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  دهيچك

 يهـا  دانست كه سبك نگـارش داسـتان       ياسندهين نو يترد بزرگ يورن را با  ژولد  يتردي   ب

ده هستند  ين عق ي بر ا  يخوانندگان و منتقدان آثار و    .  كرده است  يگذارهي را پا  يلي تخ -يعلم

 يهـا شرفتيورن به پ  نگاه ژول . ات گذارده است  يقت، علم با ورن پا به عرصة ادب       يكه درحق 

بـر  ، عالوه ي علم يهااو با نگارش رمان   . باورانه است خوش مثبت و    ي نگاه ي و صنعت  يعلم

 ناشـناخته، علـم را در بـاطن    يهـا ز اكتـشاف مكـان  يد و ني گوناگون و جد   يهانيخلق ماش 

  .دانديشرفت انسان مي را سبب پي علميهاشرفتيكند و پيف ميخوب توص

ر ي بـر تـأث    ي بـا نگـاه    م تـا  ي دار يورن سع  به مجموعة آثار ژول    ي كل ين مقاله با نظر   ي   در ا 

بر اختراعات بعد از    آثارش  سنده و   ير نو ين آثار، تأث  ي عصر در ا   يتحوالت و اختراعات صنعت   

م كه با توجه بـه  يدهال پاسخ ن سؤ يق به ا  ين تحق يل ا گاه از خال  آن. مي كن يز بررس ينرا  خود  

 و  يتخصـص  يكنـد، علمـ   يش ارائه م  يها رمان  كه او در   يا علم يآعالقة مفرط ورن به علم،      

سنده؟ ي نو ي و حاصل تجربة شخص    يرتخصصي غ يا علم يحاصل مطالعات پراكندة او است      

  د؟يز ناميسنده، دانشمند نيبر نوتوان ورن را عالوهيا ميگر، آيدانيببه

  .، علمي، انقالب صنعتيلي تخ-يورن، رمان، ژانر علمژول: هادواژهيكل
  

 مقدمه. 1

 -هاي علمي دانست كه سبك نگارش داستانياترين نويسندهبزرگورن را بايد ن ژوليقي   به

شده ياهاي وي كه با عنصر علم و فناوري بارور ماجراها و رؤ. گذاري كرده استتخيلي را پايه

- جذاب و الهامش، بلكه براي نسل حاضر نيز هنوز خودعصرتنها براي مردمان همبودند، نه

 انداها ورن را در زمرة نويسندگاني وارد ساختهيو رؤن ماجراها ياي كه اگونهبخش هستند؛ به

خود اختصاص به يعيگاه رفي جا،هاي خارجيداد خواننده و نيز ترجمه به زبانث تعيح ازكه

ميليون نسخه را، بيش از سيي از رتبة پنجم او در دنيا هستند؛ زيبرخي آمارها حاك. ستداده ا
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ز، يبل (اندباً به چهل زبان ترجمه شدهياند و تقرهاي او در سراسر دنيا فروخته شدهاز كتاب

  ).31 .، ص2005

ر آثا. هاي زيادي در سراسر دنيا نقش بسته استها و مدرسهها، ميدانورن بر كوچه   نام ژول

در ايران آموزان حضور دائم دارند؛ ازجمله هاي مختلف تحصيلي دانشاو در برنامة درسي سال

 در . شده استيآموزان معرفاست كه به دانشن نويسندگان خارجي  اوليورن در زمرةكه ژول

گاه در سال سوم ؛ آنشودمعرفي مي) 37. ، ص1387(فارسي سال دوم راهنمايي كتاب 

سفر به  و دور دنيا در هشتاد روز، هزار فرسنگ زير دريابيست، پنج هفته در بالنراهنمايي آثار 

، در كتاب نهايتو در) 35. ص ،1388راهنمايي، فارسي سوم  (شوند معرفي ميمركز زمين

 كه از آثار ورن در ايران به زبان ييهااز ترجمه) 171. ، ص1387(دانشگاهي ادبيات پيش

  . شود شده است، ياد مييفارس

، ورن دو رمان 1862در سال . خورديدار رقم ميك ديورن با  ژوليسندگي   درواقع، دوران نو

. سپردي عصر نوشته بود، به ناشران مختلف مي صنعتيهاشرفتي پيد خود را كه برمبنايجد

رمان خواند و يرا فرا م ي و1نكه هتزليزنند تا اينة او ميدست رد بر س يگري پس از ديكي

 را 20س در قرن يپار رمان رد؛ امايپذير در متن ميي تغيشرط اندكرا  به پنج هفته در بالن

ارمغان   بهي ويشود و شهرت را براي ورن مي آتيهتزل سرلوحة كارهاتذكرات . رديپذ ينم

-نيا 20 س در قرنيپاركه در برد؛ چنانياد مينوشتن را از اهيرو، ورن تلخ و سنيآورد؛ ازايم

 پنج هفته در بالنطور كه به شد؛ همانياندي خوش ميانيش به پايهادر نوشته گونه نوشته بود و

   به داستانزيك ني دراماتي چاشني كميالبته گاه ؛بخشدي خوش مياني آن پا پس ازيهاو رمان

 كه يگرينكتة د. زاننديانگي برنملم خواننده راها تأثر و تأن بخشيگاه اچيد؛ اما هيافزايم

