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مقدمة
بحسب تواريخ املستقبليات و /أو الدراسات املستقبلية ،فإنّ هذا الحقل يعود بأصوله األوىل إىل
َبردايم "أبحاث العمليات" الذي ظهر يف منتصف القرن العرشين ،املنبثق بدوره مام ُعرف الح ًقا /راند
( .((()RANDوالتفكري يف بناء املستقبليات عىل هذا النحو يعني تجاهل العديد من التخصصات األخرى
يقص هذا التاريخ ،املرتبط
التي ركزت بدورها عىل تطوير املستق َبالت((( املتخ َّيلة ووصفها وتحليلها؛ إذ ُ
ِ
املستقبليات "الحقيقي َة" يف َبردايم علمي يف الغالب (بل علموي  Scientisticيف
حرصا مبؤسسة راند،
ً
وكمي وعقالين ،مستب ِع ًدا اإلنتاج النوعي يف العلوم السياسية وعلم االجتامع
كثري من األحيان)،
ووضعي ٍّ
ٍّ
والنظرية االجتامعية والهندسة املعامرية والتخطيط الحرضي ،إضافة إىل املامرسات ذات الطابع
املستقبيل القريبة من مجاالت التأمل والخيال التي نعرث عليها لدى الفنانني واألدباء .أعتقد أن تجاهل
هذا التاريخ يعني تجاهل بعض الدروس املهمة عام ميكن للمستقبليات أن تحققه بشأن تصوراتنا عن
املستقبل املعياري أو "املفضل".
* مرتجمة جزائريةAlgerian researcher and translator .
** Paul Graham, "Imagining the Impossible: The Shifting Role of Utopian Thought in Civic Planning, Science Fiction,
and Futures Studies," Journal of Futures Studies, vol. 20, no. 2 (December 2015), pp. 113–122.

 1لالطالع عىل مثال مطابق ،ينظر عىل سبيل املثال:
Wendell Bell, Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era (New Brunswick, NJ: Transaction, 1996).
 2ألغراض الرتجمة ،سنستخدم هنا كلمة مستق َبالت ( )Futuresجم ًعا للمفرد مستقبل ( ،)Futureوذلك ً
بدل من أشكال املستقبل عىل
سبيل املثال ،ومن دون الدخول يف نقاشات تتعلق مبرشوعي ٍة معيارية لصيغة الجمع يف هذه الحالة؛ فاملقصود هنا هو األشكال أو التصورات
البديلة واملحتملة للمجتمع التي تجري مفهمتها يف ضوء االتجاهات السياسية واالقتصادية والبيئية والتطورات التكنولوجية املستمرة
واملمتدة يف الزمن ،بل حتى دور اللغة ومستقبلها يف هذه االحتامالت .يف املقابل ،سنعتمد مصطلح مستقبليات ترجم ًة للمصطلح اإلنكليزي
( ،)Futurismالدال عىل الحركة .أما العلم أو الحقل الذي يدرس املستق َبالت فهو ( .)Futurologyوتجدر اإلشارة كذلك إىل أن مصطلح
( )Futuresيستخدم أيضً ا يف األكادمييا الغربية لإلحالة اختصا ًرا عىل الدراسات املستقبلية (( .)Futures Studiesاملرتجمة)
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تصنيف اليوتوبيات
يع ّد الرتاث األديب املتمحور حول اليوتوبيا هو سلف املستقبليات األول ،ويبدأ فعل ًيا مع كتاب يوتوبيا
الذي أ َّلفه توماس مور((( .وهو كتاب مشهور ،لكنه مل ُيقرأ عىل نطاق واسع ،ويع ّد ً
عمل ينتمي إىل مجال
ٍ
إشكاليات سياسية يف عرصه.
الخيال والبدايات األوىل لعلم السياسة .يف القسم األول ،يوضح مور ما يراه
ويروي يف القسم الثاين قص ًة تدور أحدا ُثها يف جزيرة خيالية نائية ،حيث جرى تجاوز املشكالت املذكورة
يف القسم األول بفضل نظام سوسيوسيايس جديد.
َ
أولت الدر ُ
النمط الطوباوي اهتام ًما كب ًريا .وحتى نكون واضحني هنا،
اسات الخاصة بالخيال العلمي
ليس كل خيال علمي طوباو ًيا ،وليست كل يوتوبيا ً
لكن النوعني يشرتكان يف العديد من
خيال علم ًياّ .
االستعارات املتعلقة بتمثُّل األنظمة السوسيوتكنولوجية املتخ َّيلة ،ويعتمدان عىل الجهاز الرسدي نفسه؛
أي االنتقال يف املكان و /أو الزمان بالقدر الذي يكفي لرشعنة (أو عىل األقل التمويه عىل) احتامل تح ُّقق
املجتمع املتص َّور عىل أرض الواقع .و ُيحدد إدوارد جيمس((( تصني ًفا ثالث ًيا لألمناط األدبية الطوباوية التي
يتوحد من خاللها هذان النوعان يف تراث تاريخي واحد ،ويتتبع تطور شكلها من اليوتوبيا الكالسيكية،
َّ
ً
وصول إىل اليوتوبيا النقدية.
مرو ًرا باليوتوبيا التكنولوجية،
أساسا من نص
كانت اليوتوبيا الكالسيكية الشكل السائد حتى بداية القرن العرشين تقري ًبا ،وتنحدر ً
َ
وصف مجتمع مثايل ُح َّلت فيه كل املشكالت بصورة نهائية .ومثلام هي
مور األصيل ،وتتميز مبحاولتها
خصائص تنتمي إىل أكرث
الحال دامئًا مع التصنيفات األدبية ،فإن حدودها ضبابية ،وقد ُيظهر ّأي نص منها
َ
َ
املجال بالتدريج للنمط
من منط واحد ،ال سيام خالل فرتات االنتقال؛ إذ أفسحت اليوتوبيا الكالسيكية
التكنولوجي ،الذي تزايد تأثريه شيئًا فشيئًا مع تغلغل التقدم التكنولوجي يف الحضارة الغربية خالل
القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين.
