
 

 

  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 ی«فناورانه دفترهای»ی درباره

 همراه با یک نامه ،مارکس

 

 علی رها

 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 ی مارکس، همراه با یک نامه«فناورانه دفترهای»ی درباره 2 

 
را هرکه « فناورانهجبرگرایی »ها در وارونه کردن مارکسیسم به نخستین گام

کولای ی پساانقلابی انکارپذیر نیست. نیبرداشته باشد، چیرگی چنین دیدگاهی در روسیه

ی اعدام سپرده شد، در اثر عامیانه و توسط استالین به جوخه لاًآمبوخارین، که خود 

. مند ساختنظام، چنان نظرگاهی را شناسینظام جامعه :ماتریالیسم تاریخیمعروفش، 

شاید اگر به خاطر وساطت نقد جورج لوکاچ و سپس آنتونیو گرامشی از بوخارین نبود، 

هستی  مثابه تجسم مادیبه»ی ماشین، آسانی بدیل متفاوت و مستقلی در برابر سلطهبه

 1گرفت.، شکل نمی«سرمایه

زمان با انتشار اثر بوخارین و نقد لوکاچ، دیوید هم، یعنی درست 1۲۹۱در سال 

انگلس، از وجود دفترهای یادداشت مارکس -انستیتوی مارکسسس ؤمانوف، ریاز

کاملی از  ی نسبتاًی نمایهبرداری کرد. او پس از ارایهپرده تاریخ فناوریی درباره

رها کند که این دفتبرداری کرده بود، سپس ادعا میگزیدهآثارنویسندگانی که مارکس 

دفترهای البته، ( جایگاهی ندارند. 1مگای ی آثار مارکس و انگلس )در طرح مجموعه

روی انتشار به خود ندیدند. در این سال رونوشت  1۲۹۹یادداشت مارکس تا سال 

کل این دفترها اکنون در  ۹هایی از آنها در دو اثر متفاوت در آلمان منتشر شدند.بخش

 قابل دسترسی هستند.« انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی»

                                                      

او  'کند.هر سیستم معین تکنیک اجتماعی، روابط کاری انسان را نیز تعیین می'گوید: بوخارین می»1 

کند که یاو تصریح م 'کند.چنانچه تکنیک تغییر کند، تقسیم کار در جامعه نیز تغییر می'اصرار دارد که: 

نیروهای  ی اساسیکنندهتعیین'عنوان ی تکنیک وابسته است، که بهجامعه به توسعه 'در تحلیل نهایی'

شود. بدیهی است که این شناسایی نهایی تکنیک با نیروهای تولیدی نه معتبر است و میانگاشته  'مولد

است اما یک بخش، یک لحظه، از نیروهای مولد  بسیارنه مارکسیستی. تکنیک طبیعتاً دارای اهمیت 

ی غایی یا مطلق تغییرات در این سادگی با آنها یکسان است و نه لحظهبهاجتماعی است، اما نه 

 نگاه کنید به:« نیروهاست.
https://newleftreview.org/issues/i39/articles/georg-lukacs-technology-
and-social-relations 
۹ Karl Marx, Die technologisch-historischen Exzerpte (ed. Hans-Peter 
Müller), Ullstein Verlag, Frankfurt am Main 1981 [1851 notebooks]; 
Exzerpte über Arbeitsteilung, Maschinerie und Industrie (ed. Rainer 

https://newleftreview.org/issues/i39/articles/georg-lukacs-technology-and-social-relations
https://newleftreview.org/issues/i39/articles/georg-lukacs-technology-and-social-relations
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ال شوند. ابتدا، سی مختلف تقسیم میمارکس به چند دوره فناوری دفترهای تاریخ

ها شامل . برخی از مضامین این یادداشت1۹۸۱ی و اوایل دهه 1۹۱1، و سپس 1۹۸۱

 آثار نویسندگان زیر است:

 یوستوس لایبگ: شیمی حیوانی 

  آلاتماشینچارلز بابج: درباب اقتصاد 

  1۹ در قرن فناوریالی ویتنی، م. پوپ: تاریخ 

  :فناوری فرهنگ لغاتآندرو اور 

 ی انسان و رشد قوایشآدولف کتلت: جستاری در باره 

  آلاتماشیننایت: تاریخ 

های اتوپیایی کارخانه( و جان های دیگری از رابرت اوون )طرحی یادداشتعلاوهبه

آلمان و آهن در راهی هایی دربارههای کارگران(، و نیز گزیدهها و درمانعدالتیبیبری )

و آندره  Babbageویژه به چارلز بابج بهاز بین این نویسندگان، مارکس  1هندوستان.