واسطة يح و بيصر حضور ،دينماي خود را ملزم به آن مي بعديهاسنده در نگارش رمانينو

 و ي علميهاشرفتيكه علم در باطن خوب است و پفرض شين پي ا باعلم در رمان است؛

ن كار ي اولرشي پذ،بيترتنياه بشوند؛يشرفت انسان و جامعه ميها سبب پحاصل از آنمنافع 

 كه ورن و 1966از سال . دين پروژه گردي و ادامة همي بعديهاشرفت در نگارشيباعث پ

                                                           

1. Hetzel  
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  در نظاميديدند، مرحلة جديها برگزموعة رمان مجي را برازيانگ شگفتيسفرهاهتزل عنوان 

 داستان كوتاه است كه 15 رمان و 62مل ن مجموعه شايا. دي آثار ورن آغاز گردكيتئور

ها چاپ  از رمانيان برخيا در پاي اند، شدهي در دو مجموعه گردآور كوتاه عموماًيهاداستان

 علم و به مسئلة ي و فنيت تخصصصور رمان به20ن آثار، حدود يمجموع ااز  .انددهيگرد

ده ين عقيبر ا) 9. ، ص1996(پر  البته كماند؛ت پرداختهيري و مديز علوم اجتماعيصنعت و ن

، اقتصاد، يشناس جامعها،يخ، جغرافير تارينظ (يشتر به علوم انسانيها باست كه ورن در رمان

-ستي، زيميك، شيزيفات، ياضير رينظ(ه يپرداخته است تا به علوم پا) رهي غ ويشناسزبان

ا مهندسان ي دانشمندان ي همگي و قهرمانان آثار وي اصليهاتيشخص). رهي، نجوم و غيناسش

 و يعلوم نظام  از را آزموده است؛ي مختلفيهاعرصه اثر، ورن 20ن يروند نگارش ادر . هستند

 ي تا طراحي از شهرساز وي و بصري تا علوم ارتباطات و سمعگرفته) ينظام( يحات جنگيتسل

  . بزرگيهايو ساخت ناوها و كشت

زان يم ورن، آثار ژوليصنعت و ي ابعاد علمي بررسبر دارد تا عالوهين مقاله نگارنده سعيادر    

ن، از انتقاد نسبت يد؛ بنابرايازمايز تاحدامكان بي ن راي ويهاينيبشي از پي برخيدقت و درست

 نخواهد ييز اباي نيت وا اختراعايها ينيبشير از پگي ديبودن برخانگارانه و سادهيبه سطح

  .نده خواهد پرداختي علم و آيعني ؛ي آثار وي، به دو قطب اصلطور خاصداشت و به
  

  يبحث و بررس. 2

 يگر جاي دي را آغاز كرد، انقالب صنعتزيانگ شگفتيسفرهاكه ورن نگارش مجموعة ي   زمان

 ي اختراعات و ابداعات علميريگد و باعث شكلو در فرانسه باز كرده بيخوبخود را به

ن ابداعات ي از اي نگارش، فهرستين قدم برايز در اوليورن نژول. ده بودي گرديدرخور توجه

 و يفي كياهبردارشين فيهمشتر از يز بي ني وي علميهايرسازيتصو.  كرديرا گردآور

 يهاني همة ماش.اشينگرندهيت و آياند تا خالقالهام گرفتهها يزير و برنامهي اصوليكارها

تان نمو يلوس كاپي نوتعنوان مثال،اند؛ به بودهيعصر وافراد همقات ي تحقجةيساختة ورن نت
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 ساخته 1802 كه در سال 1لوس فولتوني نوت.ن اختراع معاصر بوده استيب چنديحاصل ترك

كه در سال است  يناو كوچك و مدرن  و)1857 (2يكنس ژان فرانسوا ييايردري و زي كشت،شد

. الهام گرفته شد 3كوپتر پونتون دامكوريز از هلي آلباتروس روبور ن.ا ساخته شديتاني در بر1864

 داشت، 4 گوردون جونزيعني؛ يسينگار انگل با روزنامه1904 كه در سال ياورن در مصاحبه

 يه و اساس واقعيشه پايم هميها من در رمانياختراعات مورد ادعا«: گونه اظهار كردنيا

ن يدر موارد استفاده از اام  تالش كردهي من حت.اندات روز بنا شدهياند و براساس واقعداشته

-نياهب؛ )34 .ص، 1996 ،كمپر(. »مي روز تجاوز ننماي علم و دانش فناختراعات از محدودة

 يزش، خواننده به گزارشگريجان انگي هيها خاص و داستانياز خالل سبك نگارشب، يترت

-دادن و بزرگ بر بسطي مبتنيگزارش. دهدي، گزارش ارائه منديبيسپارد كه از آنچه ميگوش م

-ي مييبرد؛ مثالً در جايكار م را بهيينمان امر عنصر غلو و بزرگي ايساختن موضوع كه برا

بالفاصله . لومتر حركت كندي ك100ش از ي اختراع شده كه قادر است با سرعت بيلياتومبخواند 

سازد كه با سرعت يرا م» اپووانت «يينماق بزرگيطر ازكند ويالعات را وارد رمانش من اطيا

-رگن بزي البته اغلب ا؛)111 .ص تا،يب ورن،(راند يلومتر بر ساعت مي ك2400ا يل يما 1500

 ي فراوانرا، ورن عالقةيها؛ ز و قدرت آنيي هستند تا در تواناهانيبعاد و اندازة ماشها در ايينما

 يهانين موضوع را در ماشيها داشت و انيا ابرماشي بزرگ يهانيماشل و يبه وسا

ر در اندازة ييورن با تغ. ده استنشان دا ك شهر شناوري و  بخارخانة، ون ثروتيليپانصدم

ت در يفيت و كي كموجود آورد و معموالًز بهيها نت آنيفي در كيراتييبود تا تغها مجبور نيماش

