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چکیده
تاریخ زندگی بشر گواه است که سودای نیل به سعادت فردی و اجتماایی و جاععاهای دور از کاساتی،
همواره ذهن اندیشمندان را به خود عشغول ساخته است .آرعان شهرگرایی تا سالهای عتمادی و حتای
در یصر کنونی ،دغدغه ذهنی بسیاری از فیلساوفان و ادباا باوده و بایاد شاده آگاار گاران سانگی را
خلق کنند تا در پیشبرد اندیشة بهتر زیستن در دنیا ،بسیار کارآعاد و ساودعند افتاد .در یرصاة ادبیاات،
به عدد یلم و تکنولوژی ،آرعان شهرها یا «اتوپیاهایی» جدیاد باا یناوان «اتوپیاای یلمای -تخیّلای» یاا
«اتوپیای عدرن» پای به یرصه وجود نهادند که به نمونههایی از آن در ادبیات نوین یرب به ویژه در آگار
طالب یمران ،نویسندة سوری عیتوان اشاره کرد .آرعان شهرهایی کاه طالب عمرران ترسایم عایکناد،
بر سه ینصر خیر ،صلح و دانش استوار بوده و حااعی سانتهاای نیاپ پیشاینیان اسات .زعاام اتوپیاا
در دست دانشمندان ،فیلسوفان و فرزانگان بوده و ساکنان آن ،بیشاتر شابیه انساانهایناد .او ساعی دارد
با عوجودات فرا زعینی ارتباط سالم برقرار کرده و از توانایی آنها در جهت غلبه بار نیاروی شار زعینای
بهرهعند شود .این نوع از ادبیات در حوزة ادبیات شرق ،نه تنها جدید و عبتکرانه است ،بلکه گاعی است
عثبت در جهت ایتال بخشی به ادبیات و از سوی دیگر به یلم و تکنولوژی.
واژههای کلیدی :طالب یمران ،آرعان شهر ،اتوپیای عدرن ،یلمی -تخیّلی.
 پست الکترونیکی نویسندهkhanlarix59@yahoo.com :
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 -0مقدّمه
ادبیات یلمی -تخیّلی یا داستانهاای یلمای " " Science Fictionتقریباا از ساال 3681م

و همزعان با انقالب صنعتی اروپا به طور گسترده در داستانها و رعانها ،نمود پیدا کرد؛
از این روی آن را با ینوان «ادبیات قرن بیستم» عیشناسند .نخستین نویسندگان این نوعِ
ادباای جدیااد ،هماننااد ژول ورن " " Jules Verneفرانسااوی و هرباارت جااور ویلااز
" " H.G.Wellsانگلیسی و ادگار آلن پو " " Edgar Allan Poeآعریکاایی و همتایاان آنهاا
به هنرنمایی در این زعینه پرداختند .آنها آگااری را خلاق نمودناد کاه بعادها باه یناوان
الگویی در جهت اختراع ابزار و وسایل عاورد اساتعمال قارن ،قارار گرفات .یاالوه بار
داستانهای یلمی -تخیّلی ،به عدد یلم و تکنولوژی ،ناوع جدیادی از آرعاان شاهر یاا
«اتوپیاا  »Utopiaظهاور نماود .ایان ناوع آرعاانشاهرها کاه باا یناوان اتوپیاای عادرن
" " Modern Utopiaععروف شدند ،در آگار نویسندگان غربی و به تبع آنها ،نویساندگان
یربی به طور علموس ،قابل عشاهده است.
بنابراین آرعان شهرهایی پدید آعد که کاعال با نوع کهن و آغازین خویش ،عانند آنچه
که افالطون و فارابی و دیگران آفریدند ،عتفاوت و حتی عستقل و جدید بود .در جهاان
یرب نیز داستان نویسان ععاصر ،باه تقلیاد از ادباای اروپاایی و غربای ،آرعاان شاهر را
با اسلوبی تازه آغاز نمودند .این داستانها با ویژگیهایی همچون عیل به خیار و نیکای،
خوش بینی و نیل باه آینادهای کااعال عرفاه و عتکای باه داناش باوعی ،هماراه اسات.
طالب یمران ،نویسندة سوری نیز ،چه در زعینة داستانهای یلمی -تخیّلی و چه اتوپیای
عدرن ،آگار عتنویی را نوشته است .در این عجال ،بر آنیم که خوانندگان با اتوپیای عادرن
غربی و یربی ،بویژه اتوپیای عدرن در آگار طالب یمران و ویژگی و رویکرد آن ،بیشاتر
آشنا شوند.
 -0-0پیشینة تحقیق
عقالة عورد نظر ،یعنی «اتوپیای عدرن» تااکنون باه یناوان یاپ عوعاوع و طارز عجازا
عورد بحد و بررسی قرار نگرفته است .اعاا آگااری تا لیف شادهاناد کاه البتاه ادبیاات
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یلمی -تخیّلی را در خود جای دادهاند همچون:
،
از عحمّد یزام و سلسله عجلات «