وميكن العثور عىل أحد تعبريات اليوتوبيا التكنولوجية بامتياز يف القصص القصرية التي نرشها املحرر
الشهري جون كامبل ،وفيها يفصح عن رغبته يف "عامل أفضل" (بحسب عبارة كامبل التي يستشهد بها
إدوارد جيمس)((( .يقول جيمس" :ما مِن تناقض يف هذه العبارة؛ فعبارة 'عامل أفضل' تختلف عن عبارة
عرض لالحتامالت
'عامل مثايل'" .وهو تغيري يتحقق عن طريق األدب التعليمي يف املقام األول" ،وأيضً ا عرب ٍ
البديلة"؛ بيد أنّ "الجزء األكرب من هذه االحتامالت البديلة إمنا يتعلق بالثورة التكنولوجية ال بالثورة
السياسية؛ فبنا ُء الدساتري والرتتيبات السياسية ،وهي العنرص األسايس يف اليوتوبيا الكالسيكية ،ال تحظى
3 Thomas More, Utopia: A New Translation, Backgrounds, Criticism, Robert Martin Adams (trans.) (New York:
W. W. Norton, 1975).
4 Edward James, "Utopias and Anti-utopias," in: Edward James & Farah Mendlesohn (eds.), The Cambridge
Companion to Science Fiction (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), pp. 219-229.
5 Ibid.
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إال بقدر ضئيل من الجاذبية لدى قسم كبري من الكتاب [يف هذا النمط]"((( .تركز اليوتوبيا التكنولوجية،
َ
العمل السيايس عفا عليه الزمن
إ ًذا ،عىل تحسني املجتمع عرب التدخل العلمي التكنولوجي ،وترى أن
عنرصا ً
وبات عائ ًقا أمام التغيري الجذريً ،
حاسم ال مفر منه.
بدل من اعتباره ً
اعتمد جيمس عىل أعامل توم مويالن ( )Tom Moylanليصف النمط الثالث بأنه يوتوبيا نقدية ،مثلام
تُربزه كالسيكيات الخيال العلمي املتعارف عليها يف حركة "النيو ويف" [املوجة الجديدة] التي انترشت
خالل السبعينيات .فكان املؤلفون يف منط اليوتوبيا النقدية ،مثلام فعلوا يف أعقاب يوتوبيات الثقافة
املضادة الفاشلة يف الستينيات" ،مدركني ملخاطر تقديم مخطط طوباوي ،واستخدموا رواياتهم النتقاد
ٌ
سياسية ً
حتم (وفق املعنى
املجتمع الذي كتبوا عنه ،بل البدائل الطوباوية املمكنة"((( .واليوتوبيا النقدية
حرصا) ،ال تنتقد الوضع القائم الذي
ما بعد النسوي عن أن "الشخيص  -سيايس" يف الغالب ،وإنْ ليس ً
َ
البديل الطوباوي الخاص الذي يقدمه ،وكذلك فكرة اليوتوبيا
يكتب املؤلف انطال ًقا منه فحسب ،بل أيضً ا
القابلة للتحقق نفسِ ها.
يتجذر التصنيف الذي يقدمه جيمس فيام نسميه الغرض ()Telos؛ وهو الهدف الخطايب الذي ينتمي
إليه الرسد الطوباوي ،وذلك عىل الرغم من أن هذه األمناط الثالثة تستخدم أمكنة و /أو أزمنة خيالية
يف صورة صندوق اختبارات ميكن من خالله تجرب ُة األفكار الجديدة ،حيث ال مخاط َر فيه تشبه تلك
التي ينطوي عليها بنا ُء املجتمعات التجريبية الفعلية يف العامل الحقيقي .لكن الحديث عن الغرض يثري
مزعجا؛ فالعودة مؤق ًتا إىل كتاب مور تجعلنا نتساءل :هل ميكننا الركون إىل اليقني من أنه كان
شبحا
ً
ً
يقصد طوباويته الخاصة بوصفها تص ّو ًرا عن مجتمع مثايل وكامل؟ أال يكون األمر هجا ًء متق ًنا ومحاي ًدا
للم ُثل الطوباوية التي كانت تتعارض تعارضً ا مبارشًا مع العقيدة السائدة يف الكنيسة التي احتل فيها
ُ
ٌ
ضمنية يف عنوان الكتاب ،فقد صاغ مور
مور منزلة مهمة؟ إن هذه التفسريات املزدوجة هي يف الواقع
مصطلح يوتوبيا عن اللغة اليونانية من عبارة ( ،)οὐ τόποςوالتي تُرتجم حرف ًيا إىل "ال مكان" ،لكن
اليوتوبيا يف اللغة اإلنكليزية ترتادف مع كلمة ( )eutopia–εὖ τόποςالتي تُحيل ترجمتها الحرفية
إىل "مكان جيد" .أقصد مور تأكيد فضيلة دولته الخيالية (كام رآها) ،أم خيالية دولته الفاضلة أم رمبا
تعمد الخلط بني املعنيني؟
ُتراه َّ
والشبح هو قصد املؤلف؛ إذ يخربنا روالن بارت ( )Roland Barthesأن املؤلف م ّي ٌت ،وليس لدينا منفذ
خاص نصل منه إىل املعنى الذي صاغ به عمله ،وهو األمر الذي يتضاعف بالنسبة إىل مؤلف مثل مور
يفصلنا عنه زمن سحيق إضافة إىل التغري االجتامعي املصاحب .وحتى لو افرتضنا أن مور حاول بالفعل
تص ُّور مجتمع مثايل ،فإن مفهومه عن الكامل مسبوغ بلون الرؤية الكونية يف عرصه أو "رؤية العامل"
عنارص قد يعتربها القراء املعارصون تقدمية ،فإنه يتميز
( .)Weltanshaüngوعىل الرغم من أنه يحوي
َ
Ibid.
Ibid.