ن خواننده ي تحسييتنهابه» سترنيت ايگر «بودنآساعنوان مثال، غول؛ بهشونديتعارض واقع نم

ن خواننده يز موردتحسي نيت كشتيكنترل و هداشرفته و مدرن يزد؛ بلكه عوامل پيانگيرا برنم

انگشت         ك اشارةياش، با ي بزرگ بخار كه باوجودين كشتيسكان اجمله ند؛ ازريگيرار مق

ها و يد اذعان كرد كه همة نوآوريبا. نده باشديدبخش كنترل از راه دور آيد نويچرخد و شايم

                                                           

1. Fulton  

2. Jean-Francois Conseil  

3. Panton d'Amecourt  

4. Gourdon Jones  
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 عنوانشوند؛ بهيده ميز كشي نييگو به گزافهي و گاهستنديرن براساس منطق و علم نرات وييتغ

 پا است و با آن راه ي كه داراكشدير ميتصو را بهييب و غربين عجي ماش، بخارخانةمثال، در 

 حركت ياز چرخ براورن چرا د يتوان پرسيوجه به اختراع چرخ در آن زمان مرود كه با تيم

 يروي دارد و نيشدنانمام تباًي تقرييروي ن»لوسينوت «نكهيا اين استفاده نكرده است؟ ين ماشيا

  .ر استيناپذانيز پاي شناور نك شهري »سلندياستاندارد ا«ور و يرو» آلباتروس«ك يناميد

لم ش در عايهاييگوشير پيدنبال تأث ورن، او به خلق اختراعات و ابداعات فراوان     باوجود

عات ان ابديبودن ايليد تخياش نبود؛ البته شايليظاهر تخبه يهانيدن ماشيرستيواقعا بهيواقع 

ها ن نشانهيدهد ايق نشان مي و تحقي بررسينظر برسد؛ اما كم بهيعي طبي ورن و عصر ويبرا

، رفتن انسان به )روبور فاتح( كوپتريهل: اندن موارد منجر شدهي ازجمله ايبه اختراعات بزرگ

صد پان(ها، كنفرانس از راه دور، ك زبالهي، سوزاندن اكولوژي، قمر مصنوع)سفر به ماه(فضا 

هزار ستيب( يا، لباس غواصي از دري، اكتشافات منابع نفت مدرنييايردري، ز)ون ثروتيليم

 ي، تلگراف شخص) دركارپاتيقصر( يبردارلمين فيدئو، دوربيون، ويزي تلو،)اير دريفرسنگ ز

، مواد )21س در قرن يپار( ، كنفرانس از راه دور)2889نگار در سال ك روزنامهيك روز ي(

  ).خاطر پرچمبه( ي قومنفجرة

ار يبسز داشته است كه ي نيگري ديهاينيبشيورن پافته، ژولي تحققيهاينيبشين پير از اي   غ

 ياهنديآ در يباشند؛ حتير ميناپذنظر ما تحققكم هنوز بهرسند و دستينظر مز بهيآماغراق

ست و ين ن به خورديازيگر نيصورت دني كه دراي خوردنيد هوايعنوان مثال، تولدور؛ به

 بدون يهاگذشتن از رودخانه ا پروژةي) هان سونيمدرسة روب( كنديت مي بدن كفايتنفس برا

ا استخراج و ي)  روز80ا در يدور دن( ادي زالعاده با سرعت فوقي اتوبوسيهاق ترنيپل ازطر

و ) تان گرانتيفرزندان كاپ( فعال يهاون اسب بخار از درون آتشفشانيليمن ي چنديرويد نيتول

  .رهيغ

 كه يد از اشتباهاتيآيش مي پي ورن، گاهيهاش از صدسال از عمر داستاني    پس از گذشت ب

  است، مرتكب شدهينگارا و سادهيا سادگي يات علمياز جزئ الزم ي آگاهل نداشتنيدل بهيو

گشا و ثمربخش  راهيهاييگوشيها و پينيبشيپست كه يمعنا نن يبه ا اما م؛ي شو متعجبيكم



 كمي شمارة                     )   انساني علوم و ادبيات دانشكدة ( ترجمه و زبان مطالعات امةفصلن                                      70 

 به يدرصورت«ده است كه ين عقيز بر اين) 85. ، ص2002(ر شل سيم. ميده انگاري را ناديو

ش درآورده ينماده و بهيده و فهميكه ورن دا را چنانيم كه دنيبري مير ورن پيعمق هنر و تأث

  .»شتن ورن نخواهد داي جز تحسياجهين، نتيم كه ايسه كني خودمان مقاي فعليايبا دناست 

-يآنچه م. ستي را انجام داده است، آسان نييهاييگوشين پينكه چگونه ورن چني     دانستن ا

 مةي نيعني؛ ن عصري عصرش بوده است و اي صنعتير فضايثتأن است كه ورن تحتيم ايدان

شرفت  يپ.  استخ صنعت فرانسه دارايتار  را دريگاه واال و ارزشمندي، جا قرن نوزدهمدوم

 از خود نشان داد؛ يري، رشد چشمگغاز شده بودخ آين تاريش از اي سال پ100حدود  كه يعلم

 ير تعالي در مسييآسا و معجزهطرز شگرف، كشور به كه در زمان نگارش آثار ورنياگونهبه

 و علم ي اجتماع موتور علوميشرفت صنعتيپ.  و اختراعات و ابتكارات قرار گرفته بوديصنعت

 نده وي را به نگاه به آين علوم، افكار عموميزمان اشرفت هميانداخت و پ كارز بهيت را نيريمد

