را  .یآرمان  یاجامعهع که  روآن از  اها،یاتاپ.  استت
 را  یمحار  ینقشت  کتاها.-ناع  ای  اهایاتاپ  در  جا.ع  نیبنابرا.  بکشتند  ریتصتا به  .ییجا-درع
  مدرن،  یةاول  یاهایاتاپ  خالفِ  ،یبریستتا  یاهایاتاپ  در که  آن  خصتتاص  به  کند؛یم  یباز
 کامالً  یامر به  بلکه ستتتت،ین(  اهایدر  یستتتا  آن)  افتادهدور  یِماد  مکانِ كی  گرید  جا.ع
  انِیم ةرابط  مستتئله،  اگر حال.  شتتادیم  بدل  .ینیماشتتع  و  برپاشتتده.ع  شتتده.،ستتاختهع
:  کرد   یبندصتارت  تاانیم  نیچن  را  حاضتر  ةمقال  یِاصتل  ستؤالِ  اها.ستت،یاتاپع و  ن.یماشتع
  است  داشته ینقش چه مدرن یاهایاتاپ در مکان مفهامِ رِییتغ در نیماش

 طرح  زین  گرید  یِفرع  ستتؤالِ  چهار  مقاله  نیا  در  ،یمحار ستتؤالِ  نیا به  پاستتا  جهتِ
  ییها یژگیو  چه و  ستتیچ  مدرن  یایاتاپ که استت  شتده  مطرح  مستئله  نیا ابتدا:  استت  شتده
 مطرح  ستؤال  نیا  ادامه،  در  و  میادهیکشت  شیپ را  مدرن.  نِیماشتع  از  پرستش  ستو   دارد 
 و  است   مشاهده  قابلِ  مدرن  یِسیانایاتاپ  عصترِ  در  یایخیتار  یهاردورهیز چه که  شتادیم

  یالزام   مدرن  یستتیانایاتاپ  یهادوره  در  مکان و  زمان فهمِ  ةنحا  از  پرستتش  آخر دستتتِ
 . باد خااهد

 از  تبع  بته هتاآن  از  یبرخ. انتدنباده تاجتهیب  بتاال  یهتاپرستتتش  بته متفکران  و  محققتان
  یع یطب  مکانِ  از  یخیتار  گذارِ  نیا  زمان.،  خاللِ  از  مکان  یِنابادع  مشهارِ  ةگزار  و  مارک 

  گرید  یبرخ و(  Gorz, 1999: 115)  دانندیم  ه.یسرماع  حاصلِ  را شتدهستاخته  مکانِ به
  طارِبهع  بتااند هیستترما  که  ینحا به:  کنندیم  دیتأک  ه.یستترما  یِستتازیجهانع ةمستتئل  بر
 مبنتا  بتا  گرید  یبرخ(.  Harvey, 2000)  کنتد  ییفرمتاحکم  مکتان.  تمتامِع  بر  زمتان.هم

  زِی تما  كی  تنها  را  .یبریستتتا  مکانِع با  .یعیطب  مکانِع  زِیتما ،یانستتتان  ةتتربت  قراردادنِ
  مکانِع  تاانیم که  باورند  نیا بر  و  دانندیم  یانستان  یهاستنت بر  یمبتن و  ایستکارستید
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 استتتاسِ بر  و واحتدِ یمفهام  کتلِ  كیت   مقتامِ در  را[.  یعیطب]یواقع  مکتانِع  و  .یبریستتتا
  مکانِ  نگاه،  نیا  در(.  Mitra & Schwartz, 2001)  نماد  فیبازتعر  .یانستان  ةتتربع
  هر و  کندیم  تتربه  .یمکانع  را  دو  آن  انستان  رایز  هستتند،  مکان  دو  هر  یبریستا  و  یعیطب
  ادِیبن  گر،ید  یهالیتحل  در(.  Cowan, 2005: 262)  هستتند  .یواقعع  ةانداز  كی به  دو
  یاها یاتاپ که  ییجا  م؛ینیبیم  علم.  یِرنستانست  یِواالمقامع  در را  مکان از  مفهام  رِییتغ  نیا
 و  دهندیم  .یعلم  یِهانیک  یِرستتگارع به  را  خادشتان  یِجا  .یمیاورشتل  یِبهشتت-یآستمانع
  قرنِ  در(:  Nowotny, 1984: 7)  شتاندیم ستاخته  علم.  رِیتصتاع استاسِ  بر  اهایاتاپ
...    شتتد  ییایاتاپ  یِعلم  لِیتخ  راهبرِ  یهاواژه  دیکل  از  یکی  به  لیتبد  کردن  یکوع ستتتمیب

  ةند یآ  كی  در  صترفاً  تاانستتینم  نیچنهم  باشتد،  کتا-نا  ای  ایدر  در  تاانستتینم  گرید  ایاتاپ
 زمانِ  و  مکان  كی  در  ایاتاپ  قراردادنِ  سمتِ به  دانشمندان:  برعک   شتاد؛  پروجکت  نینامع
 بته  حرکتت  یبرخ گر،ید  یستتتا  از(.  Nowotny, 1984: 13)  کردنتد.  حرکتت  یعلم
  ای اتاپ : عدانندیم  مدرن.  ةشدیعلم  مکانِع  هِیعل  امیق  یناع  را  .یبریسا  یکتا-ناع  سمتِ
  یا ی مندمکان  باشتتد،  داشتتته  گرید  یِمندمکان  یناع  که  باد  خااهد  ییایاتاپی  یزمان  فقط
 و  جانیا  ،یمتاز و  یواقع  گذشتتته، و  حال  ها،یمندمکان  گرید  با  ارتباطش  ضتتمنِ  در که
 یمعنا  در) شتتده یقلمروبند  یفضتتا  هر  یبرا که  یایمندمکان  –  شتتادیم  فیتعر  جاآن

 (. Mittag, 2009: 270) شاد.یم محسا  یگرید كی ،(مدرن

  . یع یطب  مکانِ ع  مفهامِ  انتقالِ   ةمسئل  باال  ی هاپاسا   ةهم   است،  مشخ    که   طارهمان 
  به   را   آن   ی برخ.  اندقرارداده   مداقه  ماردِ  تربزرگ   ی قلمرو  كی  در  را   . یبریسا  مکانِ ع  به
  و  ری اخ  قرونِ  در   علم  نظامِ  به  یبرخ   ،یانسان   یِآگاه  ساختارِ  به  ی برخ  ه، یسرما  یهاند یفرآ
.  اندکرده   ر یتعب  سم یمدرن  یها ساختار   مقابلِ  در   ی ستیمدرنپست  یمقاومت   مقامِ   در   گرید  یبرخ
  است  مکان  ی معنا  رِییتغ  در   ینیماش  مفهامِ  یِخی تار  نقشِ  دادنِ  قرار  محار  با   حاضر  ةمقال
 . دهدی م پاسا   اهای اتاپ و مکان  ةرابط ةمسئل به که
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 مدرن  ی سيانویاتوپ در  مکان ۀ مسئل نییتب .2

  بازگرداندنِ   با   یبرخ .  دارد   وجاد   یاندک   نظرِ  اتفاقِ   محققان  انِیم  اها ی اتاپ  آغازِ  ة نقط  سرِ  بر
  آرمانِ  ن یزم  ی رو  بر   انسان   پاگذاشتنِ   با   که   اندده یعق  ن یا   بر  ت، یانسان  اِ یتار  به   اها یاتاپ  اِ یتار
  به   و   گذشته   که  ی خ یتار:  دارد  ای تار  دو  ت یبشر  نگاه،   ن یا   بر  بنا  شد؛  زاده   ز ین  یی غا  ةجامع
  است   شده   تصار   او  ةند یآ   ی برا  تیانسان  ة گذشت  در  که  ی خ یتار  و  استه یپ  وقاع
(Mumford, 1922: 12  .)ی هابشارت   در  را  ای اتاپ  یها نشانه  نی اول  محققان  از   یبرخ  
 ,Hertzler, 1922: 99; Laidler)  نندیبی م   یمی ابراه  رِیغ   و  ی می ابراه  امبرانِیپ

  یشافلسف یپ  فالكِ   یهااسطاره  و  هاداستان   در   را  اهایاتاپ  ة شیر  گر ید  یبرخ   و(  3 :1969
(.  Dawson, 1992: 5)  کنندی م   قلمداد (  3واداماس یه ی هاناشته   مانندِ )  ك یشاتئاریپ  و
  و   .یجمهارع  کتا ِ  دو  و  افالطان  به  را  كیتئار  یِسیانا ی اتاپ  آغازِ  محققان  از  یاریبس
  و ( McQuarie, 1980: 242; Weingart, 1984: 175)  گردانند ی م  باز  ن. یقاانع
  ك، یتئار   یِسیانا یاتاپ  و  ا یاتاپ  که  اندده ی عق  نیا  بر  محققان   از  گرید  یاعده   مقابل،  در
 ,Vieira)  شادی م   آغاز  4مار   تاماس  سر  ی ایاتاپ  کتا ِ  با  تنها  که  است  مدرن  ین یولیسید

2010: 6 .) 
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 اریبست  یانهیشتیپ  به را  آن که  آن چه  و  میده نستبت  مار  به را  یستیانایاتاپ  چه  ،یبار
  خلق(  1516)  ایاتاپ  مشتتهارِ  کتا ِ  در  مار  تاماس ستتر  را  ایاتاپ ةواژ  خادِ  م،یبازگردان  دورتر
ου یِانتانی  ةواژ  دو  از  متشتتتکتل(  Utopia)  واژه  نیا.  کرد  و(  ینف  ادات  /نتا.ع  نته.،)ع ̓

τόπος  صتتتارتِ  بته  کته  استتتت(  جتا.ع  ایت مکتان.)ع juːˈtoʊpiə  تلفظ  ا.یتاتاپیع  ایت  
  در  مار  تاماس  حال  نیا  با.  دانستتتت  کتا.-ناع  تاانیم  را  آن  معادلِ  نیبهتر  و  شتتتادیم

  تذکر  ا.یاتاپ  اشتعارِع  عناانِ با  یاقطعه  در و  اراستماس  نشترِ  تاستطِ  ایاتاپ  کتا ِ  1518  چاپِ
  ای   خا .)ع  εὖ بِیترک  از که  بادیم  بهتر باال،  ییانای بِیترک  یجا به  دیشتتتا که  دهدیم
 ة واژ  صتتارتآن  در  که(  More, 1999: 48)  شتتاد  استتتفاده  τόπος  و(  رستتتگار.ع

Eutopia  ای اتاپ ةواژ  از  معمال  طارِبه که  ییمعنا  شتاد؛یم  ستاخته  جا.-خا ع  یمعنا به  
 ةفاصتل  در  ما  نیبنابرا.    استت  5شتهر.آرمانع  یِفارست  ةترجم  معادلِ و  شتادیم  متبادر  ذهن به
  Utopia  ةواژ  در  تاجه  قابلِ  شکافِ  كی  ا،یاتاپ  کتا ِ  اراسماسِ  چاپِ  و  اول  چاپِ  ةسال  دو
  یبررست  ماردِ  کامل  طارِبه  هناز  محققان،  یِزنیرا  و  تذکر  وجادِ با که  یشتکاف  م؛ینیبیم  را
  جا -خا  ای کتا-نا: است نگرفته قرار

  پ  و  رنستان   یاروپا  در  یستنایایاتاپ  از  یاگستترده  اریبست  انِیجر  مار  تاماس از  پ 
  متفاوت،  یِخیتار و  یفکر  یهانهیشتیپ با  یگاناگان  متفکرانِ و  بانیاد.  شتد  آغاز رنستان   از

