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  إهداء

  

       خبـال و كرمـا، ردعـا       ،  و تفاؤال خوفا   ظلما و عدال،  ..   إىل أسريت 

  ..و دعما 

  ..استمرارا، بعثا، جتددا ..  صمتا، وحدة، أملا  .. و إليك دوما

  ..كالبحر دوما يبدأ من جديد 
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  مقدمة
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  ـةممقد

  أ 

  :ةـمقدم

  

؛ حيـث   مصدر غنى يف نظرية األدب د شكّل تعد بدايات القرن العشرين مبعث مصطلح جدي        
تدعم ميدان األجناس األدبية جبنس جديد اكتسب شرعية وجوده بعد ظهور مناذج ونصوص عديـدة               

  .لميسبقت ذلك القرن وشكّلت اجلذور األوىل واملنطلق ملا سيسمى منذ العشرينيات بأدب اخليال الع

تعد الثورة الصناعية اليت شكلت املظهر التكنولوجي للعلم النظري، الدافع األساسي لـربوز              و        
أدب اخليال العلمي الذي جسد بشكل جدي معىن املصاحلة بني العلم واألدب، قاطعا امتداد النظـرة                

. بشرية وللروح األدبيـة معـا     من ال ي ورأت العلم مصدر ديد أل     نسية اليت أعقبت العلم التطبيق    اومالر

فأدب اخليال العلمي مل يدعم فكرة التملّص تلك من أجل احلفاظ على بشرية آمنة تـركن إىل صـفاء        
الطبيعة ونقائها، وإبقاًء على نبض األدب اخلالد بترانيمه منذ أمد بعيد، بـل راح خيـوض يف جـوهر               

تند عليها مناقشة صور احلياة البـشرية بـسلبياا         اتخاذ العلم الفكرة األساسية اليت تس     بإشكالية البقاء   
وإجيابياا، وإظهار كلّ ذلك عرب املزج بني إجراءات علمية وإجراءات أدبية ضمن قالب معين، فتنـتج              
    عن ذلك مجالية خاصة تعضد فكرة املصاحلة بني العلم واألدب وتدحض فكرة الفنـاء الـيت تتنـامى                  

  .ة من حدود اجلمالية األدبيةكلّما اقتربت الصرامة العلمي

  :وتبوأ غالف البحث عنوان

  أدب اخليال العلمي بني العلمية واألدبية                                   

  . البعدين العلمي واألديب دراسة وصفية حتليلية يف مجالية التداخل بني                     

والعلـم  ؛ من مفاهيم لألدب واخليال      ته جللّ عناصر البحث   يته من مشولي  ويستمد هذا العنوان أمه          
، والبحث يف عوامل علميته وعوامل   "أدب خيال علمي  "تمثيل مصطلح   بواضطالعها جمتمعة   وروابطها،  

أدبيته مضمونا وأسلوبا، مثّ تعرضه لألثر الناتج عن تفاعلهما والبعد اجلمايل الذي يضفيه على التعـبري                
لوقت نفسه حتليل شواهد تطبيقية من ثالثة مناذج روائية ألدبـاء عـرب، تـصب               األديب، معتمدا يف ا   

 لفيصل "أمني العلواين"ن، مها تاان منها جزائريموضوعاا يف جمال اجلنس األديب املعروض للدراسة، روايت
ـ ألديـب   ثالثـة ل   بـسكري، وروايـة       جلياليل "الرحلة الثامنة للسندباد  "األمحر، و          طالـب  سوري  ال

  ."البعد اخلامس"عمران، عنواا 

 ما الذي جيعل أدب اخليال      :اقشة اإلشكالية الرئيسية التالية   األثر اجلمايل عرب من   ذلك  سيتم إبراز           و
ولعلّ هذه اإلشكالية امتـداد  . المح علمية بارزة مضمونا وأسلوبا؟العلمي عمال أدبيا رغم ما فيه من م      

يتدرج  و. ديب عمال أدبيا؟ل األم؟ أو ما الذي جيعل من العز األدب عن غريه ما الذي ميي:اؤل القدميللتس
  ما درجة جتلّـي    : منها ،اإلشكالية الرئيسية البحث يف مناقشة العديد من األسئلة اجلزئية املرتبطة بصميم          
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  ـةممقد

  ب 

 . يق مسافـة الوصل والفصل بينهما؟    ؟ وما مدى اتساع أو ض     ال والعلم ضمن أدب اخليال العلمي     اخلي

ع  املواض ع اليت يترتّل فيها أدب اخليال العلمي حنو درجة الصفر للكتابة، وما هي             ما هي املواض   :و من مثّ  
؟، وإىل أي مدى تساهم العلمية يف تـشكيل         وأسلوبااليت يرتقي فيها حنو درجة اإلبداع الفين مضمونا         

  .؟ي وليس بغريه من األجناس األدبيةشعرية خاصة تتعلّق بأدب اخليال العلم

 أم معنـاه؟ أسـلوب      كمن مجال األدب يف لفظه     أين ي  :البحث يتجاوز أسئلة قدمية من مثل           فهذا  
 :لعلمي عرب التساؤل اجلديد اآليت إىل البحث عن مظان مجالية أدب اخليال ا ويسعى...؟ عرضه أم حمتواه 

. أم فيهمـا معـا؟    بيني،  يف مضمونه وأسلوبه األد   هل مجاليته تكمن يف مضمونه وأسلوبه العلميني، أم         

       عموما، والـيت ال ختـدم جـوهر البحـث     متجاوزا بذلك إشكالية العالقة بني األسلوب و املضمون       

تتمخض بوضع األسلوب يف مواجهة املضمون، بل بوضع املضمون واألسلوب  ال  عن تلك اجلمالية اليت     
واضع التقارب والتداخل الـيت تؤسـس       ون واألسلوب األدبيني، استجالًء مل    مالعلميني يف مواجهة املض   

  .شعرية ومجالية أدب اخليال العلمي

  :اب اختيار هذا املوضوع يف جانبنيتنحصر أسب

 يتمثل يف امليل الذايت إىل العوامل اليت تشكّل ميدانا لتداخل العلم واألدب، ومنـها أدب                : سبب ذايت  -
  .اخليال العلمي

ـ  الرغبة العلمية يف معرفة   :سبب موضوعي  -             ر اجلمـع  ر تـسمية هـذا اجلـنس األديب، وجـوه    س

 العلم، وكيف يكون للخيال دور أساسي يف مجعهما ضـمن           / اخليال / األدب :بني املصطلحات الثالث  
 عن املميزات اليت متيز أدب اخليال العلمـي عـن بقيـة             نفس القالب اللغوي، إضافة إىل رغبة البحثِ      

يف هـذا   يثمن هذه األسباب سبب آخر، هو جدة البحث       و.  اخلاصة  األدبية، ومصدر مجاليته   األجناس
املوضوع، وضرورة مناقشة أهم القضايا املتعلقة به، واليت تستهدف كسر مقولة الفصل بـني العلـم                

  .واألدب

     فهي تكتسب جـدا مـن حبثهـا        ؛  ة يف حد ذاا    البحث يف اإلشكالية املعروض    د       ويكمن جدي 

   ؟  أم من خالهلمـا معـا       أهو يف جانبه العلمي أم يف جانبه األديب،        :يز أدب اخليال العلمي   عن أساس مت  

وهل هو أدب تطغى عليه روح التفكري العلمي من خالل جنوحه إىل األدوات العلميـة، أم هـو أدب      
التفسري "وقد حتدث نبيل راغب يف كتابه       . ؟ باخليال عائم أدبيته من خالل امتزاجهما    دقوت تلك الروح    

لعالقـة العـضوية    األدب للعلم ومسرية التواصل بينهما من أجل تأكيـد ا          عن حاجة    "العلمي لألدب 
    كر العريب ـضته ويلحـق ركـب الفكـر    بد أن تقوم بني الطرفني حتى تتحقّق للف       الضرورية اليت ال  

أن يناقش   قة من دون  لك العال ه مثاالً لت  ثه إىل أدب اخليال العلمي ِبعد     الغريب، مشريا يف جزء يسري من حب      
يف كتابـه   )Dolf Rieser(وتعرض دولف رايسر .  السابقة التعرض هلااإلشكالياتالقضايا اليت حتاول 

 والعلم، وبروز مظاهر ومشاهد فنيـة   الفنإلشكالية العالقة بني )Art and Science( "بني الفن والعلم"
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 املالحظة العلمية، إضافة إىل تعرضه ملسألة اإلهلام ودور اخليال مجالية يف الظواهر الطبيعية اليت تعد مصدر
القرن اخليال العلمي أدب    "وخص حممود قاسم كتابه     . علميف تقدم املعرفة العلمية، والبعد اجلمايل يف ال       

والعـرب ومراحـل     عند الغربي يتعلّق مبفهومه وتارخيه   ، بتعريف شامل ألدب اخليال العلم     "العشرين
الكالسيكية، مقدما يف ثنايا ذلك     ه  الذي تبينت حدود  ملختلفة وأنواعه املنبثقة عن النوع الرئيسي       تطوره ا 

    هـو اآلخـر   د عزام  قدم حمم  و. عن أشهر أعماهلم  بطاقات فنية ألبرز أدباء اخليال العلمي وملخصات        

  ي وجـوده  من تقصا بدًء ألدب اخليال العلميمسحا تعريفيا شامال  "اخليال العلمي يف األدب   "يف كتابه   

 ع     يف التـ     راث الشعيب العريب، إىل عرض موس        ه يف استقـصائ  منه، مازجـا    ألبرز املواضيع املطروقة ض

   "أدب اخليـال العلمـي  "ه  يف كتاب)Jean Gattégno( وتقصى جان غاتينيو . العريب وج الغريب النتانيب

)La science - fiction(لمي يف التراث الغريب، وانطالقـه الرمسـي يف أوروبـا    ، نشأة أدب اخليال الع     

  ...مثّ تطوراته الكربى يف الواليات املتحدة األمريكية وواقعه يف االحتاد السوفيايت، وأبـرز مواضـيعه                

     واملفـصلة يف اجلانـب التطبيقـي        ...ولكن أحدا منهم مل يقترب من اإلشكالية الرئيسية هلذا البحث           

ِصيغها ، ب وجودها على البحث صورة خمتلفة مل يربز     اجلزئية اليت أضفت    لة من اإلشكاليات    منه، عرب مج  
  .القائمة، يف الكتب السابقة الذكر

مثّ يعرض  ا منطلقا له،    م البحث يف هذا املوضوع مفهوم كلّ من األدب والعلم وخصائصه                 يتخذ
 روائية تدعم سبيل الوصـول     ثالثة مناذج   ليل  بعدئذ ملظاهر اإلبداع يف أدب اخليال العلمي من خالل حت         

  :تبين أنّت توضيحية إىل غايا

ة عن بقية الظواهر االجتماعية والعلمية، فاألدب معبر عنها، كما أنهـا        نفصل األدب ليس ظاهرة م    -01
  .تستدعي حضوره عندما تقتضي الضرورة بروزها ضمن عناصر أدبية وليس أية عناصر أخرى

  .زل إىل طبيعتهـيستغل بعض عناصر العلم وال يتنبني األدب والعلم فواصل وروابط، واألدب  -02

  .جديد جيمع بني الطابع العلمي واألديبأديب جبنس نفسا جديدا من خالل تدعمه   األدباكتسب -03

والتوكيد ،  على األثر األديب  مع ااز، كفيل بإضفاء بعد رمزي       اخليال، واحلقيقة    امتزاج العلم مع     -04
على تعدد وسائل التعبري عن احلياة واتمع واملصري، ومن مثّ فإنّ هذا االمتزاج ليس جمرد فعل جتـرييب                  

  .ةنمن غايات منفعية معيمجايل خالص خال 

    وتتجـسد   اخليال العلمي وجهان لعملة واحدة هي املعرفة اإلنـسانية،            األدب والعلم ضمن أدب    -05

 يمكن تشبيه األدب والعلـم بتـوأمني  اخليال الذي جيتمع عنده الطرفان، حتى إنه ل       هذه الوحدة بفضل    

د كل منهما خبصائص ووظائف مميزة، لكن حاجة مشتركة تدعومها لتجديد رابطة األخوة      متعاديني ينفر 
ضمن حدود أدب اخليال العلمي، وتتأسس بفضل تلك احلاجة مجاليته اخلاصة اليت تعد منتهى غايـات                

  . البحثهذا
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  ث 

وصفي حتليلي تتوخى الدراسة من خالله رصد              وسيتم استقصاء تلك الغاية النهائية باتباع منهج        
        مفاهيم األدب واخليال والعلم، وحتليل مواطن التداخل والتفاعل فيما بينـها، وعـرب هـذا املنـهج                 

ه متيزا عن بقية     خصائصه اليت أكسبت   العلمي، وحتليل  البحث حنو حتديد ماهية أدب اخليال        درجأيضا سيت 
      دبيـة سـيتم    مثّ إنّ حتديد العالقات االنفصالية واالتصالية بني العناصر العلميـة واأل          . يةاألجناس األدب 

؛ حيث إنّ البحث مل يتوقف عند حدود الوصف الظاهري لألساليب واملضامني العلمية             عرب نفس املنهج  
ية مية الثالث رد الوصف فقط أو للتعريف ا على أا روايات خيالية عل            واألدبية يف الروايات التطبيق   

الوصف الظاهري ليحلّل جوهر العالقة اخلفية اليت تشد         ال تنتمي إىل أي جنس أديب آخر، بل يتجاوز        و  
؛ فالبحث يـستقرئ  خاصة يتالحم فيها العلم واألدبالعناصر املنفصلة ظاهريا، كاشفة عن صورة فنية      

     ا، وحملّال تارة أخرى مـا تتـضمنه دواخلـها     جلزئية واصفا تارة ما يفرضه ظاهره     لكثري من العناصر ا   ا

  .العلمي واألديبمن حقائق خفية هلا أثر كبري يف بروز مجالية التداخل بني البعدين 

         يتعـرض املـدخل لفكـرة االنتقـال       لة من مدخل وثالثة فصول وخامتة،       بنية البحث مشكّ          و

 اخلرايف واألسطوري إىل التفكري العلمي، وأسباب استمرار وجود اخلرافة حتـى يف أوج              ينمن التفكري 
الفصالن األول والثـاين فـصالن       و. ر ذلك يف صورة أدب اخليال العلمي      ازدهار املعرفة العلمية، وأث   

ويتتبـع  . باط كلّ طرف باآلخر   وأوجه ارت والعلم  يال  نظريان، يتتبع األول مفاهيم كلّ من األدب واخل       
الثاين مفهوم اجلنس األديب الناتج عن ارتباط تلك األطراف الثالث، فيناقش الظروف اليت أحاطت بنشأة  
أدب اخليال العلمي وهيئة تركيبه وأهم التعاريف اليت ارتبطت به، مثّ يتعرض ملسألة تارخيه اخلاص ضمن                

    بداياتـه ومراحـل تطـوره     الالحقة عند الغرب، مثّ تطوراته ببداياته واألدب، مبتدئا بعرض ما يتعلّق      

ليكون املبحث اخلتامي هلذا الفصل خاصا بامتداد أدب اخليال العلمي، ويقوم على رصـد         . عند العرب 
اليوتوبيا يف جتدده وامتداده إضافة إىل رصد أهم         أهم األنواع املنبثقة عنه، وتبيان دور األدب العجائيب و        

  .يال علمي وليس جنسا أدبيا آخرز هذا اجلنس األديب بوصفه أدب خع اليت متياملواضي

           يا نظريـا اقتـضته املباحـث              والفصل الثالث فصل تطبيقي، وقـد تـضمن مبحثـا متهيـد           

 التطبيق، وتعيني للسبيل الذي سيقتفيه حتليل الروايات        ضمنهلميدان الذي يصب    ؛ ففيه حتديد ل   الالحقة
 هل تتجسد باالقتراب من درجـة الـصفر   :يستهدف البحث عن مظان شعرية خاصة     ثالث، والذي   ال
  ليكون املبحث املوايل خاصا بتتبـع مظـان العلميـة مـضمونا             .؟علمية أم من درجة الشعرية العليا     ال

يف املبحث لينعقد وصل ما تفرق منهجيا . مضمونا وأسلوباوأسلوبا، وما بعده خاصا بتتبع مظان األدبية 
ال تتحقّق بتمام عناصر العلمية     حماولة الكشف عن مظان تلك الشعرية اخلاصة اليت         األخري الذي تضمن    

ـ  تمام عناصر األدبية، وإنما بتداخل تلك العناصر        وال ب  دد جبوانبـه  وتالمحها داخل قالب أديب مميز يتح
  .العلمية وجوانبه األدبية، وذلك ما يتجلى يف تسميته ذاا
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  ـةممقد

  ج 

       مل يكن البحث ليظهر ذه الصورة، أو حىت ليكتمل لوال بعض املصادر واملراجع العربية والغربية            
  حـرية األدب " ، لفؤاد زكريا "التفكري العلمي : " الكثري من املواضع، وأمهّها    اليت أغنته وحددت سبيله يف    

أدب األطفـال   "مـود قاسـم،      حمل "اخليال العلمي أدب القرن العشرين    " لعثمان نويه،    "يف عصر العلم  
 جلـان   "أدب اخليال العلمي  "حملمد عزام،    "اخليال العلمي يف األدب   " لسمر روحي الفيصل،     "وثقافتهم

      ، جملة فصول يف عددها اخلاص بأدب اخليال العلمـي، إضـافة إىل موسـوعة بـيري فـرزين                   غاتينيو

)Pierre Versins(ــان                  و جــريار ديفلــوث، )Boris Vian( ، وكتــايب كــل مــن بــوريس في

)Gérard Diffloth(. موعة من املقاالت لكتاب والكتاب الذي مجع بني دفتيه حسن حسني شكري جم
ة أساسية يف بناء البحث، فكان مؤكدا       كل منها قدم لبن     و ... "آفاق أدب اخليال العلمي   "مساه  غربيني،  
  . ملا خلفه من نقائصتجاوزاأو م غريهألفكار 

     وال خيلو البحث من صعوبات، تتقدمها صعوبة احلصول على مراجع ومصادر خاصة بأدب اخليال  
    إضـافة  . ة اإلجنـاز  بفترالعلمي، مما أطال فترة البحث عن الكتاب واستقصاء مواطن وجوده، مقارنة            

                 يا اهلامـة   إىل افتقار املراجع العربية املتعلقة بأدب اخليـال العلمـي ملناقـشة الكـثري مـن القـضا                 

ة، مثل موسوعة بـيري      حازها الباحث بعد رحلة حبث جمهد      ، لوال بعض املراجع األجنبية اليت     اليت ختصه 
 ل كتابـه   املرتبطة بأدب اخليال العلمي وج    فرزين اليت كانت موسوعة تعريفية شاملة جلل املصطلحات         

   كتاب جـريار ديفلـوث     و ... ل ذيوعه ا فض ان هل واالت اليت ك  من شىت األقطار الغربية، وأعماهلم      

 كانـت نـدرة   اوإذ. ملصطلح وإشكالية التسمية  ليل كثري من املشاكل املرتبطة با     ل تذ له فض الذي كان   
 وخصوصا يف جانبه التطبيقي، أو حـىت انعـدامها، خيـدم جـدة              ،شكالية البحث اب إل تعرض الكت    

قا ماديا، وإمنا إرهاقا معنويا سببه صعوبة اقتفاء أثر         ن، ليس إرها  ن ذلك مسبب إلرهاق مض    لبحث، فإ ا
ومن مث  . قيق الوحدة واالنسجام بني أجزائه     وحت املعلومات املتفرقة اليت من شأا خدمة اجلانب التطبيقي       

  .  من خوف الوقوع يف مغالطات علميةهو إرهاق نابع

لك بومنجل الذي حفزين    ار عبد امل   املشرف القدي  :به شخصان       ويبقى إسداء الشكر ألهله، وأواله      
 برزانته وقيمه روح االعتدال وعدم الشروع يف التعبري وإطالق عنان           على البحث رغم جدته، وبعث يفّ     

واألستاذ الفاضل  . ب االهتمام باألسلوب وحسن تقدميه    حيص، إضافة إىل بث ح    ومتالفكرة دون تدقيق    
   فايا أدب اخليال العلمي، والذي أحببـت بفـضل     نت بفضل معرفته كثريا من خ     فيصل األمحر الذي تبي

إىل رغبـة   ذلـك امليـل     محاسه هذا الصنف األديب املتميز منذ سنوات اجلامعة األوىل، قبل أن يتحول             
   .  املختلفةهتطار حبث علمي والتعمق يف إشكاليابدراسته يف إ

ن يقرر شيئا، ويترك اال  البحث أنه قدم دراسة مكتملة، فهو يصف وحيلل وال يريد أ        ال يدعي  و      
  . ى تكمل إجيابياته وتتجاوز نقائصهمفتوحا ألحباث أخر

    .       واهللا املستعان به أول البحث وآخره 

Université Sétif2



          

  

  

  

  

  

  :مدخل
 

  االنتقال من اخلرافة واألسطورة إىل التفكري العلمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Université Sétif2



 االنتقال من اخلرافة و األسطورة إىل التفكري العلمي                                          مدخل                    

 7

  :مدخل

  : إىل التفكري العلمياالنتقال من اخلرافة و األسطورة      

  

نتـه هـذه األداة            وقـد مكّ .خذها اإلنسان لفهم العامل الطبيعي، وتفسري معطياتـه      تيالعلم أداة          
عن كثري من األسئلة التي كانت موضع جهل أو اليت كانت، بصيغة أكثر حتديدا، موِضـعا          من اإلجابة 

 العتقاد وإميان الناس، املتعلّق جبـلّ  شكِّلاملو د  األسلوب املعتمالذي كان منذ أمد بعيد للتفسري اخلرايف 
   ... بالشعوذة والكهانة والتنجيم والسحر      مرتبطة   نشاطام؛ فكانت   قضايا اليت تلمس حيام املباشرة    ال

إبعاد الـشك    إذ إنّ سبيل     يب، املوضوعية؛  املالحظة، التجر  :احلديث اليت ال تستند على قواعد العلم      و
 .للعيـان واخلوف والرهبة من سعة الغامض واهول يقع يف تفسري غري الظّاهر مبا هو موجود متمثّـل      

التغلغل يف صميم مكوناته    بيف حميطه مبجرد االعتقاد مبا هو موجود بل          عكس العلم الذي ال يقع اليقني     
 العلميـة   و ترتبط املـسائل    . مظاهر اليقني البسيطة واملباشرة    إىل ةوالغوص يف غياهبه وعدم االستكان    

 باملداومة على التساؤل والشك وطرح االفتراضات اليت ال تبتعد عن مراودة اجلانب الغامض واهـول          

يف احلياة، والذي تتا اخلاصةمقيه اخلرافة واألسطورة بأدوا.  

