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 1گراییمفید به شتاب و مدخلی مختصر

 نیک لند

 سامی آل مهدی

 

ها پیش، هه. دکندحکم میآن چنین  سرشتگرایی بیندیشد، بهتر است عجله کند. شتاب بهگونه چه دریابدخواهد میکه هر 

های[ ه ]ظرفیتگرایی وقوف برسید، شتابمی نظربه کردنشان سختبود که دنبال که پیشاپیش در گیرودار گرایشاتیهنگامی 

 سرعت آن افزایش بسیاری داشته است. خویش را آغاز کرد. از آن زمان تا کنون،

 ]از موج قبلی[ ترچالشی اضطراری موجهایی سمج و متعدد از راه برسد، و هر قدر قدیمی هست که در موجگرایی آنشتاب

 اید،عجله کرده هخاطر کبدین . اگرهستید که به گردِ پایش برسیدشما کندتر از آن  هایش این است کهگوییاست. یکی از پیش

 ،نبازید، احتمالاً خیلی هم بد. سخت است. )برای نیل به مقصودمامی ،کنیدگذارد اشتباه ای که پیش میپرسش و مسئله در فهمِ

 هستید.(« عقاید و نظریات بشر»ی نماینده« شما»

ه وماً در نظر گرفتلز کنکاشْ فرصتِ معمولاً کهبا این .کندرا سخت میفکرکردن به آن  که ن استچنا 2سرشت فشار زمانی

کنیم که ر میشود. ما فکتاریخی انگاشته می اشتباه، به جای یک متغیر، یک ثابتشود، حداقل، به احتمال بسیار زیاد و بهنمی

 احتمالِ  این موضوع که وجود خواهد داشت.هم هم وجود دارد و همیشه فکرکردن وجود داشته است، هنوز زمانی برای اگر قبلاً 

 هایی که به سرعتِ حتی میان آن ،سیستماتیک است سازیفشرده تحملِ  گیری در حالِ تصمیموفور زمان برای  مسلمِ

 .ماندیم یباق شدههگرفتدهیناددهند، توجهی عالی و آشکار نشان می افزایشِ تغییرْروبه

قی که درحال اف –کند که افقی مطلق را ترسیم میاست. معضلی  استعلایی معضلی به زبان فلسفی، معضل عمیقِ شتابْ 

گوید که زمانی برایمان باقی نمانده تا به آن فکر کنیم، اگرکه تا گرایی میبرد، و شتابمیشدن است. فکرکردن زمان نزدیک

برای  که بپذیریم فرصتشود، مگر اینگرایانه پرداخته نمیطور واقعبه معاصری یمخصمههیچ به ایم. به حال چنین نکرده

 سرعت رو به اتمام است.هپرداختن به آن ب

گیری کلشی شتاب در حال وگویی عمومی دربارهگفتخاطر که خیلی دیر شده است دقیقاً بدینباید به این گمانه برسیم که 

قابلیت  4انفجار درونیِ  ی خودْ شود، در هستهشدن ]یا تشدیدِ[ مسئله می« داغ»که باعث  3بحرانِ عمیق نهادیْ  است.

 یشکلرخدادها به کشد. پس در عوضدادن هر کاری خیلی طول میانجامگیری اجتماعی را داراست. در این نقطه، تصمیم

                                                           
 منتشر شده است: ریبه آدرس ز jacobitemag.com تیدر سا 7102مه  5جستار در  نیا 1 

https://jacobitemag.com/2017/05/25/a-quick-and-dirty-introduction-to-accelerationism/ 
2 time-pressure 
3 institutional 
4 implosion 
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جا آن ازرسند. نظر میها بیش از هروقت دیگری خارج از کنترل، و حتی تروماتیک، به دهند. آنخود رخ میخودبه افزایشروبه