  نی ترمهم  از  یکی  به  لیتبد  ایاتاپ  و  کردند  مطرح  خادشان  آ ارِ  در  را  خادشان  یآرمان  جاامعِ
 انااعِ ستتتتمیب  قرنِ  انِیتپتا  تتا  مختلف  یاهتایتاتاپ کتاوشِ.  شتتتد  ینگرنتدهیآ  یهتانیولیستتتید

 و هیاول  یاهایاتاپع  ك،یتکنالاژ-یبریستتا  یِاهایاتاپ:  دهدیم  نشتتان  را  هاآن  از  یمتکثر
  یاهتا یتاتاپ ،ییایتدر  ستتتفرِ یاهتایتاتاپ  متانتتال،یستتتانت  یِفردان  یاهتایتاتاپ  ك،یتناستتتتتالاژ
  ،ی ستتتینیفم  یاهایاتاپ  ،(6اهایستتاماتاپ)  كیپارناگراف  یاهایاتاپ  اها،یاتاپیآنت  ،یاطنزنامه

 (. Pohl, 2010: 51) .ییایاتاپ یِفلسف یهاداستان و اهایاتاپ-کرویم

 انااع  گرید  از  شیب  كیتتکنالاژ-یبریستتتا یاهتایتاتاپ  بتاال،  یاهتایتاتاپ  تمتامِ  انِیتم  در
  نارومنستر  رمانِ  شتدنِناشتته  با.  استت  تاجه  قابلِ  کتا.-ناع  ةمستئل  با نستبت  در  اهایاتاپ
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  شتده.ستاخته  یفضتاع  كی با  نستبت  در  ا.یاتاپ  مکانِع  ةمستئل  بستانیگ  امیلیو  ا رِ(  1986)
 ةجرق نیاول  مار  تاماس  یایاتاپ  اگر.  شادیم  مطرح(  .یمتاز  یفضاع  گرید  عبارتِ به  ای)

 و تیتثب  دادن،شتتکلع  در.  7یبریستتا  یفضتتاع از  بستتانیگ فهمِ  باد،  کتا.-ناع  یِمعرف
 :Hartmann, 2009)  داشتت  ستزاییبه  رِیتأ .  8یمتاز  یفضتا  مفهامِ  فرهنگِ  قِیتطب

 و)  مار  تاماس فهمِ  کهآن  حیتاضت. دانستت  کتا.-ناع  ناعِ  نیآخر را  آن  تاانیم و(  277
.  باد   .یعیطبع  و  .ینیزمع  یزیچ  کتتا.-نتاع  همتان  ایت  ا.یتاتاپ  مکتانِع  از(  افالطان  یحت
  یماد  و  دستترس  قابلِ اما  دوردستت  چند  هر  ینیزم  در  را  یانستان  تِیغا  هاآن  یاهایاتاپی

  مقابل،  در.  کردیم تیتبع   یانایاتاپ  یآشتنا عتِیطب  اصتالِ  همان  از که  کردندیم  عرضته
  برپاستتاختنِ  از  شیپ که  کنندیم  دیتأک  مستتئله  نیا  بر  ك،یتکنالاژ-یبریستتا  یاهایاتاپ
 ایت  ن.یزمع  دیتبتا  .،یاجتمتاع  یِپتادآرمتان نظتامِع  برپتاشتتتدنِ  یحت  ایت  .یاجتمتاع  یِآرمتان نظتامِع
 و  باشتد  هرجا.ع  یمکان  هر  آن  در که  ینحا به  شتاد؛  ستاخته  ای  ستاخت را  ها.آن  مکانِع

  ییزدا مرکز و  شتتده  ییزداماده  یجهانع  کتا-نا  آن،  در و  شتتاد  تعاض  جاها یِباق  با  بتااند
 (. Gorz, 1999: 113) باشد شده.

  از   ی طاالن  قطبِ  دو  در   که)  مکان   و  مدرن   یاهایاتاپ  یِ خی تار  نسبتِ  لِی تحل  جهتِ
  ی اسی س  ةشیاند   در   . ی اجتماع  نظمِع  ةمسئل  ابتدا  ،(است  مشاهده   قابلِ   بسان یگ  تا   مار   تاماس 
  مفهامِ   که  شد  خااهد   داده  نشان   و  گرفت  خااهد  قرار  یبررس  ماردِ(  هابز  به  تیعنا   با)  مدرن 
  خااهد  داده  نشان   سو  .  است  ن. یماشع  مفهامِ  ،اها یاتاپ  ةرابط  در  پژوهش   ی برا  یمرکز
  ی اهای اتاپع  ساختِ   سمتِ  به   همااره   ، یمرکز   مفهامِ  ن ی ا  از   ت یتعب  به   مدرن   ی اهایاتاپ  که   شد
 .اندکرده  حرکت . ینیماش

 ريفناپذ یخدا  و اتانيلو ن،یماش: تهیمدرن .3

 معتبر  همااره [یاستیست  ای]  یاجتماع  ةفلستف  با  ایاتاپ  انِیم  زِیتما  شتهیاند  اِیتار  طالِ  در
 ةرابط  همااره  دو  نیا  انِیم ةرابط  اما  ؛(Sarakinsky, 1993: 111) استت  شتده  شتمرده
 که  دارد  وجاد  یمستتتحکم  لیدال که  انددهیعق  نیا  بر(  1  یبرخ.  استتت  مانده  یباق  یمبهم
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 و  کرد  برقرار  یاستیست  ةشتیاند  نِیولیستید دو  نیا  انِیم  را  یقیو  ةرابط  بتاان  هاآن ةواستط به
  مقابل،  در و(  Lassman, 2003; Sarakinsky, 1993)  شتتمرد  گانهی را  هاآن  یحت
  کنندیم  انیب و  کنندیم استتاار  یفلستف  یهاشتاکله بر  را  یستیانایاتاپ  ادِیبن(  2  گرید  یبرخ
  .،ی آزادع  جامعه.،ع  انستتان.،ع  چان  یایفلستتف  اصتتالِ  یِمعان  شتتدنِروشتتن  بدونِ که
 ستتتتتینت  متمتکتن  زیتنت  یتیایتتاتتاپت  یورزالیتتخت  یحتتت  ،...  و  .یبترابترع  عتتدالتتت.،ع
((Featherstone, 2017،  یا یاتاپ  یهاشتهیرع  عناانِ  با  کتا   دومِ  فصتلِ  خصتاصبه  

- ی علمع  پرداختتِ( 3 کته  انتددهیتعق نیا  بر  یبرخ  زین ریاخ نگتاهِ  مقتابتلِ در.  .یدارهیتستتترمتا
...    و  جامعه.ع  انستان.،ع  چان  یایفلستف  مستائلِ  به(  شتادیم  زین  ایاتاپ  شتاملِ که)  .یلیخت

 نا ِ  ةطیح به  صترفاً  را باال  مستائلِ  تاانینم و استت  .یفلستف-ریغع  پرداختِ  كی استاستاً
 و استت دوم  نگاهِ  بر  یدیتأئ  حاضتر  ةمقال(.  Laruelle, 2016: 3-8) فروکاستت  یفلستف
  یها ادیبن(  هابز  تاستطِ)  مدرن  ةفلستف  اوانِ  در  دولت  و  نیماشت  ةانگار  ظهارِ  که  داردیم  انیب
 بخشِ  در. استت  کرده  یدهجهت  و  نییتع  را  یآرمان  ةجامع  به  ستانیانایاتاپ  یِشتگاهانیاند

  هابز از  شیپ  یکم(  یفرد و  یاجتماع)  ر.یخع  مفهامِ  چگانه که  شتتد  خااهد  انیب  حاضتتر
  ةجتامعتع  آرمتانِ  معنتا،  نیا  رِییتغ  بتا  چگانته  و  دهتدیم  دستتتت  از  را  خادش  یمیقتد  یمعنتا
 . شادیم زاده .ینیماش

 نستبت  یاولیماک  به را  تهیمدرن  ماجِ  نیاول  ته.یمدرن  ماجِ  ستهع  ةمقال  در  اشتتراوس  لئا
 اشتراوس،)  دیرس  خادش  کمالِ  به  هابز  در  ماج  نیا که  دهدیم  حکم امر  نیا  بر و  دهدیم

 ما.  کردیم  رد  را  یاتیااله و  یفلستتف ستتنتِ  کلِ  یاولیماکع  ،یو نگاهِ  بر  بنا(.  290:  1396
  شتاد فهم  یزیچ ةمثاب  به  دینبا  لتیفضت: ]...[  میکن  انیب  گانهنیا  را او  استتدالل  میتاانیم
  دارد؛  وجاد  کشتتار  خاطرِ به  انحصتتاراً  لتیفضتت  بلکه  دارد،  وجاد  آن  خاطرِ به  9کشتتار که
 ستت؛ین  ممکن  یاستیست  ةجامع  از  رونیب  اخالق  ستت؛ین  اخالق تابعِ  یقیحق  یاستیست  یزندگ
  در  قراردادن  با  تاانینم را  یاستیست ةجامع  رد؛یگیم  فرضشیپ  را  یاستیست  ةجامع  اخالق
 بر  تاانندینم  مشتروط  ای  معلال که  ستاده  لِیدل  نیا  به  کرد،  حفظ و  مستتقر  اخالق  ةمحدود
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 اشتتراوس(.  ترجمه  در  رییتغ  یکم با  ،293:  1396  اشتتراوس،)  باشتند.  مقدم  شترط  ای  علت
 هتابز  بته  متزا  نحاِ  بته  کته  یا ر  در  هم  و(  295: 1396  اشتتتتراوس،)  متذکار  ةمقتالت  در  هم

 که  داندیم  یکست  نیاول  را  هابز(.  Strauss, 1963: 6-29) استت شتده  داده  اختصتاص
  آ ارِ  در را  سمیمدرن  ادِیبن  دو  هابز.  رستاندیم سترانتام  به  خادش  تِیغا  در  را  یاولیماک  ةپروژ

  نی پست  یامرحله به  10اتیاخالق  نظامِ   ِیتأست  انداختنِ  ریتأخ به(  اول:  کندیم  میتقا  خادش
  عناانِ به  یاستیست  ةجامع  مِیتقا(  دوم و(  Strauss, 1963: 22)  یاستیست نظامِ   ِیتأست  از

:  1396 اشتتراوس،)  شتادیبرپام(  یعیطب  آشتا ِ وضتعِ) عتیطب  هیعل  که یانستان  یمصتناع
 . اتانیلا یعنی ؛(294

 رفتته کتار  بته(  1668: اول چتاپِ) هتابز  اتتانِیتلا کتتا ِ در مرتبته ستتته تنهتا  11اتتانیتلا  ةواژ
(:   66:  1395  ت،یاشتم)  کندیم  عرضته  ما به  را  اتانیلا  از  ریتصتا  كی مرتبه  هر  در و  استت
 دولت  ای کشتار استت،  شتده  ستاخته[ یانستان]  صتنعت  تاستطِ که  یمیعظ  اتانیلا  آن( عاول
  آن  در  و ]...[  استتت  یمصتتناع  یانستتان  صتترفاً که  شتتادیم  خاانده(  Civatas:  نیالت  در)

  هابز،)  دارد.یم  عطا  بدن  کلِ به را  حرکت و  اتیح که استتت  یمصتتناع  یروح  تیحاکم
( دوم(.  Hobbes, 1996: 7 استتت؛  من از  دیتأک  ترجمه،  در  رییتغ با  همراه  ،71:    1396
  نی بد که  یجماعت  شتاد،  محقق[  حاکم به  حق  یواگذار  یبرا  اشتخاص  تاافقِ] که  یزمانع
 و  شتتادیم  خاانده  Civitas  نیالت به  ای  و  دولت  ابندییم  وحدت  شتتخ   كی  در  اهیشتت
 یفتان  یختدا آن  تر،محترمتانته  یزبتان  بته  ایت  م،یعظ اتتانِیتلا آن  شِیزا  یمعنتا  بته[  تاافق]  نیا