( و نیز 1۹۸۱)فقر فلسفه توان در دهد. ردپای بابج را میتوجه خاصی نشان می Ureاور 

که بلافاصله به را ( 1۹۸۱وضوح مشاهده کرد. مارکس در پاریس اثر بابج )بهکاپیتال 

ر نیز بار دیگیک کند.به فرانسوی مطالعه می ،اروپایی ترجمه شده بودهای مختلف زبان

ی ساده کند. بابج معتقد بود که بین یک وسیلهبرداری میگزیدهدر لندن از کتاب بابج 

 و یک ماشین تفاوتی ماهوی وجود ندارد. 

                                                      

Winkelmann), Ullstein Verlag, Frankfurt am Main 1982 [1845 
notebooks]  

انستیتوی »های به لینک 1۹۱1و نیز  1۹۸۱مضمون کامل دفترهای مارکس در آگاهی از برای 1 

 مراجعه کنید:« المللی تاریخ اجتماعیبین
https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl
.handle.net/10622/ARCH00860.B_33?locatt=view:manifest 
https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl
.handle.net/10622/ARCH00860.B_51?locatt=view:manifest 
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 این آید، مارکس در این نامه بدون نام بردن از بابج،ی زیر برمیطور که از نامهآن

ابی ای پیچیده ارزیبرداشت خام که ابزار کار را یک ماشین ساده، و ماشین را صرفاً وسیله

همین  هفقر فلسفشود. او در کند، به نقد کشیده و بین آنها تفاوتی کیفی قایل میمی

ی کار و ی سادهکه بین یک وسیله (1۹۸)ص  دهدنقد را به پرودون نیز تعمیم می

نیز پرودون را به نقد  کاپیتالداد. مارکس در ی تشخیص نمیماشین تفاوتی ماهو

از وسایل پراکنده و مجزا به سود کارگر  همنهادی»کشد چرا که در نزد او ماشین می

 ( 1:۱۸۹ کاپیتال« )است.

آلات و ماشین»و نیز « تقسیم کار و مانوفاکتور»ویژه در فصل بهمارکس،  کاپیتال

تر هبرجست« در ریاضیات و مکانیک»کند و او را ، بارها به بابج اشاره می«صنعت بزرگ

ی فلسفهشود، او اثر اور، جا که به اور مربوط میکند. تا آناز آندرو اور ارزیابی می
ی ( به دیده۱۸۸)همانجا، ص  نامد.می« بیان کلاسیک روح کارخانه»را  مانوفاکتور

ریسی بود. اما نخگر ماشین ستایشای، و کارخانهور مداح نظام خودکار مارکس آندرو ا

تر از انقراض مخوفتاریخ جهانی هیچ نمایشی »کند، طور که مارکس تشریح میهمان

ها از گرسنگی ( بسیاری از آن۱۱۱)ص « ریسی انگلیس سراغ ندارد.نختدریجی کارگران 

ستان، آنچه در انگلستان مرگی تدریجی ریسی به هندونختلف شدند. با ورود ماشین 

رای سازد. بنسل بشری را منهدم می»ی هولناکی تبدیل گشت که بود، به چنان واقعه

های توان یافت. استخوانی مشابهی در تاریخ بشری نمیی نمونهدفلاکت کارگران هن

 (۱۹۱)ص « های هندوستان شده است.ریسندگان، سنگفرش فلات

است، « ی مدرنپرومته»یا « آدم آهنی»ین خودکار که ی اور، ماشبه دیده

ی نظام صنعتی و بهترین وسیله برای شکست اعتصابات کارگری است. اما کنندهتنظیم

 یبه خاطر مجهز کردن سرمایه علیه قیام طبقه»کند: طور که مارکس تصریح میهمان

به بعد را نگاشت. فراتر از هرچیز باید  1۹۸۱توان کل تاریخ اختراعات از سال کارگر، می

