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شکی نیست که یوگنی زامیاتین حق دارد مدعی ابداع ادبیات 
علمی تخیلــی از نوع پادآرمان شــهری آن باشــد. کتاب حاضر، 
یســنده اش، که  یعنــی تنهــا رمــان زامیاتیــن، در زمان زندگی نو
یک و کوتاه هم بود، آن طور که باید و شاید انتشار نیافت.  تراژ
متن روســی به شکل محدود منتشر شد؛ به صورت سامیزدات 
یســنده بود و غیر از آن ناشری  که نســخۀ ماشین شــدۀ خود نو
پناهنــده در پــراگ نســخه هایی بی کیفیــت از آن چاپ کرد که 

این نسخه ها در محافل ادبی پتربورگ پخش شد.
خیلــی قبــل از اینکــه نســخۀ روســی کاملی منتشــر شــود 
ترجمــه ای انگلیســی از کتاب وجود داشــت. جــورج اورول، 
یســندۀ 198۴، آن را پیــدا کرد و خوانــد. اورول فکر  می کرد  نو
ݩً آن را  یسندۀ دنیای قشنگ نو، احتماالݧ آلدوس هاکســلی، نو
ً خالقانه و بــا ابهام های لغوی 

ݩ ݧ
خوانــده اســت. ما، که اساســا

یرکانه نوشته شده، کتابی  عامدانه و قصد و غرض سیاسی ز

پیش درآمد
یدگان، ملحدان، خیال بافان،  دیوانگان، عزلت گز
 نافرمانان و شک اندیشان

بروس اسِترلینگ

ترجمٔه نصراله مرادیانی
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اســت نه چندان آســان، چه برای خواندن چــه برای ترجمه. 
ً آسان نبوده است.

ݩ ݧ
پیدا  کردنش هم از همان ابتدا عموما

یدان زامیاتین او را آدمی فرهیخته  بسیاری از دوستان و مر
 می دانستند در آن سوی مرزها که رفتار غیرعادی و اندیشه های

مترقــی و خطرنــاک دارد. او بــه فنالنــد تبعیــد شــده بــود. در 
یتانیا، کشــتی طراحی کرده بود. در نظر  دوردســت ها، یعنی بر
یایی  خودش هم مهندس شیک پوش و ارباب مآب نیروی در
بود. روس ها به او لقب »مرد انگلیسی« داده بودند. برای دفتر 
نشری در روسیه، از زبان انگلیسی کتاب هایی ترجمه کرد و همان 
وقت بود که آثار اچ. جی. ولز سوسیالیست را به دقت خواند.

با این همه ما  کتابی است که خاستگاهش فقط می تواند 
روســیه باشــد یــا، بــه تعبیر دیگــر، آن زمان و مــکان بخصوص 
مرتبــط بــا پتروگــراد انقالبی. مــا رمانی علمی تخیلی اســت که 
گر  بتوانید  وقایعــش قرن هــا بعد در آینده اتفــاق می افتد، امــا ا
ایــن داســتان را با لبــاس تمام رســمی آن دوران تصور کنید، با 
کتیو یســتِی اجق وجق و ناراحت روســی و  لباس هــای کانسترا
موسیقی وهم آور و اثیری ِتِرمین، آن وقت یکباره جان می گیرد.

یسنده ای انقالبی بود و از  این رو این متِن  ً نو
ݩ ݧ
زامیاتین ذاتا

به رمز درآمده و ژرف بینانه خیلی شبیه رمان نیست. ما  در قالب 
دفتر خاطرات و به قلم مهندسی نوشته شده است که بناست 
ً بدل خود زامیاتین(. قهرمان ما، 

ݩ ݧ
یســنده شود )یعنی اساسا نو
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در تالشــی غیرمنطقــی، بــرای خوشــایند مقامــات، اعترافــی 
یسد. او مدیر طراحی سفینه ای عظیم است.  شــخصی می نو
بناســت که الف و گزاف ادبی او به کمک طرح و برنامه های 
یمــی بیاید که برایــش کار می کند، طرح و برنامه هایی برای  رژ