 گرایی دوباره رونق گرفته است.است، شتاب ترمزبریدن ی اصلیْپدیده و عارضه ظاهراً که

به عبارت دیگر، به مدرنیته. بنابراین مهم  –زند جهان پیوند می 6را به انفجار بیرونیِ  5گرایی انفجار درونیِ فضای تصمیمشتاب

کند. نمییری جلوگها قعیِ آنشدنِ )مکانیکیِ( وااست توجه کنیم که تضاد مفهومیِ بین انفجار درونی و انفجار بیرونی از جفت

وان ماشه عنبه 8از بمب اتمی 7بمب هیدروژنی .هستند هاترین مثالترین و آموزندهواضح ایْهای هستهسلاحباره،[ ]دراین

ا بی فرآیند انفجار، واسطهجوش، بهی همشود. تودهمی ایجوشی هستههمای منجر به کند. شکافت هستهاستفاده می

 شود. )مدرنیته یک انفجار است.(مشتعل می شدنمتلاشی

ی یک زوزه دازهانرسد. سایبرنتیک بههایی متعدد از راه میکه مصرانه در موج گوییم،یعنی داریم از سایبرنتیک سخن میاین 

عدی از که موج انفجار ب شود، تا وقتیتبدیل و در آن ناپدید می روز مد معنایی بیو سپس به یاوهشود، بزرگ و نیرومند می

 راه برسد.

یک ماشین  9«دستگاهِ کنترل سرعت»مانند  ی بازخوردی منفی،ین بود: کارِ یک حلقهگرایی گرفت ادرس مهمی که شتاب

شده رمولهمحصول آن، به زبان ف 11نگه دارد. طورسیستم را همان  10وضعیتِ تا حدی این است که بخار یا یک ترموستات،

با اصلاح  ،است. بازخورد منفی 12قلمروسازیفرانسوی ]یعنی[ ژیل دلوز و فلیکس گتاری،  فیلسوف شناسانِسایبرنتیکتوسط 

دینامیک ]یا مکانیک  شود.ای محدود میترتیب مانعِ خروج ]از مدار[ بیش از اندازهسازد و بدینفرآیند را پایدار می جریان،

تعادلی و های تمامی مدل .14دولت یا در خدمت سطح بالاتری از سکون، –در خدمت ثبات گذاشته شده است  13حرکت[

-دآن خطا، پرواز یا گریزِ خو یمشخصه، که اتخاذ روندی دیگر به منظوراند. ها و فرآیندهای پیچیده چنینسیستم ایِموازنه

 گراییرا سکه زدند. قلمروزدایی تنها چیزی است که شتاب 15قلمروزداییاست، دلوز و گتاری لفظ نازیبا اما تأثیرگذارِ  کنندهتقویت

 همیشه از آن سخن گفته است.

ه مقدار تطابق دارد. شِمای اصلی و، البته، ب توازننداده و بیتاوان کاپیتالیسمِ تاریخی، مسیر قلمروزدایی با -به زبان اجتماعی

دیگر سازی همسازی و صنعتیخوردی مثبت است، که درون آن تجاریی باز[ حلقهکاپیتالیسمْ] یازکارافتادهواقعاً بسیار زیادی 

                                                           
5 decision-space 
6 explosion 
7 H-bomb 
8 A-bomb 
9 governor 
10 state 

 ینعی. کندیم دیاختلال کوچک را تشد کیو اثرات  افتدیحلقه بازخورد اتفاق م کیاست که در  فرآیندی (positive feedbackی[ )دیبازخورد تشد ا]یبازخورد مثبت 11 
 کیحاصل از  جیتاکه در آن ن ستمیس کیدر مقابل،  .شودیم ستمیس یداریبازخورد مثبت باعث ناپا اندازه اختلال است. شیافزا کیشامل  ستمیس کی یبر رو یاثرات آشفتگ

 م. – دارد. (negative feedbackی )مقابله با آن است بازخورد منف ایبه منظور کاهش  رییعمل تغ
12 territorialization 
13 dynamics 
14 state 
15 deterritorialization 
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 . کارل مارکس و فریدریش نیچه ازگیردمی 17د، فرآیندی که مدرنیته از آن گرادیانانگیزنبرمی 16در قسمی فرآیند گریزرا 