  م.یهستت او  انِیمد  را  شیخا تِیامن  و  صتلح  ،یرفانیغیخدا  یةستا  در  ما که  ییخدا استت؛
 تتا( عستتتام(. Hobbes, 1996: 114  ترجمته؛  در  رییتغ  بتا  همراه  ،192: 1396  هتابز،)
 که  کندیم  متبار  را  یو  شیهاشتار و  غرور  که  ییهما  یعنی)  انستان  تِیماه  من  جانیبد
  همتان ام؛کردهیبررستتت حتاکمش مِیعظ قتدرتِ  بتا  همراه  را(  ستتتازد حکامتت  عِیمط  را  خاد
 و  چهل  فصتتلِ  آخرِ  یةآ  دو  از  هم را  اسیق  نیا  و  کردم  ستتهیمقا  اتانیلا با  را او که  یحاکم
 خدا  اتان،یلا  مِیعظ  قدرتِ  انیب  از  پ   که  ییجا  ام؛کرده  اخذ[  قیعت  عهد]  ا یا  کتا   كی
 قتابتلِ او  بتا کته ستتتتین نیزم یرو بر  یزیچ: عدیتگایم و  خاانتدیم  متکبران شتتتاهِ را یو
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 یِباق  چانان) او  چان اما.]...[..  نشتتاد  ترس  دچار که  شتتده  خلق  چنان  یو  باشتتد؛  اسیق
  چهآن  که  یرو  آن  از  و  شادیم  واقع  زوال  ماضاعِ  و  است  یفان  یماجاد(  ینیزم  مخلاقاتِ

  یخدا ] نشیقاان  از  دیبا او و استت  آستمان  در  بلکه(  نیزم  یرو  بر نه)  بترستد او  از  دیبا  یو
  عللِ  اتان،یلا  یهایضتیمر  از  ندهیآ  فصتالِ  در  من که استت الزم  پ   کند،  تیتبع[  یرِفانیغ

  ستتخن  هاستتت،آن  از تیتبع  به  متبار  یو که  یعتیطب  نِیقاان  از  نیچنهم و  اشیریفناپذ
 (. Hobbes, 1996: 212 ترجمه؛ در رییتغ با همراه ،291: 1396 هابز،) م.یبگا

  و   رایم  ی خدا  م،یعظ  یِ مصناع   نِ یماش)  کندی م   عرضه  اتان یلا   از   هابز   که  ی ری تصاو
  سم یمدرن  با ِ  در   اشتراوس  که  ییادعا  با  یخاب  به(  یعیطب  نِ یقاان  از  کننده   تیتبع  ماجادِ 

  ز ین  یاخالق   شایپ  وضعِ   ،یمدنشا یپ  وضعِ  ا ی  ی ع یطب  وضعِ  هابز  ی برا.  هستند   خاانهم   کند، یم
  تنها   حل   راهِ   و   شاد ی م  ستهینگر  ی دشمن تِ یوضع  ك ی  عناانِ  به  ی مدن  رِ یغ  تِ یوضع.  هست
  ره ی چ  ی وحش  عتِ یطب  ن یا  بر   التثه.م یعظ  ی انسان  اختراعِ ع  با   بتااند   ی آدم  که   است  ن یا  در 
  باً یتقر  مااد فقط عتیطب: عتیطب یةهد  نه و است یانسان کارِ  مرهانِ ی خاب  زِیچ هر. عشاد
  اتان یلا  از   که   ی سام  رِ ی تصا  در   هابز (.  294:  1396  اشتراوس،)  کند.ی م   فراهم   را   ارزش یب
  نِ یقاان  زی ن  را  اتان یلا  بادنِ ی فان  ا ی  مرگ   علتِ  و  گذارد ی م   فراتر  زین  ن یا   از  را   پا   سازد،یم
  انسان   یبرا  شر  ن یتری عال   و   ن یاول  ن، یتربزرگ   هابز   نزدِ  که   میدانی م.  داندی م  ی عیطب
  رِ یخ. اوست یِ فروپاش زین دولت شرِ ن یتربزرگ  و( Strauss, 1963: 16) است مرگ.ع
  همااره   که  است  نیا  سرِ  بر  األصل،ی عل   ،(است  یریخ  ناع  هر   شدنِ  تاد یا  عاملِ  که)  اتانیلا

.  هستند   ی عی طب  نِ یقاان  ،یر ی خ  ن یچن  ة بازدارند  عاملِ   ن یترمهم  و   نرود   ن ی ب  از  گاهچ یه  و   باشد
  در   را  کندی م  عرضه  ی اسی س مدرنِ  نظامِ از  اتان یلا  کتا ِ  در هابز   که ی ر یتصا سه  اگر  حال
  چگانه  که کرد  م یخااه درک م، یده قرار  کند، ی م عرضه  اشتراوس که  ی مدرن ادِ یبن دو   کنارِ
(  میعظ  نِ ی ماش  آن )   اتان. ی لا  از   ی ریتصا ع  ة ارائ  حالِ   در   ی پساهابز   ی اهایاتاپ  از   ی اریبس

 . شد  خااهد   گرفته  یپ   یبعد ی هابخش  در  مهم  نی ا. هستند 
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 شرفتی پ ة ديا و  نو   سِیآتالنت: ینیماش یایاتوپ اولِ   نسلِ .۴

 کتا ِ  به و  اتانیلا  کتا ِ  انتشتارِ  از  شیپ  ستال  شتصتت به  ینیماشت  یایاتاپ  یهاشتهیر
 کتا ِ  خادِ  در  کنیب  چند  هر.  گرددیبازم  کنیب  یفرانستت  ةناشتتت(  1627)  نا.   ِیآتالنتع

 هم  کنارِ  با  تاانیم اما  دهد،ینم  ینیماشت  یایاتاپ  یِژگیو سته  از  ییشتما ما به  نا   ِیآتالنت
  یبازستاز   را  ایاتاپ  نیا  جامعه، و  عتیطب  انستان،  نستبتِ  با ِ  در او  مختلفِ  دِیعقا  گذاشتتنِ

  دانش[ اول]  ما،]...[    تِیغا: عکندیم  فیتاصتتت  نیچن  را  خادش  یایتاتاپ  تِیتغا  کنیب.  کرد
  ییجا  تا استت؛ یانستان  حکامتِ  یهامرز  بستطِ[ ستو ]  و  هاستتزیچ  یِمخف  حرکاتِ و  علل
 یبرا(.  Bacon, 2009: 51)  بگتذارد.  ریتأ   ممکن  یهازیچ  ةهمت بر  بتااند  انستتتان که
  ین ی شتتتادیپ و  یانستتتان  کامالً  یامر بلکه  یاله  یاعهیود  نه  حکامت  هابز،  مانندِ  ز،ین  کنیب

  نی ا از  پ   باشتتتند،  هم  دارنید  اگر  یحت و  اندکرده  بنا  را نا   ِیآتالنت  هاانستتتان. استتتت
 و  نا  ارغنانِ  در  کنیب  گر،ید  یستا  از.  اندشتده  مؤمن  ت،یحیمست با  ییآشتنا از  پ  و   یتأست
  کنتدیم  یمعرف قتدرت  بتا  یمستتتاو  را  دانش خاد  یهتاهیتگا  نیگز نیترمعروف  از یکی در
(Bacon, 2000, Book I:III: 33  .)با  کند،یم  عرضتته  ما یبرا  کنیب که  ینیماشتت 
  یخدا  كی  به  شیپ  از  شیب و  شتتادیم  ترمندقدرت  دانش،  شتتترِیب هرچه  مصتترفِ و  دیتال
  آن  دِیبازتال  و  علم  دِیتال  بزرگِ  ستتازمانِ  كی  کن،یب  یِنیماشتت  یایاتاپ.  شتتادیم بدل  رایم

 با  یدشتتمن  ةمستتئل  کنیب  متانِ  در  تاانیم  آخر  دستتتِ(.  Laidler, 1969: 33) استتت
 و  ییروافرمتان]  حقِ  دیتبتا  تیتبشتتتر: عدیتگایم  نیچن  او  کته  ییجتا  افتت؛یت  زین  را  عتتیطب

 او به[  تنها]  یاله  یةعط  ةواستط  به که  یحق  آورد؛  دستت به  دوباره  عتیطب بر  را[  رشیتستخ
  یِن یماشتت  یایاتاپ  هدفِ(.  Bacon, 2000, Book I: CXXIX: 101)  دارد.  تعلق
  عتت.یطب بتا  منتازعتهع و  بتد.  و  خا ع  یِادگتذاریتبن  گر،ید  یِنیمتاشتتت  یایتاتاپ  هر  متاننتدِ  کن،یب

 . است

 و  کنتدینم  ظهار  یتاجه  قتابتلِ  یِنیمتاشتتت  یایتاتاپ  هتامتدت  تتا  نا،  ت ِیآتالن  از  پ 
 تاجه  قابلِ  یشتتکاف  ،(Mumford, 1922: 113)  دهدیم  تذکر  مامفارد که  طارهمان
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 بته  و  هتتدهم  قرنِ  اواخرِ   در. دارد  وجاد یالدیم  نازدهم  و هفتدهم  قرنِ یاهتایتاتاپ  انِیتم
 تیتثب  نحا  نیترکامل به  را  خادش  ینیماشت  یایاتاپ که  استت  نازدهم  قرنِ  در  یقطع  طارِ
 . کندیم

- ناع  به  کتا.-ناع  از  ایاتاپ  انتقالِ   دوره،   ن یا  ی اهایاتاپ  یهای ژگ یو   نیترمهم   از  ی کی
    یی لا  ا رِ .  12پانصد   و   هزار  دو   سالِ   خاطراتِ ع  کتا ِ   در   بارن ی اول  که  است (  ندهیآ)   .یک

  ی حال   در (.  Fitting, 2010: 138)  شادی م   انینما (  1771:  اول  چاپ)  13ه یمرس  نیسباست
  در    و   زمان.   همان ع  در   را  خاد   یِ آرمان  شهرِ   معمال،   طارِ به  دوره،   ن ی ا  از   ش ی پ  ی اهایاتاپ  که
  همان ع  و  گر. ید  زمانِ ع  در   اهایاتاپ  دوره   نی ا  در   کشند،ی م  ر یتصا   به  . یگرید  مکانِ ع

(.  Horkheimer, 1995: 367; Levitas, 1993: 258)  شاندی م   تیروا   مکان. 
  دادنِ   قرار   اساساً   که  کندی م  ان ی ب  و  داندی م.  14شرفت یپ  ةد ی اع  را   انتقال  نی ا  علتِ  تاسیلا
  ها.ست آن  بادنِساخت قابلِ ع  ای و ها. آن   شدنِدسترس  قابلِ ع یمعنا به ندهیآ  در  اهایاتاپ
(Levitas, 1993: 258  .) ی باق  شاعرانه  الِی خ  یقلمرو  در  و  کتا-نا  همااره  کتا-نا  كی  
  بسازد،   را  آن  و  کند  حرکت  سمتش  به  تااندی م  انسان  که  رو   آن  از   ،یک -نا  كی  اما  ماند؛یم
  ة مسئل.  شاد  کتا. -كیع   ك ی  به   بدل  و  ده یگرد   محقق   ی و  تالشِ   اساسِ   بر   تااند یم
  مطرح   یهارو  که  است  ی ساال  مانندِ  دوره  نی ا  در(  اهایاتاپ   گرید  و)  ی نیماش  ی اهایاتاپ
(  Harvey, 2000: 176)   کند .ی م  اشغال  را  یمکان  ندهیآ  در  چگانه  ایاتاپ  كی: عکندیم
  قدم   نی زم  یرو  بر   ندهیآ   در  ین یماش  یاها ی اتاپ  چگانه:  بحث   نیا   مناسبِ  یری تعب  در  ای