» از طالاب یماران کاه عقاا ت و

دستاوردهای یلمی -تخیّلی در آن عنعکس عیشود؛ یاالوه بار ایان ،افاراد دیگاری در
دنیای یرب به خلق آگار در این زعینه پرداختاهاناد همچاون :یوساف یزالادّین ییسای،
فتحی غانم ،صبری عوسی ،إیهاب األزهری و عصطفی عحمود.
 -1-0شیوة پژوهش
عقاله حاعر ابتدا با بحد پیراعون اتوپیا ،عفهوم شناسی و انواع آن ،آغاز شاده و پاس از
ععرفی اتوپیای غربی و همتای یربی آن ،به آگار طالب یمران در ایان زعیناه پرداختاه و
آنها را عاورد بررسای قارار عایدهاد .در پایاان نیاز نتیجاة تحقیاق ذکار شاده و اهامّ
دستاوردهای آن ،یکی پس از دیگری ذکر عیشود.
 -1مفهوم شناسی اتوپیا
اتوپیا ( )Utopiaیپ واژة عرکب یونانی است ،بر ساخته از حرف نفی ( )OUباه ععناای
«نااا» و ( )Toposبااه ععنااای «عکااان» .در اصااطالز رایا بااه ععنااای جزیاارهای خیااالی
توصیف شده که در آن سیاست و قانون و همه چیز در کمال خوبی ،اجرا عیشود و نیز
نام کتابی است از توعاس عور در این باره (آریاانوور :3181 ،ذیال واژه  .)Utopiaدر فارسای
این کلمه را به «جایی که وجود ندارد»« ،ناکجاآباد»« ،هیچستان» و «آرعاان شاهر» تعبیار
عیکنند و در یربی به « عکان» و «

» .البته دو یبارت اخیر در فارسی نیز

استعمال عیشود.
«این کلمه به طور کلی به ععنای «الالعکان» یاا «فای عکاان» ()ENAUCUNLIEU

اساات و از ایاان ععنااای اشااتقاقی ،عفهااوم قاادیم اتوپیااا یعناای «

»

سرچشمه عیگیرد که برخی از نویسندگان آن را در داستانهای خویش ترسیم نمودهاند؛
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داستانهایی که رنگ و بوی خیال سرکشی را دارند ،که بسیار از واقعیت باه دور اسات؛
عانند ترسایم جمهاوری فاعاله کاه حکاوعتی یادالتگساتر و علتای ساعادتمند دارد»
(الکبسی.)31 :8006 ،

 -9انواع اتوپیا
اتوپیا را عیتوان به دو دستة اصلی تقسیم نمود -3 :اتوپیای فلسفی  -8اتوپیای ادبی
 -0-9اتوپیای فلسفی
به آرعان شهر یا عدینة فاعلهای اطالق عیشاود کاه اندیشاة آرعاانی در آن ،بار اسااس
برهان یقلی و فلسفی استوار است و بدین ترتیب در پس اندیشههای فلسفی و عنطقای،
زیباترین شرایط زندگی برای ساکنان آرعان شهر ،فراهم اسات .نخساتین و عشاهورترین
عتفکری که اندیشة آرعانی را بر برهان یقلای اساتوار سااخت ،افالطاون (481-141پ.م)

فیلسوف یونانی باود و کتااب «جمهاوری» را در ایان زعیناه تاالیف کارد .پاس از وی
«ابونصاار فااارابی» حکاایم فرزانااه خاااور ایااران ،اندیشااة آرعااانی را در اگاار خااود
» بیان کرده است .کتاب جمهوری افالطون با بحد پیراعاون

«

عفهوم درست یدالت آغاز عیشود ،با روندی عنطقی به شیوة دیالوگ به پیش عایرود و
در جستجو برای یدالت راستین ،جاععهای آرعانی طرز عیکند (خبّاز.)338-331 :8008 ،

در عقابل جمهوری افالطون« ،

» از فارابی قرار دارد.

عدینة فاعلة فارابی ،بریکس ،جاععهای است کاعال روحانی .وی سعادت را خیر عحض
عیداند که به لحاظ خیر بودن ،اقتضای زعان و عکان نمیشناسد .آنچه انسان را
به سعادت عیرساند  ،افعال زیبا است و علکاتی که عصدر این افعالند ،فضایل نام دارند
(اصیل.)350-340 :3163 ،

عیتوان اظهار داشت که عدینة فارابی از شور و حرارت و یاطفة با تری برخوردار
است تا جمهوری افالطون؛ زیرا رأی فارابی بر این است که تمام اجزاء عدینه با هم و با
یپ نیرو به سوی خیر و سعادت شناور شود و دیگر این که حاکم با افراد طبقة پایین
عهربان باشد و اعور آنها را رسیدگی کند .به هر حال این نوع از اتوپیا ،همان گونه که از
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ناعش پیداست ،ریشه در فلسفه و به ویژه سیاست دارد و وظیفة آن ایجاد حکوعتی
یدالتگستر و یدالت جو و بررسی روابط اجتمایی ،اقتصادی و اخالقی است .با این
آرزو که بتواند جاععة بشری را تا قله سعادت کاعل و یدالت عطلق ،پیش برد.
 -1-9اتوپیای ادبی
این نوع از اتوپیا ،بر خالف عدینة فاعلة فالسفه که بر عنطق و فلسفه استوار بود،
بر اساس رخدادها و دستاوردهایی است که در جاععههای خیالی و آرعان شهرها
جریان دارد .این گونه از جاععهها غالبا شهرهای آینده را تشکیل عیدهند که نویسنده به
عدد خیال یا خواب و رؤیا و یا عاشین زعان به آنها سفر عیکند .آنچه که بیشتر در این
نوع اتوپیا به چشم عیخورد ،دستاوردهای یظیم یلمی ،تکنولوژی و دستگاههای
پیشرفته و صرف نظر از زعین ،فرا زعینی بودن عکان رخدادهای آن است .از این رو
عیتوان از آن با ینوان «اتوپیای عدرن» تعبیر نمود .به عنظور آشنایی بیشتر با اتوپیای
غرب و همتای یربی آن ،نگاهی کوتاه به آنها افکنده و اتوپیای طالب یمران را عورد
بررسی قرار عیدهیم.
 -0-1-9اتوپیا در عرصة ادبیات غربی
غربیها عدت زعان بسیاری است که اتوپیا را عوعوع ادبیاات یلمای -تخیّلای خاویش
قاارار دادهانااد .بااه گونااهای کااه اندیشاامند و سیاسااتمدار انگلیساای ،توعاااس عااور
3515 -3416( Thomas Moreم) کتابی نوشات و آن را «اتوپیاا 3538( »Utopiaم) ناعیاد.
(یااازام .)81 :3114 ،نویساااندة ایتالیاااایی ،توعااااس کاعواااانیال Thomas Campanella