 و نشانگر يواست عمومن خي به ايز پاسخي ورن نيهارمان. مند ساختن عالقه آينيبشيپ

، سه ضلع مثلث بيترتنياه بسنده در توجه به خواست جامعه بود؛ي نواديار زي بسييتوانا

 يهاشرفتيافته، پي و تحققي واقعيهاشرفتي پ:ند ازارن عبارت وي صنعتيهاشرفتيش پينما

ه از اوهام و ر و برگرفتيناپذ تحققيهاشرفتيز پي و نينيبشيپ قابليتحقق در مدت زمانقابل

ته ي از مدرنيار سادهيتوان تصوي ورن را ميها از رمانين، برخيسنده؛ بنابراياالت خام نويخ

 يسو و بهگذارنديته را پشت سر مي مدرني ويها از رمانرگي دي اما برخمحسوب كرد؛

  .دارنديد گام برمي جدياينش دنيآفر

دانند كه ي مياسندهيشگو بدانند، نويك پيشتر از آنكه ي، ژول ورن را بناز منتقدا يبرخ    

اصرش را به زبان ساده به خوانندة آثارش  دانشمندان معز دانشي ن خود وي و فنيدانش علم

  : اش اشاره كرده استي به ضعف مهارت فنييز در جاي نيوخود . كرده استيرائه ما

-چيقت من هيدرحق. مند هستم به علم عالقهياژهيصورت وتوانم ادعا كنم بهير، من نميخ

كردن به كاركردن  عاشق نگاهياما در دوران كودك. امك نداشتهي در علوم پراتياگاه تجربه

ح ياق ترجيز با همان اشتين عالقه همواره با من بوده است و هنوز ني ا[…] ها بودم نيماش
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با باشم تا هر كار يو زيك لوكوموتيافتادن راها بهين بخار يك ماشيدهم تماشاگر كاركردن يم

  ).46. ، ص2005ز، يبل (يگريد

-ن ناميا اي آد؟ينام» يرمان علم« ژول ورن را يهاتوان رمانيا ميادشده، آيحات ي    با توض

: ميكني را مطرح مياسي، قهان سؤالي پاسخ به ايبرد؟ براير سؤال نمي اصالت علم را زيگذار

م يسنده انتظار داشته باشينكه از نويام؛ بدونييگويسخن م» يخيرمان تار « از عنوانيراحتما به

رمغرضانه در ي كامل و غطورخ را  بهيم تارينكه حداقل انتظار داشته باشيا اي خدان باشديتا تار

ه همة تفكرات بن هنر را داشته است تا يز ايورن ن ،اسيقنيهمبه. رمانش منعكس كرده باشد

ته، يسي بخار گرفته تا الكتريروياش، از نياليا اختراعات خيات يوعة كشف و به مجميعلم

ها  آني برايهدفگاه د، آنيك نمايت نزدي كند، به واقعيآورها را جمع بخشد، آني ادبيصورت

است  را با علم كرده ي او همان كار،قتيحقدر. ها جان بخشد، به آنتينهامشخص كند و در

ا يز يدن به چيبخش، روحيعني ت؛خ فرانسه انجام داده اسيكه الكساندر دوما در ارتباط با تار

الل ن آموزش ازخيرا، ايشوند؛ زي با آن آشنا ميان بدون تالش خاص كه خوانندگيموضوع

حات، چرا نتوان از           ين توضيبا ا. )46 .، ص2005زباخ، يد(ابد يي تحقق مياليك داستان خي

كار ش بهيها رماني براي گاهزيورن ن كه ي نام برد؛ عنوانيمان علمعنوان ر مدرن بهيهارمان

 و ي علم ورن به مباحثي تخصصيتانه و حيگراكرد علميفرض، به روشين   پيبا ا. برده است

-ل حملين مبحث را در دو قسمت وسايا. مياندازي مي نگاهشيهاشده در رمانفناورانة مطرح

 .ميكني مي بررسيكي مكانيهانيز ماشي و ننقل و اكتشافو
  

  ونقل و اكتشافل حمليوسا. 3

مجموعة . ستي نيشدنونقل انجامل حملي بدون وجود وسايعيچ سفر سري   مسلم است كه ه

صورت خاص به  است، به شدهيگذار نامزيانگ شگفتيسفرهاعنوان ز كه با ي ورن نيهارمان

 داستان ي ماجراهاافته است و معموالًيها اختصاص ان داستان افراد و قهرمانييجاسفر و جابه

  . دنوندي پيوقوع مدر طول سفر به
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شه ي اما همپرد؛يگر مية دلي به وسيالهيكند و از وسيار سفر مي ورن بسيها   قهرمان داستان

مة دوم قرن ي، نيخيقت، از بعد تاريدرحق.  دارد و آن جستجو و اكتشاف استك هدفي

-ز در رمانيورن ن. دها بو بزرگ و ناشناخته و استعمار آنياهنيعصر شناخت سرزمنوزدهم 

قهرمان د و دهين اختصاص مي ناشناختة زمباًي تقريهان سفر را به كاوش قسمتي خود اوليها

پنج هفته در رمان . فرستديقا مي را با بالن به آفرزيانگ شگفتيسفرهان رمان از مجموعة ياول

ت كار و سبك يفي كدهندةدا كرد كه نشاني پيا درخور مالحظهتيمحض انتشار موفق بهبالن

ع ياك و تنگاتنگ رمان با وقي نزدت در رابطةين موفقي ايل اصليما دل اسنده بود؛ي نوينوشتار