. «از ماشین خودکار ریسندگی یاد کرد که عصر جدیدی را در نظام اتوماتیک باز کرد

اور بدان  نزد دکتر« دکترین»های خودکار به یک ارتقای نظام ماشین( ۱۸۸ص )

 هگیرد، به کارگرانِ سرکش همواروقتی سرمایه علم را به خدمت خود می»معناست که 

 (۱۸۸)ص «. دهدآموزش فرمانبرداری می
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 1۱۱بالغ بر  -« آلات و صنعت بزرگماشین» -جلد یکم  کاپیتالفصل پانزدهم 

د. تواند یک کتاب کامل باشترین فصل کتاب است که به خودی خود میصفحه، طولانی

 1نماشی یدربارهگروندریسه بسیار کوتاه  یآن با قطعه یدقیق و مقایسه یمطالعه

نشانگر راهی طولانی است که مارکس درفاصله نگارش آن دو اثر پیموده است. مسأله 

بر سر کمیت مبحث مطروحه نیست بلکه بر سر خودانکشافی مارکس، تکامل و تدقیق 

کرد که این میکید أتخودِ مارکس  .بر نیروی کار استثیرش أتویژه بهمفهوم ماشین و 

فهمی هستند که باید در جلسات قابلاحث مهم و ، مب«ی کارروزانه»فصل و نیز فصل 

 ۹یرند.گکارگری مورد توجه خاص قرار 

آید، مارکس پس مارکس به انگلس بر می 1۹۸۸ژانویه  ۹۸ی طور که از نامههمان

آلات، کماکان با ماشین، در حین نگارش فصل فناوریی ها پژوهش دربارهاز سال

تاب ی قسمتی از کدرباره»نویسد: بودند. او می هایی روبرو بود که نیازمند پاسخپرسش

پردازد تردیدهای بسیاری دارم. من تاکنون قادر به فهم این موضوع آلات میماشینکه به 

جا کار چگونه ریسندگی را تغییر داد، یا به عبارت دیگر، از آن-ام که ماشین خودنشده

 – ربخا نیروی رغمهب –سنده شد، چگونه ریکه از نیروی بخار پیش از آن استفاده می

ی روز بعد نامه دو( ۸1:۸۸۸)آثار « ی خودش دخالت کند.بایست با نیروی محرکهمی

ی کامل آن به پیوست متن کنونی است. نویسد که ترجمهباره میاینمفصل دیگری در 

دهد. نزد مورد سنجش قرار نمی« برای خود»و « خود در»را  فناوریمارکس هیچ گاه 

 بر انسان فناوریماشین و ثیر أتی نخست حائز اهمیت است ارتباط و او آنچه در درجه

  .است

های گوناگون اقتصادی را از یکدیگر تفکیک بندیآنچه صورت»ی مارکس به دیده

نندگان بلافصل اخذ ای است که در هر مورد کار اضافی را از تولیدککند، شیوهمی
                                                      

، از زمان انتشار موضوع بحث و مجادلاتی بوده است که تا همین گروندریسهدر « ماشین یقطعه»1 

ی دهه»، فلسفه و انقلابهای معتبر، نگاه کنید به کتاب امروز کماکان ادامه دارد. برای یکی از برداشت

ی حسن مرتضوی و فریدا ، اثر رایا دونایفسکایا، ترجمه11۹، ص «، آن زمان و اکنونگروندریسه: 1۹۱۱

 1۸۹۸ارات خجسته، آفاری، انتش

 ۸۹:۸۹۲، مجموعه آثار، 1۹۸۱نوامبر  ۸۱برای نمونه نگاه کنید به نامه مارکس به کوگلمان، ۹ 
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دارانه، تولیدکننده نیست که ابزار تولید را به سرمایه( در روابط ۸۹۱)ص « کند.می