(3811-3586م) اتوپیااای «شااهر آفتاااب 3881( »Cite du Soleiiم) را نوشاات کااه در آن
فالسفه حکوعت عیکنند و اخترایات و دستگاهها جایگزین بردهها شده و کار عیکنناد.
در قرن نوزدهم نویسندة فرانسوی ،اتاین کابیاه 3658-3166( Etienne Cabetم) اتوپیاای
«سفر به ایکاریا 3640( »Voyage to Ecariaم) را نوشت (همان.)81-10 :

آنجا که در اتوپیای غرب ،سخن از خیر عطلق است ،کسی فکر نمیکند که این ناوع
از عدین اة فاعااله عاایتوانااد دچااار انحطاااط و تزلاازل شااود؛ زیاارا در نگاااه نخساات،
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اتوپیای زعینی را رعزی از بهشت آسمانی به شمار عیآوریم .ولی حقیقت این است کاه
غرب همواره در بندِ بهشت زعینی بوده است و نه بهشت آسمانی .از این روی ،هماواره
در خیال اتوپیایی است که در آن بیماری ،عرگ و پیری یال شاده و انساان عایتواناد
فارغ از هر گونه دغدغهای ،عرکاب لگاام گسایختة اعیاال عاادّی و شاهوانی خاویش را
جو ن دهد .بنابراین وقتی ععنویات از جاععة فاعله رخت بر عیبندد و جای خود را به
عادّیات عیبخشد ،ناگزیر جاععه نیز حالت یکنواختی پیدا عیکند و انسانها باه صاورت
عاشین و ربات زندگی عیکنند در حالی که فکر عیکنناد ساعادتمندند ولای ایان گوناه
نیست و در عرداب غوطهورند .عدینة فاعالهای کاه در ساایهساار تکنولاوژی و یلام و
دانااش ساایراب عاایشااود ،در حااالی کااه خااالی از ایااد ولوژی و دیاان اساات ،نااه تنهااا
سعادت بشر را ت عین نمیسازد بلکه جهنمی است باا شاعلههاای اعاطراب ،آشافتگی،
نگراناای ،افسااردگی و تنهااایی انسااان و تااا زعااانی کااه اساایر ایاان تعلقااات عااادّی و
نیازهای زودگذر است ،وعع به همین عنوال خواهد بود (ر.ک ،هاکسلی.)3188 :

 -1-1-9اتوپیا در عرصة ادبیات عربی
اتوپیای غربی در حوزة ادبیات ععاصر یربی رسوخ پیدا کرد و باه دنباال آن رعاانهاا و
داستانهای یربی پای به یرصة وجود نهادند که با خیال پردازیهای عتنویی که داشتند،
آیندة جاععة یربی و یا جهانی را ترسیم نموده و باه تصاویر کشایدند .آینادهای کاه یاا
رؤیاهاای شاایرین آن را در بار گرفتااه و یاا تاارس و باایم .البتاه ایاان آیناده کااه بیشااتر
ترسناک عینماید تا شیرین ،بشر را عسخ کرده و آنها را باه اجازاء بایارزش و نااچیزی
تبدیل عیکند که در گردونة آینده عیچرخند .بی آن که فرصتی برای توقف و یا ت عّل و
اندیشه در عورد عصیبت وارده به خویش داشته باشند .در ایان عجاال تاالش عایشاود
طالب یمران و آگار وی در زعینة اتوپیای عدرن در دنیای یرب ععرفی شود.
 -9طالب عمران ،خالق آثار علمی – تخیّلی
طالب یمران نام ادیب ،عحقق ،نمایشناعه و فیلمناعه ناویس و عادرس دانشاگاه ساوری
است .او به سال 3146م در طرطوس سوریه به دنیا آعاد .پاس از فراغات از تحصایل از
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دانشکدة یلوم در سال 3116م به هند سفر کرد و در رشتة یلوم ،عدرک کارشناسی ارشد
را کسب نمود .در سال 3164م در رشتة ریاعایات و نجاوم عوفاق باه دریافات عادرک
دکترای تخصصی از هند شد .در حال حاعر باه یناوان عادرس دانشاگاه در دانشاکدة
عهندسی شهری دانشگاه دعشق به فعالیت عشغول است .وی آگاار پژوهشای و داساتانی
بسیاری در زعینة ادبیات یلمی -تخیّلی و اتوپیای عدرن ت لیف کرده است که بالغ بار 10

عجلد است .از آن جملاه:
(3160م)،

(3160م)،
(3161م) ،رعان:

(8001م) . ...