6
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أيضً ا بعنارص تبدو أقرب إىل الديستوبيا (مثل عقوبة اإلعدام يف حالة الزنا عىل سبيل املثال) .ويف غياب
أي منفذ يقود إىل قصد املؤلف ،يصري تفس ُري النص الطوباوي ذات ًّيا متا ًما ،وهو ما يكشف عن مفارقة:
(((
فكيف قد تكون املدينة الطوباوية طوباوي ًة ح ًقا إذا مل تستوعب أن ٍّ
لكل فكرته الخاصة عن الكامل؟
حاول املؤلف والناقد يف الخيال العلمي ،صموئيل ديالين ،معالجة إشكالية التفسري يف الخيال العلمي،
فق ّدم مفهوم "بروتوكول القراءة"((( .ويفرتض ديالين أن القارئ يحلل القصة باستخدام بروتوكول يسائل
النص باإلحالة عىل مجموعة من االصطالحات التفسريية التي يتشكل منها "الخطاب العلمي الخيايل"(،((1
َّ
ً
وذلك بدل من تصنيف النص عىل أنه خيال علمي حني يعرث فيه عىل املجازات واألساليب واألمناط
املتعارف عليها؛ ما يعني أن القارئ قد ال يدرك متا ًما كيف يتع َّرف إىل الخيال العلمي ،بل يدركه حاملا
يصادفه ،وهو إدراك يستند إىل ما صادفه ساب ًقا من أمثلة مشابهة .وتؤدي إزاحة "سمة الخيال العلمي"
( )Science-fictionalityمن النص ،ونقلها إىل مجال قراءة ذلك النص أو تفس ِريه ،إىل توليد "قراءات"
ذات سمة خيالية لنصوص مل يقصد مؤلفوها بالرضورة أن تكون ً
خيال علم ًيا .والجانب اآلخر املقابل
هاهنا هو أن القارئ الذي ال تتطابق بروتوكوالته مع املؤلف قد ال يتعرف إىل القصد من وراء النص
الذي ُيراد له أن ُيقرأ وفق منظار الخيال العلمي .وال يبدو هنا أن الكثري قد ُأنجز يف افرتاض أن آلية
مامثلة قد تساعد يف تفسري اليوتوبيا؛ إذ إننا لسنا متأكدين من ماهية اليوتوبيا ،لكننا عىل يقني تام من
أننا سنعرفها حاملا نصادف نصوصها.
أسهم مفهوم ميشيل فوكو عن الهيرتوتوبيا( ((1()Heterotopia( ((1يف التصدي لهذا الغموض بصورة
أفضل .وهو مفهوم واسع ومعقد يخضع لتفسريات متعددة؛ ما يعني أن فكرة الهيرتوتوبيا نفسها
[بإحالتها عىل التباين والالتجانس املكاين] تخضع للتباين أيضً ا؛ إذ هي مكان ذو معنى متعدد ،ومتنازع
عليه (واألهم من ذلك هو أنه) مع َّلق .ورمبا كانت الهيرتوتوبيا مكانًا "حقيق ًيا" ،لكنها مفهوم ميكن
تطبيقه أيضً ا عىل الفضاءات النصية أو املفهومية /النظرية ،وبذلك فهي تتداخل عىل نحو معني مع
مفهوم ديالين عن بروتوكول القراءة يف الخيال العلمي .فنص الخيال العلمي – وكل النصوص يف واقع
األمر – هو فضاء ذو معانٍ متعددة ،ويعتمد عىل الربوتوكوالت الخاصة التي يحملها إليه قراء معينون؛
 8ميكن التقاط هذه املفارقة بدقة يف القصة القصرية الشهرية واملؤملة ملؤلفتها أورسوال لو جني واملعنونة بـ (The Ones who Walk
.)away from Omela
9 Samuel R. Delany, Starboard Wine: More Notes on the Language of Science-Fiction (Pleasantville, NY:
Dragon. 1984).
10 Ibid.
 11الهيرتوتوبيا عند فوكو مفهوم له عالقة باملكان أو الجغرافيا البرشية؛ يحيل عامة عىل الفضاءات املعزولة عن هيمنة محيطها بحيث تحكمها
نقاط خروج ودخول مثل املكتبات العامة واملقابر واملالجئ واملستشفيات عىل سبيل املثال ،بحيث تجمع رشائح وفئات مجتمعية متباينة تأيت إليها
ألغراض محددة .ولذلك ،فامليزة هنا هي أنها فضاءات مكانية ،لكنها تقوم عىل مكونات مادية وغري مادية /عقلية تعكسها اللحظة ،كأن يجمع
الفضاء املكاين ً
ممثل يف القطار فلسطين ًيا وإرسائيلي ًة يف قصة حب تنعكس فيها أمناط ثقافية متباينة مقارنة بواقع الرصاع عىل األرض.
12 Michel Foucault, "Of other Spaces," Jay Miskowiec (trans.), Diacritics, vol. 16, no.1(1986), pp. 22-27.
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فتكون اليوتوبيا يف قراءة هذا هي الديستوبيا يف قراءة ذاك ،وهذا يعني أن جميع اليوتوبيات ذات
الصلة هي يف واقع األمر هيرتوتوبيات عند النظر إليها ضمن السياق.
وتشبه الهيرتوتوبيا فكرة بيرت المبورن ويلسون عن "يوتوبيا القراصنة" ( .((1()Pirate Utopiaويتكهن
ويلسون ،بنا ًء عىل األدلة التاريخية القليلة املتوافرة ،بأن قراصنة الساحل الرببري يف القرنني السادس
عرش والثامن عرش رمبا أسسوا ما ميكن اعتباره فعل ًيا ً
دول أناركية بدائية صغرية ومعزولة ،وجيو ًبا تقع
ثم قادر ًة عىل إنشاء أنظمة
خارج النطاق السيايس أو العسكري للقوى العظمى وقتها ،وكانت من ّ
سوسيوسياسية مستقلة جذر ًيا عن املذاهب السائدة يف عرصها .ويقر ويلسون أن مثة القليل من األدلة
أو ال أدلة إطال ًقا عىل صحة تخميناته هذه ،لكنه يجادل بإمكانية وجودها الواضحة؛ ليكرس بذلك
التمييز ما بني تاريخ اليوتوبيا والتاريخ الطوباوي ،وهو التمييز الذي يشكل الوجه اآلخر يف املفارقة
الطوباوية .ثم كتب ويلسون تحت اسم مستعار ،هو حكيم باي ،ليطور يوتوبيا القراصنة إىل مفهوم
املنطقة املستقلة مؤق ًتا ( ،((1()Temporary Autonomous Zoneوهي أجزاء من الزمكان يجري فيها
تعليق النظام السوسيوسيايس السائد ،ولكن لفرتة وجيزة ،بحيث يسمح ذلك بتس ُّيد أشكال راديكالية
من العالقات االجتامعية غري الهرمية.