دید، تدریجاً بسته، یا تش[ مثبت های مهم روند کذایی را دریافتند. وقتی که حلقه ]بازخوردیکسانی بودند که جنبه جمله

شود )که صرفاً می 18مولد-خوددهد. شدیداً ، نشان می، یا اتوماسیون[ خودآیینیششود، بیش از هروقت دیگری ]از خودمی

 جوید، زیرا ذاتاً نیهیلیستیچیز ورای خودش توسل نمیبدان اشاره دارد(. زیرا به هیچ« بازخورد مثبت»همان چیزی است که 

کند تا صرفاً رشد کرده باشد. بشر میزبان موقت آن درکی غیر از تقویت و تشدید خود ندارد. رشد میای قابلاست. هیچ معن

 است، نه اربابش. تنها مقصود آن خودش است.

فرآیند »ی مارکس، توصیه کردند که کردنِ دوبارهمنظور فعال، با اشاره به نیچه بهادیپآنتی، دلوز و گتاری در 0727در سال 

نامیده شود،  19توسط بنجامین نویس شکلی انتقادیبه چنیناین ی دیگر طول کشید تابا این که چهار دهه« را شتاب ببخشید.

طور کامل تکرار شود را داراست ارزش این که به مامیت خویش وجود داشت. بند مربوطهْپیشاپیش در ت «گراییشتاب»

 ی آینده تکرار خواهد شد(:هگرایانطور که مرتباً در مباحثات شتاب)همان

« حل اقتصادیِراه»کنارکشیدن از بازار جهانی در احیای شگرف  آیا همان جود دارد؟و... مسیر انقلابی کدام است؟ آیا چنین مسیری 

رفتن ر تیشیعنی، پتوان رفتن به جهت مخالف باشد؟ فاشیستی است، چنان که سمیر امین به کشورهای جهان سوم توصیه کرد؟ یا می

وندها و ، رکیزوفرنیش داًیشد یو عملِ کاراکتر هینظرِ نظراز نقطه رمزگشایی و قلمروزدایی؟ چراکه شاید هنوز، در سیر حرکت بازار،

تر رفتن، ایم. کنارکشیدن از فرآیند نه، بلکه پیشایم، به قدر کافی رمزگشایی نکردهها را به قدر کافی قلمروزدایی نکردهجریان

 ایم.ندیده چیزی، چنان که نیچه گفت: حقیقت این است که در این باره هنوز «بخشیدن به فرآیندشتاب»

، باز خوراندنِ ستارا نباید نقد کرد. فرآیند همان نقد  فرآیندترِ آن است. لیسم، تحلیلِ بیشهدف از تحلیل کاپیتالیسم، یا نیهی

 وی در درون.رَگذرد، که یعنی پیششود. تنها راهِ رو به جلو از درون می، در همان حال که تشدید می20]نقد[ به خودش

کند. یگویی مرا پیش ادیپآنتیای بند مذکورِ العادهقشکل فوی خودش را دارد که در آن به«گرایانهی شتابقطعه»مارکس 

 گوید:می« ی تجارت آزاددر باب مسئله»به نام  0181ای در سال او در سخنرانی

های کهنه را منحل است. تجارت آزاد ملیت ه نظام تجارت آزاد ویرانگرکار است، در حالی کی ما محافظهحفاظتیِ زمانه ... در کل، نظام

ت سرعانقلاب اجتماعی  به دهد. در یک کلام، نظام تجارت آزادکند و آنتاگونیسم پرولتاریا و بورژوازی را تا سرحدات سوق میمی

 دهم.. آقایان، تنها بدین معنای انقلابی است که به نفع تجارت آزاد رأی میبخشدمی

اتیکِ بخشی به آن وجود ندارد. نابودیِ اتوم، تفاوتی بین نابودی کاپیتالیسم و شدتگرایانهشتابی ماتریسِ نطفه در این