ه گیرد. بابزار تولید است که کارگر را به خدمت می»گیرد. کاملاً برعکس، خدمت می

ی ایهمخمیرمثابه عنوان عناصر مادی فعالیت بارآور او مصرف شوند، او را بهکه بهجای آن

ی ی کاربست ماشین در جامعهبنابراین، شیوه( »۸۹۱)ص « رسانند.خود به مصرف می

 (۱1۱)ص « ی بورژوایی متفاوت خواهد بود.کمونیستی کاملًا با جامعه

اختراع ماشین ریسندگی خود را  1۱۸۱در سال  Wyattهنگامی که جان ویات 

را آغاز کرد، در هیچ جا بیان نکرد ی هجدهم گونه انقلاب صنعتی سدهاعلام کرد و بدین

همان چیزی  ی ماشین است، اما این دقیقاًکه به جای انسان، یک الاغ نیروی محرکه

ی او ماشین ریسندگی، ماشینی است بدون استفاده از است که اتفاق افتاد. در برنامه

( مارکس سپس در زیرنویس همین صفحه به پرسشی که در ۸۲۸انگشتان دست. )ص 

های ریسندگی، گرچه دهد. ماشینبه انگلس مطرح کرده بود، پاسخ مناسبی می نامه

تر، پیش از اختراع جان ویات به کار گرفته شده بودند، و هایی پستهمچون ماشین

 احتمالاً در کشور ایتالیا بود که برای بار نخست ظاهر شدند. 

ی هجدهم عات سدهیک از اخترانشان خواهد داد که هیچ فناوریقادی تانتاریخ »

کار یک فرد واحد نبوده است. اما چنین کتابی هنوز موجود نیست. داروین تاریخ طبیعی 

های گیاهان و حیوانات که گیری اندامشکلرا مورد توجه قرار داده است، یعنی  فناوری

های کنند. آیا تاریخ اندامها خدمت میهمچون ابزارهای تولید برای حفظ هستی آن

جا( مارکس سپس )همان« ی توجه مشابهی نیست؟ان در جامعه شایستهمولد انس

یند ارفی فعال انسان با طبیعت است، یعنی نشانگر رابطه فناوری»گیرد که نتیجه می

و  اشزندگیتولید مناسبات اجتماعی یند افرمستقیم تولید هستی او، و از این راه، 

 «کند.ار میمفاهیم ذهنِی برآمده از چنین مناسباتی را آشک

ه است، بدان معنا ک« واژگونگی دیالکتیکی»معرف یک م سماشینی« پارادوکس»

ل زمان شود که کای تبدیل میترین وسیله برای کوتاه کردن زمان کار به وسیلهپرتوان»

های مختلف تولید، مارکس با بررسی عرصه« کند.زندگی کارگر را زمان کاری می

آلات کاهش رنج انسان نیست. کاملًا برعکس، تولید ماشینسازد که هدف مستدل می

ی کشی انسان و طولانی کردن روزانهبهرهی تشدید ترین وسیلهرحمانهبیماشینی به 

شود. تولید بزرگ ماشینی در ی طبیعی توانمندی او تبدیل میکار به ورای محدوده
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ود وجزار تولیدی بهریزی شده بین اببرنامهیافته و سازماندرون کارخانه مشارکتی 

که از کنترل و درایت ( 1:۸۸۲کاپیتال، « )ی تولیدی کاملیوارهساز»آورد؛ می

. سرمایه است« ریزی استبدادیبرنامه»تولیدکننده خارج است. نام این شکل معین، 

کند مورد پرسش نیست. مسأله ریزی میبرنامهکه سرمایه آگاهانه پس این( ۸۱۱ص )

سویه است ـ روندی واحد به قیمت ازبین رفتن رشد تکن حرکت این است که مسیر ای

ین خاطر تولید! اه، تولید ب«خاطر انباشتهانباشت، ب»ی خودِ تولید کننده: چندجانبه

ران کبیفرجام است که تولید، هم ابتدا و هم انتهای آن است؛ حرکت مطلق و بیروندی 

 1(۹۱۸در درون خودش است. )ص  غایت آن حرکتی که افزایی است؛ یعنیارزش

کننده است، از سویی نه فقط کنترل بلکه دگرگونی تعیینبرای مارکس  آنچه نهایتاً 

روی پا ایستاندن ارتباط با ماشین است، هی کار و بسرشت خودِ فرآیند تولیدی و شیوه

ان سبلافصل تولید مادی به انیند افرو از سوی دیگر تسلط و کنترل زمانی که خارج از 

تواند از پیش دقایقی را که از آگاهی میبا داشتن این پیش»رو کارگر تعلق دارد. ازاین

( پس نباید تعجب کرد که ۸1۸)ص « آن خود اوست برای اهداف خودش تنظیم کند.