      جل الفهم، وأن يثري املفهوم الواضـح ويقـرأ احلاضـر           ؛ أن يشك من أ    لكن ذلك سبيل العلم           

        أجل أن يتوثّب حنو املستقبل، ويكـشف يف كـلّ اختـراع            فذلك سبيله من    . جل الشك جمددا  من أ 

وباملقابل يتحدد سـبيل    . فتح أفق من آفاقه الفائقة السعة     أو ابتكار عن معرفة سر من أسراره اهولة و        
*سك بالظّاهر واالقتناع باملوجود واخلوف مـن االقـتالع مـن الواقـع املتحقـق              اخلرافة يف التم  

.               

ينا يف فهم الكون، فإنّ هذا التحديد يفتح اـال          علم واخلرافة قد شق له سبيال مع      إذا كان كل من ال     و
م العلمـي   لطرح العديد من اإلشكاليات يف ظلّ املعطيات الفكرية احلديثة، وكـذا مـستوى التقـد              

 ما مصري التفكري اخلرايف واألسطوري أمام املد العلمي الذي أحاط احلياة البـشرية   :واالجتماعي، ومنها 
 العلم من تفسري عديد ما مدى انفالت؟ وتماعية والسياسية واالقتصادية النفسية واالج:من مجيع جوانبها

  ؟ وكيف أثر امتـداد اخلرافـة       التقدم العلمي ء  حىت يف أوج عطا     اخلرافة ِربقةالقضايا اليت مل تنفلت من      

    إىل التوسع ليس لتمثيل األجواء العلمية احلاضـرة وحـسب            تركيب أدب اخليال العلمي، فدفعه     على

 للتقدم ا القدمي ضمن نفس النوع األديب اجلديد الذي كان أثرا مباشر  بل الستحضار أجواء التفكري الغييب    

                                                

احللول إليهام الناس بتصديق سريورة احلوادث فهي تقدم هذه : ال يتناقض القول بتمسك اخلرافة باملوجود مع احللول العجيبة اليت تقدمها           *
وهذا نابع من خوف كشف أمور جديدة غريبة أو مفزعة تتعلق مبا يرونـه   .  التمسك بالواقع والرضوخ للكوارث واملصري     ومن مث الواقعية،  

 .ظاهريا
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فعل مباشر على تفاقم االعتقاد األسطوري واخلرايف       رد  ية، والذي كان بدوره     العلمي من ناحيته التطبيق   
  .يف القرون الوسطى؟

 هو مبعث األدب واخلرافة واألسطورة وجلّ النـشاطات الفنيـة     .       اخليال مبعث التفكري اإلنساين   
. لطـرفني ته بني اإن اختلفت وظيفته ودرج  وهو أيضا مركز العلم ونقطة انطالقه، و  .والفكرية البشرية 

*غري أنّ انطالق العلم مل يتم فعليا إالّ يف فترة زمنية قريبة جدا          
من الفترة الراهنة مقارنة باملسافة الزمنيـة   

ـ  يةومل تتكشف الظاهرة العلم   . فين والفكري وبداية العلم احلديث    الفاصلة بني بزوغ النشاط ال       ة احلديث
شاطات أخرى عبر   ين أنّ الفترة اليت شهدت فراغه وغيابه مألا ن        إالّ منذ عهد النهضة األوروبية، مما يع      

 والـتفكري   أنّ الوعي  من املؤكد  « نفسية والعقلية على حد سواء، إذ      ال توجهامعن   الناس من خالهلا  
   نها تكاد تكـون مرادفـة      إمل تتوقف حلظة واحدة طوال تاريخ اإلنسان، بل          العقلي والنشاط الروحي  

        منذ أبعد العصور أنتج اإلنسان فنونا كـان بعـضها رفيعـا، كمـا أنـتج أشـعارا                  ف. خالتاريهلذا  

»وحكما، وعرف العقائد والشرائع وكون لنفسه نظما اجتماعية وأخالقية    
)1(

 وعـي  توكما شـغل . 
ب األنظمـة االجتماعيـة     رو الفنون املتعددة األشكال، وكما سيرته خمتلف ض       الناس يف الفترة القدمية   

األخالقية والدينية، طغى التفكري اخلرايف على ما دونه من أمناط التفكري ومل تتناقص حدة حاجة الناس                و
  .ر املد الفلسفي العقالين اليونايناإليه وال تأثريه عليهم حتى يف أقوى مراحل ازده

  ا يستلزمه تعاقبـها  حبكم اختالف األزمنة وم - العلمي ريكاختلف التفكري اخلرايف عن التف     ا        مهم

اتساع حلقة الوعي بتجلّي    من تغير األنظمة االجتماعية وجتديد أساليب التفكري واتساع الفكر ملا حيدثه            
نّ هذين الصنفني يشتركان يف متثّل نفس الوظيفة        فإ - يف املاضي سرا واليوم شيئا بديهيا مألوفا       ما كان 
هر اليت حتيط باإلنسان دف التحكم فيها وضبطها، ويـؤدي   يسعى إىل تفسري الظوا اكالمه «: النفسية

» هذا إىل إزالة حالة القلق والتوتر اليت تنتج من الغموض         
)2(

ولكن اشتراك اخلرافة والعلم من ناحيـة       . 
            احملفّز ال يعين التطابق التام بينهما، إذ إنّ القلق الذي حيفّز العلـم ينتـهي مبجـرد حـلّ اإلشـكالية                     

وإن جتدد القلق سـيكون     أو حتى مبجرد طرح افتراضات جديدة تؤكّد جتاوز الوضع الطبيعي الكائن،            
عكس القلق احملفّز للخرافة، والذي يظلّ      . دة وليس لنفس اإلشكالية املطروحة    مالزما إلشكاليات جدي  

     خترج  ال  اليت   املألوفةاهر  قائما بنفس مالحمه ما دام التفكري اخلرايف متمسكا بتفسري الظواهر حبسب املظ           

       فالتفكري اخلرايف يقف عند مستوى الربط بني ظـواهر األشـياء املباشـرة              « اليومية؛ احلياةعن نطاق   

                                                
*
ينظر تفصيل ذلك يف املبحث الرابع .  السابع عشريشري عثمان نويه إىل أن العصر العلمي مل ينبثق إال منذ ثالمثائة سنة، أي حوايل القرن 

 .87، 82من الفصل األول، ص ص 
، عامل املعرفة، سلسلة كتب ثقافيـة شـهرية يـصدرها الـس الـوطين للثقافـة والفنـون                            )ط.د( فؤاد زكريا، التفكري العلمي،      )1(

 .46م، ص 1978واآلداب، الكويت، مارس 
، منشأة املعـارف  )ط.د( مع دراسة حقلية مقارنة على الشخصية العربية، -  العلميلوجية اخلرافة والتفكري عبد الرمحن عيسوي، سيكو   )2(

 .27، ص م1983باإلسكندرية، مصر، 
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» أي بني بدايات وايات األحداث    
)1(

 .    ا    وهكذا أعطى اإلنسان البدائي الغوامضواألمور الغيبية أبعاد 
 مادية، كسر  ر مثال حدوث الزلزال بذلك الفعل املؤقّـت الوسـيط        ها بق  غرابتها وأمدابلية الفهم، ففس 

 عن تعب الثور من محل الكرة األرضية بأحد قرنيـه    الذي ينجر  ـ  ، فيحـو ا، حمـدثا  ل عندئـذ مكا        

 واألعاصري والسيول والـرباكني والفيـضانات   ق والرعد والصواعقرب ويعطي ال.هزة، إىل القرن اآلخر 
 بكوا خاضعة لقـوة     عددة توهم ببعث الطمأنينة والسكينة دومنا الرسوخ يف التفكري        تدية م  ما تفسريات

 إىل اختـاذ إجـراءات      وقد دفع اخلوف من هذه القوة واجلهل مبعطياا اإلنسان البدائي          .خفية جمهولة 
...السحر واألحجبة والتعاويـذ والتمـائم والبخـور         : منها الشر واخلطر،    احترازية تقيه 

         ومتثّـل   )2(

ن مظـاهره بعـدما أثبـت    هذه التفسريات واإلجراءات الشق املنبوذ الذي لَفَظَ العلم احلديث كثريا م        
  . املزعومتبطل امللمح اخلرايفعقالنية وواقعية   تفسرياتخطأها، و قدم

مي إىل حقيقـة    التفكري العل ويتميز التفكري اخلرايف خباصية التعميم أو اإلطالق، ففي حني توصل                  
تشابه يف أحـوال البيئـة       فيه إال يف إطار الظواهر اليت جيمعها ال        هي النسبية حبيث ال يقع التعميم      يقينية
حيحة يف بيئتـها  واملكانية، حىت إذا تغيرت هذه األحوال نتج عن ذلك إعادة دراسة احلقائق الص         نيةالزم

   إن لزمت نفـس الظـروف والـشروط        وة جديدة منفتحة على احتمال اخلطأ       ها مالمح صح  ؤوإعطا

؛ حيث يطبق تفـسري حمـدد       التغيريات، مالزما لصفة التعميم   اخلرايف، رغم هذه      التفكري  ظلّ ...البيئية  
 ، ودومنا حاجة للتغـيري     )3(لظاهرة معينة على مجيع الظواهر املشاة دون اقتضاء احترام الشروط العلمية          

 وطبيعية قاسية ال حتتمل   ان، أو افتراض اخلطأ ضمن ظروف اجتماعية      واملك ن مقتضيات الزم  أو النظر يف  
     نتج عن ذلك تداعي سلطة الكهنة والسحرة الذين استغلوا اجلو الـديين ومزجـوه بكـثري       و. التأجيل

 التصديق وخصوصا من قبـل الطبقـات        من األفكار اخلرافية مما جعلها جتري جمرى املعتقدات الواجبة        
)4( وحرماا ثابتا لتجاوز عوزها واضطهادها مل جتد سوى التصديق حالّاحملرومة اليت

 .  

والسحر، تتوارى خلف   أنّ التفكري اخلرايف كان حكرا على فئة قليلة متارس الكهانة            وذا يتضح 
احلوادث االجتماعية والـسياسية، وتفـسر      من أجل نشر مزاعم خمتلفة ختفّف من وطأة          مفاهيم دينية 

البشر، حىت صـارت     ا حيدث جراء قوة خفية تفوق قوة      وبئة والكوارث الطبيعية وكلّ م    األمراض واأل 
أحوال ومظاهر احلياة بوصفها يع الطبقات، ومستخدمة يف مجيع      هذه املزاعم والتفسريات مشاعة بني مج     

حداث  وعقيدة واجبة اإلميان تبدو صحيحة ظاهريا وإن كان الربط بني بدايات األ            ،حقائق ثابتة ال تتغري   
      :واحلـساب   وليس من قبيل املراجعـة والتـدقيق    والظواهر واياا أو نتائجها قائما من قبيل الصدفة       

                                                
)1(

 .27 مع دراسة حقلية مقارنة على الشخصية العربية، ص - التفكري العلمي عبد الرمحن عيسوي، سيكولوجية اخلرافة و 
 .ن، ص ينظر، املرجع نفسه )2(
)3(

 .29، 28ينظر، املرجع نفسه، ص ص  
 .14 ينظر، املرجع نفسه، ص )4(

Université Sétif2



 االنتقال من اخلرافة و األسطورة إىل التفكري العلمي                                          مدخل                    

 10

              يف الوجـود، الـذّي طبعتـه القناعـة         ألنّ البديل العلمي بشروطه وقوانينه مل يكن قد انبعث بعـد          

     ا باملضي حنو املستقبل خبطـى ثابتـة         ألزمت الناس قدمي   ، قبل كلّ شيء   ،مبا هو موجود لبواعث نفسية    

  .م وتغيري وعيهم وتذليل مصادر إميادون اازفة بتوسيع خطوات سريهم

       هي حماولـة غـري علميـة جلـأ          «األسطورة أيضا جزء أساسي من التفكري اإلنساين القدمي، و               

       يـة وقـضايا احليـاة واملـوت وخلـق         يف مرحلة ما قبل العلوم لتفسري الظواهر الكون        إليها اإلنسان 

» اإلنسان، والشعائر الدينية والعادات والتقاليد وغريها 
)1(

اخلرافـة   وهذه نفس املواضيع اليت تؤسـس  .
    رافـة ال تبتعـد      من الناس أن األسطورة هي اخلرافة واخل       االبدائية، مما يوهم كثري    استنادا إليها تنظرياا  

أنّ كالّ منهما نوع خمتلف من أنواع التراث الشعيب اليت تؤدي نفس الغاية             غري   .عن أن تكون أسطورة   
 ومترد على الضعف اإلنساين من خالل استعانتها بقوى خارقة       رد فعل ؛ فاخلرافة   خمتلفةولكن بتصورات   

 تبعد الضعف وتدفع اإلنسان إىل مواصلة مساره الطبيعي، إضافة إىل تصويرها للصراع الواقعي القـائم               

بني اخلري والشر بالصراع بني الساحرة الشريرة واملخلوق الطيب أو بني العمالق الـشرير والعمـالق                
)2(إىل غري ذلك من املخلوقات اليت متتلك قوى فوق طبيعية     الطيب،  

هذه الفكرة ال تطرح التنـاقض    و.
ألنّ الصراع راسخ    األساس الطبيعي الذي تتوخى اخلرافة التمسك به         اليت ذكرت سابقا عن   مع الفكرة   

   اج وليد اخليال، ولكنها ال ختلـو      نت «أما األسطورة فهي    . يم مجيع اتمعات ويف كل العصور     يف صم 

» من فلسفة أولية تطور عنها العلم والفلسفة فيما بعد         و من منطق معين  
)3(

   يوحي مبـدئيا    هذا ما    و. 

    جانب مهم يف احلياة عجـزت اخلرافـة         قد ظهرت لتغطي نقائص اخلرافة ولتكشف عن       أن األسطورة 

  . و التعبري عنهعن كشفه

 اخلرافة  :من بني اخلصائص اليت أسندها فؤاد زكريا لألسطورة عندما ميزها عن اخلرافة هي أنّ                      
*جزئية

   متعلقة بظاهرة أو حادثة واحدة غالبا ما تتسم بالتناقض والتعارض مع غريها مـن اخلرافـات                 

 ميكن اخلروج من مجعها إىل تكوين نظام كلّي لفهم سريورة الكون، بينما تشكل جممل األساطري  التي ال 
         ويـضيف  . اإلنـسان والعـامل   إىل  نظاما كليا متماسكا يعطي حلوال وتفسريات متكاملة يف النظـر           

ياة جلميع مظاهر    الذي يقصد به إعطاء احل     "حيوية الطبيعة " باسم   هذا الفرق فرقا أساسيا آخر يعرف     إىل  
      واجلانـب   اجلانـب الغـييب  الطبيعة اجلامدة وكذا ابتداع سلسلة من اآلهلة متد خيط التواصـل بـني       

؛ فينتزع إذ ذاك اإلنسان قلقه مما يفوق احمليط األرضي بإسناد الكالم واجلسد والعقل إىل آهلـة                 الواقعي
                                                

م، 2003، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسـكندرية،  )ط.د( منظور اجتماعي ونفسي،     -  حممد السيد حالوة، األدب القصصي للطفل      )1(
 .83ص 

 .84 ينظر، املرجع نفسه، ص  )2(
  .85 املرجع نفسه، ص )3(
*
فمـثال  : ض اجلزئية مع التعميم ألنّ اجلزئية تعين انفصال كلّ خرافة عن غريها من اخلرافات، بينما التعميم يرتبط باخلرافة الواحدة                  ال تتناق  

 .إن جنحت تعويذة خرافية يف شفاء مرض، ولو من قبيل الصدفة، متّ تعميمها كي تشمل شفاء مجيع األمراض يف كل األمكنة واألوقات
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)1(حمددة تعرف بتحكّمها جبانب حمدد من جوانب احلياة       
   جلـأ   قد من هذا يظهر أنّ اإلنسان     وانطالقا. 

 يف أول مراحل تفكريه العقلي إىل ربط كلّ ما يعترض سبيله بالصفات البـشرية املعلومـة بـاحلواس                  

صـدت   إذ إنه منذ القرن الثـامن عـشر ر        عليه تأسيس معرفة أولية بالطبيعة؛    املباشرة، وهذا ما سهل     
غيبية واخلرافيـة   تخراج مالحمها العلمية اليت تفصلها عن األجواء ال       حماوالت كثرية لتفسري األساطري واس    

  :الغائمة، أبرزها

 تشذيب العناصر اخليالية، وحماولة النفاذ إىل األحداث املعقولة اليت تعد حسب هذا التفسري أصل نشأة      -
       تصب يف التمييز    وهي نظرة خاطئة لكوا مل    . يها التفاصيل املتخيلة فيما بعد    القصص، واليت أضيفت إل   

)2(ة واخلرافة واملالحم البطوليةيلبني األسطورة األص  
      ملا أكدت إضافة إىل أنها نظرة مبالغ فيها خصوصا. 

 ذلك بفعل فاعل غـري مبـدعها       أن اجلانب العقلي كان هو املسيطر على األسطورة، وأا حتولت بعد          
 العلم احلديث، إىل هيئة متخيلة ال يكـاد    ية عما توصل إليه   قل أمه  من هيئتها العقلية، اليت قد ال ت       األول
  .فيها نشاط العقل يظهر

يع أية لغة حمددة    قية ال تستط  يتفسري لغوي يعاجل األسطورة بوصفها بنية جمازية تعكس حقائق ميتافيز          -
  .تقدميهاألسطورة وتنتقد هذه النظرة من حيث إنها تستبق أفكارا كثرية تتجاوز ما حتاول . بدقة تبليغها

أحـداث   تفسري وظيفي، يسند إىل األسطورة وظيفة تعليلية تقضي بأن جتعلها علما بدائيا يربط بني                -
يب ليس هو التفسري الشامل الذي يـستوعب مجيـع          ـغري أن التفسري السب   . الطبيعة ربطا سببيا منظّما   

∗تفاصيل الظاهرة
.  

 عن أحالم اإلنـسان وجمـسدا لرغباتـه         مزيا معبرا  تفسري نفسي، تصبح األسطورة مبقتضاه حقال ر       -
  .وصراعاته الداخلية

 تفسري وجودي يستند إىل إجراءات املذهب الوجودي ويرى عربها أن األسطورة حماولـة اإلنـسان         -
...األوىل للبحث عن هويته وفهم تصرفاته الذّاتية وطموحاته 

)3(
   

ذاهب الفلسفية واملناهج العلمية واللغوية قد حاول إعطـاء         تظهر هذه التفسريات أن بعضا من امل      
           تكـون   أن منـهج، دومنـا      أوتفسري خاص لألسطورة ال خيرج عن نطاق إجراءات كـلّ مـذهب             

       خاطئة كلّ اخلطأ، ذلك أن األسـطورة        أوهذه اإلجراءات صحيحة يف تقييمها لألسطورة كلّ الصحة         

ن زات الـزم خيفي عن األساليب العلمية احلديثة العديد من مميعيدة جدا مما قد ظهرت منذ عقود زمنية ب     
                                                

)1(
 .49، 48ريا، التفكري العلمي، ص ص ينظر، فؤاد زك 

، دار الثقافة للنـشر و التوزيـع، القـاهرة،    )ط.د( فؤاد زكريا،: إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة:  ينظر، جون ماكوري، الوجودية، تر     )2(
  .45، 44 ص ص م،1986

 ختضع ملسار حمدد و خصوصا بعد أن كسرت         تفسري الظواهر حبسب أسباا و غاياا ليس سوى جزء من التفسريات املمكنة، و اليت ال               ∗
  .نظرية النسبية اخلط اليقيين الثابت لسري األحداث

  .45 ص فؤاد زكريا،: إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة: ينظر، جون ماكوري، الوجودية، تر) 3(
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ظهر قـدرة    ت ، حيز االفتراض والبحث مفتوحا ملناقشة حلول متجددة باستمرار        واملكان، وهذا ما يبقي   
 أو فن تعبريي قدمي ملا حيمله من آثار لغويـة            من أسرار أسلوب تفكريٍ    العلم احلديث على كشف بعض    

وليست األسطورة بأجوائها التأمليـة وحكاياـا       .  مظاهر التفكري واحلياة الغابرة    لة تعكس بعض  متخي
لوحدها، فحىت اخلرافـة أيـضا يف طقوسـها          املتخيلة، حسب التفسري الوظيفي صورة للعلم البدائي        

  :، حيث كانت∗السحرية صورة أخرى له يف جانبه التطبيقي

   

ساحر متثّل نوعا من التهيئة ملمارسـة النـشاط العملـي           الطقوس اليت كان يؤديها ال     «
ومواجهة الطبيعة بتقلّباا وثوراا، وملا ظهر الكهان استقطبوا أسرار املعرفة اليت امتلكها            
الساحر كما خصوا أنفسهم بالشفاعة، وبالقدرة على التنبؤ وكثريا ما كـان تنبـؤهم              

    ، أي املعرفـة  األول  ميثل العلـم البـدائي    فالسحر هنا يستعني ببعض الظواهر الطبيعية،     

    يف بدايتـه    وقد قـام الـسحر    . اليت تبهر عقول العامة و جتعل من السحر شيئا غامضا         

»على معرفة خصائص املعادن و النباتات و دورة األفالك و املعبودات 
)1(

.  