 گذاشت  خااهند 

  و   یاجتماع   زمِیمکان  ن، یماش  رِيتصو:  ینیماش  یایاتوپ  دومِ  نسلِ.  5

 ريفناپذی خدا

 ستتیب و  ستتیب  نازده،  قرنِ  در  ینیماشت  یها یانایاتاپ  و  اهایاتاپ  مِیعظ  لِیخ  انِیم  از
  ادوارد  و  15هیفار  شتتارل  یعنی  ر،یشتته   ِیانایاتاپ  دو  آ ارِ  یِبررستت به  ناشتتته  نیا  ك،ی و
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  درکِ  کته  کرد  خااهنتد  کمتك  یانایتاتاپ  دو  نیا  آ تارِ  یِبررستتت. پرداختت  خااهتد  16یبالم
 .شاد حاصل ن.یماش رِیتصاع مفهامِ از یجامع

 و  ستازع  هاآن  در که  کندیم  تیحکا  یاینیماشت  یِاهایاتاپ  دستت  آن  از  نیماشت  رِیتصتا  
 نحا  دو  به  یستازادهیپ  نیا. استت  شتده  یستازادهیپ  .یاجتماع  نظامِع  یرو بر  ن.یماشت  کارِ
  اها،یاتاپ  از  دستتتته  نیا  در:  كیتکنالاژ  رِیغ  نِیماشتتت  كی  مقامِ  در  ایاتاپ( اول:  دهدیم  رخ
 یامالحظه  قابلِ  ای  خاص ةبهر  لزوما  خادش  اما  کندیم  عمل  ن.یماشتت  كیع  مانندِ  ایاتاپ
  وفتادار  اتتانیتلا  از  هتابز  تِیتروا  همتان  بته  اهتایتاتاپ  از دستتتتته نیا.  استتتت نبرده  یتکنالاژ از
  نی ا اما  شتاد؛یم  ریتعب  آستاغال  نِیماشت  كی به  دولت  هابز  در  چند  هر که  نیا چه  مانند؛یم
  در  هانیماشتت  و  هایتکنالاژ  خادِ و  ماندیم  یباق  الگا  یناع و هیتشتتب  مقامِ  در  فقط  ریتعب

 بته  دستتتتته،  نیا:  كیتتکنالاژ  یاهتایتاتاپ(  دوم.  نتدارنتد  ینقشتتت  مصتتتناع،  نیا  یِداخل  روابطِ
 نظامِ  پادِ و  تار  در را  یتکنالاژ  ،یدارهیستترما و  یصتتنعت  نظامِ  دادنِ قرار  الگا با  خصتتاص
  یجدانشتدن   كیتکنالاژ  یهانیماشت  از  یانستان  یزندگ که  ینحا به  دهندیم  قرار  یاجتماع
 . باشند

.  شتاد یم  محستا  اول  ناع  از  کند،یم  عرضته  را  آن  خادش  آ ارِ  در  هیفار که  ییایاتاپ
  اتانین  از تبع  به و  شتتادیم  محستتا  فرانستته رِیکب  انقال ِ  از  پ   متفکرانِ  از  یکی او

  یها شار  بر  ایاتاپ  ادِیبن  او،  یبرا.  کند  حاکم  یسیانایاتاپ  بر  را  یعلم  نگاهِ  که  کردیم  تالش
  اتانین  یکیزیف  یهتاقتانان ةادامت  ،یناع  بته هتا،شتتتار  نیا روابطِ  و داشتتتت قرار یانستتتان
  17یِکشندگ   نِیقاان  که  افتمیدر  سرعت  به  من  د،یجد  علامِ  با نسبت  در: عشدندیم  محسا 
 و  اتانین  تاستتتطِ که  یایماد  یِکشتتتندگ  نِیقاان با  خادشتتتان  جاانبِ  تمامِ  در  شتتتارمند

 حرکت  واحدِ  ستتمِیست كی  که  نیا و  هستتند  خاانهم  استت،  شتده  داده  حیتاضت  ت ینبیال
 ه،یتفار  نگتاهِ  بر  بنتا(.  Fourier, 1996: 16)  دارد.  وجاد  یروحتان  و  یمتاد  جهتانِ  یبرا
  تاانیم  باشتد،  کامل شتناخت  نیا  اگر و  شتناخت  یعلم  نحاِ به  تاانیم  را  یانستان  یهاشتار
  انتمنِع  را  آن  او  کته یآرمتان  ةجتامعت  نیا.  کرد نیتتدو  را یایآرمتان  ةجتامعت  آن  استتتاسِ  بر
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 مشتخ   یمرکز  ةدیا كی  بر  بنا  ،(Fourier, 1996: 11)  خااندیم.  18یعیطب  ةکشتند
 کته   طارهمتان  واقع در. .یانستتتان یهتاشتتتار  تِیتهتدا  و  کنترل  فهم،: عردیگیم  شتتتکتل

 و  نیقاان  نیا از  بهره  با و  شتناستندیم  را  عتیطب بر  حاکم  نِیقاان  یعیطب  علامِ  دانشتمندانِ
  خاد  اهتدافِ  یبرا  را  حرکتات.  نیا  یهتابستتتتر  و  هتانتهیزمع  مختلف یهتایتکنالاژ  دِیتتال
 نِیقاان  شتتناختِ با  ،یانستتان  عتِیطب  رِییتغ  یجا به که  کندیم  تالش  هیفار  دهند،یم  رییتغ

  نی ا حرکتِ  یهابستتتر و  هانهیزم  ،یاجتماع  یِتکنالاژ  دِیتال و  انستتان  یهاشتتار  بر حاکم
  هی فار  خادِ  نِییتب.  اندازدیم  هابز  ادِی به  بالفاصتتله  را  ما که  یتالشتت  دهد؛  رییتغ  را عتیطب

 را  هاشتار[ تیماه]  دیجد نظمِ که ستتین  نیا وجه  چیه  به  من  یادعا: عاستت روشتن  کامالً
  نی ا  حتال نیا  بتا. دهنتد  انتتام  یکتار  نیچن تااننتدینم  انستتتان  نته  و  ختدا  نته:  دهتدیم  رییتغ

 به.  میده  رییتغ  هاآن  عتِیطب  در  رییتغ  تادِیا  بدونِ  را  هاشتار  ةنیزم ما که  دارد  وجاد  امکان
  شتنهادِیپ  او به  اگر اما.  باشتد  متنفر  ازدواج  ةدیا  از  پال،یب  یمرد که استت  ممکن  مثال،  طارِ
 به  یراضتت مشتتتاقانه  مرد  دارد،  یارهیل  هزار  100  درآمدِ  جهاز  یجا به که  شتتاد  داده  یزن

 به  عشتتق  یعنی)  او بر  حاکم  شتتارِ  ةنیزم که استتت  نیا  در  رییتغ  تنها]..[    شتتادیم  وصتتلت
 استتتت.  گرفتته  خادش  بته یدیتجتد  رِیمستتت  شتتتار، همتان  و  استتتت  کرده  رییتغ(   روت

(Fourier, 1996: 11  .)یبرا  هیفار  ةشتتدیماشتتکاف نظامِ و  دهیچیپ  یهالیتحل  البته 
  جهاز.  یجا به  درآمدع  ةستتاد  مثالِ  مانندِ  دینبا  عناان  چیه به را  هاشتتار  کنترلِ و  تیهدا
  یستادگ   نیهم به  تاانینم  را  هاشتار اقستامِ  ةهم که  استت  آگاه  هیفار  مشتخصتاً.  دیفهم
 یبرا  دهیتچیپ  یِاجتمتاع نظتامِ كیت ازمنتدِیتن  کته  دارد  التفتات مستتتئلته نیا بته او و کرد  تیتهتدا
  نی ا  مختلفِ نااق ِ  که  کندیم  تالش  عمر  انِیپا  تا و  هاستتتشتتار  ةهم  کنترلِ و  تیهدا
 . کند رفع را دهیچیپ نظامِ

 نِیقاان  یةپا بر(  اول: استتت  خاانهم  ینیماشتت  یایاتاپ  یژگیو ستته  هر  با  هیفار  ةجامع
 از  استتفاده  با  تا بناستت و استت  شتده بنا  ،یتکنالاژ  كی  مقامِ  در ،یانستان  یهاشتار  نِیادیبن
 یکستتت نیزم در( دوم. کنتد  تیتهتدا تریعتال اهتدافِ ستتتمتتِ  بته را هتاانستتتان ن،یقاان نیا
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 میعظ  نِیماشتت كی  به  تاانیم را  هیفار  یِاجتماع  نظامِ. ستتتین  جامعه  نیا  از  ترمندقدرت
. استت  جامعه ستطحِ  در  ها.شتار  حرکتِ  قدرتِع  آن  در  یجار  نِیبنز  ای نفت که  کرد هیتشتب
 کاچكِ  اجتماعِ كی  به کاچك  اجتماعِ  كی از  هاشتار  انتقالِ  زمِیمکان  اریبست دقتِ  با  هیفار
 :Fourier, 1996)  دهدیم ارائه  یاتیاضتیر و  .یستازیسترع  یِمبان  استاسِ بر  را  گرید

  در  یزیچ  چیه که  شتتاد حاکم  یاجتماع نظامِ  کلِ  بر  یایهارمان  تینها  در  تا  ،(33-105
 سته  واجدِ  را عتیطب  ،یادداشتتی  در  هیفار (ستام.  کند  وارد  خدشته  آن به  نتااند  ن،یزم  یرو

.  2 ؛  روح و  فعال  محرِّک،  اصتتتلِ  ای  خدا.  1: عداندیم  ریفناناپذ  و  مخلاق  رِیغ  ،یازل  اصتتتلِ
  همان  در و  حرکت.  بر حاکم  اصتلِ:  اتیاضتیر  ای  عدالت.  3  منفعل؛ و  محرَّک  اصتلِ  ای  ماده
 حرکتِ  ارگان،  حرکتِ  ماده،  حرکتِ: عشتناستدیم تیرستم  به را  حرکت  ناع  چهار  ادداشتتی
 و  اصتتتال  انِیتم  روابطِ(.  Fourier, 1996: 37)  .یاجتمتاع  حرکتتِ  و[  بتدن]  اانیح

 ةجامع  خادِع  خادش،  مفروضِ  ةجامع  زوالِ  هیتاج یبرا  هیفار که  کندیم  روشتن  هاحرکت
  ،ی روشتتتنگر  نگتاهِ  بتا دیتد یتةزاو نیا  قطع طارِ  بته.  ردیگیم  نظر در  .یعیطبع  را  مفروض.

