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 یدهکچ
 ،کاساتی  ای دور ازگواه است که سودای نیل به سعادت فردی و اجتماایی و جاععاه   تاریخ زندگی بشر

مادی و حتای  های عتشهرگرایی تا سال رعانآ. را به خود عشغول ساخته است اندیشمندانهمواره ذهن 

 سانگی را   ادباا باوده و بایاد شاده آگاار گاران       و فانذهنی بسیاری از فیلساو دغدغه در یصر کنونی، 

 ، ادبیاات  ةدر یرصا  افتاد. بسیار کارآعاد و ساودعند    ،در دنیا بهتر زیستن ةخلق کنند تا در پیشبرد اندیش

یاا  « تخیّلای  -اتوپیاای یلمای  »باا یناوان    جدیاد « اتوپیاهایی»شهرها یا  آرعان ،به عدد یلم و تکنولوژی

 به ویژه در آگار ر ادبیات نوین یربهایی از آن دکه به نمونه وجود نهادند پای به یرصه« اتوپیای عدرن»

 کناد،  ترسایم عای   طالب عمرران شهرهایی کاه   آرعان .دکرتوان اشاره عی سوری ةطالب یمران، نویسند

 هاای نیاپ پیشاینیان اسات. زعاام اتوپیاا       ینصر خیر، صلح و دانش استوار بوده و حااعی سان ت   سه بر

 دارد او ساعی  ناد.  یهابیشاتر شابیه انساان    ،در دست دانشمندان، فیلسوفان و فرزانگان بوده و ساکنان آن

 نیاروی شار  زعینای   غلبه بار  لم برقرار کرده و از توانایی آنها در جهت سا زعینی ارتباط با عوجودات فرا

ادبیات شرق، نه تنها جدید و عبتکرانه است، بلکه گاعی است  ة. این نوع از ادبیات در حوزعند شودبهره

 به ادبیات و از سوی دیگر به یلم و تکنولوژی. بخشی ایتالعثبت در جهت 

 .تخیّلی -، یلمیشهر، اتوپیای عدرن رعانآطالب یمران،  :های کلیدیواژه

                                                 
  هنویسند یالکترونیک پست :khanlarix59@yahoo.com 
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 مهمقدّ -0

  م3681از ساال   تقریباا   "Science Fiction  "  هاای یلمای  لی یا داستانتخیّ -یادبیات یلم

 ، نمود پیدا کرد؛هاها و رعانبه طور گسترده در داستانزعان با انقالب صنعتی اروپا و هم

 نخستین نویسندگان این نوعِ شناسند.عی« ستمادبیات قرن بی»از این روی آن را با ینوان 

 فرانسااوی و هرباارت جااور  ویلااز "Jules Verne "  هماننااد ژول ورن ،جدیااد ادباای

"H.G.Wells  " انگلیسی و ادگار آلن پو  "Edgar Allan Poe  "     آعریکاایی و همتایاان آنهاا

عادها باه یناوان    به هنرنمایی در این زعینه پرداختند. آنها آگااری را خلاق نمودناد کاه ب    

یاالوه بار    قارار گرفات.   قارن،  الگویی در جهت اختراع ابزار و وسایل عاورد اساتعمال  

شاهر یاا    ناوع جدیادی از آرعاان   به عدد یلم و تکنولوژی، تخیّلی،  -های یلمیداستان

  شاهرها کاه باا یناوان اتوپیاای عادرن      ظهاور نماود. ایان ناوع آرعاان     « Utopiaاتوپیاا  »

  "Modern Utopia  " غربی و به تبع آنها، نویساندگان   در آگار نویسندگان عروف شدند،ع

 .قابل عشاهده است ،به طور علموس یربی

عانند آنچه  ،با نوع کهن و آغازین خویش کاعال شهرهایی پدید آعد که  آرعان بنابراین

فارابی و دیگران آفریدند، عتفاوت و حتی عستقل و جدید بود. در جهاان   که افالطون و

 شاهر را   آرعاان  ،ه تقلیاد از ادباای اروپاایی و غربای    با  ،نیز داستان نویسان ععاصریرب 

هایی همچون عیل به خیار و نیکای،   ها با ویژگیبا اسلوبی تازه آغاز نمودند. این داستان

  هماراه اسات.   ،عرف اه و عت کای باه داناش باوعی      کااعال  ای بینی و نیل باه آیناده   خوش

تخیّلی و چه اتوپیای  -های یلمیداستان ةچه در زعین ،نیزسوری  ةنویسند ،طالب یمران

 توپیای عادرن بر آنیم که خوانندگان با ا ،است. در این عجال نوشتهآگار عتنویی را  عدرن،

بیشاتر   ،و رویکرد آن و ویژگیعدرن در آگار طالب یمران  یاتوپیا بویژه ،ربی و یربیغ

 آشنا شوند.

 تحقیق ةیشینپ -0-0

  ه یناوان یاپ عوعاوع و طارز عجاز ا     تااکنون با   «اتوپیای عدرن»، یعنی نظر عورد ةعقال

 کاه البتاه ادبیاات     اناد لیف شاده تا   ست. اعاا آگااری  عورد بحد و بررسی قرار نگرفته ا
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: همچون اندخیّلی را در خود جای دادهت -یلمی

   ، 

از طالاب یماران کاه عقاا ت و      «»از عحمّد یز ام و سلسله عجل ات 

دیگاری در   شود؛ یاالوه بار ایان، افاراد    تخیّلی در آن عنعکس عی -دستاوردهای یلمی

اناد همچاون: یوساف یز الادّین ییسای،      در این زعینه پرداختاه دنیای یرب به خلق آگار 

 فتحی غانم، صبری عوسی، إیهاب األزهری و عصطفی عحمود.