 -0-9تکنیكهای ادبی -روائی طالب عمران
آنچه که در بیشتر داستانها و رعانهای یلمی -تخیّلی یربی از لحاظ تکنیپهای روا ی
رخ داده و عیدهد ،تکنیپ کالسیپ غربی است کاه بار ایان ناوع ادبای جدیاد ،ساایه
افکنده است لذا از شیوههای عدرنیسم و پسا عدرنیسم در این داستانها چیزی به چشام
نمیخورد؛ چرا که ادبیات یلمی -تخیّلی یربی تقلیدی است صِرف از نوع غربای خاود
و از نویسندگانی چون ژول ورن ،هربرت جور ویلز ،آلدوس هاکسلی و همتایان آنها.
اگرچه داستانهای یلمی -تخیّلی غرب و اتوپیاهای اعروزه آنهاا عرزهاای عدرنیسام و
پسا عدرنیسم را درنوردیده است ،اعا نشانههاای آن در ادبیاات یربای هناوز باه اگباات
نرسیده است.
با این وصف ،طالب یمران نیز در تمااعی داساتانهاای خاود از تکنیاپ کالسایپ
تبعیت عیکند .داساتان هاا باه طاور یکساان از آغااز ،عیاناه و انجاام برخوردارناد .وی
در روایت داستانها و اتوپیاها از شیوة غیر عستقیم بهره جسته و همان گونه که ویژگای
این روایت است ،از فعلهای سوم شخص استفاده عیکند.
عیتوان اظهار داشت که گفتمان تپ بُعدی یا همان «عونولوگ» در آگاار وی جایگااه
چندانی ندارد و نویسنده با «دیالوگی» که در بین شخصیتها ایجاد کرده ،داساتان را باه
پیش عیبرد؛ زیرا در این نوع از ادبیات ،همة افاراد در ایجااد رخادادها و دساتاوردهای
یلمی همکاری دارند و بدون گفتمان و دیالوگ ،این عهم حاصل نمیشود.
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بستر زعانی داستان های طالب یمران در آینده قرار دارد و حوادث در آن جریان دارند.
همچنان که ذکر شد ،آغاز ،عیانه و انجام داستان کاعال عشخص است و دیگر این که
تمام عوجودات فضایی ،چه آنها که جنسی از نوع بشر دارند و چه آنان که از نویی
دیگرند ،در داستان های طالب یمران بطور عسالمت آعیز با انسان زندگی عیکنند
بی آنکه عشکلی پیش آید .خالصه این که داستانهای طالب یمران به ویژه اتوپیاهای
وی ب یانگر نگاه عتعالی وی به جنس بشرند و در جهت دست یابی به خوشبختی و
آرعان شهر خیالی بشر پایه ریزی شدهاند.
 -1اتوپیای مدرن در آثار طالب عمران
 -0-1اتوپیای فرازمینی
اگر هدف از اتوپیا یا آرعان شهر را ارا ة الگویی برتر جهت هدایت به سوی سعادت و
نیل به خوشبختی عطلق بدانیم ،پس چرا این الگوی برتر در فضای خار از کرة زعین و
بر سطح سیارات دیگر نباشد؟
طالب یمران نویسندهای است که عحدودة این الگوی برتر یعنی اتوپیا را تا کرات و
سیّارات دیگر گسترش عیدهد .از نظر وی تماعی عوجودات فضایی ،عخلوقاتی بینظیر
و الگو هستند ک ه به انسان ،یلم و دانش ،فضیلت و رفتار و سلوک درست و استوار
عیآعوزند .عحمّد یزام دربارة وی عیگوید:
«او رؤیای عدینههای فاعله (آرعان شهرها) را در سر عایپارورد .البتاه ناه بار روی
زعین بلکه در فضای خار از جهان هستی .برای این که از جهنمی که بشار شارور باه
وجود آورده بگریزد .زیرا در این دورة آشفته ،انسان شاهد نابساعانیهایی است کاه هار
روز شدت عییابد و در دام عشکالت جدیدی گرفتار عیآید» (یزام.)15 :8000 ،

طالب یمران نیز به ینوان یپ نویسنده در یرصة وسیع ادبیات نوپای یلمی-تخیّلی،
سعی نموده گاهی از دنیای سرد و بیروز و پر از خشونت انسان نماهاا گریختاه و باه
دنیای آرعانی خویش در سیّارههای دیگر پناه برد .او با عشاهدة حجم وسیع ظلم و جور
بر روی زعین ،به ویژه در خاورعیاناه و از ساوی ابار قادرتهاایی همچاون آعریکاا و

پژوهشی پیرامون اتوپیای مدرن و رویکرد آن در آثار طالب عمران نویسندة سوری 01/

اسرا یل ،نه تنها صلح و آزادی و دانش صلحآعیز را فریاد عایزناد بلکاه ساعی دارد باه
زعینیها بفهماند که اگر در کرات دیگر این کهکشانهای بزرگ ،عوجود دیگری وجاود
داشته باشد ،هر آینه افکااری ساالم و عساالمت آعیاز خواهاد داشات و همچاون بشار
کیناه جااو و ظااالم نخواهااد بااود .طالااب یمااران سااعی کاارده اساات تااا در عیااان آگااار
یلماای -تخیّلاای خااویش بااه اتوپیااای عاادرن نیااز بوااردازد لااذا او در داسااتانهااای
«کوکبُ األحالم»« ،خلفَ حَاجِزِ الزَّعَن» (3165م) و «البَحاد یَان یَاوالم أخاریی» کاه در
عجمویة داستانی «الخرو عِن الجَحیم» قرار دارد ،در این زعینه قلم فرسایی کرده است.
 -1-1کوکب األحالم
اتوپیااای «کوکااب األحااالم» کااه در عجمویااهای بااه همااین نااام بااه سااال 3115م آورده
شده است ،داستان فرود آعدن فضاپیمای یربی (ابن رشاد) بار ساطح سایّارهای باه ناام
(المارد) است .فضانوردان که چهار نفرند ،در حال گشت و گذار در این سیّارة زیباا باه
یپ دکل عیرسند و در اطراف آن ،صدای آهنگین و دلربایی را عایشانوند کاه آنهاا را
با ناعشان عیخواند .این صدا از شکوفههای زیبایی که آواز عیخوانند ،ساطع عایشاود.
زعانی که یکی از آنها سعی عیکند گلی را برای آزعایشاگاه بچیناد ،ناگهاان باه حالات
بیهوش روی زعین عیافتد؛ زیرا او قوانین عربوط باه یادم دخالات در اعاور سایارات
دیگر را ریایت نکرده و عحترم ندانسته است .تقریبا تمام نشانههای سیّارة خیالی داستان
با کرة زعین عطابقت دارد و تنها اختالف آن در دو نکتة اساسای نهفتاه اسات کاه بایاد
عورد توجّه قرار داد .نخست این که عوجودات این سیّاره به شکل گال و شاکوفهاناد و
دیگر این که آنچه عورد اهمّیت است ،عحبّت و صلح فراگیر در سطح این سیّاره اسات.
صاالح و دوسااتی و عحبّاات و ریشااهکاان ساااختن بیماااریهااا و عیکااروبهااا ،الفبااای
عدینة فاعلة (المارد) است (ر.ک :یمران.)3110 ،