کنان آنها. حمله به سایر سیاره ها و شست وشوی مغزی سا
یم  به نظر  نمی رســد که هیچ یک از کســانی که در این رژ
زندگــی می کننــد به اصــول اعتقــادی تمامیت خواهانــۀ آن که 
ســوررئال و ســبعانه اســت بــاوری داشــته باشــند. از ایــن رو، 
آن کاری کــه قهرمــان ما بــا اعتمادبه نفِس تمــام در روان کاوی 
زود نقش بــر آب  انجــام می دهــد خیلــی  شــخصی خــودش 
می شود. او در واقع چیزی نیست جز عروسک کوکی حکومت 
ینستون  و در مواجهه با زن ها مشــکالتی دارد )درســت مثل و
 ،D اســمیت، قهرمان 198۴ (. این راوی ما، یعنی همان ۵03ـــ
یــات پرشــور و حــرارت و راز دل و  وقتــی باالخــره می توانــد منو
جانش را روی کاغذ بیاورد، به سرش می زند. کاشف به عمل 
یسی عالقه مند است. اشتیاق سوزانش  می آید که به خاطره نو
ین  بــه بیــان ادبی کافی اســت تا کاروبــارش را تباه کنــد، بهتر
دوســتش را از خــودش بیــزار کند و دوســت دختر آرامش را به 

جنون بکشاند.
بنا به گفتۀ زامیاتین در مقاله ای با عنوان »متأســفم که«، 
مقالــه ای نظــری کــه قبــل از ما  نوشــته بــود، »ادبیــات واقعی 
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ما رمان انقالب است. رمانی اســت ماحصل جوش وخروش هایی
پیایی که در قرن نوزدهم شــکل گرفتند و بالیدند و به اوایل  اتو
قرن بیستم محول شدند. اما در سال 1920، سالی که این رمان 
نوشــته شــد، تغییری در پیش بود: این جوش وخروش روســی 
یکی خاص می رســید.  پیایی بلشــو داشــت به نوعی جمود اتو

یوگنی زامیاتین در 1923 نوشت:

گــر آدم هــا را به دو دســتۀ زنده ها و مرده ها تقســیم  اشــتباه اســت ا
 ً
ݩ ݧ
کنیم: آدم هایی هستند که زندۀ مرده اند و دسته ای دیگر که واقعا
یســند و راه می رونــد و حرف  زنده انــد. زنده هــای مــرده نیــز می نو
می زنند و فعالیت می کنند. ولی هیچ اشتباهی مرتکب نمی شوند؛ 
این در حالی اســت که فقط ماشین ها بی اشتباهند؛ تولیداتشان 
ً زنــده پیوســته 

ݩ ݧ
هــم فقــط چیزهــای مــرده اســت. آدم هــای واقعــا

یند، در تردیدند و  دســت به اشتباه می زنند، در حال جست و جو
در عذاب.1

مقدمه ای بر آنها
ناتاشا َرندال

ترجمٔه نصراله مرادیانی
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 »سبزها« )یعنی دهقان ها(، »سیاه ها« )یعنی آنارشیست ها(
و سفیدها داشتند به خاک سیاه می نشستند و در این حین تنها 
 ایدئولوژی باقی مانده داشــت این اندیشــه را جا می انداخت
کــه انســان می توانــد بــه موجــودی مکانیکــی تبدیــل شــود. 
زامیاتیــن کــه خــود مهنــدس بــود جزئیــات ایــن لحظــه را در 
و  و چرخــش چرخ دنده هــا  بازمی نمایــد  پادآرمان شــهر خــود 
پــای شــوروی را در نهایت پوچی اش  ماشــین های جامعــۀ نو
در دور تند نشــان می دهد. در یگانه کشــور هیچ چیزی وجود 
یه یا کشــفی متعلــق به دوران زندگی  نــدارد که بازنمایندۀ نظر