تتوافر ٌ
أمثلة عن يوتوبيا القراصنة /املنطقة املستقلة مؤق ًتا املوجودة راه ًنا (أو التي ُوجدت راه ًنا
لنكون دقيقني) ،مثل قلعة "كولون وولد سيتي" املس َّورة والقدمية يف هونغ كونغ( ((1عىل سبيل املثال،
أو املهرجانات غري املرخصة والتلقائية التي شهدتها أواخر الثامنينيات من القرن العرشين ،وثقافة
الهذيان ( )Rave Cultureيف إنكلرتا أوائل التسعينيات( .((1وجوهر الفكرة هنا هو اعتبار يوتوبيا
القراصنة حال َة استثنا ٍء مؤقتة من بعض قواعد املجتمع األوسع الذي تنتمي إليه أو كلها .ومع أنه قد
تكون يوتوبيا القراصنة عاد ًة غري قانونية إىل حد ما ،فإن السلطات قد تتسامح معها ،سواء بسبب
الصعوبة التي ينطوي عليها إنهاؤها ،أو الفائدة التي متثلها بوصفها نو ًعا من "صامم األمان" عىل املستوى
االجتامعي .عىل هذا النحو ،تجدر اإلشارة إىل أن االختالف الوحيد بني القرصان ( )Pirateوالقائم بأعامل
القرصنة ( )Privateerهو أن األخري يحصل عىل ترصيح مجاين لسلوكه اإلجرامي ما دام يف خدمة الدولة
13 Peter Lamborn Wilson, Pirate Utopias: Moorish Corsairs & European Renegadoes (New York: Autonomedia, 2003).
14 Hakim Bey, TAZ: The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism (New York:
Autonomedia, 2003).
 15مدينة بنَتها الصني يف عهد حكومة تشينغ يف هونغ كونغ بعد احتالل الربيطانيني لها يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،ثم استوىل
عليها الربيطانيون وصارت مال ًذا للعسكريني .ظلت هذه مدينة لسنوات طويلة ما يسميها كاتب املقال منطقة مستقلة مؤقتًا ،مبعنى أنها
ظلت خارجة عن ظروف محيطها املبارش سواء الصيني أو الربيطاين ،ثم حظيت بحرية نسبية وأصبحت مال ًذا للهاربني من الثورة الثقافية
الصينية عىل سبيل املثال وللعصابات املتنوعة واملامرسات املختلفة .بل بقيت من دون حكومة تنتمي إليها حتى عام  ،1987لذلك ،وبعد
سنوات طويلة من الوجود تحولت تقري ًبا إىل منط من اليوتوبيا( .املرتجمة)
 16أشهر مظاهر ثقافة الهذيان هي الحفالت غري املرخصة التي تُع َزف فيها املوسيقى اإللكرتونية الصاخبة ،ويجري فيها تناول املمنوعات وخرق
القواعد املرعية .وال يقترص سياقها الزمني عىل تسعينيات القرن العرشين فحسب ،إذ اشتهرت بريطانيا بهذه الحفالت خالل الحجر الصحي يف
سياق جائحة كورونا ،لذلك كان أهم التعبريات فيها هو خرق إجراءات التباعد االجتامعي باعتباره نو ًعا من االحتجاج عىل قيود اإلغالق( .املرتجمة)
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ثم تحت حاميتها) .وحتى يف حالة أكرث أشكال الهيمنة رصامة (وإن مل يكن فيها عىل نحو خاص)،
(ومن ّ
فإن ليوتوبيا القراصنة فائد ًة أو دو ًرا تؤديه يف دعم نظام الدولة املهيمنة وتربيره ،حتى مع كونها تجسد
ً
مثال بارزًا عن رشور فكرة االستثناء.
ع َّد ُ
دت حتى اآلن تصنيف جيمس لألمناط الطوباوية يف األدبيات السائدة :اليوتوبيا الكالسيكية التي تصور
نظا ًما اجتامع ًيا ً
كامل ،واليوتوبيا التكنولوجية التي تصور عاملًا يجعله التدخل التكنولوجي أفضل ،واليوتوبيا
النقدية التي تصور املرشوع الطوباوي وهو يواجه فشله املحتوم؛ إذ يقوض النمط النقدي مفهوم اليوتوبيا
بوصفها مرشو ًعا ً
قابل للتنفيذ ،لكنه عىل الرغم من ذلك يث ِّمن النمط الذي تقدمه بوصفه فضا ًء تجريب ًيا يسمح
باستكشاف مآالتها وحاالت فشلها .كام ُ
قدمت أيضً ا للمفاهيم ذات الصلة عن الهيرتوتوبيا و"يوتوبيا القراصنة"؛
وهي تعكس ما يحدث حني نحاول حمل اليوتوبيا إىل الوجود يف العامل الحقيقي :فتح ُّققها جزيئ عىل الدوام،
ومخرتق ،وغري مستقر ،ورسيع الزوال ،ويعتمد عىل إقصاء القوى السياقية التي من شأنها أن تقيض عليها.

املخترب بوصفه فضا ًء طوباويًا
ُ
أحاج بأن املنهج العلمي يعتمد عىل إنشاء فضاءات
بعد أن
ناقشت وظيفة املفاهيم الطوباوية ،أود أن ّ
طوباوية تُعرف باسم "املختربات" .فالطريقة العلمية اإلمربيقية تعتمد عىل اختبار الفرضيات التي تقوم
عد مشكلة بالنسبة إىل التجريبيني؛ إذ يحتوي عىل عدد كبري ج ًدا
عىل مالحظة الواقع .بيد أنَّ الواقع ُي ُّ
من األجزاء املتحركة ،والتي قد يكون العديد منها غري ذي صلة أو عائ ًقا أمام مالحظة الظواهر التي
التخلص من أكرب عدد ممكن من املتغريات
تشغل العالِم ،ويقتيض التأكدُ من صحة االستنتاجات السببية
َ
الخارجة عن التجربة .فاملخترب إ ًذا ،بوصفه فضا ًء ماد ًيا ومفهوم ًيا ،هو صفحة بيضاء وواقع مبسط
اس ُتبعدت منه العوامل الخارجية وغري املالمئة ،و"منطقة مستقلة مؤق ًتا" يستطيع التجريبي اتخاذ
القرارات فيها .يجادل إجناز سرتيبل وجني إم جاكوبس يف حجاجهام عن مختربات البحث والتطوير
يف مجال اإلسكان( ((1بأن" :يف فضاء املخترب ،يحدث االنسحاب من العامل برمته .فهو يخلق فضا ًء من
الخصوصية النسبية التي تسمح بأن تحدث أنواع معينة من التجارب ،ومنها تلك املرتبطة باالبتكارات
َ
مسيطر عليها وبتأثري محدود عىل العامل 'الحقيقي' املوجود خارج املخترب".