 كشف يتازگ كه بهييف كشورهايدر آن عصر، توص. نهفته بود يع علمي وقاژهيو، بهعصر خود

قا را يبا دقت و وضوح كامل آفررفت و ورن در رمانش يشمار م از علم بهي، جزئشده بودند

 كه در يطور؛ بهز غافل نشدي نيياي جغرافييگوشين، از پيبراافزون. ده بودير كشيتصوبه

 قارة يهاني سرزمينده، وقتي باشد كه در آييد جايقا شاي آفرقارة«: سدينوياز داستان م يقسمت

. ، ص1386اواكم، (»  آورندي آن روه بي زندگ ادامةيت مملو شدند، مردم براياروپا از جمع

78.(  

ر از يغ. افتي كشف از راه سفر اختصاص  وي ورن به كاوشگريهان رماني، اولبيترتنياهب   

، سفر به دور ماه و ن به ماهياز زم يهاز با رمانيقا، ورن فضا را ني آفر كشفيواز با بالن براپر

ن بار ي اولي برا. فتح كرداير دريهزار فرسنگ زستيبا را با ي و اعماق درروبور فاتحآسمان را با 

ار بود كه  بني اوليفرستاد و براي دور از دسترس ميخود را به جاها قهرمان ياسندهيبود كه نو

 كه از علم روز الهام گرفته شدي انجام ميديونقل جدل حمليق وسايسفر قهرمانان رمان ازطر

 آن يافتنين مختلف و دستيها و فضاها فتح مكانيراز بي البته قهرمانان ورن نند؛شده بود

طبق  كه ييهانيماش. العاده نداشتند خارقيهانيجز استفاده از موتورها و ماش بهيا، چارهعصر

 يايرا، ترجمان رؤيساختند؛ زيش مي، خواننده را مجذوب خو)1986(رن يي ومونينظر س

  .بودندمة دوم قرن نوزدهم يسم نينيماش

 ي نگاهها را با سفر در آسماندةي ورن ا،پنج هفته در بالندو سال بعد از وستين راه، بي   در ا

  كامالًيتفكرتر از هوا كه نيلة سنگين وسينش اوليرن بار به فكر آفيتر در سر پروراند و امدرن
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 ي موفق شد برا1 پنج سال پس از انتشار رمان، كلمان آدررا،يشرو در علم بود، افتاد؛ زيپ

 يقعن پرواز واياول. زانديبرخن يچند متر از زم را كه اختراع كرده است، يالهين بار وسينخست

ن ماجرا را نقطة آغاز فصل يدادند و ا انجام ي موتور انفجارقيت ازطري را برادران رايكيمكان

قبل هرچند . افتيها دست ها به آسمانها نماند و قبل از آن اما روبور منتظر آندانند؛يپرواز م

سفر به و 1865 در سال ن به ماهياززم ي توسط رمان هازيها ورن فضا را ناز پرواز به آسمان

 بود تا كوپتريه به هليشتر شبيلة پرواز روبور بيوس.  فتح كرده بود 1870  در سالدور ماه

خود معطوف  را بهيكه در آن عصر توجه فراوانهوا  تر ازني و سنگيلي تخيكوپتريما؛ هليهواپ

ر يتأث را تحت هنوز مايي فضا-يي هوايهان رماني ايهاييگوشي از پيدن برخيثمررسبه. كرد

وم در ساخت يني مكان پرتاب موشك، محل رصد آن، استفاده از آلوم؛ ماننددهديخود قرار م

ز حق خود را ي، رمان نيم عليهاييگوشين پيان ايره؛ اما درمي و غييآن، استفاده از ترمز هوا

-ن بهيچن.  رهنمون ساخته استيانتزل و في تخيايسنده را به دنيو نواست ه داشته محفوظ نگ

ز همراه آن بوده است و ي ني فانتزي، چاشن شده استياييگوشيپرسد كه هر كجا ينظر م

- ينظر مد بهيتقي، آزاد و بياند، فانتز روز بوده بر علمي كه مبتني علميهاييگوشيبرخالف پ

 خواننده ي سرگرميفقط برا،  هستنديظاهر علم داستان كه بهيها از قسمتيبرخ. رسد

 توجه يحاتيتوض، ورن در عنوان مثالكنند؛ بهينم را دنبال ياند و هدف خاص شدهيطراح

ها تنها خود از آنكند كه نهيك مهندس هوافضا جلب مي ي فراروخواننده را به مشكالت

ن، يبراعالوه. كنديتالش نمت يشدن به واقعكي و نزددني رسيبرا يخبر است، بلكه حت يب

 تا اتاق كار و ه استيخانه شبقهوهك يشتر به ي، بدهديدست م كه از درون موشك بهيريتصو

-ين وا ميها همچنان ما را به تحسگونه مثالنيد اذعان كرد كه ايك فضانورد؛ البته باي يزندگ

؛ بلكه ستي نيكي و تكنيف فنيافتن ظراي يپانه، خواننده دري ماجراجويهارا، در رمانيند؛ زدار

اندازه به  و بهيرن باوجود توجه كافن نظر، رمان ويسنده موردتوجه است كه از ايالت نويتخ

  . استيكننده و فانتز سرگرميالت و ماجراهايلو از تخ، مميف فنيظرا

                                                           

1. Clement Ader  



 كمي شمارة                     )   انساني علوم و ادبيات دانشكدة ( ترجمه و زبان مطالعات امةفصلن                                      74 

توان ي را نمييايردرين زيام؛ هرچند يشناسيلوس مي، ورن را با نوتيياي دريا سفرهنةي    درزم