لیتِ آن ک« نابودیِ خلاقهْ»ها، تراشیجزئی و مانع هایسازیها، جبرانکاپیتالیسم ]همان[ چیستیِ آن است. فارغ از کندسازی

                                                           
 م. –کند. شود و فرآیندهای جدید تولید میای نامتناهی میلوپ یا چرخه ( فرآیندی است که واردrunaway processفرآیند گریز ) 16

. دهدیمختلف نشان م یهارا در جهت نینخست دانیم رییآن نرخ تغ یهااست که مؤلفه یبردار یدانیم ،یانرده دانیم ک( یgradient) انیدر حسابان بردارها گراد 17 
 دهد،یم شیرا نما یعدد تیکم کی رییتغ ییکه اندازه و جهت حداکثر نرخ فضا یبردار ،گرید عبارتبه  است. راتییتغ ینهیشیجهت ب انیگراد یبردار دانیجهت خود م

 م. – نیز هست.« شیب»گرادیان به معنای  .میکن یم فیتعر یعدد تیآن کم انیگراد
18 auto-productive 
19 Benjamin Noys 
20 feeding back to itself 
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. اگر تاریخ متأخر بر این نکته با قاطعیت صحه 21کندیز منقلب میخهای برون«انقلاب»تر از است. سرمایه خودش را جامع

 کرده است. محققآمیزی جنونشکل بهچنین توجیهی را شبیه نگذاشته است، حداقل 

را در  تحمل، و حتی شیزوفرنیک،شدند تا این تنافض غیرقابل برآن 22، نیک سرنیچک و الکس ویلیامز7102در سال 

« گراییِ چپِشتاب»یعِ قسمی ، متنی که هدفش جداکردن و تسر23وفصل کنندی خود حل«گرامانیفست سیاست شتاب»

اپیتالیسمِ طرفدارِ ک« راستیِدست گرایشتاب»ی وضوح مرزهایش با سایهای که بهخصوص بود، سویهضدکاپیتالیستیِ به

تر انه موفقگرایها، این پروژه در دوباره به حرکت درآوردنِ پرسش شتابنیبیمطابق با پیش مشخص شده بود. انگیز آننفرت

 الیسم و شتابِ کاپیت میانتمایزی کاملاً مصنوعی  کردنِ دخیلای پایدار عمل کرد. تنها با سازیِ ایدئولوژیک آن به شیوهاز خالص

 NEP24 برای لنینیسمی تازه بود منهای خوانِ آشکارفرا .ترسیم کرد را هابین آن شد مرزهایتکنولوژیکِ مدرنیستی بود که می

 25که برای نمونه ذکر شده بود(. ،مدیریتیِ اتوپیاییِ کمونیسمِ شیلیایی-های فنیبا آزمایش )و همراه

سرمایه،  ایجابیِ. شِمای سایبرنتیکِ 26بخشِ انتزاعیفاکتور اجتماعیِ شتاب جزنیست  هیچسرمایه، در منتهای تعریفِ خودش، 

ه آن، بخشی بای از فرآیند شدتکند. هر تعین دیگری، در مرحلهبرد. ]فرآیندِ[ گریزْ هویتش را مصرف میتحلیل می آن را

ساند رتاریخی خوراک می-طور دائمی به شتابِ اجتماعیچه بهجا که هر آناز آن شود.عنوان یک تصادف کنار گذاشته میبه

رد  ینانتوان بااطمکه مبهم نباشد و بتواند خیز بردارد را می «گراییِ چپشتاب»یک است، دورنمای سرمایه ضرورتاً، یا ذاتاً، 

یزی هنوز چ)»آرام آغاز شده است. وقوف پیداکردنِ کاپیتالیسم است، ]فرآیندی[ که آرام گرایی صرفاً به خودْ کرد. شتاب