زامیاتین نباشد.
پیایی« عظیم روس جماعت بود که  این همانا »کشش اتو
یکی را در دل ها زنده نگه می داشت. کشور  امید انقالب بلشو
در ملتقای دو قرن به حالت تعلیق و انتظار درآمده بود و اگرچه 
یی های مردم روسیه محقق نشد، آنها برای دستیابی  پیشــگو
به جهانی نو مشتاق و بی تاب بودند. بعضی در جست و جوی 
یت بودنــد. بعضی هم از  بانــی جهانی برای همۀ بشــر خلــق ز
پیســم، رهایــی زنان، پشــتیبانی کردنــد. دیگرانی  ایــدۀ ژئونترو
هــم بودند که از ِپدیســم، رهایی کــودکان، حمایت می کردند. 
آنارشیست های بیوکازمیست برای انقالب اجتماعی در فضا 
یــزی می کردنــد. اشــکال متفاوت ماشینیســم، توداری  برنامه ر
اجتماعــی،  یســم  میلیتار نودیســم،  آنتی ِوربالیســم،  بــدوی، 
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تصعیــد انقالبی و خودکشــی باوری.2 در ســال 1920 همۀ این 
ایده ها داشت عینیت می یافت.

در آن ســال تروتســکی داشــت جامعــۀ روس را به عنــوان 
نیــروی کاری با شکل وشــمایل نظامی تربیت می کرد. روســیۀ 
یافتــۀ خود را تحقق یافته می دید  دهقانــی ارادۀ آزاد ) volya( نو
پنجه نرم می کرد.  اما حاال داشــت بــا این یوغ جدید دســت و
یک ها داشتند انسان نو شوروی را می ساختند، انسانی  بلشو
کــه بنــا بود از همنوعان خــود پیش بیفتد. طبقــۀ دهقانان در 
ین معجون پرولتری ادغام می شدند. همٔه امور زندگی  قوی تر
ینســلو  یک و یکایی فردر روزمره متأثر از مطالعات مهندس آمر
ِتیلور در باب زمان و حرکت به جوشــش و تالطم افتاده بود. 
یکی وارد شده  به روســیه، به معنی واقعی کلمه، شــوک الکتر
ین گوشــه کنارهای زندگی پیشــین با ایده های  یک تر بود و تار
صنعتــی منــور شــده بــود. ســال 1920، طلیعــۀ فیلــم، رادیــو و 
اتومبیــل بــود. در ضمن همان ســالی بود کــه واژۀ ربات ابداع 
شــد )از واژۀ روســی و چــک robotat به معنــی »کار کردن«3(. 
یک ها داشتند با پرخاشگری نظامی مآبانه، شهرمحور و  بلشو

صنعتی شان تمام روسیه را فتح می کردند.
در ایــن حین، پتروگراد 1920 داشــت از خاکســتر  پتربورگ 
در  ایــن شــهر  درگیــری طوالنی مــدت  از  بعــد  برمی خاســت، 
جنــگ جهانــی اول و کمبودهــای دیگــر ناشــی از تالطمــات 
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مــن، کلمه به کلمــه، فقط چیزی را منتقــل می کنم که امروز در 
روزنامۀ دولتی چاپ شده بود:

120روز دیگر ســاخت انتگرال به پایان می رســد. آن روز عظیم 
یخــی، لحظــه ای کــه اولیــن انتگــرال به ســوی فضــا اوج  و تار
می گیرد، نزدیک اســت. هزار ســال پیش نیاکان قهرمان شــما 
یــر ســلطۀ یگانه کشــور درآوردند. اما شــما  تمــام کــرۀ زمیــن را ز
یــد و بایــد با اســتفاده از  حماســۀ شــکوهمندتری پیــش رو دار
یکــی و آتشــین دم، معادلــۀ انتگرال  انتگــرال شیشــه ای، الکتر
بی پایــان جهــان را حل کنید. شــما باید موجودات ناشناســی 
را کــه در دیگــر کرات زندگی می کنند ـــــ  و شــاید هنوز در همان 
یر یوغ مبارک عقل  حالت بی قیدی بدوی به ســر می برند ـــــ  ز
گر آنها درک نکنند که سعادتی را برایشان به ارمغان  ید. ا بیاور
یاضــی عــاری از هرگونــه خطــا،  آورده ایــم، ســعادتی از نظــر ر
وظیفۀ ماست که وادارشان کنیم سعادتمند باشند. اما پیش از 

یادداشت ۱
یِن خطوط. منظومه. کلیدواژه ها: اعالمیه. خردمندانه تر
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یم، از کلمات بهره خواهیم گرفت. آنکه به اسلحه متوسل شو
ابالغیۀ ولی نعمت خطاب به تمام اعداد یگانه کشور:

یبایی  هر کس که در توانش باشد موظف است در مدح ز
ین رساله، منظومه، بیانیه،  و عظمت یگانه کشور اقدام به تدو

چکامه و دیگر مکتوبات بکند.
این اولین محموله ای خواهد بود که انتگرال با خود می برد.
درود بر  یگانه کشور، درود بر اعداد، درود بر ولی نعمت!

یسم احساسم این است: گونه هایم  این سطرها را که می نو
گــر گرفته انــد. بله: محاســبۀ معادلۀ انتگرال عظیــم جهان. بله: 
 رام  کردن منحنی سرکش و صاف  کردنش در امتداد خط مماس 

ـــــ  خــط مجانب ـــــ  خطــی مســتقیم. چرا   کــه خــط یگانه کشــور 
خطی مستقیم است. خطی مستقیم، خطی عظیم، الهی، دقیق 
یــن خطــوط اســت... و خردمندانه ـــــ  خطــی کــه خردمندانه تر
یاضی دانان  من، ۵03ـــ D، سازندۀ انتگرال، فقط یکی از ر
یگانه کشــور هســتم. قلــم مــن، که به اعــداد خو گرفتــه، قادر 
ً تالش خواهم 

ݩ ݧ
بــه خلــق هم آوایی و قوافی نیســت. من صرفــا

کــرد چیــزی را ثبــت کنم که می بینــم و به آن می اندیشــم ـــــ  یا 
: ما، و  ً

ݩ ݧ
دقیق تــر، چیــزی را که ما به آن می اندیشــیم )بلــه دقیقا

بگذار این »ما« عنوان همۀ یادداشــت هایم باشــد(. بنابراین 
این یادداشت ها برگرفته از زندگی  ماست، از زندگی بی نقص 
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یاضیاتِی یگانه کشور، و در این صورت، آیا به خودی خود،  و ر
و به رغــم ارادۀ من، اینهــا نوعی منظومه نخواهد بود؟ خواهد 

بود ـــــ  این را باور دارم و می دانم.
یســـم احساســـم ایـــن اســـت:  ایـــن ســـطرها را کـــه می نو
گونه هایم گر گرفته اند. گمانم حســـی اســـت شـــبیه حس زنی 
کـــه برای اولین بـــار ضربان تازٔه قلب موجـــودی هنوز کوچک 
و نابینـــا را درونش احســـاس می کند. ایـــن منم و درعین حال 
من نیســـتم و باید که ماه های متمادی از شـــیرۀ جان و خونم 
تغذیـــه اش کنـــم و آن وقت بـــا درد از وجودم جدایش ســـازم و 

کنم. نثار یگانه کشـــور 
ً همۀ ما. من آماده ام.