 پژوهش ةشیو -0-1

آغاز شاده و پاس از    ،و انواع آن شناسی حاعر ابتدا با بحد پیراعون اتوپیا، عفهوم عقاله

پرداختاه و  یربی آن، به آگار طالب یمران در ایان زعیناه    متایاتوپیای غربی و ه ععرفی

 ه و اهامّ تحقیاق ذکار شاد    ةدر پایاان نیاز نتیجا    دهاد. آنها را عاورد بررسای قارار عای    

   شود.یکی پس از دیگری ذکر عی ،دستاوردهای آن

 اتوپیامفهوم شناسی  -1

باه ععناای    (OU) از حرف نفی ساخته بر ،عرکب یونانی است ةیپ واژ (Utopia) اتوپیا

 ای خیااالی در اصااطالز رایاا  بااه ععنااای جزیااره .«عکااان»بااه ععنااای  (Topos)و « نااا»

شود و نیز اجرا عی ،توصیف شده که در آن سیاست و قانون و همه چیز در کمال خوبی

در فارسای   .(Utopiaواژه  : ذیال 3181، )آریاانوور  باره اینی است از توعاس عور در نام کتاب

تعبیار  « آرعاان شاهر  »و « هیچستان»، «ناکجاآباد»، «جایی که وجود ندارد»به  این کلمه را

البته دو یبارت اخیر در فارسی نیز  .«»و  « عکان»کنند و در یربی به عی

 شود.استعمال عی

 (ENAUCUNLIEU) «فای  عکاان  »یاا   «الالعکان»به ععنای  کل ی این کلمه به طور»

  «»توپیااا یعناای اعفهااوم قاادیم  ،نااای اشااتقاقیو از ایاان عع اساات

 ؛اندهای خویش ترسیم نمودهداستانگیرد که برخی از نویسندگان آن را در عی سرچشمه
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 ؛که بسیار از واقعیت باه دور اسات   ،دنهایی که رنگ و بوی خیال سرکشی را دارداستان

  «تای ساعادتمند دارد  ر و عل گسات یم جمهاوری فاعاله کاه حکاوعتی یادالت     عانند ترسا 

 .(31: 8006 )الکبسی،

 انواع اتوپیا -9

 اتوپیای ادبی -8 اتوپیای فلسفی -3 اصلی تقسیم نمود: ةتوان به دو دستاتوپیا را عی

 اتوپیای فلسفی -9-0

 اسااس  بار  ،آرعاانی در آن  ةشاود کاه اندیشا   ای اطالق عیفاعله ةیا عدین شهر به آرعان

های فلسفی و عنطقای،  فی استوار است و بدین ترتیب در پس اندیشهبرهان یقلی و فلس

نخساتین و عشاهورترین    فراهم اسات.  ،شهر زیباترین شرایط زندگی برای ساکنان آرعان

 پ.م(481-141) آرعانی را بر برهان یقلای اساتوار سااخت، افالطاون     ةعتفک ری که اندیش

 عیناه تاالیف کارد. پاس از وی     را در ایان ز « جمهاوری »و کتااب   فیلسوف یونانی باود 

 عااانی را در اگاار خااود   آر ةاندیشاا ،خاااور ایااران  حکاایم فرزانااه « ابونصاار فااارابی »

کتاب جمهوری افالطون با بحد پیراعاون   بیان کرده است. «»

و  روددیالوگ به پیش عای  ةشود، با روندی عنطقی به شیوعفهوم درست یدالت آغاز عی

 .(338-331 :8008خبّاز، ) کندای آرعانی طرز عیین، جاععهتجو برای یدالت راستدر جس

 از فارابی قرار دارد.  «»در عقابل جمهوری افالطون، 

وی سعادت را خیر عحض  .ای است کاعال  روحانیجاععه ،فارابی، بریکس ةفاعل ةعدین

 ه انسان را شناسد. آنچقتضای زعان و عکان نمیا ،داند که به لحاظ خیر بودنعی

 ، افعال زیبا است و علکاتی که عصدر این افعالند، فضایل نام دارندرساندعیبه سعادت 
 .(350-340: 3163اصیل، )

برخوردار با تری  ةشور و حرارت و یاطف از فارابی ةتوان اظهار داشت که عدینعی

عدینه با هم و با  ءفارابی بر این است که تمام اجزا زیرا رأی ؛تا جمهوری افالطون است

پایین  ةشود و دیگر این که حاکم با افراد طبقیپ نیرو به سوی خیر و سعادت شناور 

گونه که از  به هر حال این نوع از اتوپیا، همان عهربان باشد و اعور آنها را رسیدگی کند.
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آن ایجاد حکوعتی  ةارد و وظیفناعش پیداست، ریشه در فلسفه و به ویژه سیاست د

جو و بررسی روابط اجتمایی، اقتصادی و اخالقی است. با این گستر و یدالتیدالت

 پیش برد. ،سعادت کاعل و یدالت عطلق هبشری را تا قل  ةآرزو که بتواند جاعع

 اتوپیای ادبی -9-1

 لسفه استوار بود، فالسفه که بر عنطق و ف ةفاعل ةاین نوع از اتوپیا، بر خالف عدین

  شهرها آرعانهای خیالی و بر اساس رخدادها و دستاوردهایی است که در جاععه

دهند که نویسنده به ها غالبا  شهرهای آینده را تشکیل عیجریان دارد. این گونه از جاععه

کند. آنچه که بیشتر در این عدد خیال یا خواب و رؤیا و یا عاشین زعان به آنها سفر عی

های خورد، دستاوردهای یظیم یلمی، تکنولوژی و دستگاهوع اتوپیا به چشم عین

 از این روزعینی بودن عکان رخدادهای آن است.  پیشرفته و صرف نظر از زعین، فرا

به عنظور آشنایی بیشتر با اتوپیای  تعبیر نمود.« اتوپیای عدرن»توان از آن با ینوان عی