التكنولوجية ،بطريقة
أو ،الستخدام مصطلح يفضله عامل األحياء امليداين الشهري روبرت كوهلر( ،((1ميكن اعتبار املختربات "أماكن
ثم فهي يوتوبيات .فاالنسحاب من العامل مثلام يصفه سرتيبل وجاكوبس
بال مكان" ...أي ال أماكن؛ ومن َّ
هو ،وكام وضحنا آن ًفا ،اسرت ٌ
اتيجية تشرتك فيها جميع أمناط الرسد الطوباوية ،وتحويل الفضاء الرسدي إىل
"17 Ignaz Strebel & Jane M. Jacobs, "Houses of Experiment: Modern Housing and the will to Laboratorization,
International Journal of Urban and Regional Research, vol. 38, no. 2 (2014). pp. 450-470.
18 Robert E Kohler, "Place and Practice in Field Biology," History of Science, vol. 40, no. 2 (2002), pp. 189-210.
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َ
الشكل الطوباوي .وعىل هذا النحو ،يرتاكب ها هنا املعنيان
مخترب عىل هذا النحو هو بالضبط ما يحدد
املحتمالن عند مور؛ إذ اليوتوبيا هي الالمكان واملكان الجيد يف الوقت نفسه .وهكذا يكون املجتمع
املثايل غري قابل للتحقق بحكم التعريف ،عىل النحو الذي فهمه الك ّتاب الطوباويون النقديون بالخربة.

العمران الطوباوي
ُ
ُ
وحاججت بأنه ميكن اعتبار املخترب فضا ًء مفهوم ًيا طوباو ًيا،
حددت تصني ًفا لألمناط الطوباوية،
بعد أن
أنتقل اآلن إىل التخطيط الحرضي وتقاليد تخطيط املدن ،التي لطاملا كانت األمناط الطوباوية للمستقبل
مركزي ًة فيها ،فقد ظهر تخطيط املدن بوصفه ر َّد فعلٍ عىل الكوارث الحرضية التي عرفها العرص
ً
مستحيل .وقد جادل
الفيكتوري ،حني صار التغايض عن العواقب الجغرافية التي خ َّلفتها الثورة الصناعية
الناقد املعامري جوناثان ميدز ( )Jonathan Meadesبأن العامرة هي ٌ
فني يفتقر إىل موضوع؛
شكل ٌّ
فالعمران والتخطيط املكاين ال يستطيعان تصوير الواقع ،ولذلك فهام يحاوالن تجسيد النظريات
واأليديولوجيات االجتامعية يف شكل ملموس (إذا جاز لنا استخدام هذه التورية).
كان املخططون الحرضيون األوائل مثاليني وإصالحيني ،وناد ًرا ما كانوا من املهندسني املعامريني؛ فكانت
مامرستهم مدفوعة ومحفزة بالرغبة يف بناء مجتمعات جديدة ال بناء مبانٍ جديدة .يقول بيرت هول
كان دور إبنيزر هوارد ( )Ebeneezer Howardمركز ًيا يف تأسيس ما نعتربه اليوم تخطيط املدن
والعمران ،وكان هوارد يف قلب حركة "مدن الحدائق" ( )Garden Citiesاملؤثرة التي افرتضت أن بناء
نظام اجتامعي جديد ال ميكن تحقيقه داخل النظام املعامري الحايل للحارضة الفيكتورية؛ فاقرتح بناء
مجتمعات جديدة هي التي نعرفها اليوم باسم "الحزام األخرض" ( ،)Green Beltوهنا يتكشَّ ف توجهه
الطوباوي بجالء ،ليس فقط يف مطالبته الرصيحة بصفحة بيضاء ميكن البناء عليها ،بل يف فكرة الربنامج
االجتامعي املصحوب بالخطط .وهكذا أعاد املرشوع إنتاج سذاجة اليوتوبيا الكالسيكية نفسها حني
ً
مخططا؛ إذ ُبني عدد من مدن الحدائق ،لكن معاملَها الطوباوي َة تعرضت للتقويض بسبب
جرى اعتبارها
الوقائع االقتصادية والسوسيوسياسية يف ذلك الوقت.
(((1

ومع مطلع القرن العرشين ،حادت مثالية الحداثة املعامرية والعمرانية – مثلام تتجىل يف مرشوعات
لو كوربوزييه ( ((2()Le Corbusierالحاملة – عن اندفاعاتها التكنولوجية الطوباوية يف اتجاه تبسيط
19 Peter Hall, Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth
Century (Oxford: Blackwell,1988), pp. 87-135.
 20أو شارل إدوار جانريه-غري ) ،)1965-1887( (Charles-Édouard Jeanneret-Grisاملعامري والنحات والرسام الفرنيس من أصل
سويرسي الذي ُيعترب رائد العامرة الحديثة ،و ُيعزى إليه ابتكار الوحدة السكنية أو املجمعات السكنية التي كان لها أنْ تواجه أزمة السكن
عقب انتهاء الحرب العاملية األوىل .كام أن إنجازاته العمرانية وإنشاءاته يف مجال التخطيط العمراين ال تزال قامئة يف فرنسا إىل اليوم بوصفها
ترا ًثا ُيحتفى به( .املرتجمة)
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املزعج منها وتكميمه واستبعاده :واقتىض ذلك استخدام تقنيات العلم والتكنولوجيا لفرض نظام صارم
وميكانييك عىل الواقع الفوضوي لبقايا املدن ،ولو تط َّلب ذلك هدم هكتارات من عمران النظام القديم
وتسويته باألرض والبدء من جديد؛ فليكن!