 شتدهستاخته  یزیچ  اگر: استت  خاانهم  شترفت.یپع  ای  .یک-ناع  ةدیا  نیچنهم و  مدرن  علمِ
  نِی تضتتم   رایز  ستتت،ین(  مدرن  علمِ  بر بنا)  .یعیطبع  پ   ردیپذیم  زوال(  یاجتماع حرکتِ)

 و  شتتتدهنیتضتتتم نِیقاان  اگر.  استتتت  خدا.ع  ایت  اول اصتتتلِ  ةعهتد بر  یحرکت  نیچن دوامِ
  آن  هر  نشتاند،  اجرا شتدهکاک  نِیماشت  كی دقتِ  با  هیفار  یِآرمان  ةجامع  در  خدا  ةشتدلیتحم
  یا یاتاپ  هر  مانندِ  جامعه،  نیا که  یزیچ  آن  پ .  آمد  خااهد  فراهم  جامعه  نیا  مرگِ  امکانِ
 . است[ یاله] عتیطب نِیقاان خادِ هم باز بترسد آن از دیبا گر،ید یِنیماش

  هی فار.  کندینم اشتغال  را  یخاصت  گاهِیجا  متتستد،  نحاِ به  یتکنالاژ  ه،یفار  یایاتاپ  در
 عالقه  ینیماشت  دِیتال  و کنترل  نظامِ به  باشتد،  داشتته  عالقه  نیماشت  خادِ  به که  آن  از  شیب

2000-:  19گذشتته به  ستتنینگرع  کتا ِ  در  یبالم  ادوارد  ،ییکایآمر   ِیانایاتاپ اما  داشتت؛
  آن  استتتت،  نازدهم  قرنِ  یاهتایتاتاپ  نیترمهم  از  یکی  کته(  1888:  اول  چتاپ. )1887
  شتاد،یم  شتناخته  ك.یتکنالاژ  یاهایاتاپع  عناانِ  با  مقاله  نیا  در که  را  نیماشت  از  یریتصتا
  باد،  یروشتنگر  یِفلستف-یفکر ستنتِ  آبشتخارش که  هیفار خالفِ.  کندیم ارائه  تمامه به
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  ماردِ  نگارشتش  زمانِ  همان از  او  کتا ِ.  باد  یاستیست  فعالِ و  ستتیژورنال  كی  تنها  یبالم
  آن  از نستتخه  انیلیم  كی از  شیپ  ستتال  ده طالِ  در  تنهاع  و گرفت  قرار  یاریبستت  تاجه
  یبالم  که  یجهان(.  Laidler, 1969: 114)  شد.  ترجمه  زبان  نیج  دو به و  شد  فروخته

  فستاد،  بدونِ  مدار،استتیست  بدونِ  با،یز  یشتهرع :استت  نیچن  کندیم  ریتصتا  2000  ستالِ  از
  دارد  وجاد  همه  یبرا برابر  یهافرصتت:  مکنت  و  صتلح  در  یشتهر  اما  ؛یغن  و  ریفق  بدونِ
 كی  ستاحاتِ  تمامِ  در  و  شتده فراهم  عیتاز و  دیتال  یِتعاون  ستتمِیست  كی  ةتاستع  استاسِ  بر که
 ستتمیست  نیا  یبالم  خادِ(.  Laidler, 1969: 115)  استت.  شتده  گستترده  یصتنعت  یِزندگ
 از   زیمتما  یکارکرد  و  گاهیجا  و است ستمیس  از  یجزئ  یکس  هر: عکندیم  فیتاص  نیچن  را
  یِستاز یواقع  یستتمیست  نیچن(.  Bellamy, 2007: 104)  استت.  کرده  اشتغال  را  گرانید
 تنها  به  لیتبد ملت  آن  در  که(  McQuarie, 1980: 246) استتتت  .یصتتتنعت  ةندیآع

 ,Bellamy)  کنندهانحصتتار  تنها  و  کارگر  تنها  کارفرما،  تنها  شتتاد،یم  کنندهدیتال  یِکموان

2007: 33-37 .) 

  نشتان را  خادش  یمل-یصتنعت  ةزیانگ  یخاب به  یبالم  کتا ،  دومِ شِیرایو  استتِیپ  در
  عناانِ به  فرگشت،  اصلِ با  ییآواهم  در که است  آن  بر]...[    گذشته به  ستنینگر: عدهدیم
 ت؛ یانستان  یِاجتماع  و  یصتنعت  ةتاستع:  کندیم  عمل  یانستان  تکاملِ  یِبعد  ةمرحل  یِنیبشیپ
  یبالم  یبرا(.  Bellamy, 2007: 195[. )متحده  االتِیا] کشتتار  نیا  در  خصتتاص به
 هم یتکنالاژ: عزدیخیبرم  یتکنالاژ خادِ  ةلتیوستتت  بته  و  یتکنالاژ  ةرانتیو  دل  از  ایتاتاپی

 مطرح  کتا   خاللِ  در  یبالم که استتت  یمستتائل  تمامِ  یِاصتتل  حلِ  راهِ  هم و  یاصتتل  علتِ
 به  یدیشتتتد  ةعالق  یبالم که  باد  خااهد  تصتتتار  قابل(.  Segal, 1988: 91)  کند.یم

 بر  را  خادش  ییایاتاپی  ةجامع  ماتِیتقست  تمامِ  ادِیبن و  باشتد  داشتته  یصتنعت  یهایتکنالاژ
  بزرگ  دپارتمانِ  ده به  ستتاخت و  دیتال  صتتنعتِ  نِیزم  تمامِ: عدهد قرار  هاکارخانه  ستتازوکارِ

.  هستتند   عیصتنا  متحدِ  گروهِ كی  ةندینما  هادپارتمان  نیا  از  کدام  هر که استت  شتده  میتقست
 واجدِ  هاخانهدفتر  نیا.  شتادیم  یندگینما  تابع  ةدفترخان  كی  تاستطِ]...[    خاص  صتنعتِ  هر
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  هستتند.  دیتالشِیافزا  یهاابزار  و  یفعل  دِیتال  کنترل،  تحتِ  یروهاین  کارخانه،  کاملِ  استنادِ
(Bellamy, 2007: 104  .)را  یزیچ  هم  کنتارِ  در  یصتتتنعت  بزرگِ ی هتادپتارتمتان   نیا 
 یرؤستا: عکندیم  ادی  آن  از  .یصتنعت  ارتشِع  عناانِ  با  کتا   در  مکرراً  یبالم که  ستازندیم
  در]  ارتش  یروهاین  فرماندهانِ  با  تااننتدیم  یصتتتنعت  ارتشِ  ةگانتده  بزرگِ  ماتِیتقستتت  نیا

 با که  دارد  قرار فرمانده  ژنرالِ  ارشتد،  افسترِ  ده  نیا  مافاقِ . ]...[شتاند  ستهیمقا[  گذشتته  زمانِ
 استت.   متحده  االتِیا  جمهار یرئ شتخ   نیا  دهد؛یم  لیتشتک  را  ییشتارا افستر،  ده  آن
(Bellamy, 2007: 110  .)و  دگریتال  بزرگ،  ةکارخان  كی  ستازدیم  یبالم که  یکشتار 

 ةواستط به  ندهیآ  رِیتستخ  ن،یزم  رِیتستخ  یجا  به  بار  نیا  البته استت؛  کنندهریتستخ  یِنظام
 . یصنعت اتانِیلا كی: دیتال

  ك ی  خادش.  است  ی ن یماش  یاهایاتاپ  یِ ژگیو  سه  با  خاان هم   زین  ی بالم  ی ایاتاپی
  شده  نییتع   شیپ  از  قااعدِ  اساسِ  بر  و  است  شده  ساخته  هاانسان   تاسطِ  که  است  یتکنالاژ

  ی کس  که  یی جاآن   تا  است؛  جهان  یِنظام   و  ید یتال  ارتشِ  نیترمند قدرت .  رودی م   شیپ
  و (   Lipow, 1991: 52-53)  20ن. یماش  از  برآمده   است  یی خداع  و   ندارد  را   آن  یارای

  ةاستفاد  ةکنندران یو  قااعدِ  یعن ی  ن،یماش  ن یا  از   رونیب  قااعدِ   به  زی ن  او  زوالِ  آخر  دستِ
  كیتکنالاژ  یا یاتاپی  كی   ی بالم  که   داشت  تاجه  دی با.  است  منتسب  ، یتکنالاژ  از   نادرست

  خادش   نظرِ   مدِ  یِاجتماع   نظمِ  یبرا  یابزار  صرفاً  را  یتکنالاژ  بلکه   دهد، ی نم  پرورش   را
  در  . یتکنالاژع  لذا (.  Samuels, 1984: 137-138)  دهد ی م  قرار [  است  ی نیماش  که]

  ستن ینگر  در  ا یاتاپ  زوالِ  جهت،   نی هم  به.  باد   خااهد  . یاجتماع   نِی ماشع  از   ز یمتما  یبالم
  آوردنِ رون یب  به:  گر ید   رِیتعب   به  ا ی)  یصنعت   ی هایتکنالاژ  نادرستِ  کاربستِ  به  گذشته،  به

  ، ( Bellamy, 2007: 110)   مازاد.   دِ یتال: عشاد ی م  برده   ل ی تحا(  نی ماش  از   خدا   نادرستِ 
  ، ( Bellamy, 2007: 135)  اندازه.  از  ش یب  یهارقابت  و  تنبل  کارگرِ  و  ه یسرماع
 ,Bellamy)  کار.یب  ارتشِع  ای   هیسرما  استثمارِ  و(  Bellamy, 2007: 83)  انحصار.ع

  نِ ی ادیبن  قااعدِ  بترسد،   آن  از   د ی با  ی صنعت  اتانِی لا  که  یز یچآن   نی بنابرا(.  141 :2007
  خالفِ   و   دارند  وجاد   اتانیلا  لِی تشک  از   شی پ  که  ینیقاان.  است  ی اجتماع  ی هایتکنالاژ
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 . ستین زی ن نی متع و مشخ  ی حت ن یقاان ن یا واضعِ  ه،یفار

- یب  و  متجسد  یاهایاتوپ   ، یک-نا  بحرانِ:  ینیماش  یایاتوپ  سومِ  نسلِ  .۶

 يیجاک

 تبعِ به و  شترفتیپ  ةدیا  ك،ی و ستتیب و  ستتیب  قرنِ  یِتمام  در و  نازدهم  قرنِ  اواخرِ  در
 که  دادند  نشتان  یجهان  یهاجنگ.  شتد روبرو  یایاستاست  یهاچالش  با  .یک-ناع  ةدیا  آن،
  یفضتا   و  شتد  نخااهد  منتر  ندهیآ  در  محضِ  یایاتاپی  كی به  لزوماً  ییاروپا  انستانِ  آرمانِ
  ییا ی ستتاپید  کند،  بدل  ندهیآ  دِینا  به  را جنگ. از  پ   صتلحِع که  آن  یِجا  به  جنگ از  پ 
  قرنِ  در  گرید  شترفتیپ  ةدیا.  کردیم  عرضته  را  یاتم  یهابمب  تاستطِ  شتده  ناباد  یجهان  از
 با  ما که  استتت  انتظار  قابلِ  نیبنابرا(.  Levitas, 1993: 258) نداشتتت  ییجا ستتتمیب
  هزارع  ،22یهاکسل  آلدوس  ا رِ(  1932. )21نا قشنگِ  جهانِع  چان  یمشهار  یاهایستتاپید
  و  25بستانیگ  امیلیو  ا رِ.  24نارومنسترع ،23ارول  جرج  ا رِ(  1949)  چهار.  و  هشتتاد و  نهصتد و
 با.  میشتتا  روبرو  یواچافستتک  برادران  ا رِ(  1999-2003)  26ک .یماترع  چان  یلمیف  یحت
  28ولز.  یج.  اچ ا رِ.  27زمتان نِیمتاشتتتع کتتا ِ در  کته  .یک-نتاع  یِدرون بحرانِ اگر حتال نیا
 از  یابستتنده  لِیتحل  تاانینم  رد،یگ قرار  غفلت  ماردِ  استتت،  شتتده  انینما  بار  نیاول  یبرا