  

لسحر وحسب، متثّل علم اإلنسان     وليس يف جانب ا    ا،ليال جت اخلرافة، بك  هذا القول أن   من   بينتي      
 فهي أيضا ال تكف عن تأمل احمليط الطبيعي وبناء تصورات متخيلة            ،البدائي األول مثلها مثل األسطورة    

يعيد وإن كان هذا القول . عايل على قدرات اإلنسان احملدودةوإن ومستها الغرابة وتقدمها الت  أساسهعلى  
      أكثـر مـن اخلرافـة       خضعت لتفسريات تؤكد منحاها الواقعي        أمام األسطورة اليت   اللخرافة مكانته 

نه يطرح إشكاليات أكثر مساسا بانبثاق      فإواخلداع،  ذب والزيف   اليت يوحي مظهرها اللغوي فقط بالك     
ور اخلرافـة   وما د ؟  وذ متاما من ناحية العلم احلديث     هل التفكري اخلرايف واألسطوري منب     :العلم احلديث 

ما واقع مسألة حلول وغياب اخلرافة واألسطورة زمن ظهور الفكر الفلـسفي    ؟ و  انبثاقه يف واألسطورة
  .ومن بعده الفكر العلمي؟

فهما يتداخالن   بين سبق األسطورة للخرافة أو سبق اخلرافة لألسطورة،       ي        ال وجود لتاريخ حمكم     
طلحات، لذلك فاحملتمل أنهما قد ظهرا      يف كثري من املناحي، وقد تكون مسمياما غري حمددة ذه املص          

)2(يف فترة واحدة وذلك منذ العصور احلجرية األوىل 
  ك البـادرة األوىل للفكـر التـأملي    وكانا مذ ذا. 

تطـور  اليت مشلها  راحل  املثاين  الفكر الفلسفي    و.  الفلسفة والفكر العلمي من بعدها     الذي تطورت عنه  
بعد ذلك ليحلّ حملّ التفكري األسطوري كانت فكـرة         لفلسفي  حني ظهر الفكر ا    و « .الفكر البشري 

                                                
دئ اليت يتقمصها العـامل حـديثا، لـيس         حيث ال ينفصل الساحر عن أن يكون طبيب القبائل البدائية متحمال مبادئ ال ختتلف عن املبا      ∗

  .يف جمال الطب وحسب بل يف مجيع مناحي احلياة اإلنسانية
  .54ص م، 1988، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، )ط.د( عزة الغنام، اإلبداع الفين يف قصص اخليال العلمي، )1(
  .49ينظر، املرجع نفسه، ص ) 2(
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»ت حوهلا الفلسفة اليونانية     اليت دار  الكون من أهم األفكار   يف  وجود نظام   
)1(

فهـل حقـا أزالـت      . 
  يت ارتكزت عليها الفلـسفة     من األمور ال  . ؟ة حىت مل تبق منهما أية رواسب      واألسطور الفلسفة اخلرافةَ 

يما داخليا  اهتمامه هو تنظيم األفكار تنظالصا مركز خيرج عن كونه نشاطا عقليا خ جماهلا الذي الحتديد
)2( العامل اخلارجي  بواقع اهتمام   متماسكا متناسقا دون  

الذي تقـوم    ة تصديق البناء العقلي   نّ حج  أي إ  :
ى وإن كان اإلنسانية، حت  الذي جتتمع على صدقه كلّ العقولعليه الفلسفة هو التطابق املنطقي الداخلي    

 ومن مثّ يظهر أنّ الفلسفة تؤثر الربهان العقلي التأملي على الربهان اخلارجي، مما              .جمرى الواقع غري ذلك   
   أنّ من أسباب قيام العلـم احلـديث          وسيظهر الحقا  .ني العقل والتجربة  جيعلها كيانا يكرس للقطيعة ب    

    تأمالا العقلية النظرية وبـني التطبيـق   لتوفيق بنيلقدمية التي مل حتسن اهو سد عجز الفلسفة اليونانية ا  

منه عامـة النـاس    العقلي فيخرجه شيئا ماديا ينتفع  الذي قد يثبت صحة املنظور       الدؤوب التجريب   أو
الفلسفي، واخلرافة    فرق بني خصائص التفكري    أي :مثّ بعد هذا   .وا مغامرة التأمل النظري احملض    فيتجاوز

عن إجياد حلـول      معقدة عجز اإلنسان البدائي    بيعيةا فهم خاص لظواهر نفسية وط     مه كال :واألسطورة
  أو معاصـروه    وفق خط منطقي حمدد يفهمه صانعوه     مادية هلا فلجأ إىل نسج حلول متخيلة بديلة تسري          

  .أو الالّحقون ممن مل يبلغوا احللول املنطقية التجريبية

إنـه مل حيـلّ     فكن رد فعل على تفسريات خرافية، أسطورية،        فالفكر الفلسفي، وإن ي     من مث    و      
     سعيان أيضا إىل فهم سـريورة اإلنـسان والكـون    تحملّهما بصفة مطلقة، ذلك أنّ اخلرافة واألسطورة    

 الفلسفة وهذين من خالل تنظيم املعطيات العقلية والنفسية تنظيما حمددا، ومنه ال يكون هنالك فرق بني
 ألنّ الفلسفة ال تتوجه الوجهة اجلاحمة للخيال فتختلق سـحرة وآهلـة             ؛يف الدرجة  رقالنوعني سوى ف  

ـ       إن و... وتعويذات جللب احلظّ والشفاء والسعادة       اق املوجـود  ما هي حتاول الفهم والتنظـيم يف نط
ـ       . نطق وال تزيده قوة غري قوة العقل      اإلنساين املصدق بالعقل وامل    ود وميكن القول تبعا لـذلك أن وج

واألسطورة، ولكنها مع ما بذله الفالسفة من جهود وأضافوه    يونانية متأخر عن وجود اخلرافة    الفلسفة ال 
، بل مل تقف عائقا أمام زيـادة تـشبث    االستمرارمن أفكار وتفسريات مل حتلّ حملّهما ومل متنعهما من          

ضـطرابات االجتماعيـة    ؛ حيث ازدادت اال    الوسطى رون اتمع األورويب  وخصوصا يف ق  الناس ما،   
 ولكن عبد الرمحن عيسوي ينفي هـذا        ... التنجيم و والسياسية فازداد معها باطراد السحر والشعوذة     

  :الترابط املنطقي بني تعقّد ظروف احلياة وانتشار التفكري اخلرايف، ويرد السبب الفعلي لذلك إىل

   

 وتضع أيديهم على األسباب     عدم انتشار العلم واالكتشافات العلمية اليت دي الناس        «
با يف العصور الوسطى كانت تغطّ يف نوم        روفأ. قية ملا حييط م من ظواهر غامضة      احلقي

                                                
  .24لمي، ص  فؤاد زكريا، التفكري الع)1(
 .47ينظر، املرجع نفسه، ص ) 2(
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إنّ القرن العشرين مملوء   . ولذلك انتشرت فيها اخلرافات   عميق وكان اجلهل خييم عليها،      
ـ   ة واالقتصادية، ولكنه عصر ازدهار العلم،       ـبالقالقل السياسي  ار ـشواملفروض أن انت

 علل األشـياء احلقيقيـة       ويساعد الناس على إدراك    ات،ـالم اخلراف ـدد ظ ـالعلم يب 
» تدالل العقلي واالستقراء السليمباالعتماد على املالحظة والتجربة واالس

)1(
.  

  

      اخلرافةليست سبب انتشار  السيئة  عية واالقتصادية   يبني هذا القول أنّ األحوال السياسية واالجتما             

خري من القول يبـين     لكن الشق األ   و. انتشار اجلهل وعدم مواكبة العلوم    بل يكمن السبب احلقيقي يف      
                                                                      قد ساهم  انتشار العلم احلديث، وإن يكن يف عز اضطراب احلياة اقتصاديا واجتماعيا،      أن بطريقة ضمنية 

  .؟فة يف العصر احلديثم وغابت اخلرافإىل أي مدى حلّ العل؛ يف اختفاء اخلرافة

         يتضح مما سبق أنّ الفلسفة بتأمالا مل تنجح يف إبطال مفعول اخلرافة واألسطورة، وأن العلـم                
باعثة الوجه املـادي   احلديث هو الذي حل فعليا حملهما وحمل الفلسفة ذاا، حني انطلقت التكنولوجيا          

    ل  املالحظة، االسـتدال   : استنادا إىل مقومات أساسية    لألفكار واالفتراضات اليت خيتلقها العقل البشري     

 ليكون من بعدها كلّ ما كان مبعثه احلدس واخليال منتهاه التجربة واالختبار، فـانفتح               ...االستقراء  و  
    ن تكن عجيبـة طريفـة      إمن كلّ جانب اختراعات واكتشافات      أمام اإلنسان عهد جديد أحاطت به       

   أسس عقلية جتريبية حمكمة، مل يشارك علماء العصر احلديث لوحـدهم            يف مظهرها فهي مرتكزة على    

مل تكن جمرد أخطاء قدمية متعمـدة لفهـم         ريا من معطيات اخلرافة واألسطورة      إذ إنّ كث  يف صناعتها،   
ومنه فالعلم احلقيقي باملفهوم    .  من مظاهر احلياة   الكون، بل كانت سندا النبعاث العلم وجتليه يف العديد        

        ث ما هو إالّ وريث غري مباشر للمعـارف الـيت اكتـسبها اإلنـسان بـاخلربة واألسـطورة                   احلدي

من اتمعات البشرية     يف أي جمتمع   التفكري مما يعين أنّ هذين النمطني مها ضربان طبيعيان من           ،واخلرافة
ـ          الراقية،   احلديثة ن مـسارمها العقلـي     وليسا ضربني خاطئني من التفكري احنرف ما اخليال اجلامح ع

 اخلرافـة    سـبق   ولعلّه من أسباب أحقّية    .من املمكن أن ينبثق عنه العلم منذ القدم       كان  الصحيح الذي   
      واألسطورة للعلم أنه مرتبط يف حد ذاته بكائنات حية ليس مبقدورها وعـي العـامل دفعـة واحـدة                   

ها تقـدما  نو متعددة حتقق يف كلّ مرحلة مبد هلا أن متر مبراحل منما امتلكت من قدرات عقلية، إذ ال مه
 اخلرافة مع واقـع  عناصربعض تطور يتشابه واقع  و. إىل أن تبلغ مرحلة النضج  ،ال وإن كان ضئي   ،معينا

)2( فالتنجيم مثال أصبح اليوم موضع دراسة يف علم الفلك         :منو الكائن احلي  
ا كان السحر بدوره ممهد    و. 

)3(لعلمي الكيمياء واألحياء  
أنّ املعارف اليت أصبحت اآلن علمية، كان معظم أسالفها  «ومن مثّ يتضح     .

                                                
  .14، 13 مع دراسة حقلية مقارنة على الشخصية العربية، ص ص - عبد الرمحن عيسوي، سيكولوجية اخلرافة والتفكري العلمي) 1(
، صـادرة        460، ع  شـهرية  جملة ثقافيـة ، املعرفة  جملة ،» دور التقانة واألسطورة يف والدة العلم      « ينظر، حممد وائل بشري األتاسي،       )2(

  .19، 18م، ص ص 2002) يناير(، كانون الثاين 40 يف اجلمهورية العربية السورية، السنة عن وزارة الثقافة
  .54 ينظر، فؤاد زكريا، التفكري العلمي، ص )3(
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رى تشذيبها وحتديـدها  التي سبق هلا أن عرفت، وأن جنفسها  تنصب على األغراض    دراسات العلمية 
» ها الصفة الصحيحةبدقّة وإعطاؤ

)1(
.  

جيم من منظور العلم احلديث     الذي أثبت صحة بعض مرتكزات السحر والتن              ولعلّ هذا االمتداد    
     األمـر  أن الفرق بني التفسريات األسطورية واخلرافية والتفسريات العلمية، مثلما جـرى              جبالء يوضح

بل يف أنّ التفسريات     ال يكمن يف أنّ األوىل تفسريات غري عقالنية، والثانية رديفة العقالنية          مع الفلسفة،   
     ثرة لقـوى   سحرة والكهنة واآلهلة وغريها مـن الكائنـات املـؤ         األسطورية واخلرافية تابعة ألمزجة ال    

)2(خفية، بينما العلم استنتاجي وقادر على التنبؤ      
وهذا التنبؤ متاح ألي إنسان بسيط اكتسب تدريبات        . 

التركيب واالسـتنتاج   قدرة  علمية أساسية دون حاجة منه ألن يكون ساحرا أو كاهنا، فيتمكن بفضل             
لواقع، ليس جتاوزا مطلقا وإمنا بالنظر دوما إىل األشياء املوجودة البتكار أشياء جديدة ممكنة              من جتاوز ا  

   تصبح بؤرة لعمليات تركيب واستنتاج أخرى تسمح باالبتكار جمددا، وهذا ما جيعل العلـم متفوقـا                

مام مستغال املعطيات    حيث إنّ العلم يتقدم دوما حنو األ       :على اخلرافة واألسطورة من حيث عامل الزمن      
 الكائنة منذ وقت قريب، بينما اخلرافة واألسطورة تستمران يف استغالل املعطيات الكائنة منـذ القـدم               

إن صادفا عمليات تنبؤ فإنّ كشف الغيب ال خيرج عن نطـاق  ا، وحىت  يادة أو حتسني يذكر فيه    دومنا ز 
  .لعيش املستقبل وِح الطم القلقترسيخ الواقع وبعث السكينة إليه وليس لتحفيز

            هنالك إذن أدلة مادية ملموسة تبين صلة العلم ببعض املظاهر اخلرافيـة واألسـطورية القدميـة                

      إجراءاا ومظاهرها املتخيلة، ولكـن هـذا االمتـداد    بعض اليت أثبت الزمن والتجربة خصوصا صحة   

 بأسـاليب تفكـري   هو علمي ألنّ العلم مرتبطما هو خرايف وأسطوري ضمن ما   ال يؤكّد انصهار كلّ   
       وأداء خمتلفة وجديدة أيضا ال جتد هلا أوجه تشابه ضمن ما عرف قـدميا، مثّ إنّ االخـتالف واجلـدة                    

         ؛ فالعلم مبـا امتلـك مـن خـصائص      على جلّ طرائق التفكري القدمية ال يعنيان تفوق الطريقة العلمية    

اكتشافات ومعطيات يقينية مل ميتلك القدرة على إبطال مفعول تلك الطرائق           ما جلب من مبتكرات و    و  
             وإيهامها، وخصوصا التفكري اخلرايف الذي ظلّ مـسايرا جلميـع مراحـل تطـور العلـم احلـديث                  

 يف جممله، قد اختفى باختفاء العصر الذي كانت فيه األسطورة           ،الفكر األسطوري  «منذ انبثاقه، إذ إنّ     
طويلة، ومازال ميارس   يعايش العلم فترة فإن الفكر اخلرايف ظلّ]وعلى العكس من ذلك [،*حتلّ حملّ العلم  

» تأثريه على عقول الناس حىت يومنا هذا      
)3(

 مهما بذل مـن جهـد       ام حديث لِاوانطالقا من ذلك فالع   . 
                                                

  .19ص ، 460 ، ع املعرفةجملة، » األسطورة يف والدة العلم دور التقانة و «حممد وائل بشري األتاسي، ) 1(
  .18 ينظر، املرجع نفسه، ص )2(
*
حيث ما زال االهتمام باألسطورة واخلرافة معا بوصفهما بنية فنية قائما، لكـن املقـصود هنـا باختفـاء     : ال يتعلق األمر باجلانب الفين     

افية، كف عن إنتاج أساطري ألن العلـم       األسطورة وبقاء اخلرافة يتعلق جبانب املمارسة واإلنتاج، ففي حني بقى اإلنسان ميارس طقوسا خر             
 .عندما منحه معرفة باألشياء والظواهر كفاه منح إله لكلّ ظاهرة أو إحياء اجلامد وإسناد مجيع وظائف احلي إليه

  .53 فؤاد زكريا، التفكري العلمي، ص )3(
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   ثبتت صـحتها فعليـا     تي أُ إلثبات خطأ األفكار اخلرافية وعدم تطابقها مع كثري من األفكار العلمية ال           

     باملعتقـدات اخلرافيـة    زالوا يؤمنون ه يظلّ مضطرا للتعايش مع قوم ما      أو زيف، فإن   دون مظاهر إيهام  

جياد حلـول  صل العلم بعد إىل إثابتة، وخصوصا إذا تعلق األمر جبوانب يف احلياة مل يتو     على أا حقائق  
عرفة أمـور    امتلك من أدوات مادية االضطالع مب      دوره مبا الفتاكة، أو ليس مبق   ا، مثل بعض األمراض     هل

  .غيبية كشأن احلظ واملآل يف النواحي االجتماعية واالقتصادية

العلمـي         قد تكون القالقل االجتماعية والسياسية واالقتصادية، إضافة إىل ضعف مستوى التقدم            
فكري اخلرايف يف البالد العربية، حيث مل تفتأ جلّ يف استمرار وجود مظاهر التسببا مقارنة بالبالد األجنبية   

 كالسحر والكرامات والكـثري الطبقات االجتماعية مبا فيها طبقة املتعلمني الدفاع عن معتقدات خرافية        

       ، واألمـر األغـرب     )1( تلك الطبقات تأثري رهيب يف مضي حياة النـاس         من الظواهر اليت هلا حسب    

 الزالت تنتشر فيها تعـابري      حيث :البلدان الغربية تقدما  اخلرايف حتى يف أكثر     التفكري  هو انتشار مظاهر    
 األبـراج    قراءة الطالع من خالل    :خرافية، بل ومتّ استغالل مظاهر التقدم العلمي خلدمتها مثل         وطقوس

   ى العالِ  و. الت وعلى الصفحات االلكترونية   على صفحات اجلرائد وام مل جيد حرجـا يف تلـك        حت
 غمار التفكري اخلرايف خارج خمتربه العلمي املفعم بالنشاطات التجريبية واملعلومـات            ضبلدان من خو  ال

)2(العلمية الواضحة 
غري أنّ التماثل يف استمرار اخلرافة يف البلدان العربية والغربية على حد سواء ال يعين      . 

   ساليب التفكري اخلرايف والتخلـي مطلقـا       التطابق بينهما إىل درجة قناعة أفراد البلدان العربية باألخذ بأ         

 قد ال يكون اهتمامهم باملظاهر اخلرافية من قبيـل          نعن أساليب التفكري العلمي يف مقابل الغربيني الذي       
  . ر متشبع بالعلم من مجيع اجلوانباإلميان احلتمي وإمنا من قبيل التنفيس يف عص

بني العرب والغرب هو أن االضـطرابات واملـشاكل   يف استمرار اخلرافة     ولعلّ ما يبينه التماثل     
اخلرايف، فـالعلم   ا حقيقية للجوء إىل ضروب التفكرياالجتماعية والتقابل بني اجلهل والعلم ليست أسباب     

        د يثبـت الـتالزم     ؛ إذ إنه ال وجود لقـانون مطـر        ني اإلنسان وبني تعلّقه باخلرافة    ذاته ليس حاجزا ب   

أنّ العقلية   «وازدياد مستوى العلم وقدرته على القضاء عليها، ومن مثّ ميكن القول            بني اخنفاض اخلرافة    
ة متقدمة وال ختتفي مبجـرد      لفة إىل بيئة حضاري   جرد االنتقال من بيئة حضارية متخ     اخلرافية ال ختتفي مب   

»وإمنا هي جزء أساسي من التركيـب الـذّهين والنفـسي للفـرد               على شهادة جامعية   احلصول
)3(

.         