ݩ ݧ
یبا اما من آماده ام، مثل همۀ ما، یا تقر
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یانۀ«  کمتــر خواننــدۀ فکوری ممکن اســت خصلت »پیشــگو
ما ی زامیاتین را انکار کند. چون درعین حال که بحث و جدل 
اخالقی آن )آشــتی ناپذیری کمونیسم »ناب« و آزادی فردی( 
با گذشت سال های سدۀ بیستم به  میزانی نگران کننده تحقق 
یافته اســت، بعضی از پیش بینی های جســورانه اش در باب 
ݩً ِاعمال محدودیت های  تکنولوژی نیز محقق شده است )مثالݧ
دولتــی بــرای بــاروری انســان، افتتــاح ســفر فضایی به دســت 
کمونیســت ها(. حتی ژانر این اثر )تلفیق بدیع هجو سیاســی با 
یی مبدل گشته و همان طور  ژانر علمی تخیلی( به نوعی پیشگو
 که می دانیم، به لحاظ زمانی، از فانتزی های هجوآمیز  هاکسلی 

و اورول که مشهورترند پیشی گرفته است.1
یی ها خوانندگان رمان ما را تحت تأثیر  اینکــه این غیب گو
قــرار داده اســت هیچ ایــرادی ندارد؛ اما اینکه توجــه آنها را از 
گر  وجوه نهانی تر اثر منحرف کرده است، چرا. به خاطر اینکه، ا

یستال پاالس: کر دو آدم و حوا در 
کتاب مقدس و ما داستایفسکی، 

یچارد ِای. ِگِرگ ر

ترجمٔه نصراله مرادیانی
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مــا را بی طرفانــه مورد بررســی قرار دهیم، این اثر رمانی اســت 
ژانوس ســیما. هــم رو بــه پشــت دارد هــم رو بــه جلو. مســئلۀ 
فلســفی ای کــه در ایــن رمــان مــورد مداقه قــرار می گیــرد یکی 
یــن اذهــان روس را در قــرن گذشــته ]قــرن نوزدهم[  از بزرگ تر
یــن نیــای آن یکــی از  بــه خــود مشــغول کــرده بــود؛ نزدیک تر
کالسیک های ادبیات روسی است؛ و همان طور که خواهیم 
دیــد، یکــی از افســانه های مشــهور ســنت یهودیـــ مســیحی 
شــالودۀ بخــش اعظم پیرنگ آن را می ســازد. تیــغ برندۀ هجو 
مــا را وقتــی به تمامی احســاس می کنیم که وجوه ســنتی آن را 

یابی کرده باشیم. به معنی دقیق کلمه ارز
ً به اندیشــۀ 

ݩ ݧ
ِدینــی کــه این رمــان از حیث فلســفی عموما

یرزمینی و برادران  ً به یادداشت های ز
ݩ ݧ
 داستایفسکی و خصوصا

کارامــازوف دارد چنــدان مــا را درگیــر خــود نمی کنــد، چــون 
طلبش را جای دیگر صاف کرده اســت. دوراهی اخالقی ای 
ـ D، با آن رودرروســت، به عبارتی  کــه قهرمان زامیاتیــن، ۵03ــ
اینکــه آزادی و ســعادت زمینــی باهــم ناســازگارند و نیــز ایــن 
مضمون که تمامیت خواهی خیرخواهانه اولی را نابود و دومی 
ݩً  را تضمیــن می کنــد )همان طــور که پروفســور پیتــر رودی قبالݧ
گفته است2( آشکارا از افسانۀ مفتش اعظم ایوان کارامازوف 
سرچشــمه می گیــرد، مفتــش اعظمــی کــه مســیح را ســرزنش 
کــه چــرا حاضــر نشــد آزادی بشــر را بــا شــگفتی ها،  می کنــد 
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رازهــا و قــدرت اختیاری که شــیطان پیشــنهاد می کرد معامله 
کنــد و از آن طــرف کلیســا را به خاطــر رفــع ایــن خطا تحســین 
یچــادرز، ما  می کنــد. پژوهشــگری دیگــر، آقــای دی. ِجــی. ر
 D ـ یــد ۵03ــ گیرتــر می کنــد، وقتی می گو را متوجــه تشــابهی فرا
یــز و  یر درآوردن دیدگاه هــای جامعه گر »از نظــر به رشــتۀ تحر
بارۀ ذات غیرعقالنی بشر پا  نظرورزی های ُپردرد و رنجش در
یرزمینی  جای پای قهرمان داستایفســکی در یادداشت های ز