تاه به آنها افکنده و اتوپیای طالب یمران را عورد غرب و همتای یربی آن، نگاهی کو

 دهیم.بررسی قرار عی

 یادبیات غرب ةعرصاتوپیا در  -9-1-0

لای خاویش   تخیّ -که اتوپیا را عوعوع ادبیاات یلمای  است  بسیاریها عدت زعان غربی

 توعاااس عااور  ،ای کااه اندیشاامند و سیاسااتمدار انگلیساای  انااد. بااه گونااه قاارار داده

Thomas More (3416- 3515)توپیاا  ا»کتابی نوشات و آن را   مUtopia »(3538)ناعیاد.   م

  Thomas Campanellaایتالیاااایی، توعااااس کاعواااانیال  ةنویساااند .(81: 3114یاااز ام، )

را نوشاات کااه در آن  مCite du Soleii» (3881)آفتاااب شااهر »اتوپیااای  م(3586-3811)

کنناد.  ها شده و کار عییگزین بردهها جاکنند و اخترایات و دستگاهفالسفه حکوعت عی

اتوپیاای   مEtienne Cabet (3166-3658) فرانسوی، اتاین کابیاه   ةدر قرن نوزدهم نویسند

 .(81-10)همان:  را نوشتمVoyage to Ecaria» (3640 )سفر به ایکاریا »

کند که این ناوع  آنجا که در اتوپیای غرب، سخن از خیر عطلق است، کسی فکر نمی

  ،زیاارا در نگاااه نخساات ؛نااد دچااار انحطاااط و تزلاازل شااود توافاعااله عاای ةاز عدیناا
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آوریم. ولی حقیقت این است کاه  اتوپیای زعینی را رعزی از بهشت آسمانی به شمار عی

هماواره   ،از این روی .غرب همواره در بندِ بهشت زعینی بوده است و نه بهشت آسمانی

تواناد  و پیری یال  شاده و انساان عای   بیماری، عرگ  آن دردر خیال اتوپیایی است که 

و شاهوانی خاویش را   ی اعیاال عاادّ   ةعرکاب لگاام گسایخت    ،ایفارغ از هر گونه دغدغه

و جای خود را به  بندد عی برفاعله رخت  ةبنابراین وقتی ععنویات از جاعع .هدجو ن د

صاورت  باه   هاکند و انسانعی بخشد، ناگزیر جاععه نیز حالت یکنواختی پیدایات عیعادّ

ه کنناد ساعادتمندند ولای ایان گونا     در حالی که فکر عی کنندعاشین و ربات زندگی عی

ساار تکنولاوژی و یلام و    ای کاه در ساایه  فاعاله  ةورند. عدیننیست و در عرداب غوطه

 تنهااا  نااه ،کااه خااالی از ایااد ولوژی و دیاان اساات شااود، در حااالیدانااش ساایراب عاای

 هاای اعاطراب، آشافتگی،   لکه جهنمی است باا شاعله  سازد بسعادت بشر را ت عین نمی

 ی و و تااا زعااانی کااه اساایر ایاان تعل قااات عااادّ   ننگراناای، افسااردگی و تنهااایی انسااا 

 (.3188هاکسلی:  ،)ر.ک نیازهای زودگذر است، وعع به همین عنوال خواهد بود

 یادبیات عرب ةاتوپیا در عرص -9-1-1

هاا و  رسوخ پیدا کرد و باه دنباال آن رعاان    یادبیات ععاصر یرب ةدر حوزای غربی توپیا

 ،های عتنویی که داشتندپردازی وجود نهادند که با خیال ةهای یربی پای به یرصداستان

ای کاه یاا   آیناده  .یربی و یا جهانی را ترسیم نموده و باه تصاویر کشایدند    ةجاعع ةآیند

 کااه بیشااتر  آیناده و یاا تاارس و باایم. البتاه ایاان   رؤیاهاای شاایرین آن را در بار گرفتااه   

ارزش و نااچیزی  نماید تا شیرین، بشر را عسخ کرده و آنها را باه اجازاء بای   ترسناک عی

و  ف و یا ت عّلچرخند. بی آن که فرصتی برای توق آینده عی ةکند که در گردونتبدیل عی

شاود  در ایان عجاال تاالش عای     به خویش داشته باشند. هاندیشه در عورد عصیبت وارد

 اتوپیای عدرن در دنیای یرب ععرفی شود.  ةان و آگار وی در زعینطالب یمر

 تخیّلی –آثار علمی  خالق، طالب عمران -9

عه ناویس و عادرس دانشاگاه ساوری     طالب یمران نام ادیب، عحقق، نمایشناعه و فیلمنا

تحصایل از  راغات از  پاس از ف  .در طرطوس سوریه به دنیا آعاد  م3146او به سال  .است
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عدرک کارشناسی ارشد  ،یلوم ةبه هند سفر کرد و در رشت م3116وم در سال یل ةدانشکد

ریاعایات و نجاوم عوفاق باه دریافات عادرک        ةدر رشت م3164در سال . را کسب نمود

 ةدر حال حاعر باه یناوان عادرس دانشاگاه در دانشاکد      دکترای تخصصی از هند شد.

گاار پژوهشای و داساتانی    وی آعهندسی شهری دانشگاه دعشق به فعالیت عشغول است. 