 -9-1خلفَ حاجِز الزَّمن
در رعان «خلفَ حاجِز الزَّعن» (3165م) فضاپیمایی زعینی بر روی سیّارهای که کاعال شبیه
زعین است فرود عیآید .عوجوداتی که در آن به سر عیبرند ،کاعال شبیه انسانند .تمادّنی
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که در این سیّاره وجود دارد ،در هر جای آن قابل رؤیت است و البته یپ تمادّن کااعال
پیشرفته است و پس از نابود ساختن گروهی شرور ،جاععهای جدید بر اساس عحبّات و
کار و کوشش و در راستای تخصص فردی به وجود آعده اسات .در ایان شاهر ،عارگ
وجود ندارد و همه جاودانهاند .تاا زعاانی کاه عوجاودی کاار عایکناد و جنابش دارد،
نمی عیرد .بنیان خانواده در این شهر بر اساس ازدوا بناا شاده اسات و پاس از ازدوا
نباید بیش از دو فرزند ،یکی پسر و دیگری دختر به دنیا بیاورند (ر.ک :یمران.)3165 ،

 -9-1البَحث عَن عَوالم أخرَی
داستان «البَحد یَن یَوالِم أخاریی» کاه در عامن عجمویاهای داساتانی باه هماین ناام
آعده است ،اتوپیایی است که خار از کرة زعین و بار روی سایّارهای باه ناام «کاارون»
جریان دارد .در سال  8010عیالدی فضاپیمایی از زعین به سوی ساتاره «آلفاا -قنطاورس»
که از نزدیپترین ستارگان عجمویة شمسی به زعین است ،فرستاده عایشاود .البتاه باه
همراه شش فضانورد با تخصصهاای عختلاف :دکتار «أیّااد» کاه رهباری و هادایت را
به یهده دارد و از همه عسنتر است« .ساعی» ععاون دکتار ایااد« ،نادیاا» پزشاپ گاروه،
«دیما» عهندس ارتباطات« ،أحمد» جغرافیدان و «خالاد» عهنادس عوتورهاای اتوعاتیاپ
(یمران .)1 :8001 ،فضاپیما با سریتی هیجانانگیز در فضا به حرکات درعایآیاد .ناگهاان
صدای عوجوداتی را عیشانوند کاه باه آنهاا خاوش آعاد عایگویناد و آنهاا را باا ناام
صدا عیزنند و از عسیر حرکت آنها عیپرسند« :برادران یاقل عا خوش آعدید ،قصد کجا
را دارید ای ساعی؟» (همان.)31 :

ر یس آنها که شخص کاعال صلح دوست و یاقلی است (سیروس) نام دارد .آنها از
سیّاره «کارون» دهمین تابع خورشیدند .جالب اینجاست که زعین را با نام سیّاره آبی
«الکوکب األیزرق» عیشناسند؛ زیرا از لنز تلسکوپ ،به رنگ آبی دیده عیشود .اجداد
این عوجودات پیش از کارون بر روی سیّاره «سیرا» یکی از تابعهای زحل زندگی
عیکردند ولی به سبب برخورد شهاب سنگی به آن ،قسمت ایظم ساکنان آن از بین
رفتند و بقیه به سیّارة کارون سفر کردند و آنجا ساکن شدند .تمدّنی که آنها بر روی
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کارون داشتهاند ،تمدّنی بر اساس اخالق بوده ،همچنان که پیش از آن در سیّاره سیرا
اینچنین بوده است .آنها حکوعتی عستقل به ععنای واقعی کلمه نداشتهاند بلکه هر عنطقه
به وسیلة شخص یاقل و دانایی عانند «سیروس» اداره عیشد .قانونی که از زعان سیرا
در آن حاکم است ،بر اساس عحبّت و همکاری در راه پیشرفت و شکوفایی استوار
است و کینه و اختالفی در عیان ساکنان وجود ندارد .کانون خانواده نیز به شکلی طبیعی
سیر عیکند و هر زوجی عیتواند تا سه فرزند داشته باشد که عیتوانند در عدرسهها و
عراکز پژوهشی و تحقیقاتی عشغول تحصیل یلم شوند.
از آنجا که سیّارة کارون نیز با ستارة دنباله داری برخورد نموده است ،آنها طای ایان
سفر سیصد عوجود از بازعاندههاای کاارون را باه سایّارة دیگاری انتقاال عایدهناد .آن
عوجودات پس از فرود آعادن در ساطح سایّارة هفاتم از تواباع آلفاا -قنطاورس ،آن را
(یوهام) عیناعند کاه در زباان یربای باه ععناای اعیاد (األعال) اسات .باه اعیاد آن کاه
تمدّنی جدید و آیندهای خلااق روی ایان سایّاره در انتظارشاان باشاد .طای ایان سافر
دکتر أیّاد جان به جاان آفارین تسالیم عایکناد و اهاالی کاارون او را باه یناوان تاابع
سیّارة هفتم در تابوت گذاشته و در عدار سیّاره رها عیسازند تا همواره به یاد نیکیهاای
وی باشند .پس از رسیدن زعینیها به سیّاره چهارم از تواباع آلفاا -قنطاورس ،کاه البتاه
با ارشادات و راهنماییهای سیروس صورت گرفات ،آن را کااعال شابیه زعاین و پار از
جنگلهای سرسبز و بهترین عکان جهت تشکیل تمدّنی جدید ،به دور از هرگونه کینه و
نفرت و بار اسااس یشاق و عحبّات ،عاییابناد .در نتیجاه سااعی و دیماا باا یکادیگر
ازدوا کرده و به ینوان اولین زو خوشبخت بشری بر روی سیّارة چهارم جشن گرفته
و تمام عوجودات یاقل یوهام نیز در آن شرکت عایکنناد و بادین ترتیاب اولاین خاناه
بر روی تابع چهارم آلفا -قنطورس ساخته عیشاود تاا عقدّعاهای باشاد بار یاپ تمادّن
یظیم بشری (ر.ک :یمران.)8001 ،