 .داد ارائه ینیماش یاهایاتاپ سرگذشتِ

  ةد یا  رد،یگیبرم  در را  ولز  زمانِ  نِیماشتت  کتا ِ  یِاصتتل  یمحتاا که  زمان  در  ستتفر  ةدیا
  در. استتت  باده  جذا   تیبشتتر یبرا  شتتهیهم  احتماالً،  زمان،  در  ستتفر.  ستتتین  یدیجد
(  21  قرنِ)  ندهیآ به  اشیراو  انتقالِ یبرا  كیتکن  نیهم  از  یبالم  زین  گذشتته به  ستتنینگر
  در  یکیمکان  ب   یاندهیآ  یِراو  تا  فرستتتدیم  خاا   به ستتال  113 را  او و  دیجایم  بهره
 یبرا  زمتان  در  ستتتفر  کته  کرد  ادعتا  تاانیم  ن،یا  بر  عالوه.  بتاشتتتد  دور  چنتدان  نته  یقرن
 بر  یمبتن یاهتایتاتاپ  در  کته طارهمتان:  باد رینتاپتذ  اجتنتا   .یک-نتاع  بر  یمبتن یاهتایتاتاپ
  دنی رست یبرا  مکان.  در  یاکتشتاف و  ستفرع  همااره...   و  کاموال  کن،یب  مار،  آ ارِ  مانندِ  مکان
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  دهد؛یم  رخ  یاکتشتتاف و  ستتفر  نیچن  قاًیدق  هم  دیجد  یاهایاتاپ  در  دهد،یم رخ  کتا-نا به
  یمصتتناع   خاا ِ  و  زمان  نِیماشتت  یگرید  آن و  باد  شتتتر  و  یکشتتت  یکی  ةلیوستت  یمنته
(Fitting, 2010: 139  .)انِیم  یچندان  زِیتما که  ردیگیم تهینت  ستهیمقا  نیا  از  نگیتیف  

  گرید  یجا  به  جا كی  از  انتقال  تنهاع  هانیا  یِدو  هر و ستتین  یزمان  ستفرِ و  یمکان  ستفرِ
 به  ستتنینگر  چان  یا ر  با ِ  در  نگیتیف  نگاهِ  دیشتا(.  Fitting, 2010: 139)  هستتند.
 ستته  حداقل  ولز  زمانِ  نِیماشتت  ترقیدق  ةمطالع که  رستتدیم  نظر به اما  دیآ  مقبال  گذشتتته
 از  یدیجد  نستلِ  دِینا  تفاوت،  سته  نیا که  کندیم  آشتکار را  نگیتیف  نگاهِ با  مشتهاد  تفاوتِ
 : دهندیم را یسیانایاتاپ

 بهترِ  درکِ یبرا.  ستتین  ا.یاتاپ به  انتقالع یبرا  یالهیوست  ولز  در  زمان  نِیماشت( اول
 و  مقدمات  کتا  اولِ  فصتتلِ ستته.  میکن یواکاو  را  کتا   ستتاختارِ  دیبا  ابتدا  مستتئله  نیا

 ما  زدهمیست  تا  چهارم  فصتلِ از. استت  زمان مستافرِ  از(  ولز  خادِ  احتماالً)  یراو  فاتِیتاصت
  پنتداردیم  زمتان مستتتافرِ ابتتدا.  میخاانیم را  زمتانش.  یهتاستتتفر از  یکی ازع یراو تِیتروا
 نا ِ  ةندیآ( عیاخرده  و  هزار  دو و  هشتتتصتتد  ستتالِ) استتت  شتتده  وارد  آن به  که  یجهان
  ید یناام: عاندشتدهحاکم  نیزم  یرو  بر  هاکادن  از  یامتماعه واقع  در اما  استت  ت.یبشتر
  ولز،) ام.ستتاخته  هادهیب  را  زمان نِیماشتت  که کردم  احستتاس  یالحظه  دربرگرفت؛  را  ذهنم
 را   آن  تا  کندیم  را  تالشش  تمامِ و  دهدیم  دستت از  را  اشنیماشت  زمان مستافرِ(.  35:  1370
 مطالعه  هاستتال  که  نیا  فکرِ: عکندیم  خطار  ذهنش به  فکر  نیا  ناگهان  و  آورد  دستتت به

 که  دارم  عتله  اریبست و  هستتم  نگران  اکنان و بروم  ندهیآ  زمانِ به که  دمیکشت  رنج و  کردم
 باألخره  زمان مستتتافرِ  ،یبار(.  56:  1370  ولز،) انداخت.  خنتده به مرا شتتتام،  خارج  آن  از
  یف ی تاص.  شاد  خارج  ناکخاف  زمانِ  آن  از  سرعت  به  تا  کند  دایپ  را  زمانش  نِیماش  تااندیم
  كی تکنالاژ  یاهایاتاپ  لِیذ  تاانیم را  دهدیم  ایستاپید  نیا از  کتا  قسمتِ  نیا  تا  ولز که
  استتفاده  زمان  نِیماشت  از  دوباره  زمان  مستافرِ که  استت  چهاردهم  فصتلِ  از.  کرد  یبندطبقه
 نظامِ و  شتتهر  گرید و  شتتده  قرمز و  بزرگ  دیخارشتت که  رودیم  یدوران به  بار  نیا  و  کندیم

 ادامه  خاد  ستتفرِ  به بیترت  نیا به: عبرپاشتتاد  بخااهد  ییایاتاپ که  نمانده  یباق  یایاجتماع
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 سترناشتت  راز  از و  ستتادمیایم  شتتریب  ای ستال  هزاران  به بیقر  بلند  یِزمان  فااصتلِ  در  و  دادم
 از و]...[    آستمان  در  آن  شتدنِرهیت  و  دیخارشت  شتدنِبزرگ]...[    بادم شتده  ختهیبرانگ  نیزم
(.  117:  1370  ولز،)  کردم.یم  تماشتا  را داشتت  وجاد  نیزم  در  ستابقاً که  یاتیح  رفتنِ  نیب

 که  طارهمان.  گرددیبازم  نازدهم  قرنِ  اواخرِ  دورانِ  همان به  کتا   انِیپا  در  زمان  مستتافرِ
 بل ستتین  ایستتاپید  كی  ای  ایاتاپی كی  ا،یاتاپ  كی  از  یتیروا  زمان  نِیماشت  استت،  روشتن
 كی  زمان نِیماشت  با  زمان مستافرِ  ستفرِ. استت  .یک-نا  یاهایاتاپ  بحرانِع  گرِتیروا  کهآن

  شتتاد، بنا  ایاتاپ که  یزمان  هر  در :کشتتدیم  شیپ یبشتتر  الِیخ  هر  یبرا  را  نیادیبن  بحرانِ
. استت  یعیطب  قانانِ  كی  هانیک  یِناباد  رایز  شتاد؛  ناباد  ایاتاپ  آن که  دیآیم  یزمان  باألخره

 کمی  و ستتیب  و  ستتمیب  قرنِ  یاها یستتاپید  ماجِ که  کندیم  آشتکار  زمان  نِیماشت واقع،  در
 ایت  رید  بتاألخره زمتان یِعیطب قتانانِ بلکته فتتادنتدین  راه  بته  یاجتمتاع طِیشتتترا  جهتتِ  بته لزومتاً
  چان  ییهاآرمان  شتتتدهناباد  یایاتاپ كی  در قطعاً  و  کندیم اقتضتتتاء را  ایاتاپ  یِناباد  زود،
  ةمتحد   االتِیا  چان  ییاهایاتاپ  یبرا  بحران،  نیا.  باد  خااهند  بالماضاع  مساوات و  عدالت
. معناستتیب  عمالً  عدالت،  دوامِ  نِیتضتم  بدونِ  عدالت  رایز :استت  یجد  بحرانِ  كی  یبالم
  یاها یاتاپ  یعنی  ،ینیماشت  یاهایاتاپ ستامِ  نستلِ  ظهارِ  ماجبِ  یک-نا  بحرانِ که استت  نیچن
 . شادیم متتسد ینیماش

.  ندارد   بنفسته  تِیماضتاع(  نیماشت)  انتقال  ةلیوست  خادِ  ولز،  از  شیپ  یاهایاتاپ  در(  دوم
 اما  استتت،یاتاپ  به  ورود و  تیروا  انتقالِ  یبرا یابزار استتت،  یلیشتت  رهستتوارِ که  یایکشتتت
 که  ستتین  ینیسترزم  ایاتاپ.  استت  تیروا یِاصتل  محارِ  زمان نِیماشت  کتا ِ  در  زمان  نِیماشت
  در و  یشتهر  هر  در  ستتنیز یبرا  انستان  ییتاانا  ایاتاپ  بلکه  کندیم  ستفر  آن به  کتا   یِراو
  در  گرید(  کرّات به  هم  آن)  کندیم  استتتفاده  نیماشتت  نیا  از که یانستتان. استتت  یزمان  هر
.  کرد   خااهد  یزندگ  زمان  نِیماشت  خادِ  درونِ  قاًیدق  بلکه  کند،ینم  یزندگ  هاکشتار و  هاشتهر
  یهتا نظتام  نیا  گرید.  استتتتیتاتاپ بته  نیمتاشتتت  خادِ  شتتتدنِلیتتبتد  یِخیتتار  تأللا نیاول  نیا

  یستاز ادهیپ را(  زمیمکان  ای)  نیماشت  از  ییالگا  نیماشت  رِیتصتا  عناانِ به که  ستتندین  یاجتماع
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 نظتامِ  كیت  تاانتدیم خادش.  درونِ  درع  کته  استتتت  ن.یمتاشتتت  خادِع  نیا  بلکته  کننتدیم
 . هستند ن.یماش خادِع اهایاتاپ اکنان :برپادارد را یاجتماع

  بعدِ   واردِ  .یای ک-ناع  و  . ییکتا-نا ع  ة مسئل  ولز  تاسطِ  زمان   نِیماش  یِمعرف  با(  سام
  ی اهای اتاپ  اولِ  نسلِ   که  شد   گفته .  اندنداشته  یای جد  تاجهِ   آن   به  محققان   که   شاد ی م  یاتازه 
  در ع  که  کشندی م  ری تصا  به  را  ییا یاتاپ  کن،یب  ینا   ِیآتالنت  ای  مار  ی ایاتاپ  مانندِ  مدرن
  ستن ینگرع  ا رِ  با  خصاص  به  که  یبعد   نسلِ  در.  است  گر.ید  یمکانع  اما  و  زمان.   همان
  زمان  تاسطِ  ا یاتاپ  با  ا ر   مخاطبِ  انِیم  ة فاصل  شاد، ی م  ی ندگی نما  ی بالم  ة ناشت  گذشته.  به
.  شاندی م  پرتا    دسترس  قابلِ   رِ یغ  ی زمان  یحت   ا ی  دور   یزمان  به  اها یاتاپ  و  شاد ی م  ی گذارحد 
  و   ولز   تاسطِ   زمان   نِیماش  ی معرف  با .  ردیگی م  را   کتا. -ناع  ی جا  .ی ک-نا ع  ب، یترت  ن یبد
.  شاد ی م  آغاز   مدرن  یِسیانا ی اتاپ  سامِ  نسلِ   شاد،ی م  لی تبد  نی ماش  خادِ  به  ا یاتاپ   که  یزمان
  ی زمان  چه  در  و  کتا  قاًیدق  شاد،  استفاده  آن  از  کرات  به  یوقت  خصاص   به  زمان،   نِیماش  كی

- یبع  و  کتا.-یبع  سام  نسلِ  یاها ی اتاپ.  ستا   یزمان  در  نه  و  است  ییجا  در  نه  است 
  دقت  د یبا.  باشند   ی ک-نا  ك. یع   ا ی  و   کتا -نا   ك. یع  در.ع   که   آن  یجا   به   هستند  . یک

  ن یا  که  یای اجتماع  نظامِ  اما   شاد ی م  کتا-یب   اتان ی لا  خادِ  چند   هر  نسل،   نیا  در   که  داشت
  ش یپ  ندهی آ سمتِ  به اتانی لا نی ا در.ع  و دارد قرار  اتان.یلا  درونِع  دهد،ی م شکل  اتان یلا
  ة چار  ته، ینت  در .  زمان  به   هم  و   شاد ی م  ل ی تبد  مکان   به   هم  اتان یلا  خادِ   قت، ی حق  در .  رود یم