 10تخیّلی و اتوپیای عدرن ت لیف کرده است که بالغ بار   -ادبیات یلمی ةبسیاری در زعین

 ، م(3160) . از آن جملاه: استعجل د 

 ... . م(8001)  :، رعان(م3161) ، م(3160)

  روائی طالب عمران -های ادبیتکنیك -9-0

های روا ی تخیّلی یربی از لحاظ تکنیپ -های یلمیها و رعانآنچه که در بیشتر داستان

 ساایه   ،دهد، تکنیپ کالسیپ غربی است کاه بار ایان ناوع ادبای جدیاد      رخ داده و عی

یزی به چشام  ها چهای عدرنیسم و پسا عدرنیسم در این داستانلذا از شیوه افکنده است

تخیّلی یربی تقلیدی است صِرف از نوع غربای خاود    -چرا که ادبیات یلمی خورد؛نمی

ز، آلدوس هاکسلی و همتایان آنها. و از نویسندگانی چون ژول ورن، هربرت جور  ویل

هاا عرزهاای عدرنیسام و    آن تخیّلی غرب و اتوپیاهای اعروزه -های یلمیاگرچه داستان

هاای آن در ادبیاات یربای هناوز باه اگباات       ردیده است، اعا نشانهپسا عدرنیسم را درنو

 نرسیده است.

تکنیاپ کالسایپ    هاای خاود از  ر تمااعی داساتان  با این وصف، طالب یمران نیز د

 هاا باه طاور یکساان از آغااز، عیاناه و انجاام برخوردارناد. وی         کند. داساتان تبعیت عی

که ویژگای  ستقیم بهره جسته و همان گونه غیر ع ةها و اتوپیاها از شیودر روایت داستان

 کند.سوم شخص استفاده عی هایاین روایت است، از فعل

در آگاار وی جایگااه   « عونولوگ»توان اظهار داشت که گفتمان تپ بُعدی یا همان عی

د کرده، داساتان را باه   ها ایجاکه در بین شخصیت« دیالوگی»چندانی ندارد و نویسنده با 

 دساتاوردهای  وافاراد در ایجااد رخادادها     ةا در این نوع از ادبیات، همزیر برد؛پیش عی

 شود. یلمی همکاری دارند و بدون گفتمان و دیالوگ، این عهم حاصل نمی
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های طالب یمران در آینده قرار دارد و حوادث در آن جریان دارند. بستر زعانی داستان

عشخص است و دیگر این که  عال کاهمچنان که ذکر شد، آغاز، عیانه و انجام داستان 

تمام عوجودات فضایی، چه آنها که جنسی از نوع بشر دارند و چه آنان که از نویی 

 کنند های طالب یمران بطور عسالمت آعیز با انسان زندگی عیدیگرند، در داستان

به ویژه اتوپیاهای  های طالب یمرانصه این که داستانخال بی آنکه عشکلی پیش آید.

یانگر نگاه عتعالی وی به جنس بشرند و در جهت دست یابی به خوشبختی و وی ب

 اند.ریزی شده شهر خیالی بشر پایه آرعان

 ر آثار طالب عمراناتوپیای مدرن د -1

 اتوپیای فرازمینی -1-0

الگویی برتر جهت هدایت به سوی سعادت و  ةشهر را ارا  اگر هدف از اتوپیا یا آرعان

زعین و  ةعطلق بدانیم، پس چرا این الگوی برتر در فضای خار  از کر نیل به خوشبختی

 بر سطح سیارات دیگر نباشد؟

این الگوی برتر یعنی اتوپیا را تا کرات و  ةای است که عحدودطالب یمران نویسنده

نظیر عوجودات فضایی، عخلوقاتی بی تماعی ویاز نظر دهد. ارات دیگر گسترش عیسیّ

ه به انسان، یلم و دانش، فضیلت و رفتار و سلوک درست و استوار و الگو هستند ک

 گوید:عی وی ةآعوزند. عحمّد یز ام دربارعی

د. البتاه ناه بار روی    رپارو شهرها( را در سر عای  )آرعان های فاعلهاو رؤیای عدینه»

ه بشار شارور باه    این که از جهن می ک برای .بلکه در فضای خار  از جهان هستی زعین

هایی است کاه هار   آشفته، انسان شاهد نابساعانی ةزیرا در این دور .آورده بگریزد وجود

 (.15: 8000)یز ام،  «دآییابد و در دام عشکالت جدیدی گرفتار عیروز شدت عی

 ،لیتخیّ-وسیع ادبیات نوپای یلمی ةطالب یمران نیز به ینوان یپ نویسنده در یرص

و باه   گریختاه هاا  نما پر از خشونت انسان روز وسعی نموده گاهی از دنیای سرد و بی

حجم وسیع ظلم و جور  ةاو با عشاهد .های دیگر پناه بردسیّارهخویش در دنیای آرعانی 

هاایی همچاون آعریکاا و    قادرت  بر روی زعین، به ویژه در خاورعیاناه و از ساوی ابار   
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بلکاه ساعی دارد باه     زناد آعیز را فریاد عای اسرا یل، نه تنها صلح و آزادی و دانش صلح

عوجود دیگری وجاود   ،های بزرگها بفهماند که اگر در کرات دیگر این کهکشانزعینی

 داشته باشد، هر آینه افکااری ساالم و عساالمت آعیاز خواهاد داشات و همچاون بشار         

 کاارده اساات تااا در عیااان آگااار  جااو و ظااالم نخواهااد بااود. طالااب یمااران سااعی کیناه 

 هااای وپیااای عاادرن نیااز بوااردازد لااذا او در داسااتان  لاای خااویش بااه ات تخیّ -یلماای

کاه در   «خاریی البَحاد یَان یَاوالم أ    » و م(3165)« خلفَ حَاجِزِ الزَّعَن» ،«کوکبُ األحالم»

 فرسایی کرده است. در این زعینه قلم، قرار دارد «الخ رو  عِن الجَحیم»داستانی  ةعجموی

 کوکب األحالم -1-1

 آورده  م3115ای بااه همااین نااام بااه سااال در عجمویااه کااه «کوکااب األحااالم»اتوپیااای 