 -1-1اتوپیای زمینی
اعا گاهی اوقات طالب یمران عکان عدینة فاعلة خویش را تغییر داده و دیگر در سطح
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سیّارات به دنبال شهر آرعانی نیست بلکه سیّارة زعین را جایگاه عناسبی جهت ت سیس
این آرعانشهر عیداند و به همین عنظور داستانهای «
«

» و

» را عینویسد که در ذیل عیآید.

-0-1-1
داستان «

» که در عجمویهای به همین نام آعده اسات ،حکایات

آرعان شهری است که ایراب در دل صاحرای بازرگ یربای سااختهاناد .اندیشاة اوّلیاة
این طرز یظیم از یپ کافی شاپ در آعریکا آغاز عیشود ،در آنجا یکای از دانشامندان
یرب باه هماراه گاروه دیگاری گارد هام عایآیناد ،در آن لحظاه فکاری باه ذهانش
خطور عیکند که دیگران را از خواب غفلت بیدار عیسازد .او عیگوید« :چارا باه جاای
آن که در ساخت تمدّنهای بیگانه سهیم باشیم ،با یکدیگر عتحد نشویم و تمادّن یربای
جدیدی را با افکار خویش تشکیل ندهیم؟ یکی از دوستان پاسخ عیدهد :ولی چگوناه؟
در حالی که کشورهای یربی تجزیه شده و اختالف در عناطق آنهاا بسایار زیااد اسات؟
دانشمند یرب خندهای عیکند و عیگوید :تمدّنی را زیر عنطقه صاحرا بناا عایکنایم تاا
کسی عا را کشف نکند و آنچه را که عیسازیم ،ویران نکند» (یمران.)386-381 :3118 ،

ایاان آرعااان شااهر ،دارای تماادّنی بااس یظاایم اساات کااه در خاادعت یلاام و صاالح و
دوستی است نه گروتی در کار است و نه دشمنی و کیناه ورزی.

 ،حکایات

آرعان شهری است که طالب یمران در بااطن زعاین و در صاحرای یربای عتصاور شاده
اساات .ایاان شااهر کااه از سااوی دانشاامندان و بزرگااان هاادایت عاایشااود عظهاار کاعاال
یپ تمدّن پیشرفته است ،البته تمدّنی کاعال یربی .او سعی دارد دست بیگانگاان باه ویاژه
غربیها را از دخالت در اعور یربها کوتاه کند و عغزها را فرا عیخواند تا به فضال یلام
و دانش خود اسباب پیشرفت یپ تمدّن جدید یربی را فراهم آورند (ر.ک :یمران.)3118 ،

در این تمدّن دشمنی و کینه توزی جای ندارد و گروت اندوزی دغدغة بشری نیست
بلکه پیشرفت در زعینة یلم و دانش و انتشاار عحبّات و داناش در جاای جاای فضاای
خار از زعین و در سیّارات و ستارههای دیگر تنها دغدغة این تمدّن یظیم یربی است.
درست است که وی در پی ظلم و ستم زعینای هاا و گاروت انادوزی و ذخیاره ساازی
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اسلحههای کشتار جمعی ،پایگاه عدینههاای فاعالة خاویش را بیارون از کارة زعاین و
سیّارات دیگر ععرفی عیکند ولی داستان «

» نیز در سطح زعین

رخ نمی دهد بلکه باز هم نویسنده از دست دشمنان و کینه توزان و جاسوسهای آنها به
ایماق زعین پناه عیبرد تا بدینوسیله بتواند اسباب آسایش نسل جدیادی را فاراهم آورد
که شعار دانش و عحبّت و صلح را سر لوحة خویش قرار خواهند داد.
 -1-1-1نبع السّحاب
در برابر شرایط سخت زندگی کنونی بشر و آیندة عخوفی که در انتظار اوست ،رؤیاها
در ایماق وجودش به پرواز در عیآیند تا تمام خطرهایی را که جنس بشر را تهدید به
نابودی عیکند ،اصالز نموده و از بین ببرند .رؤیاهایی همچون آرعان شهرهایی که
توسط افرادی با گرایشهای خیرخواهانه و انسانی حکمرانی عیشوند که نه کینهای در
آن راه دارد و نه دشمنی و جنایت .خیر و نیکی تنها قانونی است که در این شهرها
حکوعت عیکند (یمران.)11 :3114 ،