می گذارد.«3
ید بی شــک درســت است اما  یچاردز هرچه می گو آقای ر
که شواهد نشان می دهد  کاش به همین ها بسنده نمی کرد، چرا
به لحــاظ  کــه  یــک  ایدئولوژ به لحــاظ  نه فقــط  یادداشــت ها 
هنــری هــم الهام بخــش زامیاتیــن بــوده اســت ـــــ  و چه بســا 
فقط یادداشــت ها   الهام بخشــش نبوده است. البته نمی شود 
ییم »پناهگاه های  چنین فرضیه هایی را ثابت کرد: اینکه بگو
یرزمینــی«۴ که در گذشــته به دشــمنان طاغی مــا پناه می داد  ز
یرزمینــی« معنــوی سرچشــمه می گیــرد کــه پناهــگاه مــرد  از »ز
ییم گنبد عظیم  جامعه ستیز داستایفسکی است، یا اینکه بگو
شیشه ای که یگانه کشور را احاطه کرده شکلی جوهری است 
یستال پاالسی که  یســتال پاالس که زامیاتین ســاخته، کر از کر
داستایفســکی از آن متنفر بود.۵ به عالوه نمی شود با اطمینان 
یاضیاتی و قاعده مند ۵03ـــ D که در اعداد  گفت که هســتی ر
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مقــدس جدول زمان بندی محصور شــده اســت6 از آن تصور 
پیای هندســی در نزد داستایفســکی سرچشمه می گیرد که  اتو
در آن »همۀ کنش های انسان به شکلی بسیار دقیق فهرست 
می شوند«؛ ۷ یا اینکه زندگی قاعده مند شهروندان یگانه کشور 
پن هــای صورتی، ســاعات مقرر ( ملهم  به لحاظ جنســی )کو
از پیش بینــی داستایفســکی در مــورد نســلی از ربات هاســت 
یــم.« 8 امــا  کــه »خواهــان چیــزی نیســتند مگــر بر اســاس تقو
روی هم رفته و نظر به نفوذ فلسفی آشکار داستایفسکی بر ما، 
چنین شباهت هایی ظن هایی در ذهن آدم ایجاد می کند. وقتی 
یشۀ جذر اعداد منفِی« 9 زامیاتین )برای ۵03ـــ D، نماد امر  »ر
یشۀ  غیرعقالنی در زندگی( مقایسه شود با »به  دست  آوردن ر
جــذِر« 10 داستایفســکی )نماد زندگــِی به تمامی عقالنی(، این 
یت می شوند؛ وقتی هم که بن مایۀ  ظن ها بیشــتر و بیشــتر تقو
داستایفسکیایِی ۴=2× 2 )نماد دیگر عقالنیت و محدودیت( 
منعکــس  عقل گرایــی  بــارۀ  در زامیاتیــن  هجوآمیــز  ســرود  در 
می شــود، ایــن ظن هــا یک جورهایــی بــه قطعیــت نزدیــک 
می شــوند: »دو ضربــدر دو عاشــقانی ابدی اند/یکی شــده تا 
ین عاشــقان جهان/همین  ابد در چهاِر پرتب وتاب/پرشــورتر

دودوتای ناگسستنی اند«11.
یادداشــت ها، هــر ایده ای هم کــه به زامیاتین داده باشــد، 
آبشخور استعارۀ اصلی یا اسطورۀ رمان او منبعی بسیار قدیمی تر 