ای باه ناام   سایّاره بار ساطح    )ابن رشاد(  فضاپیمای یربی فرود آعدن شده است، داستان

زیباا باه    ةسیّاردر حال گشت و گذار در این  ،نفرند چهارفضانوردان که  است. )المارد(

 شانوند کاه آنهاا را    یصدای آهنگین و دلربایی را عا  ،رسند و در اطراف آنیپ دکل عی

 .شاود ساطع عای  ،خوانندهای زیبایی که آواز عیاز شکوفه ا. این صدخواندعیبا ناعشان 

 باه حالات   را برای آزعایشاگاه بچیناد، ناگهاان     گلیکند سعی عییکی از آنها زعانی که 

زیرا او قوانین عربوط باه یادم دخالات در اعاور سایارات       ؛افتدهوش روی زعین عیبی

 خیالی داستان ةسیّار هایتقریبا  تمام نشانه. را ریایت نکرده و عحترم ندانسته استدیگر 

اساسای نهفتاه اسات کاه بایاد       ةزعین عطابقت دارد و تنها اختالف آن در دو نکت ةبا کر

ناد و  او شاکوفه  به شکل گال  سیّارهه عوجودات این عورد توجّه قرار داد. نخست این ک

اسات.   سیّارهو صلح فراگیر در سطح این  عحبّت ،دیگر این که آنچه عورد اهمّیت است

 هااا، الفبااای هااا و عیکااروبکاان ساااختن بیماااریو ریشااه عحبّااتصاالح و دوسااتی و 

 .(3110)ر.ک: یمران،  است )المارد(ة فاعل ةعدین

 خلفَ حاجِز الزَّمن -1-9

ای که کاعال  شبیه سیّارهفضاپیمایی زعینی بر روی  م(3165) «خلفَ حاجِز الزَّعن»در رعان 

ی تمادّن . ال  شبیه انسانندبرند، کاعآید. عوجوداتی که در آن به سر عیزعین است فرود عی
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کااعال    تمادّن لبته یپ وجود دارد، در هر جای آن قابل رؤیت است و ا سیّارهکه در این 

و  عحبّات ای جدید بر اساس ععهجاو پس از نابود ساختن گروهی شرور،  پیشرفته است

عارگ   ،در ایان شاهر   .ه اسات کار و کوشش و در راستای تخصص فردی به وجود آعد

 کناد و جنابش دارد،   اند. تاا زعاانی کاه عوجاودی کاار عای      وجود ندارد و همه جاودانه

عیرد. بنیان خانواده در این شهر بر اساس ازدوا  بناا شاده اسات و پاس از ازدوا      نمی

 (.3165 ر.ک: یمران،) دختر به دنیا بیاورنداز دو فرزند، یکی پسر و دیگری نباید بیش 

 البَحث عَن عَوالم أخرَی -1-9

 تانی باه هماین ناام    ای داسا کاه در عامن عجمویاه    «البَحد یَن یَوالِم أ خاریی »داستان 

« کاارون »ای باه ناام   سایّاره زعین و بار روی   ةاتوپیایی است که خار  از کر آعده است،

 «قنطاورس  -آلفاا » فضاپیمایی از زعین به سوی ساتاره  عیالدی 8010ان دارد. در سال جری

شاود. البتاه باه    شمسی به زعین است، فرستاده عای  ةترین ستارگان عجمویکه از نزدیپ

 کاه رهباری و هادایت را     «ادأیّا »هاای عختلاف: دکتار    همراه شش فضانورد با تخصص

پزشاپ گاروه،    «نادیاا »ععاون دکتار ایااد،    «اعیس»تر است. به یهده دارد و از همه عسن

 عهنادس عوتورهاای اتوعاتیاپ    «خالاد »دان و جغرافی «أحمد»عهندس ارتباطات،  «دیما»

ناگهاان   .آیاد انگیز در فضا به حرکات درعای  فضاپیما با سریتی هیجان .(1: 8001)یمران، 

 را باا ناام   گویناد و آنهاا   آعاد عای   شانوند کاه باه آنهاا خاوش     را عی یعوجودات صدای

برادران یاقل عا خوش آعدید، قصد کجا » :پرسندند و از عسیر حرکت آنها عیزنصدا عی

 (.31)همان:  «را دارید ای ساعی؟

ر یس آنها که شخص کاعال  صلح دوست و یاقلی است )سیروس( نام دارد. آنها از 

آبی  سیّارهام خورشیدند. جالب اینجاست که زعین را با ن تابعدهمین « کارون» سیّاره

. اجداد شودعی دیده آبی رنگ به، تلسکوپ لنز از زیرا ؛شناسندعی «الکوکب األیزرق»

 های زحل زندگی یکی از تابع« سیرا» سیّاره روی براین عوجودات پیش از کارون 

برخورد شهاب سنگی به آن، قسمت ایظم ساکنان آن از بین  سببکردند ولی به عی

ی که آنها بر روی تمدّنسفر کردند و آنجا ساکن شدند.  کارون ةیّارسرفتند و بقیه به 
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سیرا  سیّارههمچنان که پیش از آن در  ،ی بر اساس اخالق بودهتمدّناند، کارون داشته

اند بلکه هر عنطقه اینچنین بوده است. آنها حکوعتی عستقل به ععنای واقعی کلمه نداشته

 شد. قانونی که از زعان سیرا اداره عی« سیروس»د شخص یاقل و دانایی عانن ةبه وسیل

راه پیشرفت و شکوفایی استوار و همکاری در  عحبّتدر آن حاکم است، بر اساس 

کانون خانواده نیز به شکلی طبیعی  .داردند ساکنان وجو عیانو اختالفی در  کینه و است

ها و در عدرسه توانندعیفرزند داشته باشد که  تواند تا سهکند و هر زوجی عیسیر عی

 د.شون یلم حصیلو تحقیقاتی عشغول ت عراکز پژوهشی

آنها طای ایان   داری برخورد نموده است،  دنباله ةکارون نیز با ستار ةسیّاراز آنجا که 