ام يلي و1578سال ن بار در ي اولي برارا،يشمار آورد؛ ز ورن بهييگوشيا پي يورعنوان نوآبه

آب ر يزف نمود كه قادر بود به ي را توصيايكشت  2هايآور اختراعات و نودر كتاب 1بورن

خچة يتار  بود كه در كتابي و معقولين پروژة منطقيتريمير قدي تصونيا). 1979كستل، (برود 

 متفاوت بود و ي و بدويي ابتداين كشتي با اورن كامالًلوس ينوت.  ثبت شده استينوردايدر

ست يب، واقعدر. اش بودييايردريبودن ززات و مدرنين تجهيز در همي ورن نيشاهكار و نوآور

 از ي گوناگوني نماهاا بود كهي در اعماق دريزيانگ شگفتي سفر اكتشافاير دريهزار فرسنگ ز

الجثه ميشده، از جانوران عظ مدفونيهاا، از خرابهي دران ساكنياز آبز: داديمدست ا بهين دنيا

ز در زمرة يلوس نياما خود نوت ره؛ي غان موجود در آن ويپايبق، از منابع و ثروت ي عميهاآب

ن ي به ايفرد منحصربهيهايژگيها و وييورن توانا. شوديها محسوب مين شگفتيهم

  . مانديمانند باقي بب ويرقيها بعد بد كه تا نسلي بخشييايردريز

ن ي، در اول1955 در سال يعنيرمان؛  سال پس از انتشار 85 ها حدوداًييگوشين پي   ا

ز ي مدرن معاصر نيهاييايردري با زيلوس حتي نوتييايردريز. رسديظهورم بهي اتمييايردريز

 ارتش فرانسه ي و اتميگ جنييايدرريك زي كه 3ي  روبييايدرري ندارد؛ چنانكه زيفاصلة چندان

 متر طول و 6/73 ،يامحاسبهاس ينظر مق به آب انداخته شده است، از1983 است و در سال

ن يا.  متر عرض است8 متر طول و 70 يلوس دارايكه نوتي؛ درحال مترعرض دارد6/7

  تن بار1500 نفر خدمه 40رسد و قادر است با ي ميياي گره در50سرعت  بهيلي تخييايردريز

 تن 2400ر به حمل  خدمه قاد70 و يياي گره در20 با سرعت يكه روبي؛ درحالجا كندهرا جاب

 ارقام نباشند ن اعداد ويد اي در هر صورت شا). تاي،بMinistère de la défense( باشديبار م

سنده و ي نوي و تسلط علمييگوشياند؛ بلكه قدرت پن رمان شدهير ايظنيت بيكه باعث موفق

لوس، شهرت يژه خود نوتيو قهرمانان داستان، بهي برايلينش ماجراها و حوادث تخيآفرز ين

  .همراه آورده استر رمان را بهينظكم

                                                           

1. William Bourne  

2. Inventions or devise  

3. Rubis  
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گر يونقل دل حمليورن به وسا، يياير دري و زيا كشتيكوپتر يما و هلير از بالن، هواپي     غ

كا يتوانست آمري فوگ هرگز نماسيليبود، فيآهن نممسلم است اگر راه. ز توجه داشته استين

 كه د اذعان كردي اما با كند؛ي طا راي روز دور دن80را هفت روزه پشت سر بگذارد و در 

- كه استفاده از واژهيطور بود؛   بهيانوردي دري كشتيسفر رو ،ل ورنيبدي و بيتخصص اصل

 ورن، نشان از يهاله در رمانين وسيق از ايو دقفات ماهرانه ي و توصيانوردي دري تخصصيها

ن عشق به سفر و يور ساخت كه انظر دد از ي دارد؛ البته نبايتخصص و عالقة مفرط او به كشت

س در قرن يپار در رمان  مثالً كشانده است؛يرواقعيفات غي توصيسو را بهي ويسرعت گاه

طلس انوس اي اسب بخار، اق30000 به قدرت يموتورلومتر طول يك كي با 4اتان ي لوي كشت،20

ر سرعت فوق تصور ي درگايصاحب دنز در رمان يروبور ن» اپو وانت«. ديمايپيرا در سه روز م

ل خود يشود قوة تخيد، ورن ناچار مي اكتشافات جديدرراستا. شوديكا مي آمريهاستيدر پ

ا ي اندازديكند و به آب مي ميل به كشتين را تبدين ماشين، ايكار اندازد؛ بنابراازحد بهشيرا ب

 باشد كه بتواند ما را ياليازاندازه خشيله بين وسيد ايشا. دهد تا پرواز كندي به آن بال ميحت

ت راندن در ي قابليدارا) هاهاور كرافت(ا فرو برد؛ هرچند درعصر ما هواناوها يدر عالم رؤ

 يحتت فرود در آب و ياند كه قابل ساخته شدهييماهاينكه هواپيا اياند  شدهيا و خشكيدر

ز يت پرواز نيش درآمد كه قابلي به آزماي به تازگيلين، اتومبيبراافزون.  در آب را دارنديشرويپ

ونقل، با ل حملين وسايك همة ايناميرودي آيهايژگيد توجه كرد كه ويخواهد داشت؛ اما با

  .ز نباشدياس نيقد قابلي دارد وشاياورن تفاوت درخور مالحظه» اپووانت«

ر از يك هستند، به غي جامعة امروز نزدي صنعتيهاتيشتر به واقعيل كه بي اتومب    دوچرخه و