« وکسپاراد»را پیدا کنیم، آنجا که مارکس در برابر  گروندریسهپای نیز ردّ کاپیتالدر 

 ، بار دیگر به«آلات و صنعت بزرگماشین»ر زنده، در همان فصل کار مرده و کا یرابطه

 کند: را بازگو می« ارسطویای ؤر»گردد و ترین اندیشمند جهان باستان باز میبرجسته

بینی هوشمندانه پیشتوانست فراخوانده شود، یا حتی با یک اگر هر ابزاری می»

های دادالوس همانند آفریده –که مناسب آن است  را انجام دهد توانست کاریمی

Daedalus های هفستوس کردند، و یا همچون سه پایهطور خودکار حرکت میکه به

Hephaestus اگر دوک  –رفتند اش میدلخواه خود به دنبال انجام کارهای مقدسبه

                                                      

، اپیتالکی ماشینیسم، تقسیم کار و کار بیگانه در ی متن کنونی دربارهنظر نویسندهآشنایی با برای 1 

 ی زیر:نگاه کنید به مقاله لطفاً

https://pecritique.com/2018/12/30%مبانی-جامعه/E2%80%8C-ی

 داری-در-س/E2%80%8Cپساسرمایه%

 

https://pecritique.com/2018/12/30/مبانی-جامعه%E2%80%8Cی-پساسرمایه%E2%80%8Cداری-در-س/
https://pecritique.com/2018/12/30/مبانی-جامعه%E2%80%8Cی-پساسرمایه%E2%80%8Cداری-در-س/
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بافت، آن گاه دیگر نه استاد صنعتگر نیازی به شاگرد داشت بافندگان خود به خود می

 1(۱۸۹)ص « باب به برده.و نه ار

 

 

 ۳۲۸۱2ژانویه  ۸۲مارکس به انگلس؛ ی نامه

 

 عزیز، ش درییفر

طور که پرسیدم. همانریسندگی  خودکارماشین  یام از تو درباره... در آخرین نامه

، ماشین خودکار ریسندگیاختراع  پیش ازخواهی دید، پرسش به قرار زیر است: 

 یریسندگ خودکارماشین توانم کرد؟ میدخالت میطریقی به چه ی کذایی ریسنده

 توانم.را توضیح دهم، اما اوضاع و احوال پیش از آن را نمی

 وجود مسائل عجیب و غریبیآلات هستم. ماشین بخشبه  مطالبی افزودندرحال 

 میاهم. برای روشن شدن این موارد، تمام دفترنپرداختدارند که در ابتدا به آنها 

عملی )صرفًا  یدورهو همچنین در یک  بازخوانی کردهی فناوری دربارهرا ها( )گزیده

                                                      

 1کند: مارکس در پانویس همان صفحه شعر زیر را از یک شاعر یونانی بازگو می 

 کند رها کنید، و آسوده بخوابید!که ذرت آرد می را ای دختران آسیاگر، دستانی» 

 بگذار بانگ خروس سحر را بیهوده بشارت دهد!

 ایزد فرمان داده است که کار دختران را فرشتگان انجام دهند، 

 پرند، ها میبال از روی چرخسبکو اینک آنان 

 چرخند، گاه محورهای لرزان به گرد خویش نمیآن

 کشند.های متحرک را به دور خویش میو بار سنگ

 بگذارید همانند پدران خود زندگی کنیم، 

 «ی الهی لذت ببریم.و از کار دست بکشیم و از هدیه

« ونانیی یهاگزیده»ی شعری از آنتی پاتر، شاعر یونانی در زمان سیسرو، که توسط اشتولبرگ در مجموعه

، با ۸۹۸، ص 1 کاپیتال منتشر شده است. برگردان به فارسی توسط حسن مرتضوی در 1۹۱۹در سال 

 اندکی تغییر. 

 ۸1:۸۸۹ ،یسیانگل به آثار مجموعه2 
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 یدارم که پروفسور ویلیس )در خیابان جرمین، موسسه حضورتجربی( برای کارگران 

مکانیک برای علم . کرده( برگزار داددرس میهاکسلی هم  که جاهمانشناسی، زمین

کنم، اما . قوانین ریاضی را درک میندکرا ایجاد میزبان  همان معضلاتمن تقریبًا 

برایم ها ترین ترکیبترین واقعیت فنی که نیازمند دانش بصری است، از پیچیدهساده

 دشوارتر است.