تلك العقلية راجع أساسا إىل االعتقاد الراسخ يف أذهان الناس، حتـى وإن ارتفعـت                نّ استمرار أي إ 
نجاعة أساليب التفكري اخلرايف الذي يعمم تفسري ظاهرة ما على الظاهرة أو احلدث             العلمية، ب  مستويام

لمي مل يكشف سوى عن جزء ضئيل     نفسه يف مجيع املواطن والبقاع واألزمنة، وخصوصا أنّ التفكري الع         

                                                
  .88ينظر، فؤاد زكريا، التفكري العلمي، ص ) 1(
  .56 - 54 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )2(
  .29 مع دراسة حقلية مقارنة على الشخصية العربية، ص -كولوجية اخلرافة والتفكري العلمي  عبد الرمحن عيسوي، سي)3(
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    مل يقـدم  العلـم  أخرى، ما زال اخلوف والقلق من اهول قائما مـا دام   من أسرار الكون، أو بعبارة 

  .مقنعة ألمور واقعية مرتبطة حبياة الناسكافية بعد أجوبة 

     اخليال للتعبري  يف كون يلفّه الغموض منذ عصور بعيدة، فلم جيد صوبه سوى   اجلنس البشري         خلق

ت، فظهـرت  مراميه، ولدفع اخلطر وسد الفجوة بينه وبني عدم معرفة الغيبيـا و عن أغراضه وحاجاته  
بعد مضي ألـوف     و. عقدة والغامضة ن قدمتا حلوال للكثري من اإلشكاليات امل      األسطورة واخلرافة اللتا  

لول ال ومبطال للحرا ومبدلعلم احلديث حموالسنني سخر اخليال مرة أخرى، ولكن بضوابط حمددة فنتج ا       
         . حلديثة تلبية حلاجـات نفـسية معقـدة       ولكن هذه احللول بقيت قائمة يف مجيع اتمعات ا        . القدمية

  .؟يف ظلّ حتوالت الفكر البشرياألدب ما واقع  : الواقع يتبلور السؤال التايل هذايف ظلّ و

ر رافة يف مجيع عصور تواجدمها، ومربلبشري، وقد عايش األسطورة واخل         األدب قدمي قدم الفن ا   
ذلك اغتناء اتمعات عرب جلّ العصور مبا مسي باألدب العجائيب الذي يوظّف فيه اخليال بكيفية يـشذ                 

ومبجيء عصر العلم انتشرت حكمة التجريب واملوضوعية وحجبت املاديـة          . عنها واقع احلياة املألوف   
ون احلياة الروحية والعاطفية اليت يتخذها األدب جوهرا لوجوده، فتعالت مواقف متعددة            كثريا من شؤ  

 قليلـة  روري، أو أنّ فرص وجود األدب باتتمفادها أنّ اآلثار األدبية القدمية أضحت شيئا باليا غري ض  
 مل تكـن إالّ ومهـا        للعلم  غري أنّ معارضة األدب    .بتقدميه يف املستقبل  مقارنة مبا يقدمه العلم وما يعد       

 األدب قدميا عن متثيل اخلرافة واألسطورة والتخيالت اجلاحمة اليت كانـت طـابع              ؛ فإذا مل ميتنع   متخيال
العصور القدمية، فإنّ األدب اليوم قد جلأ إىل متثيل املعطيات العلمية، فلم جيد األدباء حرجا من إدراجها                 

 صرحية مقصودة لذات العلم، حيث مل تزل ركيزة         كتابام دعاوى ضمن مضامينهم من دون أن تكون       
جود واقعيا مهما كان    األدب هي معاجلة ظروف حياة اإلنسان ومشاكله وطموحاته يف ظلّ ما هو مو            

 وكانت بداية التواصل بني األدب والعلم ممثّلة ببعض النصوص املفردة الـيت ارتـأت               .مصدره وهدفه 
         د التواصل بينهما جـالء بظهـور أدب اخليـال العلمـي             وازدا ،ضرورة معاجلة قضايا علمية حمددة    

            فيه مـن أسـلوب      فقد كانت مجيع العناصر حاضرة     دب؛الذي مل يتخلّ عن أي عنصر من عناصر األ        

 عنصر العلم أو قضية علمية شائكة تصاغ ضـمن املعطيـات         او خيال، و عاطفة و معىن، يضاف إليه       
ـ جيب األمر أنّ أدب اخليال العلمي كان مصدر كثري مـن كـشوف              من ع  و. األدبية السابقة       مالعل

كانت نصوص النوع األديب اجلديد خريطة بيد العلمـاء         الذي توجس منه احملدثون موت األدب، كما        
ـ    من ذلك أنّ التنبؤ     ح  ليتض. خالهلا آثار الطريق حنو املستقبل    يتتبعون من    ي ليس خاصية معقودة بنواص

قنون باء اخليال العلمي منهم، الذين يت     هم بل هي من خصائص األدباء أيضا وخصوصا أد        العلماء لوحد 
 دعاء غري مـدروس    هنام جمرد ا  ة على أرض الواقع دون أن تكون تك       استقراء املعطيات العلمية املوجود   

  .أو رمجا بالغيب
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ب الشرعي لقصص اخليـال     األعفاريت  بأجواء السحر واجلن وال    اخلرافية اململوءة     تعد القصص        
)1(العلمي

:  ملا تض ه من أماٍن وأحالم صارت اليوم حقائق واقعية، فتلك القصص أيضا تضطلع بـأداء              م
؛ وبالوسـيلة العلميـة   الوسيلةوإن اختلفت  ال ختتلف عن وظيفة قصص اخليال العلمي، ةحدسيوظيفة  

ن القصص اخلرافية، وخصوصا يف بداياته      واملظهر العلمي سعى أدب اخليال العلمي لالنفصال الكلّي ع        
ة، وهي منبـع أدب      أعقبت العلم التطبيقي والثورة الصناعية اليت أشاعت يف البلدان األوروبي          األوىل اليت 

. هم هليئة احلياة املقبلة يف كنفـه       محاس الناس إليه وتطلع    ريقا جذابا تجاه العلم ال خيمد     اخليال العلمي، ب  

 علمي يف بداياته األوىل قد اتجه حنو نصرة قضايا علمية صارمة تكف اخليـال              وإذا كان أدب اخليال ال    

اخليال العلمي يف الفترات الالّحقة قد أصـابه تغـيري     أدب  عن اجلنوح حنو افتراضات غري معقولة، فإنّ        
من االفتراضات  كثريال ترسخ الوجود العلمي وحتقّق    وخصوصا بعد  ،ملحوظ وانقسمت عنه أنواع عدة    

إىل إضفاء أبعاد حينئذ فلجأ بعض الكتاب  ؛   قليلة وع الرئيسي منذ عقود   تنبؤات اليت تكهنها كتاب الن    وال
ج حينا بالسياسة برسم خطّة احلياة السياسية املستقبلية، واليت ال ختلو مـن تـأثريات          ِز فم ؛جديدة عليه 

    فة دون التخلـي املطلـق      راعلمية حاضرة، ومزج حينا آخر بشطحات متخيلة قوامها األسطورة واخل         

       ولعـل الـصنف الثـاين       .ل العلمي يف مجيع أصنافه و ضـروبه        الذي يعد ركيزة أدب اخليا     عن العلم 

ـ      منه، والذي ميزج بني الفكر اخلرايف األسطوري والفكر العلمي هو           ة ما يسمى بأدب الفانتازيا العلمي
ملادية العلمية والروحية   ق بني مجيع حاجات اإلنسان ا     الذي حياول التوفي   )أدب اخليال العلمي الفانتازي   (

وذا التوفيق أمكن ألدب اخليال العلمي أن ميد التواصل بني تطورات الفكر البـشري قدميـه                . الغيبية
              .عـصر احلـديث وتـصورات األفـراد فيـه         وحديثه، وأن ينتج أساطري جديدة مفعمة مبظـاهر ال        

قدمية قد مثلت العلم يف صورته القدمية، فإنّ أدب اخليال العلمي بإمكانه أن جيسد              فبما أنّ األسطورة ال   
علوم وطموحات البشر   للبشرية يف األزمنة املقبلة أسطورة العصر احلديث مبا يصوره من مستوى تقدم ال            

رة اليت ال يفتأ الناس افتراضها من أجل تـشكيل صـو     وتنبؤام محدوسه ووخماوفهم،   فيه وأحالمهم 
  .املستقبل

  : وسيؤكّد البحث على مدار فصوله الثالث األفكار اآلتية       

- د ظهور شكل تعبريي جديد أو أسلوب تفكـري              ، ومنه األدب  ، الفنليس ظاهرة بسيطة تنتهي مبجر 
    فاألدب متجدد ومنفتح على مجيع اإلمكانات القدمية       . أسس تعارض األسس اليت يقوم عليها     على   قائم

  .ديثة، املألوفة واملبتكرة اليت تتيح تشكيل الصورة األدبيةواحل

  اخليال ليس قدرة جتمح بعقل اإلنسان حنو عوامل غريبة ال قرار للواقع فيها، بل هو أيضا قدرة جتمـع          -

  .ما تشتت من أفكار اإلنسان فتخرجها أفكارا منتظمة، أو أشياء مادية معلومة

                                                
  .07م، ص1994، دار طالس للدراسات والترمجة والنشر، دمشق، 01  ينظر، حممد عزام، اخليال العلمي يف األدب، ط)1(
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    يتـسبب يف اضـمحالله   ل تقدم األدب، بل كان عامال حمفّزا له ومل         العلم ليس عقبة كؤودا يف سبي      -

؛ فقد أمده بالكثري من اإلمكانات املثرية للخيال والباعثـة للتجديـد يف األسـاليب               أو خفوت وهجه  
  .واملضامني
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  :الفصل األول

  :روابطها اخليال، العلم، ومفاهيم األدب،       

  

 األدب واخليال والعلم، وكلّ     :ي مادته من ثالثة مفاهيم رئيسية     يستمد مفهوم أدب اخليال العلم           
كان تعليل عدم االستقرار والثبات بالنسبة      وإذا  . صطلحات مل يثبت على مفهوم حمدد     امل واحد من هذه  

       وجتاوز سانية اليت يصعب بل يستحيل دراستها أو تنظيمها علميا          ات اإلن اخليال ارتباطهما بالذّ  لألدب و 

؛ فاالختالف يعد ميزة اإلبداع األديب منذ العصور القدمية لذلك كان من الصعب إقامة مفهوم        اختالفاا
  .نظري حمدد لألدب أو اخليال األديب

ري االستغراب إذا ما أحلق مبفهـوم        يف جمال األدب واخليال، فإنه سيث            إذا كان هذا التعليل معقوال    
 هالذي ارتبط فترة زمنية طويلة بالعقل واملنطق والنظام، مما جيعل مفهومه مفهوما ثابتـا لتجـاوز               العلم  

 أثبتـت احلديثة  الدراسات والنظريات العلمية    ولكن  . تية وجنوحه حنو التعميم والتجريد    االعتبارات الذا 

ارتباطه هو اآلخر بعوامل ذاتية يف سبيل تفسري العامل املوضوعي، فأزاحت عنه يقينه املطلق وجعلته ذاتا                
  البحث على بذل طاقته    ولعلّ هذا ما استحث   . ربية وجتارب وخياال ومجاال وليس فقط قياسا ومعامل خم      

   ى اسـتغالل األدب     وهبني األدب والعلم عالقات تفاعل ال تنافر وتباعد،         ن أن   من أجل أن يبيي تتعد
ألفكار ومفاهيم ومصطلحات العلم، واستغالل العلم للصور املتخيلة التي تعد املنبع األصيل لإلبـداع              

إىل أن تكون عالقة انصهار     ياة البشرية وحتسينها،     بأساليب احل  كار العلمي واالرتقاء  األديب مصدرا لالبت  
يال توحد اخليال األديب مع اخللعلمي الذي ال يقوم إالّّ إذا أدب اخليال اوتكامل بني األدب والعلم ضمن 
     .خالصا أو تعـبريا علميـا خالـصا   ا   لكان هذا اجلنس تعبريا أدبي     نيفالعلمي، حبيث لو أزيح أحد الطر     

   ي حاجة اإلنسان املعاصر الذي ال يستهويه ما يبثّه األدب من صور متخيلـة               يقتف همابتوحيده بين وهو  

    دف إىل متضية الوقت أو اهلـروب مـن واقـع ملـيء بالـشرور            زائلةعقولة تبعث على متعة     ال م 

واملشاكل، بل إن أكثر ما أصبح يشده إىل األدب هو تعبريه عن القضايا اإلنسانية الكربى التي توجـه                  
ح مسـة العـصر      أصب الذي اهلائل املسائل الروحية اإلنسانية يف ظل التطور العلمي         مناقشةاالهتمام حنو   

 ه احلاجات اإلنسانية اجلديدة لتعبري عن هذ  ستهدافه ا لعلمي ال لك ازدادت أمهية أدب اخليال ا     لذ .احلديث

 اسـتدعى  الذيهرته، حتديدا، يف العصر احلديث ش ذاعتالقدمية، وقد  اليت مل يكن هلا مثيل يف العصور  
ت تسمية أدب اخليـال العلمـي      حقّ و من مث     عصور سابقة فنونا أدبية أخرى،     مثلما استدعت    هظهور

"أدب القرن العشرين"
*

.  

                                                
*
   يعرب عن قضايا هذا القـرن أكثـر        أدب اخليال العلمي     ، ألن "اخليال العلمي أدب القرن العشرين    " : حممود قاسم على كتابه عنوان     أطلق 

  .من غريه من الفنون األدبية
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  :املبحث األول

  :مفهوم األدب      

  

، ومل تثبـت اآلراء  االخـتالف باملفهوم البسيط؛ فقد أحاط به قدر كبري من  األدب   فهومم       ليس  
   ديد مفهوم ج  روظهمن الزمن   يف كلّ فترة    ذ القدمي، ومل يلبث      من خيصه حمدد   املتعددة على موقف يقيين

نهـا تعـد    فإ  جادة فتعاريوبالرغم من بروز    . ليها ظروف بيئة ما أو جمتمع معني      أو إضافة جديدة تم   
ـ       حماوالت متواصلة تذكي حياة األدب بوصـفه طاقـة                             سان ومـع قلـم    متجـددة حتيـا علـى ل

ة بفضل املمارسة، وهذا ما جيعل حتديد ب يكتسب يف كلّ مرة القوة واجلد   أن األد  كلّ أديب، مما يؤكّد   
 مفهوم نظري ثابت له أمرا مستحيالً، ومع ذلك ال حتجب هذه الفكرة قيمة التطور النظـري اهلائـل                  

       إشـكاليات يته الغامضة، وهـي تـضع البحـث أمـام           الذي صحب املصطلح يف سبيل كشف هو      

يف حتديد مميزاته  سامهت؟ وكيف "أدب"بت مصطلح التارخيية اليت صحما هي التطورات : أمهّهامتعددة، 
   األدب هل هذه املميزات واخلصائص كافية لتجعل نصوصا معينة حمصورة ضمن نطاق           ؟ و وخصائصه

  .؟أو لتزيح نصوصا أخرى عنه

معـىن   :لت يف زمنهم معنيني    قليلة الورود يف آثار اجلاهليني، وقد احتم       "أدب"كلمة         لقد كانت   
ـ ـلق وتقويمفاده الدعوة إىل الطعام، ومعىن نفسيا روحيا مفاده االتصاف حبسن اخلُ     حسيا   اع ـم الطب

»ثيا ارإىل حدود مصطلح عليها اصطالحا و   رد النفس    «و
تبعة موروثة  ذيب النفس وفق سنة مأي، )1(

  :يني حني قالمنظور إىل املعنوأشار ابن . عن األجيال السابقة

  

 » بالذي:  األد   بيتأد ه يأِدمن الناس؛ به األديبا ألنمي أدبدـب الناس إىل احملام س ،
 مدعاة: ه قيل للصنيع يدعى إليه الناس     وأصل األدب الدعاُء، ومن    .حـوينهاهم عن املقاب  

بةومأد .) (..النفس والدرس  : األدب بأد.  بل    الظَّ :و األدالتنـاو وحسن رف (...)     

مصدر قولـك   واألدب(...)  دعوة أو عرسطعام صنع ل   كلّ:  و املأدبة  واملأدبةُدبةُ  اُأل و
أدب مالقو  هـا، إذا دعـاهم إل          يأِدببـ م، بالكـسر، أد           الـداعي  : واآلِدب. هـطعام

» إىل الطعام
)2(

.  

  

                                                
، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، صـيدا،       )ط.د(،  يدرويش اجلويد :  مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، راجعه واعتىن به         )1(

 .20، ص 01م، ج 2004 هـ، 1425بريوت، 
، دار صادر للطباعة والنشر والتوزيـع، بـريوت، لبنـان،    02 ، لسان العرب، ط )أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم      ( ابن منظور    )2(

 .70، ص ]أدب: مادة[، 01م، الد 2003
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ل معىن نفسيا، واألدب    يتضح من هذا القول أنّ ابن منظور فرق بني اَألدب بفتح الدال وهي حتم                   
      يقـصد  ؛ إذ كالمهـا     مينع ارتباط الطرفني برابط معنـوي     ال   لكن ذلك    .املاديبالدال الساكنة مبعناها    

حملامـد  إىل اإىل الطعام دعـوة   وال وجود ملا ينفي بأنّ الدعوة  ،ألوائل املرء سنة كرمية سلكها ا     تباعابه  
إىل مأدبة طعام و الدعوة      النفسي والعقلي بني الدعوة   لتوافق  وحسن األخالق واخلري أيضا، وحبجة هذا ا      

    من معناها الطبيعـي املـادي       "أدب"انتقال لفظة   أن يقترب يف الذهن     إىل اكتساب اخللق النبيل حيصل      

  .، على الرغم من اختالف حركة الدال بني الفتح والسكون)1(إىل معىن نفسي روحي

ي الذي بقي مستمرا يف عصر صدر اإلسالم، وأضيف       وراء املعىن اخلُلق    املعىن املادي         وتوارى ذلك 
أدبـين ريب فأحـسن      « :)صلى اهللا عليه وسـلم    (إليه العنصر التثقيفي متاشيا مع قول الرسول الكرمي         

» يف بين سعد     ي، وربيت تأديبـ
لفظة التأديب هنا ال حتمل معىن التهذيب اخللقي وإنمـا تعـين            ، ف )2(

)3(ف والتعليم التثقي
   .الـنفس من مثّ فاألدب قد مجع يف صدر اإلسالم بني تقومي األخالق وتثقيـف           و. 

اتمـع  ويف العصر األموي تضاءل هذان املعنيان أمام املعىن اجلديد الذي انتشر بظهور فئة جديدة يف                
ـ        ،  "املؤدبون" :األموي، واليت اختذت لقب    اء اخللفـاء   وجعلت من األدب مصطلحا خيتص بتعلـيم أبن

العرب وأنسام وأيامهم املتناقلة منذ العصرين      واألمراء صنوف الثقافة العربية من شعر وخطب وأخبار         
اجلاهلي واإلسالمي، باستثناء ما خيص الشريعة اإلسالمية من تفسري للقرآن ودراسة احلديث الـشريف              

)4("مِعلْ"والفقه، فقد كانوا يطلقون على اجلنس اخلاص بتعليمها لفظ 
.  

       ويرى مـصطفى صـادق الرافعـي       . اية يف العصر األموي موضوع األدب             أصبحت مادة الرو  

  ، نافيا وجوده يف آثار اجلـاهليني       "أدب"أنّ هذا املعىن يستحق أن يكون أول مفهوم اصطالحي لكلمة           

 الشعر والنثر وأخبـار العـرب    برواية االهتمام مضيفا بأنّ اجلنس الذي يقع فيه        ،أو آثار صدر اإلسالم   
، واألدب ذا املفهـوم االصـطالحي       "علم العرب " :يسمى خالل القرن اهلجري األول    وأيامهم كان   

5(خدم يف القرن اهلجري الثاين يف عهد الدولة األموية        است(
 رفـضه  شري إىلغري أنّ الرافعي مل يورد ما ي     . 