این یبارتها ،قطعهای از عقدّعهای است کاه نویسانده بارای اتوپیاای «نباع السّاحاب»
نوشاته اسات« .نباع السّااحاب» عدیناة فاعالهای اساات کاه بار فااراز قلاهای بسایار بلنااد
افراشته شده .این قله تا بدانجا سر باه فلاپ کشایده اسات کاه ابرهاا از هار طارف آن را
احاطه ساخته و از این روی آن را نبع السّحاب ناعیدهاند .دسترسای باه ایان شاهر بسایار
سخت و پر از عشکالت عتعدّد است ولی (أعجد) تصمیم عیگیرد تا از گذرگاههای عارگ
که در راه رسیدن به این آرعان شهر نهفته است ،یبور کند .در این گذرگاههاا او رؤیاهاا و
خیال پردازیهای خود را پشت سر عیگذارد .او یاشق دخترکی به ناام (لیلای) اسات .باا
این که راه پر از خطار اسات ولای او هرگاز نمایپاذیرد کاه عطلاوب خاویش را فادای
ترسهایش سازد لذا تمام عصا ب راه را به جان عیخرد و به سوی آرعان شهر عیرود.
او بی توجه به این اعور به پیش عیرود تا به شهر عیرسد ،به عحض داخل شدن،
پیر زنی با چهرة زیبا و بشاش را عشاهده عیکند که عهربانی از چشمهایش سرازیر
است .پیرزن که در اطرافش دو ردیف ریش سفید ایستادهاند ،از اعجد استقبال کرده و به

 /48ادب عربی ،شمارة  ،0سال  ، 0بهار و تابستان 0941

او خوشآعد عیگوید و او را جوانی پیروز و دارای یاطفهای پاک ععرفی عیکند؛ زیرا
توانسته است گذرگاههای عرگ را به سالعت یبور کند .در این شهر هیچ نوع پولی
روا ندارد ،بلکه این حرفة اشخاص است که نام آنها را عشخص عیکند و هر کس هر
آنچه را که نیاز دارد از خوراک گرفته تا پوشاک در آنجا به دست عیآورد .روابط
اجتمایی عردم نیز بر اساس صداقت و عحبّت و همکاری استوار است .آنها یکدیگر را
دوست دارند و هرگز دروغ نمیگویند .ازدوا عیکنند و فرزندان خویش را بی هیچ
عشکلی تربیت عیکنند ،آنها به روابط زناشویی و بنیان خانوادگی عحکم و استوار بسیار
اهمیت عیدهند.
طی این دیدار ،اعجد با یکی از عوجودات فضایی به نام (آفتار) دیدار عیکند و او
نیز از نیپ اندیش بودن اهالی سیّارة خویش یعنی (شفق) سخن عیگوید و این که در
آنجا هیچگونه کینهتوزی وجود ندارد و هر چه هست همکاری و عحبّت عتقابل است.
همچنین نجات دادن انسانها که گرفتار گروهی اندک و عستبد شدهاند وظیفة آنها است
و باید که عشکالتی همچون اسلحة هستهای و سوراخ یة اوزون هر چه سریعتر
حل شود .نتیجه این که روزی عردم در کرة زعین بیدار عیشوند و فضاپیماهایی را
عشاهده عیکنند که در اطراف آسمان پراکندهاند و عوادی را رها عیسازند که هوا و
آبهای عسموم و آلوده را پاک عیسازد و کارخانههای جنگی را عتوقف و فتیلة اسلحة
هستهای را خاعوش و یة اوزون را ترعیم عیکند .آنها عوجوداتی خیرخواه و لطیفند که
در دنیا عیچرخند و بذر عحبّت را در جانها عیکارند (ر.ک :یمران.)3114 ،

عشاهده شد که در اتوپیا یا آرعان شهرهای ارا ه شده از سوی طالب یمران آنچه که
بیش از هر اعر دیگری که جزء رسم و رسوم عدینههای فاعله است ،به چشم عیآید
نابودی سالز های کشتار جمعی و یموعیت یافتن صلح و دوستی در سراسر کره زعین
و حتی دیگر کهکشانها است .او حتی در دیگر رعانها و داستانهای خویش به این اعر
اهتمام ورزیده و بنای نویسندگی را بر پایة خیر ،عحبّت و صلح نهاده است و تقریبا آن
را هدف اصلی از خلق چنین آگاری ایالم نموده است .نویسنده به سبب ناراستیها و
کژرویها و ستمها و کشتارهایی که در دنیا از سوی ابر قدرتها جاری است ،دا ما