يروي الناقد املعامري أوين هاثريل ،عن جارفيس كوكر ( ،)Jarvis Cockerقائد فرقة البوب التي تتخذ
من شيفيلد مق ًرا لها ،شعور الفرقة بأن أعضاءها ترعرعوا وسط أطالل يوتوبيا فاشلة متثلها "أنصاف املدن
املستقبلية ساب ًقا التي صارت كومة من القاممة"( ،((2بعد أنْ كانت الرؤى املتعلقة بها ذروة الحداثة
الربيطانية .ويرى هاثريل أن ذلك يجسد "الرثاء الذي يحمله جميع من آمنوا بالحداثة بشدة ،واعتربوا
ً
مسؤول عن الفشل يف خلق مستقبل قابل للحياة ،والرؤية السليبة عن اإلمكانية التي ُغرست
الحارض
الح ًقا يف أولئك الذين ُولدوا بعد هذا املستقبل"( .((2وال يريث هاثيل الحداثة نفسها إ ًذا ،بل فشل الحداثة يف
اعتبار أن طوباويتها غري االنعكاسية قد تكون السبب الجذري لفشل مرشوعها .ألن الواقع ،مثلام أرشنا آن ًفا،
ال ميكن استبعاده متا ًما من أي فضاء طوباوي؛ إذ كلام كان املكان أكرث طوباوية وأشبه باملخترب ،زاد ضغط
الواقع الفوضوي يف الخارج .فقد افرتض العمران الحدايث ،مثله مثل اليوتوبيا التكنولوجية ،أن اليوتوبيا
ستكون ً
ناجحا ،ومرشو ًعا ال عملي ًة .وتشهد الحالة الراهنة املتدنية للنامذج الحداثية يف
حل تكنولوج ًيا ً
تخطيط املدن عن هذا القِرص يف النظر ،وعن رمزيتها الجاملية أيضً ا ،بعد أنْ تعرضت النتقاد شديد.
رمبا بدا أن الحداثة قد و َّلت ،لكن الحقيقة هي أن طوباويتها التكنولوجية تكيفت ببساطة مع أيديولوج ّية
العرص (وتكنولوجيته) .ويتجىل ذلك فيام يشري إليه عامل الهندسة املعامرية كيلر إيسرتلينغ( ((2باسم
و"مجمعات التكنولوجيا
"الربمجيات املكانية" ( )Spatial Softwaresالخاصة مبناطق التجارة الحرة
َّ
العاملية" وغريها من مدن التجارة العاملية ،والتي ُصممت بوصفها نظا ًما سوسيوتكنولوج ًيا مينح عالقات
رأس املال الحرة وغري املق َّيدة األولوي َة .وتتداخل مناطق التجارة الحرة مع أكرب منط طوباوي تكنولوجي
متكرر ومعروف باسم "املدينة الذكية" .ويشري آدم غرينفيلد( ((2إىل أن هذه اليوتوبيا التايلورية [نسبة
إىل جورج تايلور] الرصيحة ،عن مدين ٍة خاضع ٍة لألمتتة الكاملة وتديرها الخوارزميات ،هي أحدث رسدية
تسويقية ميكن فيها لتكتالت البناء العاملية ورشكات الخدمات اللوجستية الشبكية أن تشحن بضاعتها
وتبيعها .ولنالحظ أيضً ا أن مناطق التجارة الحرة واملدينة الذكية هام خياران مفضالن ،وعىل نحو متزايد،
للتدخل يف املناطق الخالية أو املهجورة يف الدول النامية؛ إذ تبدو كصفحات بيضاء أو أقرب إىل ذلك يف
عامل مل يتبقَّ فيه مناطق جديدة "لالستكشاف" (أي االستعامر).
Owen Hatherley, Uncommon: An Essay on Pulp (Winchester, UK: Zero Books, 2011).
Ibid.
Keller Easterling, Extrastatecraft: The Power of Infrastructure Space (London: Verso, 2014).
Adam Greenfield, Against the Smart City (New York: Do Projects, 2013).
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إ ًذا ،منطقة التجارة الحرة – مثلها مثل قريبتها املدينة السيربانية أو املدينة الذكية – هي يوتوبيا طموحة
للقائم بالقرصنة ( ،)Privateerوحال ُة استثنا ٍء ُبنيت عىل نحو متع َّمد وتخلصت من القيود التنظيمية ليس
داخل الدولة املضيفة فحسب ،بل غال ًبا من الهيمنة الغربية أيضً ا( ،((2سواء بحكم القانون أو بحكم األمر
الواقع .وهي تش ِّكل فانتازيات مالية ومحاوالت إلعادة خلق ظواهر اقتصادية نظرية يف عامل حقيقي فوضوي
وغري كامل .وال شك يف أن الذين يعايشون هذه اليوتوبيا التكنولوجية ويجري تحسينها من أجلهم يعتربونها
طوباوية ،لكنها تبدو بالنسبة إىل من ت َّ
ُنظم /يعاد تنظيم أرضهم وشغ ُلها مثل معاقل للقراصنة إىل حد ما؛
ذلك أن إنكار اليوتوبيا التكنولوجية للسياسة ليس قامئًا إال لدى من ُصمم النظام السيايس ألجل منفعتهم.