     لي وعصر صدر اإلسالم على عكـس طـه حـسني           القاطع ملا شاع من معان لغوية يف العصر اجلاه        

نه ينكر األصل احلسي    إذ إ  :صلهات الكلمة يف بداية حديثه عن أ      بحكّك باملعاين األوىل اليت ص    الذي ش 

                                                
، األهلية للنشر والتوزيع، عمـان، األردن،  01  مقاربات منهجية معاصرة، ط  - رباعي، يف تشكل اخلطاب النقدي     ينظر، عبد القادر ال    )1(

  .10، 9م، ص ص 1998
 حممود حممد الطناحي و طاهر      :ريب احلديث و األثر، حتقيق    غ، النهاية يف    )املبارك بن حممد اجلزري   أبو السعادات    جمد الدين (ن األثري   اب  )2(

   ،03، ص 01م، ج 1979 هـ،1399،  املكتبة العلمية، بريوت، لبنان،)ط.د(ي، الزاوأمحد 
      ، ضة مـصر للطباعـة و النـشر و التوزيـع، القـاهرة، مـارس              )ط.د( ينظر، أمحد أمحد بدوي، أسس النقد األديب عند العرب،           )3(

  .13م، ص 2003
  .08ص   م،2003، دار املعارف، القاهرة، مصر، 24 العصر اجلاهلي، ط - ينظر، شوقي ضيف، تاريخ األدب العريب) 4(
 .22، 21، ص ص 01 جب العرب،  ينظر، مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آدا)5(
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النفـسية، ويقـرر، جريـا وراء رأي          األول الذي تفرعت عنه املعاين     كر آنفا على أنه األصل    الذي ذُ 
ب مبعـىن العـادة   من الدأْ ت قّت اش"أدب"، أنّ كلمة )Karlo Nalino( ونالين اإليطايل كارلواملستشرق 

      مـشتقة  )أدب(لمـة  أي تتبع مكارم اآلباء ومفاخرهم، ويزيد ذلك توضيحا حني جعـل الك     والسنة،  

  دب، ونسوا ذلك األصـل     أ :د أدآب الذي قُِلب إىل آداب، فأخذ منه العرب املفر         :من مجع دأْب وهو   

غري أنّ طه حسني يعود . نه انبثقت بقية املعاين املعروفة استعماهلم لألدب مبعىن العادة، وم    رى، فج )دأْب(
فيشكّك جمددا يف افتراض نالينو حبجة االفتقار إىل دليل علمي قاطع يؤكّد أنّ األدب اشتق من اجلمـع                  

يف التراث اجلاهلي   لمة  دأب، مثلما مل يوجد سابقا ما يؤكّد استعمال الك         آداب املُنقلب عن أدآب مجع    
 يف القرآن الكرمي، وعدم "أدب"يف صحته، وحبجة عدم ورود لفظة فهو تراث مشكوك ؛ وصدر اإلسالم

احلكم اللغوي للكلمة ت بعد ذلك بتوفّر ما يثبت صحة احلديث النبوي الشريف املذكور سابقا، حتى يثْ
ل ال يثبـت    اهلجري األو  سنوات األوىل من القرن   مل على ألسنة اخللفاء يف ال     وحتى ما ح   .الواردة فيه 

           )الـصحيحة (جعله يرجع أوليتها إىل العـصر األمـوي لكثـرة النـصوص             الكلمة، وهذا ما     وجود

اللذين يـستخدمان يف جمـال التعلـيم             ب،   مؤدِّ : أدب، واسم الفاعل   :فيها بوزن الفعل   يت استعملت ال
)1(عن طريق الرواية

ما مصدرها  و؟ مىت ظهرت اللفظةإذ  : تساؤلبدوره حمل شك واليقني ا  ولكن هذ.
  .إذا مل تكن متوارثة عن التراث اجلاهلي وبدايات العصر اإلسالمي؟

        يقع طه حسني يف تناقض واضح، فهو من جهة يعتد بالنصوص الكثرية الواضحة اليت ظهـرت                
يصرح بصعوبة حتديد الوقت الـذي ظهـرت        فيها الكلمة باستفاضة دون تشكيك فيها، فكيف إذن         

 ومن جهـة    .!؟فيها بصحة ووضوح النصوص األموية    إىل جنب مع العبارات اليت يصرح        ، جنبا )2(فيه
 يثبت طه حسني تناقضه باستعانته بآراء نالينو يف حتديد مصدر الكلمة وكيفية انبثاقها الفجـائي               أخرى  

ـ  مفكيف يتبنى طه منهج الشك فيما قـد . ترضةيف حد ذاا مف يف العصر األموي، وهي آراء     ن آراءم

  !.علمي، ويؤيد باملقابل أفكارا مفترضة ال يؤيدها بدورها منطق العلم ؟ هي حسبه غري مؤكدة بدليل

       ، حيـث مل تـرد  "أدب" للعربية، وفق افتراض نالينو، ِخلو من كلمـة        واللغات السامية ااورة        

       صـناعة املعـاجم    وين و  مع بداية عصر التـد      وال السريانية، وإنما دخلت املعجم العريب      ال يف العربية  

        إذ نقلها اللغويون مع ما مسعوه من ألفاظ عربيـة حجازيـة فـصيحة، فـصارت                يف العصر األموي،    

خلـت   فاللّفظة قـد د    من مث  مصدرها أو عزهلا عن لغة قريش، و        من العسري حتديد   من لغتهم، وأصبح  
            ، وانطالقـا   )3(املعاجم اللغوية يف العصر األموي من إحدى اللـهجات العربيـة القدميـة الـضائعة              

                                                
مكتبة املدرسة، بـريوت، لبنـان،      / ، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان     )ط.د(،  )يف األدب اجلاهلي  (ينظر، طه حسني، األدب والنقد      ) 1(

 .26، 25 ص ، ص1، ج 5م، الد1982
 .26 ينظر، املرجع نفسه، ص )2(
 .27ينظر، املرجع نفسه، ص ) 3(
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ت هذه الكلمة   ظهر كيف   :يبعث على التساؤل جمددا   لعل هذا ما     و. ن هذه املعاجم تداوهلا املؤدبون    م
    ل هـذا العـصر بالـذات       ؟ وكيف تص  ا من قبل  قائمأن يكون استعماهلا    عاجم األمويني من دون     يف م 

   ؟ بني العـصور   رابط الوصل ت لتكون   دون أن تكون بعض آثار اجلاهليني واملسلمني األوائل قد سامه         

  عصر بعيـد    لغة بائدة إىل  مل تكن هذه اآلثار رابطا حقيقيا بل مشكوكًا فيه، فكيف تنتقل ألفاظ             إذا   و

يد رفض آراء مشكوكة بآراء مشكوكة أخرى ولعلّ ما خيرج طه حسني من ق. عنها بأكثر من درجتني؟
     الفـرض، وال أقـول       على هـذا   على أني ال أحرص   .  حرج االفتراض وليس يف مثل هذا      « :ههو قول 

»ه  ـ أقوي أوإني أرجحه   
تـراث  دراسـة   ، مما يفسح اال أمام الباحثني يف العصر احلديث إلعادة           )1(

إليه البحث العلمـي      مبا توصل  عن منطق العلم باالستعانة    دتدعيمه بافتراضات جديدة ال تحي    املاضي و 
  .احلديث من أدوات وتقنيات ومناهج

 طريقا افتراضيا طويال كان مـن املمكـن         "أدب" سبق أنّ طه حسني قد شق لكلمة         ويتضح مما        
لدعوة إىل مأدبـة    اختصاره بتقوية وتدعيم االعتبار األول الذي يسوغ وجود الكلمة يف اجلاهلية مبعىن ا            

 وما يتبعـه   طعام بوصفه املعىن احلقيقي األول وانتقاله إىل معىن جمازي هو الدعوة إىل حماسن األخالق،               

إىل مدلول  احلسي  من معان جمازية أخرى، كما حيصل مع كثري من ألفاظ املعجم اليت تنتقل من مدلوهلا                
)2(ذهين جمازي 

أول معجم عريب مبعنى حـسي      يف  قد وردت   خصوصا أن الكلمة    ذلك  وما الذي مينع     .
» دعوة على الطعـام  :لغتاناملأدبة واملأدبةُ،   و (...) صاحب املأدبة    :واآلدب « :مطلق

)3(
    ظهـرت  مثّ . 

       على وجـود حتـول جمـازي        يف لسان العرب الحقا مبعىن خلقي نفسي جبوار معناها املادي، مما يدلّ           

ملعاجم القدمية على تدوين كلمات اللغة بعد مساعها كما تستعمل أو جتري بالفعل             وارتكاز ا . يف املعىن 
قاة ومشهورين ها بشواهد شعرية مسموعة عن رواة ث إضافة إىل تدليلهم على معاني،الفصحاءعلى ألسنة 

ملة قد كانت من األلفاظ احلية املستع  "أدب"سالمي، مبقدوره إثبات أن كلمة      من العصرين اجلاهلي واإل   
  .يف البيئة العربية القدمية قبل العصر األموي

علـي للمفهـوم           اشترك الرافعي وطه حسني يف حتديد العصر األموي علـى أنـه املنطلـق الف          
التعليم الذي اشتغل به املؤدبون الرواة دون الكتـاب والـشعراء           مبيدان    أُحلق  و ،االصطالحي لألدب 

)4(املبدعني
دوين يف تطور علوم اللغة العربية التي أدت إىل اتساع آفـاق األدب  وقد سامهت حركة الت  . 

لكن هذه العلوم اللغوية ما لبثت أن استقلت عن مفهوم األدب . ا جمال النشاط التعليمي للمؤدببدخوهل

                                                
 .26، ص )يف األدب اجلاهلي( طه حسني، األدب والنقد )1(
 .08 العصر اجلاهلي، ص - ينظر، شوقي ضيف، تاريخ األدب العريب) 2(
ـ   01 وي، ط عبد احلميد هندا  : ، كتاب العني، ترتيب وحتقيق    )اخلليل بن أمحد  (الفراهيدي  ) 3( ب العلميـة، بـريوت، لبنـان،       ، دار الكت

 .60، ص ]أدب:  مادة -اهلمزة: باب [، 01م، الّد 2003 هـ،1424
 .23، ص 01 ج صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، ينظر، مصطفى )4(
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)1(منذ القرن الثاين للهجرة   
 األدب وعاد إىل ما كان      مفهومالقرن الثالث عهد العباسيني ضاق      وحبلول  . 

)2(يه من معرفة الشعر والنثر وما يتصل ما من أخبار وأنساب وأيام عل
تتبع هذا الضيق تطور آخر اس و. 

 كتب أدبية مستقلّة خاصة عن طريق الرواية وتدوينها يف عليم   هذه املعرفة األدبية من قيد الت      تالوهو انف 
ـ الكتب األدبيةهذه وقد كانت . لوم اللّغوية مبخطوطاا اخلاصةا مثلما استقلت الع   ور اهتمـام  ـ حم

   "الكامـل يف اللغـة واألدب     " للجـاحظ،    "البيان والتبيني " :رة، وأمهها ـارئ األدب يف تلك الفت    ـق

وقد مجعت إىل جانب صناعيت الشعر والنثر وما يتـصل  .  وغريها... البن قتيبة   "عيون األخبار "للمربد،  
انفصال يف كتاب املربد، رغم  كتاب اجلاحظ، وقضايا لغويةما يف ما من أخبار قضايا بالغية ونقدية ك

     اللغة عن مفهوم األدب منذ القرن الثاين، على عكس كتاب ابن قتيبة الذي أصـاب مفهـوم األدب                  

)3(يف عصره فخصه بالصنعة اإلبداعية وأخبارها     
 ألّفت كتـب    )القرن الثالث اهلجري  (ويف نفس الفترة    . 

                   ل كـلّ منـها بطبقـة خاصـة مـن النـاس            لة على معان متعددة تـستق     استخدمت الكلمة للدال  

لشاعر كشاجم، كما أفردت كتـب       ل "أدب الندمي " البن قتيبة، و   "أدب الكاتب " :منها النشاطات،   أو
 ...السفر  ، وأدب املعاشرة، وأدب     يف أدب القاضي وأدب الوزير وأدب احلديث، وأدب الطعام         أخرى

)4( هذه املصنفات رغم ختصصها الطبقي عن إيراد الـشواهد الـشعرية وأخبـار الـشعراء         ومل تبتعد 
 .         

  .من مثّ فقد ارتبط مفهوم األدب يف هذه املرحلة باملوضوعات املبثوثة يف املدونات و

 العرب من توسيعه خـالل نفـس        ولكن حدود التدوين اليت ضيقت من مفهوم األدب مل متنع                 

، فأضـافوا   )5(حيث طمحوا إىل توسيع ثقافتهم األدبية بفعل تأثّرهم بنمط حياة اتمع الفارسي           رة؛  الفت
     ويتجلّى ذلك يف قـول احلـسن       ية،  ملإىل املصادر األدبية السابقة معرفة األلعاب الفارسية والعلوم الع        

  عربيـة، وواحـدة أربـت      الثة   فثالثة شهرجانية، وثالثة أنوشروانية، وث     اآلداب عشرةٌ؛  « :بن سهل 

العو    عليهن برا الشهرجانية فَضنج، ولعـب الـصواجل      ؛ فأمـا األنوشـروانية    . د، ولعب الشطْروأم     

أما الواحدة التي أربت     و. ، والنسب، وأيام الناس   فالشعر أما العربية  و. والفروسيةفالطّب، واهلندسة،   
مر،     فمقطّ :عليهنالس       عات احلديث، والسبينهم يف ا وما يتلقّاه الناس«

)6(
هد القرن الثالـث    فقد ش . 

 األدب امتد من التخصيص باستبعاد علوم اللغة إىل االتساع بإدخال علوم أجنبية    مفهوميف  تطورا متباينا   

                                                
 .29، 28، ص ص )يف األدب اجلاهلي(ينظر، طه حسني، األدب والنقد ) 1(
  .14س النقد األديب عند العرب، ص  ينظر، أمحد أمحد بدوي، أس)2(
.09 العصر اجلاهلي، ص -  ينظر، شوقي ضيف، تاريخ األدب العريب)3(

  

 .10 ينظر، املرجع نفسه، ص )4(
حممد ثابت الفندي، إبراهيم زكي خورشيد، أمحد الشنتناوي، عبـد احلميـد            :  ينظر، دائرة املعارف اإلسالمية، نقلها إىل اللغة العربية        )5(

 .532، ص 01، العدد 01م، الد 1933 هـ، أكتوبر 1352، مجادى الثانية )ب.د( اإلبشيهي، -، أ)ط.د(يونس، 
، 01صالح الدين اهلواري، ط     : وضع فهارسه  ، زهر اآلداب وثَمر األلباب، قدم له وشرحه و        )أبو إسحاق إبراهيم بن علي    (احلصري  ) 6(

 .193، ص 01م، الد 2001 هـ، 1421املكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، لبنان، 
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راجع ويل قد أخذ يف الت    أن هذا املعىن الشم    غري. والترمجةعلى الثقافة األدبية العربية بفضل حركة النقل        
إىل املعىن الذي عرف به يف العصر األموي     لرابع للهجرة أيضا، حىت كاد يعود     يف الفترة ذاا ويف القرن ا     

 اجلديد بالنقد الفني   ماالهتماوهو معرفة املأثور من الشعر والنثر وما يرتبط ما من أخبار وأنساب لوال              
 منذ القرن  واملربد وابن سالّم، أيوىل عند اجلاحظ الكتابة األدبية منذ ظهور بداياته األمفهومالذي الزم 

الثالث، واشتد ارتباطه باألدب طيلة القرن الرابع قبل أن يستقل ضمن ميدان علم البالغـة يف القـرن                  
)1(اخلامس للهجرة

.  

ـ        الذي استبد به املؤدب    "األدباء"ويشار يف هذا املقام أنّ لقب              ه ون يف العصر األموي قد قلّت قيمت
والـشعراء  ، وصار يطلق على الكتـاب       )2(ان العريب ة يف اللس  وائه هذه املهنة بسبب تفشي العجم     باحت

 يف الوقت نفسه الذي كان يطلـق  )3(أصحاب الصنعة اإلبداعية الشعرية والنثرية ابتداًء من القرن الثالث 
. ل كتب اجلاحظ واملربد وابن قتيبةث مق بالرواية،فيه على أصحاب املدونات املتضمنة للنتاج األديب املُحقَّ

ـ           و ـ  :اءمنذ منتصف القرن الرابع اهلجري انفـرد بلقـب األدب اب والـشعراء، دون العلمـاء       الكت        

ه اخلاص، وذلك   ته اخلاصة وامس  ف الروايـة واستقالل كلّ علم بطبق      لضع ...)اللغويون، النحاة، النقاد  (
له، وذا عرف العباسيون     ، أو علم األدب بوصفه دراسة     )4(ةما أدى إىل انفصال األدب عن علم العربي       

       الـذي تداولتـه كتـب      ،  )املوضـوعي (  واألدب الوصـفي   )اإلبداعي(األدب اإلنشائي   الفرق بني   

ال الفني، والثـاين دراسـة لـألدب        ؛ فاألول هو األثر املنظوم أو املنثور الذي يراعى فيه اجلم          احملدثني
م ألديب وتاريخ األدب، وكالمها يهـت     نّ األدب الوصفي يشمل النقد ا     ، أي إ  )5(رخيااإلنشائي حتليال وتأ  

  .بدراسة اآلثار اإلبداعية

 لكنه مل حيـدد      عن مفهوم األدب،   ، حتدث "علم األدب  "عنوانويف مبحث عقده ابن خلدون ب             
ص صناعة الـنظم والنثـر       األول خي  : معنيني مل يبين أيهما األصح     ني؛ إذ تأرجح ب   رؤيته بشكل واضح  

     ب بضروب الثقافة املختلفة اليت تأدعني على إجادة هذه الصنعة، أما الثاين فقد عزل فيـه املفهـوم            والت
   وسع مساحته ليشمل األخذ من مجيع العلوم املعروفـة        اإلبداعي وقصر األدب على معىن التأدب الذي        

  :حيث قاليف ذلك العصر، 

  

ه عنـد   نإمنا املقصود م   و. نظر يف إثبات عوارضه أو نفيها     ، ي  له هذا العلم ال موضوع    «
ـ       أهل اللّسان مثرته،   ور، علـى أسـاليب العـرب       وهي اإلجادة يف فني املنظوم واملنث

                                                
 .30 - 28، ص ص )يف األدب اجلاهلي( ينظر، طه حسني، األدب والنقد )1(
 .31، ص 01 ج  صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، ينظر، مصطفى)2(
 .24، 23ينظر، املرجع نفسه، ص ص ) 3(
 .26 ينظر، املرجع نفسه، ص )4(
 .37 - 35، ص ص ) األدب اجلاهلييف(طه حسني، األدب والنقد  ينظر،) 5(
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العرب ما عساه حتصل به الكلمة، من شعر عايل          من كالم  لذلك ؛ فيجمعون   ومناحيهم
  متفرقة، ،النحو، مبثوثة أثناء ذلك   و من اللغة  مسائل و اإلجادة يف الطبقة وسجع متساوٍ  

     مـن أيـام     ذكـر بعـض   ة؛ مـع     قوانني العربي   الغالب معظم  يف يستقري منها الناظر  

 املهم من األنساب الـشهرية     وكذلك ذكر . م منها ، يفهم به ما يقع يف أشعاره      ربالع

ـ      اظرأن ال خيفى على الن      بذلك كلّه  املقصود و. واألخبار العامة  الم فيه شيء مـن ك
من حفظه إال بعد     ةُبالغتهم إذا تصفّحه، ألنه ال حتصل املَلَك       العرب وأساليبهم ومناحي  

        .مهه، فيحتاج إىل تقدمي مجيع ما يتوقّف عليه ففهمه

»  هذا الفن قالوا    مث إ هو حفظ أشـعار العـرب    :م إذا أرادوا حد وأخبارهـا  األدب
أو العلوم الشرعية مـن حيـث     اللّسان  يريدون من علوم   ؛من كلّ علم بطرف   ذ  واألخ
احلديثُ رآن والق  فقط، وهيهامتون «

)1(
.  

  

 ال يقصد العلوم على إطالقها وإمنا علوم عصره وحسب، وهـي            وابن خلدون يف هذا التعريف            
  مل تكن جزءا مـن مفهـوم األدب   العلوم املتعلقة باللسان العريب وعلوم الشريعة، رغم أنّ هذه األخرية  

    يف القـرن اهلجـري األول   الـسائدة    أمناط الثقافة األدبية  إىل جانب خمتلف   ،األوىل يف القرون اهلجرية  

 و من مكونـات      من اهتمامات املؤدبني   قبل أن تصبح  اليت أدرجت حتت مفهوم علم العربية أو العرب         
و األدب . )لعصر العباسي جمددا يف ا  علم العربية   سم  اقبل أن تستعيد    و  ( يف العصر األموي   مفهوم األدب 

  ابن خلدون ظاهرة خاصة و متكاملة يف نفس الوقت؛ فهو يكتسب خصوصيته مـن اختالفـه             حسب

على حتصيل ما يتعلـق              يكتسب الصفة الثانية من حرص األديب       مع ذلك   و  ،  عن بقية الظواهر اللغوية   
        شـرط   أخبار و أيـام و أنـساب،         من شعر راق و نثر مثله ومسائل لغوية وحنوية و          :بتلك الظواهر 

مقدرته على إخراجها ضمن قوالب خاصـة   أن يتحقق له فهم ما هو بصدد حتصيله من معارف وأيضا            
         و من مث فـإن ابـن خلـدون ينـوه           .)اإلجادة يف فين املنظوم و املنثور     (و اجلودة    فيها احلسن    يتجلى

          و عـامال مـساعدا علـى صـقل          صية األدب بأن املعارف العامة جيب أن تكون خادمـة خلـصو         

   .  احليز اإلبداعي األديب اخلاص جماال الستعراض معارف معلومة سلفااملوهبة، ال أن يكون

 الذي ظهر يف العصر األموي واملعـىن الواسـع   الضيق  املعىن جتاور وقد شهد مفهوم ابن خلدون          

      قة إضـافة إىل أفكـار   ا جيعله خالصة أفكار األجيال الساب    الذي عرفته بعض فترات العصر العباسي، مم
ـ              القرن الثامن  رى اهلجري، وهذا ما يبني صعوبة االستغناء عن األدب ببعديه الضيق والعام، والذي ج

الفرنـسية يطلـق علـى األدب اخلـالص                إذ إنّ مفهوم األدب يف       اعتماده يف العصر احلديث أيضا؛    
          ري عن جتربة خاصة بأسلوب مجيـل قـصد إثـارة املتلقـي، ويـشمل الـشعر               فيه التعب  الذي يراعى 

                                                
، شركة دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة   )ط.د(أمحد الزعيب،   : ، مقدمة ابن خلدون، اعتناء ودراسة     )عبد الرمحن بن حممد   ( ابن خلدون    )1(

 . 631، ص )ت.د(والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 
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، كما يطلق أيضا على األدب مبفهومه العام، والذي يـشمل النـصوص التارخييـة               )1(وفنوماوالنثر  
خبصائص األدب من ناحية الصياغة وحرارة الفكر، واالعتماد علـى التـصوير             « والفلسفية اليت تتميز  

» اجلاف   سلوب التقريري  بدالً من األ   البياين
)2(

ابن سهل، وهـو    وهذا االتساع شبيه بالذي دعا إليه       . 
 السحر التارخيية والفلسفية والدينية واجلغرافية والطبية وكتب        :دعي النظر يف نصوص التراث العريب     يست

صياغتها رغم بعد حدودها والكيمياء إلعادة بناء مفهوم األدب وتدعيمه باآلثار العلمية اليت متتاز حبسن          
 تلك األعمـال   فقط  إبداعية وليس   ة عن حقل األدب، فهي أيضا تستحق أن تكون أعماال أدبية            ياملعرف

       حـني كانـت تعـد       (و العلوم اليت تشغل ميدان علـم األدب         أو النثر و تقاليدمها     بالشعر اليت تتعلق 

  وبذلك يتساوى ما ينتجه العقـل      . ...) ، والبالغة ل عنه، مثل علوم اللغة     أدبا قبل أن تنفص    هذه العلوم 

  .مع ما ينتجه الشعور بفضل األسلوب البديع

لة  يف البيئة العربية إىل غاية العصر احلديث، ولكنها وصلته حمم          "أدب"تتابع استعمال لفظة    قد   ل        و
دولـة  ار السياسي واالجتمـاعي لل    اليت الزمتها يف العهد القدمي، إثر االي       بضعف القيمة الفنية اجلمالية   

 للكلمة وفق املعاين التي حتملها      فجرى تبعا لذلك استعمال العرب احملدثني     .  يف العصر الوسيط   اإلسالمية
، وخصوصا بعد االنفتاح العريب على الفكر األورويب أواخر القرن التاسع           )Littérature(اللفظة الغربية   

)3(عشر
 م الغريب احلديث للكلمة األجنبية     العربية ليعبروا ا عن املفهو     "دبأ"نهم استخدموا كلمة    أي إ . 