دهناد. آن   انتقاال عای   دیگاری  ةسایّار هاای کاارون را باه     سفر سیصد عوجود از بازعانده

قنطاورس، آن را   -هفاتم از تواباع آلفاا    ةسایّار ح عوجودات پس از فرود آعادن در ساط  

 باه اعیاد آن کاه     .اسات  )األعال( زباان یربای باه ععناای اعیاد       درناعند کاه   عی )یوهام(

 نتظارشاان باشاد. طای ایان سافر      در ا سایّاره اق روی ایان  ای خل ا  ی جدید و آیندهتمدّن

 ه یناوان تاابع   را با  اوکناد و اهاالی کاارون     ین تسالیم عای  اد جان به جاان آفار  یّأدکتر 

هاای   سازند تا همواره به یاد نیکی رها عی  سیّارههفتم در تابوت گذاشته و در عدار  ةسیّار

 قنطاورس، کاه البتاه     -چهارم از تواباع آلفاا   سیّارهها به  پس از رسیدن زعینی وی باشند.

های سیروس صورت گرفات، آن را کااعال  شابیه زعاین و پار از      ییبا ارشادات و راهنما

ی جدید، به دور از هرگونه کینه و تمدّنهای سرسبز و بهترین عکان جهت تشکیل  جنگل

 در نتیجاه سااعی و دیماا باا یکادیگر       یابناد.  ، عای عحبّات نفرت و بار اسااس یشاق و    

چهارم جشن گرفته  ةسیّارازدوا  کرده و به ینوان اولین زو  خوشبخت بشری بر روی 

 لاین خاناه   کنناد و بادین ترتیاب او    شرکت عای  و تمام عوجودات یاقل یوهام نیز در آن

  تمادّن ای باشاد بار یاپ     عاه شاود تاا عقدّ   قنطورس ساخته عی -بر روی تابع چهارم آلفا

 .(8001: یمران، )ر.ک یظیم بشری

 اتوپیای زمینی -1-1

خویش را تغییر داده و دیگر در سطح  ةفاعل ةاعا گاهی اوقات طالب یمران عکان عدین



 0941، بهار و تابستان  0، سال 0ادب عربی، شمارة / 00

 

زعین را جایگاه عناسبی جهت ت سیس  ةسیّار شهر آرعانی نیست بلکه دنبال ارات بهسیّ

 و  «» هایداند و به همین عنظور داستان این آرعانشهر عی

 .آید نویسد که در ذیل عی را عی «»

1-1-0-  

ای به همین نام آعده اسات، حکایات    که در عجمویه «»داستان 

  ةلیا اوّ ةاناد. اندیشا   شهری است که ایراب در دل صاحرای بازرگ یربای سااخته     آرعان

در آنجا یکای از دانشامندان    ،شودعیشاپ در آعریکا آغاز   از یپ کافیاین طرز یظیم 

 ، در آن لحظاه فکاری باه ذهانش     آیناد عای هام   یرب باه هماراه گاروه دیگاری گارد     

چارا باه جاای    »گوید:  او عی .سازد کند که دیگران را از خواب غفلت بیدار عی خطور عی

یربای   تمادّن حد نشویم و های بیگانه سهیم باشیم، با یکدیگر عت  تمدّنآن که در ساخت 

: ولی چگوناه؟  دهدعیجدیدی را با افکار خویش تشکیل ندهیم؟ یکی از دوستان پاسخ 

اختالف در عناطق آنهاا بسایار زیااد اسات؟      در حالی که کشورهای یربی تجزیه شده و

کنایم تاا    صاحرا بناا عای    ی را زیر عنطقهتمدّن: گویدعیو  کندعیای  خندهدانشمند یرب 

 (.386-381: 3118)یمران،  «سازیم، ویران نکند کسی عا را کشف نکند و آنچه را که عی

 و  ی بااس یظاایم اساات کااه در خاادعت یلاام و صاالح  تماادّن دارای ،شااهر ایاان آرعااان

، حکایات  ورزی.   دوستی است نه گروتی در کار است و نه دشمنی و کیناه 

یربای عتصاور شاده     یب یمران در بااطن زعاین و در صاحرا   آرعان شهری است که طال

 شااود عظهاار کاعاال  اساات. ایاان شااهر کااه از سااوی دانشاامندان و بزرگااان هاادایت عاای 

سعی دارد دست بیگانگاان باه ویاژه     او .ربییی کاعال  تمدّنته الب ،پیشرفته است تمدّنیپ 

تا به فضال یلام    خواند عی فراکوتاه کند و عغزها را  هابیرها را از دخالت در اعور  غربی

 .(3118)ر.ک: یمران،  جدید یربی را فراهم آورند تمدّنو دانش خود اسباب پیشرفت یپ 

بشری نیست  ةدغدغجای ندارد و گروت اندوزی  توزی و کینه دشمنی تمدّندر این 

و داناش در جاای جاای فضاای      عحبّات یلم و دانش و انتشاار   ةبلکه پیشرفت در زعین

 یظیم یربی است. تمدّناین  ةهای دیگر تنها دغدغ ارات و ستارهخار  از زعین و در سیّ

ساازی    هاا و گاروت انادوزی و ذخیاره      درست است که وی در پی ظلم و ستم زعینای 
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زعاین و   ةخاویش را بیارون از کار    ةهاای فاعال   پایگاه عدینه ،های کشتار جمعی اسلحه