تحدثنا عن األثر الذي أحدثته األمناط الطوباوية الكالسيكية والتكنولوجية – وال تزال – يف العمران
والعامرةً ،
فضل عن أوجه القصور الحتمية التي تحدُ ث عندما يجري تطبيق األفكار املطورة يف املخترب
الطوباوي (أو إستوديو التصميم) يف العامل الحقيقي بصورة غري انعكاسية .وقد شهدت السنوات األخرية
صعود ما يشبه ً
منطا طوباو ًيا نقد ًيا ناشئًا يف العمران والعامرة :وهي مقاربة تتخيل مدنًا جديد ًة ال تقوم
عىل افرتاض املدينة القابلة للكامل ،وال عىل قدرة العلم التكنولوجي عىل ُصنع مدينة أفضل ،بل تستخدم
مدنَ الغد املتخ َّيلة النتقاد مدن الحارض يف الوقت نفسه الذي تنتقد إمكانية وجود مدينة طوباوية
حرضية قابلة للتحقق( .قد تشمل القامئة غري الشاملة ملثل هذه اليوتوبيات الحرضية النقدية مرشو َعي
"مارسرني كيوبليستس" ( )Mercenary Cubiclistsو"نيو مومباي" ( )New Mumbaiللمصمم توبياس
ريفيل ،و"پاور أوف آيت"  Power of 8ألناب جاين وسوبر فلوكس ،و"ساليف سيتي" ()Slave City
ألتيلري فان اليشوت ،و"تومورو سكاي" ( )Tomorrow's Skyلرشكة ليام يونغ املتعددة للتعاون).
ويتعلق األمر هنا مبامرسة تجريبية وتخمينية رصيحة ال تفرتض أن تجاربها املحدودة قد تتحقق خارج
مخترب الرسد الطوباوي ،بل هي تستغل قص ًدا حالة االستثناء التي توفرها "الصفحة البيضاء" املش َّيدة يف
دروسا مفيدة .أي إن اليوتوبيا الحرضية
املخترب الطوباوي ،إلجراء تجارب متطرفة ميكن أن يقدم فش ُلها ً
النقدية ليست تصميامت ملستقبل ينبغي الوصول إليه ،بل إنشاءات تخص مستق َبالت ،وإن كانت تبدو
طوباوية من بعيد ،فإنها حبىل ً
حتم مبزالق وعواقب مل يج ِر فحصها.

اليوتوبيات واملستقبَالت
ُ
ُ
رش
دنوت منها خطوتني .فإذا ما
"تكمن اليوتوبيا يف األفق .ترتاجع خطوتني كلام
تقدمت نحوها بع ٍ
ُ
لألمام ،خطت هي عرشًا قدُ ًما .فام الهدف من اليوتوبيا إ ًذا ما ُ
قطعت نحوها
دمت ال أبلغها أب ًدا مهام
من مسافة؟ إنها تجعلنا نتقدم إىل األمام"(.((2
25 Easterling.
26 Maria Alex Lopez, Invisible Women: The Experience of Undocumented Mexican Mother Living in the U.S.
(Bloomington, IN: Pallibrio LLC, 2013), p. 36.
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أتصور أننا ميكن أن نلحظ األمناط الطوباوية املذكورة آن ًفا يف املامرسة املعارصة املتعلقة باملستق َبالت.
ولحسن الحظ ،انتقل الكثري من العمل املتخصص إىل ما وراء النمط الكالسييك منها وتجاوزَه .ومع ذلك،
التبصات ،إنْ يف املجاالت
يصعب تج ُّنب الهيمنة التي ميارسها النمط الطوباوي التكنولوجي يف كثري من ُّ
األكادميية أو املهنية( .ورمبا ليس ذلك مفاجئًا إذا نظرنا إىل االنتشار الواسع ألشكال الخيال العلمي
الكالسيكية يف الثقافة الشعبية ،وعالقتها املتبادلة وإنْ كانت غري خطية ،بدورة االبتكار)( .((2ما أود تأكيده
هو أن األمناط الطوباوية الكالسيكية والتكنولوجية يف دراسة املستقبليات ( )Futurismاستنفدت ،منذ
زمن ،فائدتَها يف عامل معقد وشديد الرتابط .فتص ُّور املستقبل املعياري أو الوضعي هو أمر حتمي ،لكنه
مستحيل التحقق ،مثله مثل املجتمع املثايل يف اليوتوبيا الكالسيكية؛ ألنه ال يستطيع بأي حال تكرار
يعج التاريخ باملرشوعات الطوباوية التي فشلت
الفوىض العشوائية املوجودة يف العامل الحقيقي .وباملثلّ ،
يف الوصول إىل تحسني املجتمع بالوسائل التكنولوجية وحدها ،سواء أمتثل ذلك يف مرشوع "سايربدين"
(ِّ ((2()Cyber dyne
للمنظر ستافورد بري ( ،)Stafford Beerأم املدن الذكية غري املأهولة ونصف املبنية ،أم
الوفرة الهائلة يف مناذج رشكات األعامل القادمة من وادي السيليكون ،املهووسة بنزعة الحلول لكل يشء.
املحسن ببساطة)
وال يعني األمر استبعاد التفكري الطوباوي ،أو أن بناء التمثالت عن املجتمع املثايل (أو َّ
هو أمر سلبي باملاهية .عىل العكس من ذلك ،أرى أنّ أل ًفا من اليوتوبيات قد تتفتق ،ألسباب ليس أقلها
هو تكشُّ ف الطبيعة التعددية والذاتية لـ "ا ُمل ُثل" املجتمعية ،وهو ما يسمح لنا بالرتكيز عىل إيجاد أرضية
مشرتكة بينها ً
بدل من الرتكيز عىل االختالفات عىل النحو القائم اليوم .لكني أعتقد أنه من املهم االعرتاف
بأن ا ُمل ُثل غري قابلة للتحقق بحكم التعريف ،فهي األشياء التي نطمح إليها ،واالتجاهات األخالقية أو
املعيارية التي نرغب يف االرتحال إليها .وقد نقول إن االختالف بني ا ُملثل واألهداف يشبه إىل ح ٍد ما
َ
االختالف بني االسرتاتيجية والتكتيك؛ فاألوىل تؤثر يف الثانية وتش ِّكلها ،لكن الخربة املتأتية من الثانية
يجب أن تفيد أيضً ا من التغريات التكرارية يف األوىل.