  باز   ، ی عیطب  اصلِ   ك ی  عناانِ   به  زمان.،   در   ی نابادع  بحرانِ   ی برا  ها  ی انای اتاپ  سامِ  نسلِ
  مکان.  و زمان نِ یماشع به آن   لِی تبد و .ی مصناع اصلِ ك یع  مقامِ در  زمان کردنِ ف یتعر
 . است مکان.  و  زمان حاملِ  نِ یماشع ای
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  عناانِ  با  یلمیف  در  اهایاتاپ  ناع  نیا  از  شتتدهیستتازریتصتتا  یهانمانه  نیبهتر از  یکی
  استتاسِ  بر که لمیف  نیا.  استتت  مشتتاهده  قابلِ(  Rivers, 2018. )29یفان  یهاماتارع
  آن  در که استتت  یدوران تِیروا  شتتده،  ستتاخته  30ایر پیلیف  ةناشتتت  عناان  نیهم  به  یرمان
 قلبِ. استت  متحرک  بزرگِ  نِیماشت  كی شتهر  کلِ و  اندشتده  متتستد  کامل  طارِ به  هااتانیلا
 را  شتهر  کلِ یروین  یفلز  عاتِیضتا  مصترفِ  با که استت  میعظ  یماتار  هاشتهر  نیا  ةتوند
   ،ی پتار  لنتدن،  رایز شتتتاد؛یم  ییکتتا-یب  بته لیتتبتد کتتا-نتا  لمیف  نیا  در. کنتدیم نیتتأم

 متحرکِ یهتالیتاتاماب  بلکته  ستتتتنتدین  نیزم یرو  بر ییهتاشتتتهر گرید...   و  یشتتتانگهتا
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  نی زم  یسا  آن  به  نیزم  یسا  نیا  از  حرکت.  ساختِع  افتنِی  یبرا  که  هستند  ییآساغال
  هاشتهر  نیا  در.ع  متحرک  یآستاغال  یهاشتهر  نیا  ستاکنانِ حال  نیا با  کنند؛یم حرکت
  نی هم  از  یترقیعم  ةنمان.  شادیم  خالصه  .نیماش  درونِع  به  که  یجهان:  کنندیم  یزندگ

  ک ی ماتر(.  Wachowskis, 1999-2003)  شتتادیم  دهید  ک یماتر  لمِیف  در  مستتئله
  نکرده  اشتتغال را  یایمکان تِیماقع  چیه  واقع  در که  کتاستتت-یب  تامحارِید  ةشتتبک  كی

  در.( عهستتند  هانیماشت  کنترلِ و  ادیانق تحتِ  که  ییهاانستان)  شتبکه  نیا  ستاکنانِ  اما استت
  برادرانِ  ک ِیمتاتر  انِیتم  ینیادیتبن  زِیتمتا.  دهنتدیم  ادامته  خاد  یزنتدگ  بته  شتتتبکته  نیا

  هاآن   ةهم  ندارد؛  وجاد  بستتانیگ  امیلیو  یِبریستتا  یفضتتا  و  ایر  پیلیف  لندنِ  ،یواچافستتک
 شتکل  را  یایاجتماع نظامِ  خادشتان  درونِ  در که  هستتند  یمتتستد  یِآستاغال  یهانیماشت
 .ستین هاآن با مقابله یارای نیزم در را یکس. اندداده

  یاها یاتاپ  ماردِ  در  شتد،  برشتمرده  اتانیلا  یبرا  هابز  تبعِ به که  یاگانهسته  یهایژگیو
 از  قدرتر که  هستتند  هاانستان  ةبرستاخت ینیماشت  اهایاتاپ  نیا.  هستتند  صتادق زین  ستام نستلِ
.  باد   خااهد  یعیطب  نِیقاان  جهتِ به زین  اهایاتاپ  نیا  زوالِ و  شتتادینم  افتی نیزم  در  هاآن
  زمتان  در  زوال  بحرانِ  بتا  مقتابلته  یبرا  .یک-یبع  و  کتتا.-یبع  چنتد  هر  قتتیحق  در

  ک ِی متاتر  از  هتاانستتتان  هم  ستتتتتد،یایم  حرکتت  از  ایر لنتدنِ هم  امتا  شتتتدنتد؛ یزیرطرح
 و امن  ةخان به  زمان  مستافرِ  هم و  شتاندیم  خارج  بستانیگ  یبریستا  یفضتا  و  هایواچافستک

 چته.  ابنتدیتیم  زوال  زین  نستتتل  نیا یاهتایتاتاپ  ةهمت: گرددیبرم اشینازدهم  قرنِ  رِیدلوتذ
  اهتایتاتاپ  مستتتخرِ( مکتان  و زمتان یعنی) یعیطب  نِیقاان  نیترعتام  یوقت  یحت  کته شتتتادیم
  ماجادِ  كی  مقامِ  در  انستتان.،ع  پاستتا  مانند یم  یباق  ریپذزوال  اهایاتاپ  هم  باز  شتتاند،یم
 كی  نیماش  آن  اگر  یحت  باشد،  انسان  نیماش  كی  ةبرسازند  عنصرِ که  یزمان. است  ،یعیطب

 نِیقاان  از  یبرخ  از  الجرم  هم، باز  ن،یماشتت  آن  باشتتد،  ایر  لندنِ  چان  یمتتستتد  نِیماشتت
 و  زمان  چان  ینیقاان که  آن  ولا  کرد  خااهد  تیتبع استتت  حاکم  انستتان بر  که  یایعیطب

 یانستتتان  یهاشتتتار  دادنِ  قرار  ادیبن  در  هیفار  رتِیبصتتت.  باشتتتد  کرده  مستتتخر  را  مکان
 خاطرِ  به  یبریستا  یفضتا  گردد،یبازم  ترس  جهتِ به  زمان  مستافرِ:  استت  زیبرانگشیستتا
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 علتِ  انتقام،  و  رستتدیم  تاافق به  هانیماشتت با  مانشیا بر  بنا  نئا  شتتاد،یم  ترک  عشتتق
 به  آن،  داخلِ  یِاجتماع نظامِ  و  ینیماشت  یایاتاپ كی  که  یزمان  تا. استت  لندن  شتدنِریگنیزم
 یستا به  رو  دهد،یم  تذکر  هابز که  گانههمان  باشتد،  داشتته انستان  بر  ییابتنا  ،ینحا  هر
 . دارد زوال

  نشان   ری فناناپذ  یی خدا  به  ری فناپذ  یاالها ی ه  ن یا  لِ یتبد  رِیمس  باشد  بنا  اگر   آخر  دستِ
  ند . یبی م  هم  خاا  نترنتیا  ا ی آع : گرفت بهره  هرتزوگ  پرسشِ   نیا  از  تاانی م شاد، داده
(Herzog, 2016  .)نه   و  ا. ی اتاپ  ة ساژع  به   نی ماش  شدنِ ل ی تبد   از   نشان   پرسش  نی ا  

  کند   فرار  ی عیطب  زوال  از  تااندی م   یزمان  متتسد  نِیماش.  استیاتاپ  ین یماش  تتسدِ  ای   ری تصا
  طبعاً .  شاد   ایاتاپ  .یاصل   یِاجتماع   عضاِع   هم  و  ا.یاتاپ  مکانِ  و  زمانع   هم  بتااند  خادش  که
  انسان   خادِ   آن   در   که   میکن  تصار   را   یای اجتماع  نظمِ   که  باد   خااهد   سخت  ها انسان   ما   یبرا

  ك ی  در  تنها  ایاتاپ  و  نیماش  مکان،  ةرابط  که  د یآی م  نظر  به  اما  باشد؛   بالماضاع  و  بالماضع
  کتا-ی ب   نِیماش.  باشد  تصار  قابلِ(  یمصناع   هاشِ  خصاص  به)  ین یماش  نا ِ   ییِکتایب
  ن یماش  ةرابط  گرِف یتاص  تنها  اصل،  نیا  رای ز  باد،  نخااهد  یهابز   سامِ  اصلِ  رِیتأ   تحتِ  گر ید
  ة رابط  منظرِ   و  ساژه   که   یزمان حال  است؛(  مدرن  انسانِ   هم  آن )  ی انسان  منظرِ   از  عتیطب  با
  طِ یشرا   که  داشت  اظهار  تااند ی م  کند،   ر ییتغ  ن یماش  خادِ   به   انسان  از  عتی طب  و  نیماش
  از   گذر  ن یبنابرا.  باد  خااهد  حاضر  یی ا یاتاپ  نِیماش  قدرتِ   ا ی  زوال  ظهار،  یبرا  یدی جد
  اشساژه  که  یی ا یاتاپ)  ییا یاتاپ  نِ یماش  به (  ین یماش  ی اهای اتاپ  سامِ  نسلِ)  متتسد  ی ایاتاپ
  پر .  کرد   ری تعب  ریفناناپذ   یخداوندگار   به  رای م  خداوندگارِ  از  گذر  تاانی م  را(  است  نی ماش  خادِ
  نخااهد   ری مس  نی ا  در   حرکت  عدمِ  ی معنا  به   یامر   نی چن  تحققِ  امکانِ  عدمِ   که   است  واضح
 . باد
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 گیرینتیجه

 دو  ابتدا  مدرن.،  یایاتاپع و  مکان.ع  ن.،یماشتع  مفهامِ سته  انِیم  ینستبت جستتنِ  یبرا
  نی ا  ةنمانت  نیآخر  و(  مار  تامتاس  یایتاتاپ  یعنی)  متدرن  یایتاتاپ  آغتازِ  انِیتم  یخیتتار  ةنقطت
  در اشتتراوس  یآرا از  استتعانت با  آنگاه،.  میکرد  رستم را(  یبریستا  یاهایاتاپ  یعنی)  ایاتاپ
 استتت  داده ارائه  ینیماشتت  یِاجتماع نظمِ از  هابز که  یریتصتتا بر  هیتک  با و  تهیمدرن  با 
  چانان  دیبا  ایاتاپ(  اول:  میکرد  ییشتناستا  را  مدرن  یِنیماشت  یایاتاپ  هر  یژگیو  سته  ،(اتانیلا)

  آن  از  ترمندقدرت  نیزم  در  یزیچ  دینبا(  دوم  باشتد؛(  بزرگ  نِیماشت  كی)  مصتناع  یانستان
 . ابدی زوال یعیطب عللِ به تااندیم ایاتاپ( سام و باشد

 را  مدرن  یایاتاپ بر  حاکم  یهادوره به  یخیتار  ینگاه  مدرن،  یایاتاپ  سترشتتِ  شتناختِ
  یا یاتاپ  و  نیماشت نستبتِ  در  یاصتل  یخیتار  ةدور  سته  حداقل که  میداد  نشتان.  نماد  ستریم

 با  ینیماشت  یایاتاپ  ظهارِ  ةدور(  اول: استت  ییشتناستا قابلِ(  .ینیماشت  یایاتاپع  ای)  مدرن
 (ستتام.  هیفار  و  یبالم  آ ارِ:  نیماشتت  رِیتصتتا  مقامِ  در  ایاتاپ  ةدور(  دوم  کن،یب  نا   ِیآتالنت
 سته  یخیتار  یهادوره  انِیم  ةرابط  یبررست.  یبریستا  یاهایاتاپ:  متتستد  نِیماشت  ظهارِ  ةدور
  ییا یاتاپ)  کتا.-دور: عکندیم  عرضته  را  اهایاتاپ  زمانِ و  مکان از  ستانیانایاتاپ  زِیمتما فهمِ
  زمتانِ  در  امتا  مکتان  همتان  در  ییایتاتاپ)  کتتا.-بعتداًع ،(گرید  یمکتان  در  و  زمتان  همتان  در
 زین  زمان با نستبت  در  ب،یترت  نیهم  به(. ستتین  ییجا  در  که  ییایاتاپ)  کتا.-یبع و(  ندهیآ
  .ی ک -بعداًع ،(استت  نگارنده با  زمانهم  ایاتاپ)  .یک-هم: عاستت  استتنتاج قابلِ  ریز  رِییتغ
 (. است زمان فاقدِ ایاتاپ) .یک-یبع و( است نگارنده ةندیآ در ایاتاپ)