 «(ایم.ندیده

سیاست سوسیالیستیِ سنتی واسازی کرده است، و مشعلِ  گراییِ چپ خودش را دراکنون که در حال نوشتنم، گویا شتاب

برند را پیش می 27«گراییِ بلاشرطشتاب»گرایی به دستِ نسل جدیدی از متفکران جوان بااستعدادی داده شده است که شتاب

شکلی آزادانه، هب حتیشاید  ها و،گراییِ بلاشرط(. هویت آنلاین آنگراییِ چپ، که شتابراستی، نه شتابگرایی دست)نه شتاب

 پیدا کرد. Rhetttwitter#خصوصِ توان از طریق هشتگِ بههایشان را میایده

                                                           
21 revolutionize 
22 Nick Srnicek, Alex Williams 
23 Manifesto for an Accelerationist Politics 

24 NEP  یاNew Economic Policy به عنوان تدبیری  0770ای بود که در اتحاد جماهیر شوروی توسط لنین در سال ]سیاست جدید اقتصادی[ سیاست اقتصادی

های گاهتوصیف کرد، در حالی که بن« بازار آزاد و کاپیتالیسمی که هردو تابع دولت هستند»ک سیستم اقتصادی شامل را به عنوان ی NEP 0777موقت پیاده شد. لنین در سال 

 م. –رها کرد.  0771را در سال  NEPکار خواهند کرد. استالین برنامه اقتصادی « قسمی مبنای سودی»شده بر اساس دولتی سوسیالیستی
های های اقتصادی/اجتماعی و تلفیق تکنولوژیای در آزمایش( به عنوان نمونهCybersynی شلیایی سایبرسین )ها از پروژهویلیامز، آنای از مانیفست سرنیچک و در قطعه 25

شیلی پیگیری شد. هدف در دوران ریاست جمهوری سالوادور آلنده در  0722تا  0720ای بود که از کنند. سایبرسین پروژهسایبرنتیک با الگوهای پیشرفته اقتصادی یاد می

ساز اقتصادی، شد: یک شبیهواحد می 8کرد.. این پروژه شامل ( غیرمتمرکز بود که به مدیریت اقتصاد ملی کمک میDSSگیریِ حمایتیِ )سیستم تصمیم این پروژه برساختن
ودتای کامپیوترِ مرکزی وصل بودند. بعد از کهای تِلِکس که به یک بزرگشینو یک شبکه ملیِ ما عملکردِ کارخانه، یک اتاق عملیاتکردنِ افزار کارگزاری برای چکیک نرم

 م. –ی سایبرسین رها شد و اتاق فرمان نابود گردید. ، پروژه0727سپتامبر  00نظامی 
26 the abstract accelerative social factor  
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و  28باتیشناسیِ محاسها، لجستیک کنترل از راه دور، نانوتکنولوژی، محاسبات کوانتومی، ژنومچیندر حالی که سیلِ بلاک

های هوش مصنوعیْ جایی نخواهد رفت، مگر رین سطحِ انبوههخورده در بالاتگراییِ خیسرسد، شتابواقعیت مجازی از راه می

پردازد، فلج مرگبارِ نهادها به تسریع و تعجیل می تا سرحد گرایی[ی ]شتابکه پدیدهاین ش.یشْ به درونِ خویتر از پعمیق

 اجتناب، نوع بشر این رخدادِ زمینیِ غایی را همچونشکلی کاملاً غیرقابلاین پدیده است. طبیعتاً، به عبارت دیگر به ماهیت

گرایی که شتاب ای. گفتهباید کاری کنیمیک معضل تعریف خواهد کرد. به رسمیت شناختن آن مساوی است با گفتن این که: 

گرایی، ترِ شتاباحساسهای سردتر و بینسخه بکنیم؟هم ه الان میگی؟ حتماً باید شروع تازتواند بگوید: در پاسخ به آن تنها می

 خندند.به آن میشوند، هایی که پیروز میآن
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