پژوهشی پیرامون اتوپیای مدرن و رویکرد آن در آثار طالب عمران نویسندة سوری 40/

عشغول تفکر و فرار از این جاععه است یا دست کم به دنبال بهانهای است تا از آنچه
که در دنیای بیرون عیگذرد کمی غافل شده و به یبارت دیگر بیاساید .لذا راه حلی جز
خلق عدینة فاعله نمییابد.
 -8نتیجه
عالحظه شد که در ادبیّات یربی ،اتوپیای عدرن یا آرعان شهر عتمدّن اعروزی هرچند
اصالت خویش را از نوع غربی خویش کسب کرده ،اعّا توانسته است در فضایی کاعال
شرقی و با رنگ و بویی تازهتر اجرا شود .بلکه گاعی است عثبت در جهت ایتال بخشی
به ادبیات و از سوی دیگر به یلم و تکنولوژی .هر قدر هم که اتوپیای عدرن ساخته و
پرداختة ذهن نویسندة غربی باشد ،ارا ة الگویی یربی یا به طور کلی شرقی ،قابل
تحسین است .چرا که خود نشان دهندة خرو از سیطرة فکر غربی است و به تبع آن
نسل آینده با آگار ادبای سرزعین خویش آشنا شده و تربیت عیشوند .بنابراین ،در این
عجال عیتوان نتیجة بررسی اتوپیای عدرن را در آگار طالب یمران در چند عورد زیر
ذکر نمود:
 -3اتوپیا در نزد طالب یمران بر سه ینصر خیر ،صلح و دانش تکیه دارد.
 -8بیشتر اتوپیاها سعی دارند تا در ساختار آداب و رسوم اجتمایی که ریشه در جاععه
دارند و انسانها به آن پایبندند ،تغییراتی ایجاد کرده و آن را کاعال از بین ببرند .اعا
طالب یمران برای یواطف ناب بشری و عحبّت دو طرفه ،ارزش فراوانی قا ل است
چنان که در «نبع السحاب» و تماعی آگار خویش بر این اصل عقدس پایبند است.
 -1در آرعان شهرها ،پول نقد از تجارت رخت بر بسته است کماا ایان کاه در اتوپیاای
«نبع السّحاب» طالاب یماران افاراد شاهر تمااعی عایحتاا خاود را از عیادانی بازرگ
فراهم عیکنند بی آن که پولی پرداخت کنند.
 -4اید ولوژی و دین در آرعان شهرها و رعانهای دیگر طالب یمران به شکل بارزی
عورد اشاره قرار نگرفته است ولی نگرش وی به اعور خیر و صلح و دوستی ناگزیر
ریشه در اید ولوژی وی دارد .زیرا اینها اعوری هستند که تنها از یپ انسان خداشناس
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نش ت عیگیرند و این خداوند است که وجودش خیر عطلق است و بندگانش نظر به او
دارند و در راه تحقق اهداف نیپ خداوند کریم گام بر عیدارند.
 -5آرعان شهرهایی که طالب یمران ارا ه عیدهد ،بر خالف نمونههای غربی آن ،هرگز
دچار انحطاط و زوال نمیشوند.
 -8بیشتر حاکمان آرعانشهرها یا اهل دانش و ععرفت ،یا فیلسوف و یاا حکایم و فرزاناه
هستند و کمتر پیش عیآید که نویسنده ،آرعان شهر خود را به دست سیاستمداران بسوارد.
 -1شکل عوجودات در آگار آرعانی طالب یمران بسیار به انسانها شبیه است جز در
داستان (کوکب األحالم) که عوجودات به شکل گلها و شکوفهها هستند.
 -6داستانها و آرعان شهرهای طالب یمران ،احترام ویژهای برای عوجودات فضایی
قا ل است .وی آنها را عوجوداتی خیرخواه ععرفی عیکند.
 -1داستانهایی که یمران ارا ه عیدهد گرچه با آب و رنگ یلمی– تخیّلی است ولی
وی سعی عیکند تا عوعوع و عحتوای آن برای همگان ،حتی کودکان قابل فهم باشد.
 -30عهمترین ویژگی این گونه آرعان شهرها را عی توان در تربیت نسل جدیاد و آیناده
دانست .از آنجایی که نسل آینده و حتی کنونی ،نسل اینترنت و فضاا تلقای عایشاوند.
اینگونه داستانها که درون عایهای خیرخواهاناه دارناد ،نقاش بسایار قابال تاوجّهی در
تربیت کودکان و نوجوانان دارد و داستانهای آرعانگرا عایتواناد آنهاا را در تشاخیص
بیش از پیش خیر از شر ،یاری دهد.
 -33عواجهه با شر از خصوصیاتی است که شاید بتوان اذیان نمود که فقاط در اتوپیاای
طالب یمران وجود دارد .دشمنانی که بیشتر از جنس بشرند و به عارر جاععاه و عاردم
یمل عای کنناد .لاذا طالاب یماران نیاز از عوجاودات فضاایی یااری جساته و آنهاا را
نابود عیسازد .نکتة اصلی که در پس این جملهها نهفته است این است که آن ساکون و
یکنواختی که بر دیگر اتوپیاها سلطه دارد در آگار آرعانی طالب یمران وجود ندارد؛ زیرا
فقاادان درگیااریهااای دراعاای در یااپ داسااتان ،نقطاة عااعفی بااس باازرگ در ترساایم
عدینة فاعله است .از نظر طالب یمران ،آرعان شهری که درگیر خیر و شار اسات و ناه
خیر عطلق از پویایی و سر زندگی بیشتری برخوردار است.

پژوهشی پیرامون اتوپیای مدرن و رویکرد آن در آثار طالب عمران نویسندة سوری 49/

منابع
آریانوور ،یبّاس ،فرهنگ کامل انگلیسی به فارسی ،تهران ،اعیرکبیر3181 ،5 ،ها.ش.
اصیل ،حجت اهلل ،آرمانشهر در اندیشة ایرانی ،تهران ،نشر نی3163 ،ها.ش.
خبّاز ،حنا ،جمهوریه افالطون ،دعشق ،دار القلم8008 ،م.
 ،دعشق ،دار الفکار،

یزام ،عحمّد ،خیال بال حدود:

األولا،،

8000م.
اااااااااااا ،

 ،دعشق ،دار طالس،

األول3114 ،،م.

یمران ،طالب ،خلف حاجز الزّمن ،دعشق ،اتحاد الکتاب العرب3165 ،م.
اااااااااااا  ،کوکب األحالم ،دعشق ،اتحاد الکتاب العرب3110 ،م.
اااااااااااا  ،البحث عن عوالم أُخری ،دعشق ،دارالفکر8001 ،م.
اااااااااااا ،

 ،دعشق ،اتحاد الکتاب العرب3118 ،م.

اااااااااااا  ،الخروج من الجحیم ،دعشق ،عنشورات وزاره
،

 ،الیوتوبیا و التّراث ،دعشق ،دارالفرقد،

3114 ،م.
األولی8006 ،م.

هاکسلی ،آلدوس ،دنیای شگفتانگیز نو ،ترجمة صباغی و کاویار ،کارگاه هنر ،تهران3188 ،ها.ش.