   متتلك هي األخرى مرياثا تارخييا متعدد الرؤى يـشابه          )Littérature(وليس عن حمموالا القدمية ألن      

احلميدة  العربية من ناحية معناها الواسع وإشارا إىل اكتساب الصفات           "أدب"إىل حد ما تاريخ كلمة      
مبعىن مطابق   ستخدم الذي يLittératura(  (؛ فالكلمة األجنبية تعود إىل األصل الالّتيين        واألخالق احلسنة 

 وتعين املعرفة بفن كتابة احلروف، مثّ اتسع معناها فصارت تدل ابتداء : اليونانية)Gramatiké(ملعىن لفظة 
وكـذا  بتحـصيلها،   ة اليت يلتزم األديبثقافة األدبيمن القرن الثامن عشر للميالد على علم األدب، وال  

. تب قدميا أي كلّ ما ك    )الببليوغرافيا(باملعرفة املكتبية   ما له عالقة     كما أطلقت على كلّ   . ظروف حياته 

           غنعنـدما اسـتعمل ليـس      )م1759(  سـنة  وطرأ أول حتول يف معىن اللفظة يف أملانيـا ابتـداء مـن            

)Gotthold Ephraim Lessing( ر الكلمة الالتينية ليعب سنة وبعد . عن النتاج األديب احلديث لعصرها
إىل نتاج فتـرة     على نتاج بلد ما وتارة تشري     ل تارة   ملت اللفظة مقرونة بصفة فكانت تد     استع )م1770(

             الّ مـع املنظّـرة الفرنـسية الـسيدة    إ استعماهلا مفصولة عن تلـك الـصفات      زمنية حمددة، ومل جير   

عامة، فوجهـت  تعبر ا عن النشاط األديب بصفة اليت استخدمتها ل ) (Madame De Staëlايلدي ست
      يف األدب منظـورا    " :عين أو فترة ما، وذلـك يف كتاـا        النظر إليه يف حد ذاته دون ختصيصه ببلد م        

                                                
 .10ي، ص  العصر اجلاهل-  ينظر، شوقي ضيف، تاريخ األدب العريب)1(
 .07م، ص  ،2002ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، سبتمرب 02 حممد مندور، األدب وفنونه، ط )2(
 .16 مقاربات منهجية معاصرة، ص -  ينظر، عبد القادر الرباعي، يف تشكل اخلطاب النقدي)3(
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 De la littérature considérée dans ses rapports avec les)"عالقاته باملؤسسات االجتماعية إليه من

institutions sociales) فجرى التفريق بعدئذ بني األدب بوصـفه صـناعة   )م1800( ، املنشور سنة ،
)1(إبداعية وبني دراسته

.  

 "اآلداب اجلميلة " الغربيني هو انفصاله عن مصطلح       لكن أهم انفصال حققه مصطلح األدب عند             

(Belles Lettres)  باللياقة النبيلة واملعاملة اجليدة واألناقـة   «لّ ما له عالقة  ارتبط بشكل عام بكالذي
»الناعمة والفنون اجلميلة    

)2(
وارتبط بشكل أخص بفني الشعر والبالغة، دون النثر، ليعرب من خالهلما           . 

     و، وهذا ما جتـاوزه مفهـوم األدب ابتـداًء    ها مفاهيم احلقيقة واجلمال والسمعن القيم الثابتة اليت متثّل  

            ي صارت من أجناسه اهلامة، واليت أخرجته من بوتقة    من القرن التاسع عشر متاشيا مع صعود الرواية الت 

فتوارى البعد اجلمايل خلف البعد االجتماعي الذي صار البعد املميـز           الشعب،   األرستقراطية إىل عامة  
)3(لألدب

.  

عمل مبعىن فن الكتابة، مثّ اسـتوعب علـم         ؛ فقد است  ترب مع يلمصطلح الغريب إذن مرياث تارخي            ِل
األدب وثقافة املتأدب وظروف حياته، وانفتح على املعارف العلمية والتاريخ والفلسفة، وبعدئذ ارتسم             
حبدود اآلداب اجلميلة الراقية بعد ختصص العلوم واستقالهلا، وأخريا اكتسب معناه احلـديث بفـضل               

يتغير حمتواه حسب األوضـاع      «ه الناس بوصفه مفهوما تطوريا      اولَد وت ،انفتاحه على اجلماهري الشعبية   
» التارخيية

       . تعبري عن ظروف احليـاة االجتماعيـة      ؛ فهو جنس كالمي يلتزم بتمثيل روح العصر بال        )4(

أفكار اتمعات املتغرية باستمرار وجه ثقل االهتمام        كيانا حيمل    لكن املبالغة يف طرح األدب بوصفه      و
 جديدة حتاول جتاوز    وفروضعلى مناقشة إشكاليات     اهل الشكل، وهو ما حفّز النقاد     ىل املضمون وجت  إ

            :االهتمـام إىل اإلشـكاليات التاليـة   ولـت بـؤرة   وقد ح . ائص السابقة، وتطوير مفهوم األدب    النق

ية أي مقياس تقاس هذه األدب      على بناًء :؟، أو بعبارة أخرى   ما الذي جيعل النص أدبيا؟ وما مقدار أدبيته       
   ...؟هو السياق اللّغوي؟ القَارئ أ؟ بعد إقصاء البعد االجتماعي

        إىل صـرف اهلمـة إليهـا، رغـم     حتتاج  أنّ األدبية (Jonathan Culler)         يرى جونثان كولر

اكتشاف سائل النظرية حبجة    سة امل اردم أمهّيتها، ومن مثّ فإنه يدعو إىل إعادة د        قد توحي ظاهريا بع    أنها
تقام عليها صفة األدبية أن اخلصوصيات اليت كانت   و النصوص غري األدبية، و تأكيد       األدبية يف الظواهر    

                                                
    طـاهر حجـار، قـدم    : ، ترمن األساتذة، األدب واألنواع األدبية، خنبة  ، ضمن كتاب  »ما هو األدب؟    «  ينظر، روبري إيسكاربيت،     )1(

 .16، 15م، ص ص 1985، دار طالس للدراسات والترمجة والنشر، دمشق، سوريا، 01حممود الربداوي، ط : له
 .05، ص )ممقدمة املترج(م، 1994غرب، ، إفريقيا الشرق، امل01حممد سويريت، ط : األدب، تر فانسان جوف، روالن بارت و) 2(
      طـاهر حجـار، قـدم    : ، ضمن كتاب، خنبة من األساتذة، األدب واألنواع األدبية، تر    » ما هو األدب؟   « ينظر، روبري إيسكاربيت،     )3(

 .17، 16حممود الربداوي، ص ص : له
  .17ص   املرجع نفسه،)4(
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  ل جهـد لعـزل األدب   بذَل العصر احلديث مل ي؛ إذ قب )1( غري أدبية  صارت مرتبطة خبطابات وممارسات   

        طلـق يـشتمل    رة كانت تستعمل مبـدلول عـام م       عن باقي املؤلفات اليت ال متت بصلة للكلمة، فتا        

 صـميم األدب  من   فكلّ ما ينتمي إىل تاريخ احلضارة أو التراث البشري هو            :على كلّ شيء قيد الطبع    

  ال يكتسب أدبيته إالّ بقـدر      والذي   ،)من موضوعاته  والفلك والسحر والتاريخ والفلسفة   كتب الطب   (

 وهو مفهوم مغلوط ألنّ تاريخ احلضارة جمال واسع يتجـاوز           :كتوبرب عن هذا التراث الشامل امل     ما يع 
لـه النـوعي    نه مبعايري أجنبية عنه ويفصله عن حق      ي يعرفه ويب  وال يتطابق معه، وهو أيضا     ديبالنطاق األ 

 اليت تتـسم    "الكتب العظيمة "تقلَّد مقياس    ،أ مفهوم األدب يضيق   حتى إذا بد  . اخلاص الذي ينتمي إليه   
لية راقية أو مبضمون فكري راق ممتزج بأسلوب راق، ولكن هذه الكتب قد سامهت يف إفقار                بقيمة مجا 

واملبتدئني، أو تلك الوجهـة      راض التربوية والتعليمية للطّالب   ذلك املفهوم رغم إجيابياا اليت ختدم األغ      
)2(ئها اليت ختص الكتب التارخيية والفلسفية مبميزات األدب العظيم جلمال بنا          اإلجيابية

    مـن اجللـي     و. 

  .  أن يقرأها العامـة    النخبة الراقية النصوص اليت جيب    أنّ مقياس العظمة مقياس طبقي تنتقي على أساسه         

         تقـائي وقيمـي خاضـع ألذواق       قيـاس مفهـوم ان    مفهوم األدب القائم على هـذا امل      لذلك فإنّ    و

 ؟ وما الذي يضمن ثبات هذا املبدأ إن وجـد    العظمة  املبدأ الذي حيدد مقياس    ؛ إذ ما األساس أو    اخلاصة

 يف الكتب   توجد األدب وحجب عنه خصائص أدبية ال        ق مفهوم فهذا املقياس ضي  . !؟األذواقأمام تغير   
  .؟دات مفهوم األدب السابقة من حمدوهل من املمكن أن يكون مبدأ التخييل أنفع .العظيمة

   ، يقتصر على مـا يـنظم       )3(مبقتضاها على أنه فن ختييلي ابتداعي     نظر إىل األدب    فرضية ي        هنالك  

 إذ هو نتاج خيال األديب دون غريه مـن األشـخاص      :نثريةمن شعر ويؤلف من مسرحيات وقصص       
ـ  م األديب عالَ  حيث إنّ العالَ   ...الذين يشتغلون بصنوف املعارف العلمية والتارخيية والفلسفية         ل م متخي

    كـالّ   إنّ   ... واألحداث يف قـصة أو مـسرحية      املتكلم يف قصيدة أو بالشخصيات      سواء فيما يتعلق ب   

الزمـان  ة، وحتى ضمائر اإلشـارة وظـروف   ينعن الصور الواقعية املتع منها حيتمل صورة غري حقيقية 
  ملكيةكلّ ما يتضمنه األدب يعدنّ  إىل وجهتها احلقيقية، أي إ      يف طرق خاصة وال تشري     واملكان توظّف 

        وهـي ختتلـف    ي يقررها السياق الـداخلي للـنص،        املتعددة واملفترضة الت  خاصة خاضعة للتأويالت    

)4(اليت تفرضها سياقات اخلطابات غري األدبية      عن التفسريات 
ـ    لكن  .  ي وصف األدب بأنه إبـداع ختيل

يف حد ذاته ال يقع على طرف        ةألنّ مفهوم احلقيق  . و ائيا   مستقرا متضاد مع احلقيقة ال يعطيه مفهوما     
                                                

، الس األعلى للثقافـة، القـاهرة، مـصر،    01 السالم، طمصطفى بيومي عبد :  ينظر، جونثان كولر، مدخل إىل النظرية األدبية، تر )1(
   .38 م، ص 2003

 ، املؤسـسة العربيـة  03 حـسام اخلطيـب، ط  : حمي الدين صبحي، مراجعة  : ينظر، رينيه ويليك و أوسنت وارين، نظرية األدب، تر        ) 2(

  .21 - 19م، ص ص 1985، املغرب، الشركة الشريفية للتوزيع و الصحف، الدار البيضاء/للدراسات و النشر، بريوت، لبنان
  .21، ص  ينظر، املرجع نفسه)(3
  .50، 49مصطفى بيومي عبد السالم، ص ص :  ينظر، جونثان كولر، مدخل إىل النظرية األدبية، تر)(4
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 عناصر متخيلة والعكـس     ما هو ختيلّي، فما يبدو حقيقيا للوهلة األوىل قد يتضمن          نقيض وحمايد لكلّ  
كما أنّ الكتابات القدميـة     . لة إشارات للحقيقة  األعمال املتخي ن تتضمن    أ إذ من املمكن   :صحيح أيضا 

      مـا حتتويـه   ِل  قصة، تغدو أعماال إبداعيـة     أوو مسرحية   اليت رفضها هذا املفهوم، ألنها ليست شعرا أ       

)1(من عالمات التخييل
.  

كـلّ   :األدب ( بالبحث إىل مناقشة فكرة األدبية، يالحظ أن اآلراء الثالث السابقة الذكر    عودا        و
    دب  جتـرب األ )ما هو مكتوب من املوروث احلضاري، وهو الكتب العظيمة، وهو كلّ كتابـة ختيليـة       

ضارة ال خيلو مـن أحـد هـذه         على خطابات غري أدبية، ألنّ كلّ ما حيتويه تاريخ احل          على االنفتاح 
  وعندما عرف معناه احلديث ابتداء من القرن التاسع عشر بفضل كتاب دي سـتايل أجـرب                . الصفات

    دقيق هـو اآلخـر   وهذا املعىن غري. جتماعية ويعبر عن حاجاا وحسب   على أن يتنفّس نسيم البيئة اال     

أن عايشوا التطورات اهلائلة التي حقّقها الشكالنيون الروس   نقاد القرن العشرين، وخصوصا بعديف نظر
للّغة، فأصبح الشكل اللغوي أكرب حمددات مفهوم األدب، وموطن انبعاث األدبية، وعندما     يف دراستهم   

   : ما األدب؟ يجاب:يطرح السؤال على الشكالنيني

  

إنّ له قوانينه، وبناه وصنعاته النوعية اخلاصـة، الـيت ينبغـي    . د للغة دـهو تنظيم حم   «
عمـل األديب لـيس محالـة             وال.  ردهـا إىل أي شـيء آخـر        دراستها يف ذاا وليس   

       إنـه واقعـة    : مـا متعاليـة    انعكاسا للواقع املادي وال هو جتسيد حلقيقـة       أفكار، أو   

           . يفته كمـا ميكـن للمـرء أن يفحـص آلـة       باألحرى حتليل أدائه لوظ   مادية، وميكن   

ر، ومن اخلطـأ رؤيتـه      ـ أو مشاع  من موضوعات  ليس من كلمات، و   فمؤلّ وـه و
»عن رأي املؤلّف  كتعِبري

)2(
.  

   

    تمع من هذه الوجهة واقعة مادية شكلية، مادا اللّغة، وليس مشاعر األديب أو مواضيع ا فاألدب      

متعالية، فهو بناء لفظي يتبع صنعة خاصة، حتى ليمكن للناقد عزل هذا البناء وحتليله                مواضيع خيالية  أو
حتول إىل تقنيـة  بطريقة موضوعية متاثل التحليل أو الوصف العلمي آللة، مما خيول القول بأنّ األدب قد     

 حمكومة بقوانني خاصة، أبرزهـا     ، وإنما هو صنعة    هذا البناء ليس عشوائيا    :وكما ورد يف القول   . لغوية
       ل العـادي   حتريف اللغة األدبية عـن أمنـاط االسـتعما    : الذي يقصد به يف لغة الشكالنيني      "التغريب"

، والنحـو، والتقنيـات     ، واإليقاع والقافية  )الكلمات( تركيب األصوات    :منظمة، تشمل  هلا، بصورة 
يم التناسب العريف له قابال إلدراك جديد من خالل حتطلعادي ورتابته، وجيعالسردية، فينتزع ألفة الكالم ا

                                                
م، 1995، دمشق،   ، منشورات وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية السورية       )ط.د(ثائر ديب،   :  ينظر، تريي إيغلتون، نظرية األدب، تر      )1(

 .11 - 9ص ص 
)2(

   .13املرجع نفسه، ص  
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         السابقة، إىل أن تنشأ لغـة خاصـة تلفـت االنتبـاه             وباستعمال أدوات التنظيم  بني الدال واملدلول،    

)1(تشكيلها املختلف إىل  
       بنيتـها  إىلهذا ما تفتقر إليه اللغة العادية اليت تعجز عن لفـت االنتبـاه               و. 

وال يغنيه تعقيد مستعملها  عمل بطريقة آلية ال واعية ال يسمنألنها، من شدة ألفة الناس ا، صارت تست
ولو بأبسط الكلمات    الية تبليغُ أفكاره وحتقيق منفعة    عتراكيبه أو تنميق أسلوبه بقدر ما يهمه إىل درجة          

  .إليقاع والتهذيب إىل اأو أقلها نضارة وأفقرها 

              ولعل ما يعيق الفرضية الشكالنية هو عدم وجود أساس فعلي يتحـدد مـن خاللـه املعيـار                  

      ي  على قانون علم   الذي تتحول عنه اللغة األدبية، أو بتعبري آخر ال وجود للغة عامة مألوفة وحيدة مبنية              

    دة حبسابات رياضية يغرا األديب أو مشييادية نسيب وغري ثابت، وهو خيتلـف        فاستعمال اللغة االعت   ؛  

ما يعده فرد مـا معيـارا للغـة          و... من مجاعة ألخرى تبعا الختالف الطبقة والدين واجلنس واملرتلة        
 حبكم استخدامه أللفاظ دمي أدبيا لسبب ما فهو اليوم أديبمل يكن يف القافًا، وما االعتيادية يعده آخر احنر 

مثّ بعد ذلك يتعذّر على النقاد حتديـد أدبيـة          . ستخدامات احلالية هلا   عن اال  جورة وتراكيب ختتلف  مه
)2( لتعذّر توفّر مناذج خلطاباا االعتياديـة      )من أدبيتها  أو التحقّق  (النصوص األدبية القدمية  

وال يفيـد   . 
عياريـة   ليست مغربة إالّ قبالة خلفية ألسنية م      «مفهوم األدب يف هذه احلالة القول بأنّ كلّ قطعة لغوية           

»عن كوا مدركة بوصفها أدبية  ت هذه اخللفية فإنّ الكتابة تكفمعينة، وإذا ما تبدل   
، ألنّ هـدف  )3(

    ن، وال تغنيـه املفـاهيم اجلزئيـة    ي عام لألدب يتجاوز املكان والزم هو إقامة مفهوم نظر ههناالبحث  

وأكثر . ت املتغرية للغة العادية البسيطةداماالتي يتوصل إليها بوضع النصوص األدبية الفردية قبالة االستخ      
 هو االهتمام باألدب بوصفه     )معيار نسبية اللغة االعتيادية أو ثباته     عن  بغض النظر   ( "التغريب"ما يزعزع   

شعرا، خاضعا لتقنيات مجالية تربز الشكل، وجتاهل الكتابات األدبية الواقعية والطبيعية اليت ال تستخدم              
ال تعي ذاا أو تنم  « :لشعرية إالّ ألنها توجه االنتباه إىل وعي املضمون وليس اللّغة، فهي  تلك التقنيات ا  

»عن ذاا ألسنيا بأية طريقة تلفت االنتباه        
)4(

 واألدبية يف هذه احلالة حتافظ على جـزء مـن األدب          . 

 دون مقصد اللغـة يف ذاـا        ؛ وهو األشد إيغاالً يف النثرية، والذي يهتم مبقصد املعىن         تقصي طرفا فيه  و
؛ فهي تكرس نفسها للنوع األديب األرقى لغويا، وتتجاهل فكرة أنّ األدب ليس نوعا واحدا  ذاا وألجل

  .بل أنواعا تتفاوت فيما بينها يف طرائق استغالهلا لأللفاظ

يـق، يف نظـر     ، ال يع  و كـذا اخلطـاب األديب     الكالم العادي           غري أنّ اختالف معايري تصنيف    
 من أن حيـده تعريـف   ا أوسعاهتمامهم بالبحث عن مقوما، ألنّ الشكالنيني، اشتغاهلم مبيدان األدبية   

                                                
  .15 - 11، ص ص ثائر ديب: تريي إيغلتون، نظرية األدب، تر ينظر، )1(
 .17، 16املرجع نفسه، ص ص   ينظر،)2(
 .17 املرجع نفسه، ص )3(
 .19املرجع نفسه، ص ) 4(
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       ثـاق العـصر    بمنـذ ان   ؛ حيث إنها ال تتقيد بالبحث عن املفهوم الثابـت املنـشود لـألدب             لألدب

  ة للغة، والتي ميكن أن جنـدها اص تلك االستخدامات اخل   « :احلديث، بل هي، على نطاق أوسع تناِقش      

 "أدبية"من صنعة     و أنّ ما   (...) ولكننا جندها أيضا يف كثري من األماكن خارجها          "األدبية"يف النصوص   

إالّ وتستخدم بصورة  سواء كانت كناية، أو كناية جزئية، أو نفي الضد، أو مقابلة عكسية وهلم جرا -
» يف اخلطاب اليومي  كثيفة متاما   

)1(
فمفهوم األدب يتعذّر حتقّقه بسبب انعدام معيار ثابت للّغة العادية           .