را، يعرضه نشدند؛ زاز ورن  يگريد يهادر رمان ،يرعاديب و غيك مرد عجينامة تيوصرمان 

-ير شناخته نميالسعيلة اكتشاف سريعنوان وسله در نزد ژول ورن بهين دو وسيك از ايچيه

 هستند و يياينقل در خدمت اكتشافات جغرافول حمليدر آثار ورن وساب، يترتنيابه. شدند

 يكيقات تكنيشده دارد تا به تحق خاص مطرحييايت جغرافي به موقعيشتر بستگيها بحضور آن

 يهاتي بر قابليكي تكنيهاشرفتي، پي علميهاد از نظر دور داشت كه در رماني؛ اما نبايو فن

ورن . نقل هستندول حمليژه وسايوك و بهيون تكنيگونه اكتشاف مدنيند و ايافزاي مياكتشاف



 كمي شمارة                     )   انساني علوم و ادبيات دانشكدة ( ترجمه و زبان مطالعات امةفصلن                                      76 

دكردن ابداعات ي او سرشار از تمجيها رمانيجاي داشته و جاين موضوع كامالً آگاهيز بر اين

 يعني ورن؛ يهان رماني از مشهورتريكي به ي اجماليعنوان مثال، نگاهد است؛ بهي جديكيتكن

نش ينقل مدرن قادر به آفرول حمليكند كه ورن بدون وسايابت م به ما ث روز80ا در يدور دن

-يت مي، بحث زمان محوريبند كه در آن با طرح موضوع شرطيادهيچين رمان نبود؛ رمان پيا

شرفت ي پياس فوگ بر رويلي فيبندن، شرطيشود؛ بنابراي محركة زمان ميروي ن،ابد و سرعتي

شرفته باشند يد كامالً پيل باين وسايه است و ايل نقليسارا، سرعت وابسته به وي است، زيكيتكن

اس فوگ به موقع به يليف. ن زمان ممكن به مقصد برساننديترعيتا بتوانند مسافر خود را در سر

نمودن خواننده، از نقش بر سرگرمشود تا ورن عالوهيم  برندهيبندرسد و در شرطيمقصد م

ن عرصه يد و تبحر خود را در اي سخن بگوياز ماهرانهع به طرينقل سرول حمليك و وسايتكن

  .ش بگذاردينماز بهين
  

  ي صنعتيهانيماش. 4

 در آثار ياژهيگاه ويجانقل ول حملي اگر وسا.ستي نزانيك ميها به نين به ماشتوجه ور   

 آثار ة در مجموع.اندبهره ماندهي بين توجهي از چني و صنعتيكي مكانيهانياند، ماشافتهيورن 

 از وسياستاد زكررمان .  ندارديگاه درخور توجهي آن جاي فني در معنا»كيمكان« ، واژةورن

 به مبحث ،سازك استاد ساعتي يه در آن از خالل داستان زندگ است كي معدوديهارمان

توان از يد در آثار ورن م موجويكيل مكانيگر وساياز د. استشده  پرداخته يكين مكانيماش

گر نام ي دو مورد ديكيد ي و شا بخارخانة  دري فلزييوالي ه،زيآمرة اسراريجز در يآسانسور

 ي در برخ،شدندي قرن محسوب مي و فنيموضوعات علم از يكيز كه ي بخار نيهاني ماش.برد

د در يها را با ورن، حضور دارند كه آنيهان رمانيخصوص در آخر، بهيانوردي دريهااز رمان

   .ن علم نداشته استيه ا بيژول ورن توجه خاصحساب آورد؛ اما  بهيكيكان ميهانيجرگة ماش

 استفاده نكرده يه از واژة تكنولوژگاچيد گفت ورن هيز باي نيك به تكنولوژيندر گذر از تك    

ج يتدر؛ اما بهن واژه در زبان فرانسه وجود نداشته استي در عصر ورن هنوز اهرچند. است

 كه ياگونهكرده است؛ به باز يخوب بهيگر واژگان صنعتيان دي م را در خودي جاافته ويرونق 

ز يك نيتكنولوژري از آن استفادة غيا حتيكار رفته ز بهيك ني تكنيجااز موارد به ي در برخيحت
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در سال  شد و يوارد زبان فارساز زبان فرانسه است كه  ياواژه واميتكنولوژ. استشده 

 ةي در تهيكاربردن فنون علم است از بهعبارتن واژه يا. ديرد گرد به زبان فرانسه وا1896

ست از  ان واژه عبارتيگر ايدعبارتبه). 118. ، ص1384 ان،يزمرد( يمحصوالت صنعت

ند يشده در فرا استفادهي صنعتيهاها و روشني از ابزارها، ماشيده و معقوليسنجف يتوص

ن علم از آن بهره يا ورن بدون شناخت اي آال مطرح است كهن سؤي، احال. د و ساختيتول

: اًي ثانن رشته نبوده است؛يطور خاص به اتوجه ورن به:  اما اوالً؛مثبت است پاسخ، برده است؟

 به ساختار ي بستگيزان توجه وي، من علم بهره برده استيها از ادر آنز كه ي نييهادر رمان

- ستيب  ودكتر اكس ،ون ثروتيليپانصد م رينظ ييها رماندر. از مخاطبان داشته استيرمان و ن

ا ي يد توپ جنگي توليباب چگونگ دريحاتيخواننده انتظار دارد توض، اير دريهزار فرسنگ ز

 باًي موجز و تقرصورت كامالًها به، دستگاهشتر مواردي اما در بدست آورد؛ه بيميدستگاه الكتروش

. گرالهي است تا وسگراجهيگرا و نتتر هدفشي، ورن بدر ظاهر. شوندي مي و معرفيمبهم طراح