نیز در سطح زعین  «»کند ولی داستان  ارات دیگر ععرفی عیسیّ

های آنها به  دهد بلکه باز هم نویسنده از دست دشمنان و کینه توزان و جاسوس رخ نمی

باب آسایش نسل جدیادی را فاراهم آورد   برد تا بدینوسیله بتواند اس ایماق زعین پناه عی

 .خویش قرار خواهند داد ةلوح را سرو صلح  عحبّتکه شعار دانش و 

 نبع السّحاب -1-1-1

رؤیاها  ،عخوفی که در انتظار اوست ةدر برابر شرایط سخت زندگی کنونی بشر و آیند

تهدید به  آیند تا تمام خطرهایی را که جنس بشر را عی در ایماق وجودش به پرواز در

که  شهرهایی رؤیاهایی همچون آرعان .کند، اصالز نموده و از بین ببرند نابودی عی

ای در  شوند که نه کینه های خیرخواهانه و انسانی حکمرانی عی توسط افرادی با گرایش

آن راه دارد و نه دشمنی و جنایت. خیر و نیکی تنها قانونی است که در این شهرها 

 .(11: 3114ان، )یمر کند حکوعت عی

 «نباع السّاحاب  »توپیاای  ای است کاه نویسانده بارای ا    ای از عقدّعه ها، قطعه این یبارت

 بسایار بلنااد   یاای اساات کاه بار فااراز قل اه    فاعاله  ةعدینا  «نباع السّااحاب » نوشاته اسات.  

 از هار طارف آن را    پ کشایده اسات کاه ابرهاا    این قل ه تا بدانجا سر باه فلا   .افراشته شده

اند. دسترسای باه ایان شاهر بسایار       ناعیده نبع السّحابو از این روی آن را  تهاحاطه ساخ

های عارگ   گیرد تا از گذرگاه تصمیم عی )أعجد(د است ولی سخت و پر از عشکالت عتعدّ

هاا او رؤیاهاا و    شهر نهفته است، یبور کند. در این گذرگاه که در راه رسیدن به این آرعان

اسات. باا    )لیلای( او یاشق دخترکی به ناام   .گذارد ت سر عیهای خود را پش دازیپر خیال

پاذیرد کاه عطلاوب خاویش را فادای       که راه پر از خطار اسات ولای او هرگاز نمای      این

   .رود شهر عی خرد و به سوی آرعان هایش سازد لذا تمام عصا ب راه را به جان عی ترس

 ،به عحض داخل شدنرسد،  رود تا به شهر عی توجه به این اعور به پیش عی  بی او

هایش سرازیر  کند که عهربانی از چشم زیبا و بش اش را عشاهده عی ةزنی با چهر پیر

از اعجد استقبال کرده و به  اند،ریش سفید ایستادهش دو ردیف پیرزن که در اطراف .است
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زیرا  ؛کند ای پاک ععرفی عی گوید و او را جوانی پیروز و دارای یاطفه آعد عی او خوش

در این شهر هیچ نوع پولی  های عرگ را به سالعت یبور کند. نسته است گذرگاهتوا

کند و هر کس هر  اشخاص است که نام آنها را عشخص عی ةبلکه این حرف ،روا  ندارد

آورد. روابط  آنچه را که نیاز دارد از خوراک گرفته تا پوشاک در آنجا به دست عی

آنها یکدیگر را  .و همکاری استوار است تعحبّاجتمایی عردم نیز بر اساس صداقت و 

کنند و فرزندان خویش را بی هیچ  گویند. ازدوا  عی دوست دارند و هرگز دروغ نمی

م و استوار بسیار آنها به روابط زناشویی و بنیان خانوادگی عحک ،کنند عشکلی تربیت عی

 دهند. اهمیت عی

کند و او  دیدار عی )آفتار(م طی این دیدار، اعجد با یکی از عوجودات فضایی به نا

که در  گوید و این سخن عی )شفق(خویش یعنی  ةسیّارنیز از نیپ اندیش بودن اهالی 

 عتقابل است. عحبّتتوزی وجود ندارد و هر چه هست همکاری و  گونه کینهآنجا هیچ

 آنها است ةاند وظیف ها که گرفتار گروهی اندک و عستبد شده نجات دادن انسانهمچنین 

 تر زون هر چه سریعوا ةای و سوراخ  ی هسته ةو باید که عشکالتی همچون اسلح

شوند و فضاپیماهایی را  زعین بیدار عی ةروزی عردم در کرنتیجه این که  حل شود.

سازند که هوا و  اند و عوادی را رها عی کنند که در اطراف آسمان پراکنده عشاهده عی

 ةاسلح ةفتیل و های جنگی را عتوقف ازد و کارخانهس یهای عسموم و آلوده را پاک ع آب

کند. آنها عوجوداتی خیرخواه و لطیفند که  زون را ترعیم عیوا ة یو ای را خاعوش  هسته

 .(3114)ر.ک: یمران،  کارند ها عی را در جان عحبّت بذر چرخند و در دنیا عی

سوی طالب یمران آنچه که  شهرهای ارا ه شده از یا آرعان که در اتوپیا شدعشاهده 

آید  های فاعله است، به چشم عی بیش از هر اعر دیگری که جزء رسم و رسوم عدینه

زعین  های کشتار جمعی و یموعیت یافتن صلح و دوستی در سراسر کره نابودی سالز

های خویش به این اعر  ها و داستان ها است. او حتی در دیگر رعان و حتی دیگر کهکشان

تقریبا  آن  و صلح نهاده است و عحبّتخیر،  ةرزیده و بنای نویسندگی را بر پایاهتمام و

ها و  ناراستی سببنویسنده به  خلق چنین آگاری ایالم نموده است.را هدف اصلی از 

ها جاری است، دا ما   درتها و کشتارهایی که در دنیا از سوی ابر ق ها و ستم کژروی
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ای است تا از آنچه  به دنبال بهانه دست کماست یا  ر و فرار از این جاععهتفک  عشغول