   . واليت تعين خصائص األدب فمفهومـه     تتحدد من خالله درجة االحنراف أو االنزياح اللغوي األديب،          

مل تتأثر األدبية بتعدد نسق االستخدامات اللغوية ألنها إىل جانب حبثها عـن أدبيـة               يف مقابل ذلك     و
  ضمن اخلطابات غري األدبية مهما كانت معايري االستخدام        )األدبية(، تبحث عن تلك اخلصائص      األدب

  . للغة خمتلفة، ومهما اختلفت السياقات االجتماعية واألزمنة التارخييةالعادي

               تم أيضا بأغراض استعماهلا يف حد وال تكتفي األدبية برصد كيفيات استعمال اللغة وحسب بل         

 ففي األدب تستعمل اللغة لتأديـة  :ا، وعلى أساسها يتم التمييز بني األدب وغريه من الكالم العادي    ذا
معان عامة غري مرتبطة بأشياء خاصة أو أغراض حمددة ألنه خطاب غري ذرائعي خيتلـف عـن بقيـة                   

            2(ااخلطابات ذات املعاين املباشرة النفعية اليت تشري إىل ما تنطق به اللغة فعلي(
أمنـاط  بقية  يز   ما مي  وهذا. 

  على أنه كل ما حييـل إىل مـدلول   "األديب"خاصية  ال تتوقّف  :ويف حالة أخرى  . اخلطابات غري األدبية  

؛ إذ تـصبح    غة دون النظر إىل مدلوهلا املطلـق      على تأمل طريقة نظم الل    عام، بل بكونه ما حيث املتلقي       
     ذاتية املرجعية، لغـة تـتكلّم       «نوع من اللّغة    قط، فهو   وظيفة األدب هي احلديث عن كيانه اللغوي ف       

»عن ذاا   
)3(

     إىل نفـس االنتقـادات   )حتديد األدبية استنادا إىل الغـرض    (وقد تعرضت هذه الوجهة   . 

       متنع إنشاء تعريف موضـوعي لـألدب        ففي هذه احلالة أيضا ي     :اليت واجهت مقياس طريقة االستعمال    

           ـا، ولـيس بطبيعـة       يفية اليت يقرر أحد مـا أن يقـرأ         يرهن تعريف األدب بالك    «ييز  ألنّ هذا التم  

»ما هو مكتوب    
 املرء أن يقرأ نصا تارخييا بوصفه يؤدي غرضا عاما فيجعلـه            ةإذ يصبح من أحقي   ،  )4(

 يقرأ نـصا أدبيـا      ومن جهة أخرى  ،  )ألنه يتجاهل معانيه اخلاصة ويشعر مبتعة يف تذوق أُسلوبه        (أدبيا  
  .ليبحث فيه عن وقائع اجتماعية أو تارخيية خاصة

   فبفضل تعـريفهم لـألدب      ؛لقد فتحت دراسات الشكالنيني اال للنقاد من بعدهم لتطويرها                

بأنه استعمال خاص للّغة، على الرغم من عدم ِدقّتهم يف حتديد مالمح اخلصوصية، انـدفع البنيويـون                 
ألدب  ليس ا« :، ويف نظره)Roland Barthes( ، وعلى رأس هؤالء روالن بارتة األدبلتأكيد شكلي

                                                
 .18ثائر ديب، ص :  تريي إيغلتون، نظرية األدب، تر)1(
 .21، املرجع نفسه، ص ينظر) 2(
 .22املرجع نفسه، ص ) 3(
 . املرجع نفسه، ص ن)4(
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ل اللّغة منـه يف طريقـة    يف استعماقلّما جيد الكاتب نفسه متورطًا بوصفه كذلك   و. تواصالً وإنما لغة  
» فاألدب أوال وقبل كلّ شيء نشاط شكلي      . استعماهلا

)1(
 فياالشكلي ليس نشاطا وظي    وهذا النشاط    .

 يبلّغ بطريقة واضحة داللة ظاهرية، وإنما هو نشاط معقّد حيمل داللة علوية تتعـدى الداللـة                 بسيطا
أن يقول شيئا آخر غري ما يقوله بوضـوح          « ومن مثّ فإنّ غاية األدب هي        .الظاهرية لإلشارات اللغوية  

»للوهلة األوىل   
      ه وغاياتـه، ويتـوارى     تفهو نشاط لغوي يتجاوز منط الكالم العادي واسـتعماال        ،  )2(

    يف اللّحظـة    «  ألنـه  ا عالقة بواقعه،  فيه املؤلّف حتى يصبح عالمة لغوية من عالمات الشكل ليس هل          

»]واقع الكاتب [اليت ميسك فيها الكاتب بالقلم، يصبح طوباويا        
)3(

عىن الظاهري لـيس    كما يتوارى امل  . 
 الـدال   ينفضنه كلّما جتلّى معىن     أل ال ميكن بلوغه     اًّ فوقي بل بتأخريه حتى يصبح معىن     برفضه أو إقصائه  

    ر جمدؤخا يا  عنه معىن جديدال   مفدال إىل     سحا اأي عالقاتـه     جتديد كسائه  ملعىن آخر كلما عمد الد   

   يا ينبئ عن مقصد تواصـلي حمـدد     ظر إىل األدب ليس بوصفه نسجا لغو      تنومن مث فالبنيوية     .مع النص 

إمساكه أو حتديد يقينيته    فه نسجا لغويا غايته ذاته، يوحي يف كلّ مرة مبعىن غري ثابت ال ميكن               بل بوص 
واستعماله للّغـة وبنائـه   ألنه مرتبط بالطريقة اليت تشتغل ا الدوال يف ذهن القارئ، أي بكيفية قراءته     

)4(بني األلفاظ  للعالقات
   وصفه حقال رمزيـا مغلقـا      وانطالقا مما سبق ذكره يتحدد مفهوم األدب ب       . 

 ا ال تشري إىل املعـىن      ه بوصفها رموز  ، ميتاز بالتعقيد ألنّ األلفاظ تستعمل في      )5(على املرجعيات اخلارجية  

 األلفاظ من مرجعياا الداللية األصلية، مما جيعل تلك البنية النصية املغلقة         بل رموزا تلميحية موحية جترد    
 كلّ قراءة    مفتوحة على الدالالت املتعددة واملخيبة لألمل يف نفس الوقت ألنّ          من جهة املؤلّف واتمع   

           ضـربا مـن الـوهم يف نظـر          عـد  ظلّ اللّعب العالئقي للرمـوز، ت      ائي، يف  دف إىل إجياد معىن   

)6(احلياة، ويف حالة رفضه التعدد ينتهي وجوده بارت، وهذا ما مينح األدب
.  

دات تعريف األدب مرتبطة بانطباعات القارئ، مهما كـان  ري يف سبيل البنيويني جيعل حمد            إنّ الس 
وتنتج عـن ذلـك     .  من يقرؤه وليس بقارئ خنبوي واحد       وجيعل ما يسمى أدبا مرتبطا بكلّ      .متمرسا

 اآلراء مهما كان متينا وحمكما، يعد قـتال          أحد صعوبة إمساك مفهوم واحد جاد لألدب ألنّ اختيـار       
ات ال ميكن عد الرؤية اخلاصة للقارئ مقياسا يف حتديد مقوم       و.  يف حد ذاته، من املنظور الباريت      لألدب

على أساسها ألنّ كلّ قارئ يعيد كتابة النص الذي يقرؤه ذاتيا، حبيث             النص األديب وبناء مفهوم شامل    
                                                

 .23حممد سويريت، ص :  فانسان جوف، روالن بارت واألدب، تر)1(
حممـود  : طاهر حجار، قدم له: األنواع األدبية، تر ، ضمن كتاب، خنبة من األساتذة، األدب و»ما هو األدب؟    «  روبري إيسكاربيت،    )2(

 .22 الربداوي، ص
 .78حممد سويريت، ص : فانسان جوف، روالن بارت واألدب، تر) 3(
 .45، 44 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )4(
 .70، 69ينظر، املرجع نفسه، ص ص ) 5(
 .99، 76، 73، 35 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )6(
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فينتج عن ذلك أن يـصبح      . اتبتعدى كذلك حتى ما أراده الك     القراءة، وقد ي   تلك أحد غريه هذه   ال مي 
)1( بعدد القّراء الِفعليني "آداب"لكلّ قارئ نصه األديب فتتواجد      

      ألدب كيـف سيـستخرج ا  :ولكـن . 

  .؟ظِّر مفهوما عاما جمردا لألدب؟ وكيف سيؤسس املنيف هذه احلالة مالمح أدبيته

    رسة النقديـة ويطورهـا، ولكنـه يؤجـل         إنّ تعدد القراءات له جانبه اإلجيايب، فهو حييي املما               

؛ إذ جيعل التنظري تابعا للقراءات النقدية الالمتناهية، مما يؤثّر سلبا            ويلغي العملية التفاعلية بينهما    التنظري،
الً، يصيب املنظّرين خبيبـات أمـل       را، مؤج يظلّ دوما، منتظَ  على حتديد مفهوم نظري لألدب، والذي       

            الواحـد ذي األفـراد املخـتلفني    لقراءات تـأىب النفـاذ، لـيس يف إطـار اتمـع         ألنّ ا  ،متكررة

 ألنّ تعقّد تفكريه وتعدد انطباعاته يلزمانه بتغيري منط قراءاتـه           ؛وحسب، بل يف إطار إرادة الفرد الواحد      
      ويف النص الواحد، وقد تظهر له مالمح أدبية يف نص إىل نص د   يراه موحي األ(من نصلفـاظ، متعـد

ل األدوار بني النصني     قد تتبد  ، مث )جيد ألفاظه حمملة مبعان معجمية غري موحية      (يف آخر   وختتفي  ،  )الداللة
  .ورمبا تتجاذب أطراف الرتاع يف النص نفسه. يف نظر نفس القارئ

اث التقارب   القارئ ، يف حتديد تعريف جمرد لألدب، هو إحد         سلطةولعلّ ما يقلّل من سلبيات              
مقصدية املؤلّف وهذا ما يؤدي إىل انفتاح القارئ، ليس على اإلمكانيات            بني تلك القراءات املفتوحة و    

      ؛ فهـو  مها املؤلّف يف ثنايا هـذه الرمـوز      اليت يقد  وحسب، بل على اإلمكانيات    للغةالالّائية املتاحة   

جـسر  يف الوقت ذاته مطالب مبـد        املوحية ولكنه الستخراج املعاين   ال يقصي أدواته اخلاصة وقناعاته      
ه  ما يدعم  هذاووما تزخر به األلفاظ من معان تواصلية لترشيد ذلك اإلحياء،            تعاوين مع مقاصد املؤلّف   

ن خالل تعقيدات   إنّ القراء يفترضون أن لديهم، بطريقة جوهرية، هدفا اتصاليا م          « :قول جونثان كولر  
يف سـياقات    هو وجود غري تعاوين، مثلما يبدو      تخيلوا أنّ املتكلم أو الكاتب    من أن ي   لغة األدب، بدالً  

 األخرى، كما أنهم يناضلون من أجل أن يؤولوا العناصر اليت تزدري مبادئ االتصال الفعـال                احلديث

»من خالل االهتمام ببعض مالمح اهلدف االتصايل        
)2(

ويتبني مما سبق ذكره أنّ اإلمـساك بتعريـف         . 
 املثال املطلق الذي يتجلّى    يه يف عامل  ه مبظهر مادي واقعي وليس بتوار     جتليخالل  من    لألدب ممكن  نظري
  موزه فهو خيرب عـن شـيء   إىل كونه موحيا بر    فاألدب إضافة . ددة تبعا لتعدد قناعات القراء     متع بصور

  .ح هلا، وليس جمرد مغامرة لغوية ال كاب)3(ما، مما جيعله كيانا وجوديا وعقالنيا

                                                
     طـاهر حجـار، قـدم      : ألنواع األدبية، تر  ، ضمن كتاب، خنبة من األساتذة، األدب وا       »ما هو األدب؟    « ينظر، روبري إيسكاربيت،    )1(

 .25، 20حممود الربداوي، ص ص : له
 .45حممد بيومي عبد السالم، ص :  جونثان كولر، مدخل إىل النظرية األدبية، تر)2(
    حجـار، قـدم   طـاهر  : ، ضمن كتاب، خنبة من األساتذة، األدب واألنواع األدبية، تر   »ما هو األدب؟    «  ينظر، روبري إيسكاربيت،     )3(

 .22حممود الربداوي، ص : له
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       وقد طرح بارت مشروعه البنيوي ردا على املد الوجودي السارتري الذي نشر فكـرة التـزام                
األدب بالتعبري عن الواقع االجتماعي، مهمال تقنيات التركيب اللغوي، وحمطّما قيمة الكينونة اللغويـة              

عماد الـشعر  قيقة اللغوية اجلمالية  احل)Jean-Paul Sartre( ؛ فقد جعل سارتر)1(احلقيقية للكتابة األدبية
الرسم والنحت (ة يلاخلالص الذي يستخدم األلفاظ بطريقة تلفت االنتباه إىل ذاا كما تفعل الفنون اجلم          

؛ فهي مجيعا حتقق الغاية اليت ينشدها مذهب الفـن للفـن، ألنّ األلـوان                أدواا  بواسطة )واملوسيقى
ة، قيمتها كامنة يف ذاا وال تعد وسائل أو أدوات الستجداء         واألشكال واألنغام وكلمات قصيدة شعري    

   الظـاهرة  فائدة ما، بل إنها عالمات مفرغة من مدلوالا وال حتيل على شيء غري صورا الـشكلية                 

 الكلمات أشياء يف ذاا غايتها تكمن يف اهليئة النهائية للعمل  فالشاعر يتخذ:دون صوت يعبر عن معناها
 اللغوية اليت ختتفي خلفهـا االنفعـاالت   ن حيث التنظيم أو االنسجام احلاصل بني الوحدات   الشعري م 

     وبسبب ذلك يـصف سـارتر الـشاعر        . بعدا جمازيا اليت أثارا بعد أن اختذت هذه الوحدات         األولية

    وقف قارئهـا   ألنه يبذل طاقته وانفعاالته يف سبيل إخراجها يف أى صورة، تـست            (بأنه خادم للكلمات  

ينما النثر هو ميدان املعـاين      ب .)ون اهتمام باهلدف الذي قد حتمله      د  و ائها  أو مستعملها لتأمل رونقها   
    إالّ تابعا لـه، وعفويـا       معىن ما، ال يكون الشكل اجلمايل     ألنه يستخدم الكلمات بعدها أدوات تنقل       

قة علـى بعـض   فظية التي من شأا الداللة بدوات اللغري مقصود إليه ألنّ هدف الناثر هو اختيار األد        
)2(األشياء أو على بعض املبادئ ذات الطابع االجتماعي       

من خالل  ويتبين مفهوم الكتابة يف هذا املقام       . 
ه لأللفاظ، يقصد إىل التعبري عن التزام الكاتب         استخدام موج  هوف ؛از سارتر اخلصائص الالّزمة للنثر    إبر

ه يف أسلوب شفاف غري مغـرق  تتماعية حبيث يربز املعىن املقصود بوضوح من خالل جتليتجاه قضية اج  
بتقنيات الصنعة اجلمالية، ولعلّ ما يؤخذ على هذا الرأي هو التقسيم ذاته لألدب إىل أدب ملتزم ميثّلـه                  

تموضع يف اللغـة     بني الشاعر الصايف الذي ي     «إذ كلّ العالئق ممكنة     ؛  نثر وأدب غري ملتزم ميثّله الشعر     ال
إنّ كلّ كاتب، شاعرا كان أم ناثرا، يتحرك يف مدى لغـوي            .  الذي يستعمل اللّغة   "الصايف"ثر  وبني النا 

»مدلولة يف نفس الوقت  معين، وال شيء مينع اإلشارات اليت ينتجها من أن تكون دالّة و
)3(

.  

   التي توجـه االنتبـاه   النثر ليشمل الكتابة            وذا يتسع مفهوم الكتابة األدبية على ميداين الشعر و        

 وتعبر يف نفس الوقت عن موقف ملتزم، أي كتابة جتمع بـني حـسن الـصياغة وجـالَِء         إىل شكلها 
مضموا، وال تكرس لغموض املضمون بسبب تعقيده اللغوي، أو تشدد على بساطة التراكيب بسبب              

                                                
 .75حممد سويريت، ص :  ينظر، فانسان جوف، روالن بارت واألدب، تر)1(
، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،       )ط.د(حممد غنيمي هالل،    :  ينظر، جان بول سارتر، ما األدب؟، ترمجة وتقدمي وتعليق         )2(

 .24 - 10، ص ص )ت.د(مصر، 
     طـاهر حجــار، قـدم      :  ، ضمن كتاب، خنبـة من األساتذة، األدب واألنواع األدبية، تر         »ما هو األدب؟    «  روبري إيسكاربيت،    )3(

 .21حممود الربداوي، ص : له
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 :سبا وحيدا لألدب   نفصل الطرفني وجنعل كلّ طرف مك      ، من دون أن   إرادا نقل أفكار واضحة جبالء    

 نقل بواسطتها قضايا اتمع ألنّ لغته ال ختـرج       ت  أن يكون أداة نفعية حمضة      عن يتحول األدب ومن هنا   

        مباشرة إىل القُراء فيه بل متر عرب ذات األديب الذي يغذّيها بانفعاالتـه ويـصقلها مبهاراتـه اللغويـة                   

  .ز نطاق اللّغة االعتيادية، حىت تصبح شيئا آخر يوحي مبا مر عليه من جتارباليت تتجاو

 مكْسبه البالغي على تعريـف    هلَ؛ إذ مح  عىن، وأبان عنه بتركيز مقنع           وقد أوجز سيد قطب هذا امل     
» التعبري عن جتربة شعورية يف صورة موحية         «العمل األديب بأنه    

ى ثالثـة   ، ويرتكز هذا التعريف عل    )1(
خصائص رئيسية تشترك فيها مجيع الفنون األدبية، وجتمع جلّ اجلزئيات السابقة اليت فرقها االخـتالف              

 فالتعبري يصور الطبيعة اللغوية للعمل األديب، والتجربة الشعورية         :البين بني مناهج النقد ومذاهب األدب     
     تجربة الشعورية تبقى جتربـة مـضمرة        حيث إنّ ال   :مادته وموضوعه، والصورة املوحية شرطه وغايته     

    جتعل العمل أدبا وال تصنعه، إالّ إذا حوهلا األديـب  ال  لذا فهي   ،لنفس، قد يشترك فيها الناس مجيعا     يف ا 

)2(إىل جتربة خاصة به وأخرجها إىل الوجود يف قالب لغـوي          
      وباملقابـل ال يـصنع هـذا القالـب         . 

ذلك أنّ العمل    إذا نقل من خالله انفعاله الوجداين بشيء ما أو حقيقة ما،             اللغوي، منفردا، األدب، إالّ   
األديب ال يتوقف عند وصف حقيقة طبيعية وصفا علميا حبتا، أو نقل حقائق عقلية واجتماعية، مهمـا                 

. ديباملؤثرات وامتزاجها بشعور األارتفعت قيمة التعبري اللغوي، وإمنا األساس هو التعبري الوجداين ذه     

 فالتعبري عن االنفعال يلزمه لغة راقية موحية تثري بصورها األسلوب؛ما يكمل مفهوم األدب هو صورة  و
 فـالتعبري عـن التجربـة       من مث و. املتخيلة انفعال املتلقني ا، وتكشف هلم برونقها عن جتربة األديب         

 وهذا شرط   .اآلخرين نفوس   ين يف رسم صورة لفظية موحية مثرية لالنفعال الِوجدا       « الشعورية يقتضي 
» به يتم وجوده ويستحق صفته العمل األديب وغايته، و

)3(
.  

ـ نّ تعريف سيد قطب يعـد مـن التع                ونتيجة ملا سبق ذكره، ميكن القول بأ                املتكاملـة   اتريف

جتربة األديـب   التي صهرت التجارب اخلاصة التي حاولت منذ القدم إخضاع األدب لطبيعتها، ضمن             
من خـالل جتربتـه     ...  التارخيية، واالجتماعية، واللغوية، واخليالية      :الذي يقدم جمموع تلك التجارب    

علن عن مشاعرها الشعورية اخلاصة، يضاف إليها جتربة القارئ اليت يشترط فيها أن تكون جتربة تعاونية ت  
. عرض نوازع غريبة عن النص األديب     سترسل يف    بتأثري من شعور األديب دون أن ت       )اقراء(وانطباعاا  

ذا يكون االنفعال هو املثري األساسي الذي يبعثُ األدب، وهو باملقابل الوجهة اليت ينشد الوصـول        و
ألنّ ما مييزه هو التعبري عن شعور األديب والتأثري         إليها مما جيعل االنفعال منبعه وهدفه يف نفس الوقت،          

 وجبمع ما تفرق ميكن استحضار تعريف نظري جمرد متكامل لـألدب، والـذي              .لقّياملتعلى مشاعر   

                                                
 .09م، ص 1990 هـ، 1410لقاهرة، مصر، ، دار الشروق، ا06 أصوله ومناهجه، ط - سيد قطب، النقد األديب) 1(
 .، ص نجع نفسه ينظر، املر)2(
 .10 املرجع نفسه، ص )3(
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تتنازعه الرؤى الفردية واالختالف القيمي، والتوجهات الفكرية لكلّ منهج ومذهب، وهذه االختالفات    
 )يةمضمون( فمنها ما يقدم مفاهيم وظيفية :رغم تشعبها جتتمع لتحدد جانبني أساسيني يف تعريف األدب        

)1( متعددة)لغوية (متعددة، ومنها ما يقدم مفاهيم بنيوية
 .  