، يميعلوم ش به يو به صنعت ندارد و ي چندانان كرد كه ورن عالقةيگونه بنيد بتوان ايشا

 يحت. ، كمتر توجه كرده استدي ساخت و توليندهايها و فرايشناخت روشيا حتي يمتالورژ

 را جز در يگري د كارخانةي و واند قرار گرفته ورنيمهريز مورد بي ني صنعتيهاكارخانه

 ست تا نگاها يز كافيك كارخانه نين ي البته همف نكرده است؛ي توصون ثروتيليپانصد مرمان 

 از يرن و انبوه متقايها منظم، پنجره كامالًيهاساختمان:  ورن به صنعت آشكار شوديمنف

چ يه. ده شدهين كشي زمي رو برياهي سيهوا پر از دود است و مانند قبا«. هندي آاليهادودكش

- كه حافظة بشر بهييجاكنند و تاآني حشرات هم از آن فرار ميحت. كندي از آن عبور نمياپرنده

ن كارخانه يدر ا .)60 .، ص1360ورن،  (»ده نشده استيك پروانه هم در آنجا دي ،آوردياد مي

 ي ورود به آن براد و كار كننيط كاريزنظر شرا ايانسانري غيطيمحهزار كارگر در يد سيبا

 و خواننده را بردين قهرمانش را به هزار ترفند به درون آن م اما ور ممنوع است؛داًيگانگان اكيب

: ي نظاميبي محصور با نظم و ترت كامالًييفضا. سازديب آشنا ميروح و عجي سرد، بييايبا دن

چه بودند، ي هزاران دريا كه داري خاكستريهان ساختمانيا.  بودكنندهها كرني ماشياهويه«

  ).65 .ص، 1360ورن، (» حركتي بياي زنده بودند تا اشيهاه غوليشتر شبيب
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گاه يت جايبه اهمرا آثار ورن  در ي صنعتيردن از فضاهابل كمتر بهرهيم دليبتواند يشا   

 با سندهيداده است تا نويزه نمت اصل توجه به خواننده اجاياهمرا، يم؛ زيارتباط دهخواننده 

ه و ي در زمرة اصول اولينيبژه كه خوشيود؛  بهي را مكدر نماي خاطر وي منفيهادگاهيثبت د

  . او در نگارش رمان قرار گرفته بودياحرفه
  

  يريگجهينت. 5

د كه به هدف و ينماي مي را معرفيكند، در آن دانشمندان و مخترعاني كه ورن ارائه ميعلم   

-ين مرحلة تكامل اختراع دست ميع به آخري سريليها خ آن.لهيسنه به وشند؛ يانديجه مينت

. شوديبحث نم ي و صنعتي علميهاا كارخانهيشگاه، كارگاه يكه دربارة آزماي؛ درحالابندي

جلو  روبهشروانه وي پي، علمپردازدي عصر خود مي علميت هايواقعبه ن علم يا نكهيباوجود ا

         است و از حركت انسان به سمت دانش سخن  علمخچةيفاقد تارشود كه يوب ممحس

). ء دانستن مورد را استثنايتوان اي، ممي را علم بنامييايالبته اگر اكتشافات جغراف(د يگوينم

ن ير چناگ. دهديخ علم از خود نشان نمي به تارين چنداز است كه ورن عالقةيبرانگتأسف

شاهد بسا كرد، چهيت مين سمت هداي به اود راداشت و مطالعات خي در او وجود مينگرش

  .ميز بوديا اختراعاتش ني از اكتشافات ي برخيحات فنيتوض

م تا يشگو بناميك مخترع پيشده در مقاله، بهتر است كه ورن را    با درنظرگرفتن موارد مطرح

شد و نه يدانيجه مينت از علم، او فقط به را،يم؛ زي بهتر است او را مرد علم بنامي حت.ك مبدعي

-  مناسبي ويبرا» پردازاليژول ورن خ«، اصطالح ني بنابرا؛جهين نتيدن به ايبه راه و روش رس

توان از واژة يز نمي كه درمورد الكساندر دوما نگونههمان. است» ژول ورن دانشمند«تر از 

جه ين نتي اا را به مياسين قي البته چند؛يشناس نام پروست را جامعهيا حتيمورخ استفاده كرد 

 متفاوت ي اما نبوغشمار آورد؛ك نابغه بهيد يد دوما و پروست باز هماننيرساند كه ورن را نيم

ر بكشد؛ يتصورا به يدي جدياهاين نبوغ به او كمك كرده است تا دنيا. ك دانشمندياز نبوغ 

 يتي چه اهم.دنبودن نداري بر واقعيديت، چندان تأكيداشتن در واقعشهي كه باوجود ريريتصاو

ن اعماق ي به اي كسي مهم آن است كه روز.رسديها  مايدارد كه چگونه انسان به اعماق در
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 ،ني بنابرا كند؛ي را همراهالش اوي تصور و خالعادة از قوة فوقيريگبرسد و ژول ورن با بهره

 به خدمت د راي كه علم و دانش جدياسندهيم؛ اما نويسنده بدانيك نويتر باشد ورن را د بهيشا

 فرار از ي برايدنبال راهه كند كه بهي هديند و به نسليافري بي مصنوعينگارش درآورد تا بهشت

 يياي پوشرفت حاصل ازي را در پيبختكين نيورن ا. گشتياه آن عصر ميجامعة متالطم و س

ز ين نده تا به امروزي آيها به نسليعصرانش و حتوجو كرد و آن را به  همعلم و دانش جست
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