فالجرنال الذي ال يعدل اسرتاتيجيته يف ضوء الهزمية التكتيكية املتكررة أحمق ،وهذا هو املعنى الذي
أجادل من خالله ضد النموذج ذي الطابع املعياري الكامن يف "اليوتوبيا املخطط لها"؛ ذلك أن املخطط
هو مواصفات يخطها مهندس أو مهندس معامري ،فهو خطة صارمة ومكممة بعناية ،وإذا ما جرى اتباعها
عىل نحو صحيح ستؤدي إىل منتج يعرض معايري التصميم املرسومة .فاملخططات تشبه الدليل املرشد الذي
يقوم عىل تجميع مواد غري مهمة يف تشكيالت مفيدة ،وهو ما يجعلها مطلوبة وق ِّيمة .ولكن حني يتعلق
األمر باألنساق التي ميتلك فيها عدد كبري من املكونات إرادة حرة ،أو تكون جز ًءا من العوامل الخارجية
27 Caroline Bassett, Ed Steinmueller & Georgia Voss, "Better Made Up: The Mutual Influence of Science fiction
and Innovation," NESTA Working Paper. no. 13/07 (2013), accessed on 13/1/2022, at: https://bit.ly/31W0elV
 28مرشوع "سايربدين" ( )Cyberdyneأو "سايربسني" ( )Cybersynمرشوع تشييل خالل الفرتة ( 1973-1970يف ظل حكومة الرئيس
سلفادور أليندي) إلنشاء اقتصاد مخطط يتحكم فيه نظام الوقت الفعيل .وكان املرشوع يف األساس شبكة تلكس تربط الرشكات بجهاز
كمبيوتر مركزي يقع يف العاصمة سانتياغو ،ويجري التحكم فيه وف ًقا ملبادئ علم التحكم اآليل .كان املهندس الرئيس لهذا النظام العامل
الربيطاين أنتوين ستافورد بري( .املرتجمة)
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املعقدة (أو كليهام) ،يصري املخطط بال جدوى ألنه ال ميكنه أن ينحني وينثني استجاب ًة للتحديات غري
املتوقعة عىل طول طريقه نحو التحقق البعيد .ويف عامل رسيع التغري مثل عاملنا ،يجب أن نكون عىل
ب ِّينة من مخاطر اليوتوبيا َّ
املخطط لها :فلننظر منذ عقد مىض كم من مرشوعات سياسية – يف أي طرف
كان ومن أي طيف سيايس نختاره – فكرت ،ولو من بعيد ،يف التحديات املطروحة عىل األرض يف اللحظة
الحالية؟ وهذا هو بطبيعة الحال سبب التجدد املتكرر يف املانيفستو السيايس ،فهو العنرص التكتييك يف
املرشوع السيايس؛ ويكون العنرص االسرتاتيجي إ ًذا هو مر َّكب امل ُثل والقيم التي تهدف تكتيكات املانيفستو
العام إىل التقدم نحوها ،وإذا ما كان املرشوع سيستمر ،سيجري تعديله وإعادة تقييمه يف ضوء تلك
التحديات التكتيكية .وبهذا املعنى لليوتوبيا – بوصفها مفهم ًة تقرتب من املجتمع األفضل لكنها غري ثابتة
اتجاها للسفر قد ًما.
ودامئة التغري خاص ًة – أعتربها ذات قيمة؛ أي ال باعتبارها وجهة ثابتة ،بل ً
إن أسهل طريقة لتجنب اإلخفاقات هي استبعاد الفاعلني واألحداث التي ال ميكن التنبؤ بها والسيطرة عليها.
وميكن علامء املختربات الوصول إىل نتائج يكاد يكون من املستحيل التحقق منها أو إعادة إنتاجها "خارج املخترب"؛
ألن فضاءه املفهومي عىل وجه التحديد إمنا ُصمم الستبعاد كل السلوكيات بخالف تلك التي ينشغل بها العالِم.
ً
تفصيل وتعقي ًدا (بكثري) من
وباملثل ،فإن الرسديات الطوباوية مثالية بطبيعتها؛ ألن أي رسدهو بالرضورة أقل
كرها ،يستبعد بالرضورة األحداث والفاعلني
العامل الذي ي َّدعي متثيله ،لذلك فالرسد الطوباوي غري النقدي ،طو ًعا أو ً
الذين من شأنهم تقويض املجتمع الذي يعتزمون تصويره .وعىل النقيض من ذلك ،ال تكتفي اليوتوبيا النقدية
مرشوع
بإدراك هذا التناقض الداخيل وإبرازه فحسب ،بل تستمد قوتها الخطابية منه أيضً ا؛ فهي تلقي الضوء عىل
ٍ
طوباوي ما يعاين االنهيار أو يتعرض للتقويض ،لتقحم بذلك امل ُثل املجتمعية يف حوار مع فوىض الواقع البرشي،
ٍ
وتفتح فضا ًء ميكن فيه اختبار ما إذا كانت الرسديات الكربى ستصمد أمام التدمري ،ذاك املرتبط بوجود أو غياب
بعض العواقب التي يسهم بها العامل الواقعي يف فشل املرشوعات االجتامعية الواسعة النطاق.
ليست اليوتوبيا النقدية اسرتاتيجي ًة لعامل أفضل ،بل اسرتاتيجية لالسرتاتيجيات األفضل ،ومضاد رضوري ُلحمى
نزعة الحلول يقوم عليه ُّ
التفكر يف اليوتوبيا بر ّمته (مبا يف ذلك التفكري الطوباوي ذاته) .وتدرك اليوتوبيا
النقدية كذلك أن اليوتوبيا ٌ
املجتمع الجيد متعدد ،ومتنازع
ذاتية عىل الدوام؛ أي إن الحياة الجيدة ،ومن َّثم
َ
بشأنه ،ويف تدفق دائم ،وأنها أفق مثلام يصفها إدواردو غاليانو( ((2وليست وجهة .وعىل هذا النحو ،يكمن يف
انبالج املنفعة الحقيقية للنمط،
عرض اليوتوبيات املتعددة واملتنوعة وتحليلها ومقارنتها عىل وجه التحديدُ ،
وهي تحويل الرتكيز النقدي بعي ًدا عن ماهية املجتمع يف اتجاه ما يطمح إليه املجتمع؛ ف ُتفتح بذلك فضاءات
آمنة الختبار /التنازع عىل تلك امل ُثل العظيمة ،سواء أكانت اجتامعية أم تكنولوجية أم غريها.
لذلك دعونا نرتك جان ًبا ترويج املستق َبالت املعيارية للمسوقني والسياسيني ،و ْلنستمع إىل دروس الفشل،
ففيها الكثري لنتعلمه يف نهاية املطاف.
29 Lopez.
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