که  اهمیت است بدانیشاید این موضوع را که به خودی خود کاملاً بی

 ابزاررا از  ماشینچیزی چشمگیری در این خصوص وجود دارد که چه نظرهای اختلاف

اشین ابزار را مخود،  زمختی به شیوه، مکانیک انگلیسی )ریاضی(علم کند. متمایز می

ه توجه بیشتری ب هانگلیسی کوران فنانامد. اما میماشین را ابزار پیچیده  وساده 

ن دو را ( ایشاناکثر، حالا نه طور بسیاری از اقتصاددانان انگلیسی)و همین اقتصاد دارند

از انسان سرچشمه  نیروی محرککه در یک مورد جا ، تا آنکنندمیاز هم تفکیک 

های آلمانی که در چنین مسائل . احمقی طبیعیینیروگیرد، در مورد دیگر از می

ماشین است و  گاوآهنکه مثلاً  اندگرفتهنتیجه از این کوچکی سرآمد هستند، 

با دست به حرکت  ریسی[ و غیره، چون]ماشینی با چند دوک نخجنی ترین پیچیده

م، نگاه کنیاش ابتداییشکل  درآید، چنین نیست. با این حال، اگر به ماشین در می

آلات ، بلکه از آن بخش از ماشیننیروی محرکتردیدی نیست که انقلاب صنعتی، نه از 

تفاده از اس مثلاً نامند، یعنی نهمی کار ماشینِها آن را گیرد که انگلیسیسرچشمه می

جای پا برای به حرکت درآوردن چرخ ریسندگی، بلکه از دگرگونی خود بها بخار از آب ی

د )مانند نبو اعمال نیرو، و حذف بخشی از کار انسانی که صرفًا بالفعل ریسیدنیند افر

کردن مستقیم روی موادی که باید پردازش، کاریند افربه  یعنیچرخ(،  زدن یکپدال

که توجه خود را هنگامیتردیدی نیست که  دیگر. از سوی پرداخته شوند معطوف بود

وف تولید کنونی معط یآلات بر اساس شیوهآلات به ماشینماشینتاریخی از پیشرفت 

است )برای نمونه، مورد چرخ خیاطی(.  کار ماشینِکننده عامل تعیین یگانهکنیم، می

شود، یک میدانند، هنگامی که این فرآیند مکانیزه طور که امروزه همه میهمانزیرا، 

 اش، ممکن است با دست، آب یا موتور بخار به حرکت درآید.شیء بر اساس اندازه
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دان هستند اهمیتی ندارند، اما وقتی ها برای کسانی که صرفاً ریاضیاین پرسش