ی جز لذا راه حل  .گذرد کمی غافل شده و به یبارت دیگر بیاساید که در دنیای بیرون عی

 یابد.  فاعله نمی ةخلق عدین

 نتیجه -8

اعروزی هرچند  تمدّنشهر ع اتوپیای عدرن یا آرعان ،یات یربعالحظه شد که در ادبیّ

 است در فضایی کاعال  توانستهاعّا ، از نوع غربی خویش کسب کردها اصالت خویش ر

لکه گاعی است عثبت در جهت ایتال بخشی بتر اجرا شود. شرقی و با رنگ و بویی تازه

ه اتوپیای عدرن ساخته و هم ک قدر هربه ادبیات و از سوی دیگر به یلم و تکنولوژی. 

قابل ویی یربی یا به طور کلی شرقی، الگ ةغربی باشد، ارا  ةذهن نویسند ةپرداخت

 به تبع آن فکر غربی است و ةخرو  از سیطر ةسین است. چرا که خود نشان دهندتح

، در این بنابرایند. نشوآشنا شده و تربیت عینسل آینده با آگار ادبای سرزعین خویش 

ورد زیر در چند عدر آگار طالب یمران را بررسی اتوپیای عدرن  ةتوان نتیجعجال عی

 ر نمود:ذک

 اتوپیا در نزد طالب یمران بر سه ینصر خیر، صلح و دانش تکیه دارد.  -3

بیشتر اتوپیاها سعی دارند تا در ساختار آداب و رسوم اجتمایی که ریشه در جاععه  -8

اعا  د.کرده و آن را کاعال  از بین ببرنآن پایبندند، تغییراتی ایجاد  هها ب دارند و انسان

 است ارزش فراوانی قا ل ،دو طرفه عحبّتو یمران برای یواطف ناب بشری طالب 

 .و تماعی آگار خویش بر این اصل عقدس پایبند است «نبع السحاب»چنان که در 

کاه در اتوپیاای    رخت بر بسته است کماا ایان    پول نقد از تجارت ،شهرها آرعاندر  -1

 یحتاا  خاود را از عیادانی بازرگ     طالاب یماران افاراد شاهر تمااعی عا      «حابالسّ نبع»

 .کنند بی آن که پولی پرداخت کنند فراهم عی

بارزی  شکلهای دیگر طالب یمران به  رعانشهرها و  اید ولوژی و دین در آرعان -4

عورد اشاره قرار نگرفته است ولی نگرش وی به اعور خیر و صلح و دوستی ناگزیر 

ی هستند که تنها از یپ انسان خداشناس اعور هازیرا این .ریشه در اید ولوژی وی دارد
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این خداوند است که وجودش خیر عطلق است و بندگانش نظر به او  وگیرند  نش ت عی

 دارند. عی دارند و در راه تحقق اهداف نیپ خداوند کریم گام بر

هرگز  ،های غربی آنخالف نمونه ، بردهد شهرهایی که طالب یمران ارا ه عی آرعان -5

 .شوند و زوال نمی انحطاط دچار

شهرها یا اهل دانش و ععرفت، یا فیلسوف و یاا حکایم و فرزاناه    بیشتر حاکمان آرعان -8

 .دا به دست سیاستمداران بسوارشهر خود ر ، آرعانهآید که نویسند د و کمتر پیش عیهستن

در  ها شبیه است جز شکل عوجودات در آگار آرعانی طالب یمران بسیار به انسان -1

 .هستند ها ها و شکوفه عوجودات به شکل گلکه  )کوکب األحالم(داستان 

ای برای عوجودات فضایی  احترام ویژه ،شهرهای طالب یمران ها و آرعان داستان -6

  .کند قا ل است. وی آنها را عوجوداتی خیرخواه ععرفی عی

لی است ولی تخیّ –دهد گرچه با آب و رنگ یلمی هایی که یمران ارا ه عی داستان -1

  .کند تا عوعوع و عحتوای آن برای همگان، حتی کودکان قابل فهم باشد وی سعی عی

توان در تربیت نسل جدیاد و آیناده    شهرها را عی ترین ویژگی این گونه آرعانعهم -30

 .شاوند  نسل اینترنت و فضاا تلقای عای    دانست. از آنجایی که نسل آینده و حتی کنونی،

هی در ای خیرخواهاناه دارناد، نقاش بسایار قابال تاوجّ       عایه ها که درون ستانگونه دااین

تواناد آنهاا را در تشاخیص     گرا عای های آرعان و داستان تربیت کودکان و نوجوانان دارد

 یاری دهد. ،بیش از پیش خیر از شر 

ی عواجهه با شر  از خصوصیاتی است که شاید بتوان اذیان نمود که فقاط در اتوپیاا   -33

 عاردم دشمنانی که بیشتر از جنس بشرند و به عارر جاععاه و    .طالب یمران وجود دارد

 کنناد. لاذا طالاب یماران نیاز از عوجاودات فضاایی یااری جساته و آنهاا را            یمل عای 

نهفته است این است که آن ساکون و   هالهاصلی که در پس این جم ةسازد. نکت نابود عی

زیرا  ؛ه دارد در آگار آرعانی طالب یمران وجود نداردیکنواختی که بر دیگر اتوپیاها سلط

 عااعفی بااس باازرگ در ترساایم  ةنقطاا ،هااای دراعاای در یااپ داسااتان فقاادان درگیااری

ه اسات و نا   شهری که درگیر خیر و شار   آرعان ،از نظر طالب یمران .فاعله است ةعدین

 زندگی بیشتری برخوردار است. و سر پویاییخیر عطلق از 
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