  کتا. -ی بع  سو   و  کتا.-بعداًع  به  کتا.-دورع  مفهامِ  رِیی تغ  که  است  نیماش  نیا
  یة اول  اصلِ   سه   از  فقط   که  هستند    ی ن یماش  ییهاا یاتاپ  صرفاً  کتاها-دور .  کندی م  رامحقق 
  در  نیماش  رِ یتصا  کتاها -بعداً   اما(  است  ی نیماش  هاآن   یِنظر  ادِیبن)  کنندی م   یرویپ یهابز
  ن یماش  هاآن   یالگا )  کنندی م  یروی پ  زین  نی ماش  خادِ  كِی تکنالاژ  نظمِ  از  و  هستند  ندهیآ

  نِ ی ماش  مقامِ  در)   نی ماش  خادِ  ن یا  .یای ک-ی ب  و   ییکتا-ی بع  ة دور  در   آخر،  دستِ(.  است
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  ی عن ی  شاد؛ ی م  بدل   مکان   و   زمان   ادِیبن  به  که   است(  نهیتک  نِ یماش  ای   ی بریسا  نِی ماش  ا ی  زمان 
  ن ی ماش  شدنِ  گانهی.  استیاتاپ  خادِ  هم  و  استیاتاپ  یالگا  هم  است،یاتاپ  ادِیبن  هم  نیماش
  ی هان یماش:  کندی م   مااجه  ی ن یماش  ی اهایاتاپ  مقابلِ   در   ید ی جد  مفهامِ  با   را   ما   ا یاتاپ  خادِ   با
  هان ی ماش  نی ا  از   را یعیطب ماجادِ   ك ی  عناانِ   به  انسان،   تِی عامل  فرض،   به   بنا  اگر .  یی ا یاتاپ
  سخن   ر یفناناپذ  یی ایاتاپ  از  تاانی م   و  رفته  ساال  رِ یز   یهابز  سامِ   اصلِ   گاه، آن   م،یکن  حذف 
 . است ناشته  ن یا از پ    قاتِی تحق ة عهد  به که راند

 

 هانوشتپی
1 Ideal Society 
2 Social Order 
3 Hippodamus 
4 Sir Thomas More 

  هستتند  آوا.همع  یستیانگل  در  Eutopia ةواژ و  Utopia ةواژ که استت  ذکر به الزم  5

  نی هم  به  کنند؛یم  منتقل را  متفاوت  کامالً  یمعنا  دو استتتت،  روشتتتن که  طارهمان  اما
 و استت  نظر  مدِ  کتا.-ناع  یمعنا  شتد،  استتفاده  ا.یاتاپع از  کتا  هر  مقاله،  نیا  در  جهت
  همتان  ایت  متتداول  یمعنتا) جتا.-خا ع  یمعنتا  شتتتد،  استتتتفتاده ا.یتاتاپیع  از  کتتا  هر
  در  تنها(  Dystopia)  ایستتاپید که  داشتت دقت  دیبا.  باد  خااهد  نظر  مدِ(  شتهر.آرمانع

 و  ایاتاپی از  اعم  ایاتاپ  مقاله  نیا  در  نیبنابرا.  ایاتاپ نه  و  شتتادیم  مطرح  ا.یاتاپیع  مقابلِ
 .شد خااهد افاده ایتاپ-یآنت ای ایستاپید

6 Somatopias 
7 Cyber Space 
8 Virtual Space 
9 Commonwealth 
10 Morality 
11 Leviathan 
12 Memoirs of the Year Two Thousand Five Hundred 
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13 Louis-Sébastien Mercier 
14 Progress 
15 Charles Fourier 
16 Edward Bellamy 
17 Attraction 
18 Natural of Attractive Association 
19 Looking Backward 
20 Deus ex Machina 
21 Brave new world 
22 Aldous Huxley 
23 George Orwell 
24 Neuromancer 
25 William Gibson 
26 Matrix 
27 Time machine 
28 H. G. Wells 
29 Mortal Engines 
30 Philip Reeve 

 مناب  فهرست

  ،ی ران یاشارجی  ةترجم.  (مقاله  متماعه)  فلسفه  بر  یاسیس  یامقدمه(.  1396. )لئا  اشتتراوس،
 .آگه: تهران

  نمادِ  كی شتتکستتتِ و  معنا:  هابز  تام   دولت  یةنظر  در  اتانیلا(.  1395. )کارل ت،یاشتتم
 .نا روزگار: تهران ،یزنتان یمیمق نیشرو ةترجم. یاسیس

 .تاسن: تهران پروانه، کامران ةترجم. زمان نیماش(. 1370. )جرج هربرت ولز،

 .ی ن : تهران  ه، یر یبش نی حس ةترجم. اتانیلا (. 1396. ) تاماس  هابز، 

Bacon, Francis. (2000). The New Organon (L. Jardine & M. 
 



 1398 زمستان، 60 ، شمارة15سال  ، حکمت و فلسفه   154

 

Silverthorne Eds.). Boston: Cambridge University. 

Bacon, Francis. (2009). The New Atlantis. Auckland: The Floating 

Press. 

Bellamy, Edward. (2007). Looking Backward 2000–1887 (M. 

Beaumont Ed.). Oxford: Oxford University Press. 

Cowan, Douglas E. (2005). Online U-Topia: Cyberspace and the 

mythology of placelessness. Journal for the scientific study of 

religion, 44(3), 257- 263. 

Dawson, Doyne. (1992). Cities of the gods: communist utopias in 

Greek thought. NewYork: Oxford University Press. 

Featherstone, Mark. (2017). Planet utopia: Utopia, dystopia, and 

globalization, London: Routledge. 

Fitting, Peter. (2010). Utopia, dystopia and science fiction. in The 

Cambridge companion to utopian literature. (Claeys, Gregory. 

Ed). Cambridge: Cambridge University Press, 135-153. 

Fourier, Charles. (1996). Fourier:'The Theory of the Four Movements' 

(G. Stedman & I. Patterson, trans.), Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Gorz, André. (1999). Reclaiming work: beyond the wage-based 

society (C. Turner, trans.). Cambridge: Polity Press. 

Graybosch, Anthony. (1995). “Two concepts of utopia”. The Journal 

of Value Inquiry, 29(2), 167-180. 

Hartmann, Doreen. (2009). Space Construction as Cultural Practice: 

Reading William Gibson’s Neuromancer with Respect to 

Postmodern Concepts of Space. In Futurescapes. 

(Pordzik,Ralph.Ed). NewYork: Brill Rodopi, 275-299. 

 



( سید ستاد شریعتی و محمدرضا عر  بافرانی) ...  یمعنا  رییتغ  بر  ن«ی ماش»  نقشِ یبررس 155  

 

Harvey, David. (2000). Spaces of hope, California: University of 

California Press. 

Hertzler, Joyce Oramel. (1922). The history of utopian thought. 

London: George Allen & Unwind, LTD. 

Herzog, Werner (Writer). (2016). Lo and Behold, Reveries of the 

Connected World. In. United States: Magnolia Pictures. 

Hobbes, Thomas. (1996). Leviathan (J. C. Gaskin Ed.): Oxford: 

Oxford University Press. 

Horkheimer, Max. (1995). Between philosophy and social science: 

Selected early writings. Massachusetts: MIT Press.    

Laidler, Harry. (1969). History of Socialism, A Comparative Survey of 

Socialism, Communism, Trade Unionism, Cooperation, 

Utopianism, and Other Systems of Reform and Reconstruction. 

London: Routledge & Kegan Paul. 

Laruelle, François. (2016). Struggle and utopia at the end times of 

philosophy, Minnesota: University of Minnesota Press. 

Lassman, Peter. (2003). Political theory as utopia. History of the 

Human Sciences, 16(1), 49-62. 

Levitas, Ruth. (1993). The future of thinking about the future. In B. C. 

John Bird, Tim Putnam, Lisa Tickner (Ed.), Mapping the Futures 

(pp. 256-265). London: Routledge. 

Levitas, Ruth. (2000). For utopia: The (limits of the) utopian function 

in late capitalist society. Critical Review of International Social and 

Political Philosophy, 3(2-3), 25-43. 

Lipow, Arthur. (1991). Authoritarian Socialism in America: Edward 

Bellamy and the Nationalist Movement, California: University of 

California Press. 

McQuarie, Donald. (1980). Utopia and cendence: An analysis of their 
 



 1398 زمستان، 60 ، شمارة15سال  ، حکمت و فلسفه   156

 

decline in contemporary science fiction. Journal of Popular Culture, 

14(2), 242. 

Mitra, Ananda, & Schwartz, Rae Lynn. (2001). From cyber space to 

cybernetic space: Rethinking the relationship between real and 

virtual spaces. Journal of Computer-Mediated Communication, 

7(1). https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2001.tb00134.x. 

Mittag, Martina. (2009). Rethinking Deterritorialization: Utopian and 

Apocalyptic Space in Recent American Fiction. In Futurescapes. 

(Pordzik,Ralph.Ed). NewYork: Brill Rodopi, 249-273. 

More, Thomas. (1999). Thomas More: Utopia, with Erasmus's The 

Sileni of Alcibiades (D. Wootton, trans. D. Erasmus Ed.). 

Massachsetts: Hackett Publishing Co. 

Mumford, Lewis. (1922). The story of utopias. NewYork: Boni and 

Liveright. 

Nowotny, Helga. (1984). Science and utopia: on the social ordering 

of the future. In Nineteen Eighty-Four: Science between Utopia and 

Dystopia. Dordrecht: Reidel Pulication Company, 3-18. 

Pohl, Nicole. (2010). Utopianism after More: the renaissance and 

enlightenment. in The Cambridge companion to utopian literature 

(Claeys, Gregory. Ed). Cambridge: Cambridge University Press, 

51-78. 

Rivers, Christian (Writer). (2018). Mortal Engines [Motion Picture]. 

In. United States: Universal Pictures. 

Samuels, Wakren J. (1984). “A Centenary Reconsideration of 

Bellamy's Looking Backward”. American Journal of Economics 

and Sociology, 43(2), 129-148. 

Sarakinsky, Ivor. (1993). “Utopia as political theory”. Politikon, 
 



( سید ستاد شریعتی و محمدرضا عر  بافرانی) ...  یمعنا  رییتغ  بر  ن«ی ماش»  نقشِ یبررس 157  

 

20(2), 111-125. 

Segal, Howard P. (1988). Bellamy and Technology: Reconciling 

Centralization and Decentralization. In Looking Backward, 1988-

1888: Essays on Edward Bellamy. (Patai, Daphne.Ed). 

Massachusetts: University of Massachusetts Press. 91-105. 

Strauss, Leo. (1963). The political philosophy of Hobbes: its basis and 

its genesis, Chicago:  University of Chicago Press. 

Vieira, Fátima. (2010). The concept of utopia. In The Cambridge 

companion to utopian literature. (Claeys, Gregory. Ed). 

Cambridge: Cambridge University Press, 3-27. 

Wachowskis, The (Writer). (1999-2003). The Matrix, The Matrix 

Reloaded & The Matrix Revolutions [Motion Picture]. In. United 

States: Warner Bros. 

Weingart, Peter. (1984). Eugenic Utopias—Blueprints for the 

Rationalization of Human Evolution. In Nineteen eighty-four: 

Science between utopia and dystopia. Dordrecht: Reidel Pulication 

Company,173-187. 

 