های این شیوه یانسانی و توسعهاجتماعی  مناسباتبه برقراری ارتباط بین موضوع 

 کنند.پیدا می زیادی، اهمیت رسدمیتولید مادی 

از  نظرام مرا به این نتیجه رساند که صرفو تاریخی فناورانههای بازخوانی گزیده

ن بی ــ بورژوایی پیشرفتهای ضروری شرطآن پیشــ نما و چاپ اختراع باروت، قطب

ای که طی آن تولید از صنایع هجدهم، یعنی دورهی سدهشانزدهم و اواسط  یسده

ای که بر اساس آنها کار مقدماتی دستی به صنعت بزرگ تبدیل شد، دو مبنای مادی

در ابتدا )ند بود آسیابو  ساعتمانوفاکتور انجام پذیرفت، سپهر برای صنعت مکانیزه در 

. اندبه ارث رسیده که هر دو از دوران باستان طور مشخص آسیاب آبی(آسیاب آرد و به

)آسیاب آبی در زمان ژولیوس سزار از آسیای صغیر به روم آورده شد.( ساعت اولین 

استفاده قرار گرفت و از آن کل  عملی مورد هایهدفی خودکاری بود که برای وسیله

انکشاف یافت. ]ساعت[ بنا به سرشت خود، به ترکیبی از  تولید حرکت منظمی نظریه

 یارهبمونه، کاردن درنعنوان مبتنی است. به ی مستقیمنظریهنعتگر و ص ـ کار هنرمند

 یسدههای عملی ارائه کرد(. نویسندگان آلمانی سازی نوشت )و دستورالعملساعت

ند، کنتوصیف می« دستی علمی )غیر صنفی(صنعت» همچونسازی را شانزدهم، ساعت

بتنی م ایو عمل در رابطه یکتاب توان نشان داد که بین یادگیریو از تکامل ساعت می

صنعت بزرگ متفاوت است.  همین رابطه در عنوان نمونه چقدر بابر صنایع دستی، به

 هجدهم برای یسدهتوان تردیدی داشت که این ساعت بود که در همچنین نمی

با فنرها( را در انداخته شده راههای خودکار )در واقع بار استفاده از دستگاه نخستین

ن های وُکانسواثبات است که آزمایشید مطرح کرد. از نظر تاریخی قابلتول

(Vaucanson) ِنحو چشمگیریبهمخترعان انگلیسی را  در این حوزه تخیل 

 1برانگیخت.

                                                      

، از جمله مرغابی خودکار، فلوت زن و دایره 1۱۸۲اشاره به اختراعات ژاک وُکانسون در فرانسه در سال 1 

 .زنگی خودکار
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ی یک سازواره، از همان ابتدا تمایزاتی اساسی در آسیاباز سوی دیگر، در مورد 

که آسیاب آبی ظاهر شد: قدرت حرکت مکانیکی. ماشین مشهود بود، یعنی به محض این

ح را، که مصال کار ماشینِمکانیسم انتقال. سرانجام، ، موتوری که منتظرش بود. نخست

بر مبنای آسیاب بود و از  اصطکاکی برد. نظریههر یک مستقل از دیگری، به کار می

غیره؛ به همین  ها ودندانهها، دندهریاضی چرخ هایی شکلمطالعه جاست منشاءاین

برای قدرت محرک، بهترین روش  یگیری درجهاندازه ینظریه نخستینترتیب، 

ا هفدهم، ت یسدهدانان برجسته از اواسط ریاضی یکارگیری آن و غیره. تقریباً همهبه

اند، آسیاب آرد ساده را که با آب مکانیک توجه داشتهعلم  عملو  نظریهکه به  جایی

های اند. در واقع، به همین دلیل بود که واژهعزیمت خود قرار داده یگردد نقطهمی

Muhle  وMillیاستفاده قرار گرفتند، برای همه مانوفاکتور مورد ی، که در دوره 

 کار برده شدند.بهاهداف عملی انطباق یافته بودند  های محرک که بامکانیسم

گاوآهن و غیره، کار واقعی مانند ماشین چاپ، کوره، هاما در مورد آسیاب، 

ان یا انس نیروی محرککه و غیره، با این زنیبیلکاری، کوبیدن، آسیاب کردن، چکش

 آلاتیرو چنین ماشینشد. ازاینانسانی انجام می کاربدون حیوان بود، از همان ابتدا 

در منشأ خود بسیار قدیمی است و در این مورد، محرک مکانیکی به معنای  کمدست

این عملاً تنها نوع ماشین است که در ، روشد. ازایناخص کلمه، از دیرباز به کار برده می

به محض به کارگیری ابزارهای  انقلاب صنعتیمانوفاکتور نیز وجود دارد.  یطول دوره

نی نهایی به کار انسای نتیجه های بسیار دورْکه از زمانهایی آغاز شد مکانیکی در عرصه

ـ ـای که نیازمند پردازش بودند مواد واقعی هایی کهدر عرصهنیازمند بود و بنابراین نه 

 مرتبطمستقیماً با دست انسان ی زنده، حافظه ونهرگز، در یادشده ــمانند ابزارهای ه

رف ص نیرویعنوان یت امر و از همان ابتدا بهکه انسان بنا به ماه هاییعرصهاند؛ نبوده

 روینیهای آلمانی اصرار داشته باشیم که استفاده از عمل نکرده است. اگر مانند احمق

است( ماشین را تشکیل  حرکتی ارادی نیروی انسانیْ یحیوانی )که به همان اندازه
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ترین ابزارهای دستی ی محرک از سادهقوهاز دهد، پس به هر حال کاربرد این شکل می

 تر است. بسیار قدیمی

 

 به سلامتی، 

 دتمنداار
 ک م
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