 إبقاء   إلعطاء مفهوم عام لألدب، بعزل االختالفات و       اإن يكن اجلمع بني الطرفني مؤقّتا ممكن       و

 التعـبري اللغـوي   :؟ فيعرف حينئذ بسبب منه بأنه مثال ما األدب: السؤال النظري، جييب عنما يتشابه 
على ما سواها من جتارب، فتخرجها ضمن بعد جمـازي         ربة األديب االنفعالية اليت تطغى     جت اجلميل عن 

مشاعر القارئ الذي يترصد هذا البناء  موٍح يتعدى صفتها الواقعية، وهذه التجربة تثري بأسلوب تكشفها
دا متخـيالً   عاللغوي ليس يف إتقان صياغته وحسب بل ويف إحيائه مبوقف الكاتب وانفعاالته وإضفائه ب             

 نصوص متعـددة   اجلمع بني املتفرقات يف ميدان التطبيق الفعلي، وباستعراض    نّفإ. على مكونات الواقع  
؟  ما طبيعة هذه النصوص  :قبيلواألزمنة، مثّ باستحضار قراء خمتلفني، وطرح أسئلة من          املؤلفني واألمكنة 

وإن كانت لديهم معرفة  حتى(من الوهم  ربا؟ يعد ضص أديب من بينها عن نص غري أديب      كيف يميز ن   و
    بكـثري احلـسابات والقـوانني      ، ألنّ كلّ إجابة تعد إجابة قيمية تتجـاوز          )قبلية مبفهوم عام لألدب   

وبعـض   ،أدبـا  ولن تكون بأنه أدب، وبعض الكتابات ختييلية فبعض أنواع التخييل سيوصف  :املنطقية
لغويا، ومنها ما هو بالغي   بذاتهمن الكتابة األدبية ما هو معتدومع ذلك هو أدب، و   األدب ليس ختييليا  

  ...إىل ذاته  قابل هنالك أدب ال يلفت االنتباه، وبامل)2(منمق ولن يكون طرفا فيها

تعدد القراءات األدبية للنص الواحد، والذي تعاد كتابته من طرف          ت إذن   عنصر القارئ إدخال  ب        ف
    عتبـار  الثقافية والنفسية اليت تتحكّم يف حتديد معيار األدبية، وحتـى قلـب اال            كل قارئ، مبحموالته    

        ا مل جتـد فيـه املالمـح الـيت تؤسـس      ا آخر غري األدب ألنه الذي جيعل نصا قدميا أدبيا فتصيره نص      

 ألدبية الـصافية    بني النصوص ا   التمييز جتعل    و لعل هذه الصور املتباينة     .ليها  قراءا األدبية للنصوص    ع

 وهذا ما يعـين     .عن غريها أمرا مستحيالً، إذ ينفلت مفهوم األدب ويتشتت بني تلك الكتابات الفعلية            
 ؛ فتارة توصف نصوص بأنها أدبيـة       عنه األدبية خاضع ألحكام القيمة     ىريا أنّ ما يعد أدبيا وما تنتف      أخ

مل تكـن   نتزع عنها أدبيتها وتقلَّد نصوصا أخـرى على خصائص معينة، مثّ العتبارات أخرى ت      لتوفّرها
                )Terry Eagleton( موسومة ا من قبل، وينطبق على هذا الواقع جبميع وجوهه قول تـريي إيغلتـون  

»بعض النصوص تولد أدبية، وبعضها يحقّق األدبية، وبعضها تضفى عليه األدبية إضفاًء              «
)3(

فاألدبية . 
جا خاصا حيدد بالضبط أين يتواجد األدب ألنها مسألة متشعبة مرتبطة بأحكـام القيمـة              ال متتلك منه  

                                                
، منشورات وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية       01 عبود كاسوحة، ط  : ينظر، تزفيتان تودوروف، مفهوم األدب ودراسات أخرى، تر       ) 1(

 .13 - 06م، ص ص 2002السورية، دمشق، 
 .27ثائر ديب، ص :  ينظر، تريي إيغلتون، نظرية األدب، تر)2(
 .23رجع نفسه، ص  امل)3(
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          وتأسـيس علـم    العلـم   وليس بالتجريب، حتى وإن أجريت حماوالت إلخضاع لغة األدب ملنطـق            

 انفعاالتـه   تنفصل فيها عن ألنّ هذه اللّغة منبعها األديب، وهي ال تستطيع أن حتقّق والدة ثانية     لألدب،
فخصوصية األدب ال ميكن حتديدها بتقدمي مقـاييس لغويـة منظمـة            ؛  د القلم لكتابتها  أن يجرِّّ  مبجرد

  .ومنسجمة ألنه ميتلك وجودا نفسيا واجتماعيا وتارخييا متغيرا إىل جانب وجوده اللغوي

       يث خترج يف صورة ختتلـف              وإذا كان قد قيل سابقا أنّ األدب يعيد قولبة التجارب اإلنسانية حب           

 كيـف يتـصدى     :ما يأيت ليبحث اإلشكاليات اآلتية    عن صورا األوىل، فإنّ البحث جيرد إمكانياته في       
ملوضوع اخليـايل، واملوضـوع      ا :األدب لتمثيل موضوعني أساسيني من مواضيع تلك التجارب، ومها        

ـ         ية لأل ان بعد مرورمها بالتجربة االنفعال    وكيف يتجلي . العلمي؟        ا ديب؟ وهـل يـؤثران سـلبا أم إجياب

  .؟على القيمة األدبية للنص األديب
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  :املبحث الثاين

  :مفهوم اخليال      

  

               ترتكز أفكار كثري من الناس علـى تـصورات لـيس بينـها وبـني الواقـع سـوى فـرق                            

 نطاق قـول    ة، فال جيمعها سوى البعد والتنافر، فتصبح حمصورة يف         أية نظائر مادي   ضئيل، وقد ال متتلك   
ى وظيفتـها    اخليال، الذي يستوي يف ذهن اإلنسان العادي بوصفه وسيلة ال تتعد           إا من نسج  : املتلقي

         ومـن املمكـن أن يلجـأ       .  من األفهام، حماولةً منه التطلع إىل عوامل الغيـب         املتعة أو تقريب خاطرة   

ت اخليال اجلامح أو الوهم رد إقناع من يظنهم أقل علما منه بأنه إنسان عارف مبقـدوره                 إىل شطحا 
  .بلوغ جوهر احلقيقة

لكن موضوع اخليال ال يطرح بتلك البساطة يف ميداين األدب و النقد، بل إنه يغدو أكثر املفاهيم                    
. أغراضه أو ضرورته الوجودية عند األدباءبعثا للتساؤل وطلبا ملعرفة اجلواب، سواء فيما تعلق مباهيته و           

 الطويلة كفيلة بكشف حجاب      احلقل األديب ظاهرة معقدة قدمية الطرح، ومل تكن القرون         ناخليال ضم 
 هل الوصف املبدئي للخيال األديب بالتعقيد كـاف         :من األسئلة اليت يستدعيها هذا املوضوع       و .هويته

  .سيط عند العامة؟ليجعله أكثر قيمة و كماال من اخليال الب

عنـها    ماديـا ينــزع    ا      مل يربح اخليال ذا أمهية بالغة يف تفسري غوامض الكون وكشفها كشف           
منـزعها ارد، ويتجلى هذا الدور يف أبسط حاالته عند اإلنسان البدائي و تعرب عنه األسطورة واألغنية 

  :الشعبية تعبريا واضحا

  

  الطبيعي، الذي يتوجه إليه البدائي بكل ما لديـه          إن جمال هذا اخليال هو ما فوق         « 

 وهذا يعين أن ما يقوم به اخليال البدائي من نشاط إمنا هـو حمـدد              . من اهتمام وتبصر  

 رتبطـة  ومقيد، ولكنه رغم ذلك كله بالغ الفعالية واحليوية، فضال عن غائيته اخلاصة امل            

يـة  املبدع إىل ممارسة العملية التخيلو الذي دفع (...)  يف حياته  مبا ينفع البدائي و يفيده    
 حماولته فهم ما تعنيه املعتقدات واألساطري الـيت         – يف الغالب    –  هو على هذا النحو إمنا   

إنه ينظر إىل هذه األساطري واملعتقدات وحياول تفسريها من خـالل نظرتـه             . يعايشها
          ت الالمرئيـة   والنتيجة الطبيعية هلذه النظـرة أن كـل  املوجـودا          . اخلاصة إىل العامل  

أو الالحمسوسة اليت يؤمن بوجودها تصبح موجودات واقعية تلج دائرة فنـه الـواقعي              
»وتدخل يف إطار عامله املألوف 

)1(
.

  

                                                                          
، الس األعلى للثقافة، القـاهرة،  01 ، جابر عصفور، اخليال، األسلوب، احلداثة، ط   ، ضمن كتاب   »اخليال البدائي «  موريس بورا،    )1 (

 .12، 11م، ص ص 2005مصر، 
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فالصور املتخيلة يف األساطري ختلع على الكائنات و األشياء الالمرئية صفات حسية وأفعاال إنسانية                                
متحركة ألن غاية منشِئها ليست ختيل صـور زائفـة                                                  ، فتجعلها حية ناطقة     )1(ومن ذلك املوت واآلهلة   

أو كاذبة ألشياء غري موجودة، بل إنه يصدق وجودها ويستخدمها استخداما حقيقيا؛ فيتمثلُها شاخصة             
 يف العـامل    لغييبئب و احلاضر وإذابة العامل ا     أمامه، حاضرة على الدوام، من خالل حمو املسافة بني الغا         

   الطبيعي األوحد الذي يسمح بفهم املعتقدات والشعائر الدينية فهما مقنعا قائما على اإلدراك احلـسي               

لبدائي، يف توظيـف  من مث فإن طموح اإلنسان ا     و. و الواقعي للمجردات املبثوثة يف ذلك النتاج القويل       
  .ة عند حد حتقيق غايات نفعية، ملموسة وظاهراخليال، يتوقف

و لكن اخليال األديب يتجاوز الغايات املادية، ويتطلع إىل البحث عن احلقيقة الكامنة وراء الظواهر                      
ـ  حدد يف االستخدام اللغوي املعاصر     يت هنحيث إ  ؛ على ماديات العامل الواقعي    ووالسم    القـدرِة   «: بـ

 نه هذه القدرة من صور    ا تكو قد يوجد م   و. على تكوين صور ذهنية ألشياء غابت عن متناول احلواس        

يف مكان ما من عامل الواقع، أو قد ينتمي إىل املاضي أو احلاضر أو املستقبل، و قد يعلو على ذلك كله                     
»دون أن ينتمي لفترة زمنية حمددة أو يرتبط بعامل واقعي حمدد          

)2(
قد يستحضر صور واقع  ا فاخليال ههن.

 اضرة، أو يتجاوز األمرين مبحاكاة صور ممكنة التحقـق         ماض خمزون يف الذاكرة، وقد حياكي صورا ح       

وهذه الصور مطية الذهن اإلنساين  . بينها وبني الواقع عالقة حمددةيف املستقبل، و صورا أخرى ال يكون
  األفكـار واملـشاعر   منة جديدة  هال وإضفاءاملادي املؤقتالشيء  لقة املختفية وراء    لبلوغ احلقيقة املط  

امللموس، و حيرص   الذي يتخذ الالمرئي معربا لبلوغ      ل، على عكس اإلنسان البدائي      على الشيء املتخي  
        يف بيئتـهم   نطـاق الكلمـات احملـدودة املعلومـة     يف الوقت ذاته على سجن الفكر حبصره ضـمن        

األديب، وإمنـا ميهـد    اية ال يكفي لتوضيح مفهوم اخليـال غري أن ذكر الغ. اخلاصة؛ فالغايتان متقابلتان 
  .ماهي أبرز خصائصه؟  كيف يتشكّل اخليال األديب، و:وحسب لطرح هذا التساؤل

يتيح لإلنسان إمكانية متثل ظواهر العامل املـادي     أول عناصر تشكل اخليال األديب؛ فهو       اإلدراك  يعد      
ـ                        يت يعكـسها  باحلواس اخلمس، وكذا إدراك الظواهر اردة من أفكار وانفعـاالت عـرب اآلثـار ال

وهي حتتوي  الرصيد     احلس، مث تحفظ الصور احملسوسة واملدركة ضمن احليز الذهين املسمى بالذاكرة؛          
ما تقتـضيه    ، و الذي ال يستدعيه دفعة واحدة، وإمنا على حسب         )3(املعريف الذي سبق لإلنسان إدراكه    

  .أو املؤثرات اخلارجية والنفسية احلاجة والدوافع

  

  
  .49، 19اخليال، األسلوب، احلداثة ، ص ص  ، ضمن كتاب، جابر عصفور، »اخليال البدائي«  ينظر، موريس بورا، )1(
  . 09املرجع نفسه، ص ) 2(
شق، الفكر، دم  دار/دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان    ،  02  الصورة الفنية يف األدب العريب، ط      - ينظر، فايز الداية، مجاليات األسلوب       )3(

  .25، 24م، ص ص 2003هـ، 1424سوريا، 

Université Sétif2



           مفاهيم األدب، اخليال، العلم، وروابطها                الفصل األول                                        

 43

 :       ومتثل استعادة الصور احملفوظة يف الذاكـرة مبتدأ نشاط اخليال، والذي ينحو منحيني يف عملـه    

ة واالنفعاالت اليت سـبق  املنحى األول يسمى التذكر االسترجاعي، ويشمل استعادة صور األشياء املادي  
     لى إعادة تـأليف الـصور املدركـة    التخيل االبتكاري أو اإلبداعي، ويقوم ع   : أما الثاين فهو   .إدراكها

يشترك يف عملية التخيل اإلبداعي      و. نية واملكانية ها الواقعية، ويتعدى حدودها الزم    على حنو يغاير هيئت   
الفنان األديب واإلنسان العادي الذي خيصص حيزا من خياله لتجاوز منطق احلياة اليومية، بتعديل بعض           

)1( فشل أو جناح مشاريع املستقبل     من ذكريات املاضي أو ختيل إمكانيات     
ولكن األديب أكثر مراودة    . 

نسق الكـالم     من جتاوز  ق، ولتمرسه اللغوي الذي ميكنه     من استعداد فطري للخلْ    ملا امتلك  هلذا اجلانب 
 جديد، سواء    وإرادة البحث عن ملجأ شعوري     يف التعبري عن التجربة النفسية     إىل نسق أكثر عمقا     العام

اضر أو بالرجوع إىل املاضي أو التشبث بأي حلم قد جيعل املستقبل املتخيل ممكنا؛ فلغـة                بالبقاء يف احل  
 ال تغطي بصورة مباشرة عامل اإلنسان وآفاقه لـذا يفـزع إىل اـاز والتـشبيه       «اخليال عند األديب  
عطـي  الذي ي  وكذلك اإليقاع . وللتركيب اجلمايل  ز وسائر األساليب الفنية للصورة    واالستعارة والرم 

» أبعادا داخلية 
امسا لالّموجود املبتكر عن طريق الصور اازيـة        أن يعطي   فاخليال األديب جمرب على      ،)2(

  .املختلفة إذا مل تكف اللغة بأبسط تراكيبها أو بعالقاا التركيبية العقلية لتجسيده

من عـدم، وإمنـا       مل تأت   متثل النظرات السابقة الرؤية احلديثة واملعاصرة ملصطلح اخليال، و اليت              
 هذا ما يـستدعي معرفـة جتليـات املـصطلح            و .تثويرا استندت على مفاهيم ورؤى قدمية تطويرا و    

   .عند العرب و عند الغرب، منذ القدمي إىل غاية تشكل مفهومه احلديث

اين، ومن أمثلته قـول        يربز يف التعريف اللغوي العريب للفظة اخليال املعىن احلسي دون غريه من املع                 
   :ابن منظور

  

 ومِخيلـة خالَ الشيَء خيالُ خيال وِخيلة وخيلة وخاال وِخيال وخيالنا ومخالة           : خيل« 

واستخلْت الِرهام إذا نظـرت  (...) من يسمع يخل أي يظن    : ظنه، ويف املثل  : وخيلولة
وأخـال  . شبه: وخيل عليه . ظنه وتفرسه : يلهوخيلَ فيه اخلري وخت   . إليها فِخلتها ماطرة  

إىل ظل نفسه فـريى      خيال الطائر يرتفع يف السماء فينظر     : واخليال(...) اشتبه  : الشيُء
. تـشبه : وختَيل الشيُء له  (...)  وال جيد شيئا، وهو خاطف ظلّه        ض عليه أنه صيد فينق  

ـ    لته فتخيـلَ يختَ:  وختايل؛ يقال  ختَيلَ له أنه كذا أي تشبه     و    صورتهيل، كمـا تقـول ت

ما تشبه لك يف اليقظة واحللم       :واخليال واخليالة . فتصور، و تبينته فتبني، وحتققته فتحقق     
   تراه كالظل، وكذلك خيـال اإلنـسان       اخليال لكل شيء    : التهذيب(...) من صورة   

  ل فهـو ـشبه الظ ك الشيُءبا مـرـه، و رمبـيف املرآة، و خياله يف املنام صورة متثال

  
  .31 - 28 الصورة الفنية يف األدب العريب ، ص ص - ينظر، فايز الداية، مجاليات األسلوب )1(
  . 37 املرجع نفسه ، ص )2(
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اخليال خشبة توضع فيلقى عليها الثوب للغـنم        : األصمعي. ختيلَ يل خيالُه  : يقالخيال،  
»إذا رآها الذئب ظن أنه إنسان 

)1(
.   

  

 على خلق صور جديدة متميزة عن الصور احملسوسة بعد غياا                       ةفهذه اجلمل ال حتمل داللة القدر           
)2(طبيعتها أو ذاا،عن احلس، وإمنا تبني اهتمام العرب القدامى مبادة اخليال وليس مبلكة اخليال يف حد               

 

  والظل ،صور املنعكسة على املرآة    واليقظة، وال  حيث أشاروا إىل التوهم والظن واالشتباه، وأحالم النوم       

    لـشكل ا و ،كأن حيسبه طائر حملق طريدة إذا نظر إىل ظل نفسه على األرض           : الذي يحسب شيئا ماديا   

 تتفق و.  على خشبة   متخيلة مثل نصب فزاعة للذئاب بوضع ثوب        الذي يعكس صورة   أو الشيء املادي  

و ال ترتبط بأي نشاط  أو عكس مظهر واقعي من مظاهر الطبيعة     هذه املعاين يف أداء وظيفة حسية معينة        
            ، بـدال   "ختيـل "كما شاع يف االستخدام العريب القـدمي اسـتخدام كلمـة            . ذهين أو نفسي مبدع   

  ، مبعىن التوهم الذي يرتبط بالتخيالت الكاذبة اليت تعتور النفس بسبب خداع األشـخاص              "خيال"من  

         ، مما يتـسبب يف إنتـاج صـور ال وجـه للحقيقـة      )3( واالنفراد املرض أو العزلة  بتأثري اخلوف أو    أو  

. للذهن، و إمنا مبعثها التداعي احلر لألسباب السالفة الذكرال تصلها عالقة بالنشاط الطبيعيو فيها
 

  

  م عن اخليـال                 و يعد الفكر العريب اإلسالمي مدخل النقاد و اللغويني العرب القدامى لبناء تصورا
 قادرة على استيعاب معان "ختيل"و تتبع دوره يف عملية اخللق الشعري؛ فبفضل الفالسفة أصبحت لفظة     

  :ذ، وعندئ)4(ذهنية بعدما كانت حمصورة يف نطاق معاين احلس

رف الفلسفية اليت نقلـها    بدأت تشري إىل دالالت اصطالحية متميزة، نتيجة للمعا           « 
 يف دائرة البحث الفلسفي، مث انتقـل  (...) لقد حتدد املصطلح   (...) يونان   عن ال  العرب

        إىل جمال الدراسة النقدية والبالغيـة، وأصـبح يـستـخدم لإلشـارة             –  بعد ذلك  -

و خصائصه، و يصف طبيعة اإلثارة اليت حيدثها الشعر يف املتلقي، بـل      الشعر   إىل فاعلية 
لكن ما كان    و. رات والتشبيهات عن بعضها اآلخر    أصبح يستخدم كصفة متيز االستعا    

الذي يوحـد           ميكن للمصطلح أن ينتقل هذه النقلة عند العرب لو مل يوجد الفيلسوف             
  ما بني التفكيـر الفلسفـي و التفكري األديب، أو الذي جيعل نظريـة الشعـر قسمـا       

  

  
، الد )ت.د(، دار صادر للطباعة و النشر، بريوت، لبنان،       01 ، لسان العرب، ط   )كرم الفضل مجال الدين حممد بن م      وأب( ابن منظور    )1(

  .193 - 191، ص ص ]خيل:مادة[، 05
الـدار  /كز الثقايف العريب، بـريوت، لبنـان    ، املر 03  ينظر، جابر عصفور، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب، ط             )2(

  . 15 م، ص1992البيضاء، املغرب، 
  . 16 ينظر، املرجع نفسه، ص )3(
  .17، 16 ينظر، املرجع نفسه ، ص ص )4(

Université Sétif2



           مفاهيم األدب، اخليال، العلم، وروابطها                الفصل األول                                        

 45

»و ذلك هو ما صنعه الفارايب . من أقسام تفكريه الفلسفي العام
)1(

.  

  ومنذ النصف الثاين من القـرن الرابـع        . فقد ساهم الفارايب يف تبيني قيمة اخليال يف نظرية الشعر               

  ومـشتقاا يف ميـدان املـصطلح النقـدي     "ختيل" كلمة  أ يشيع استعمال   أي بعد وفاته، بد    اهلجري،

هذا الوجود بفضل الفالسفة الالحقني الذين سامهوا يف إثرائه و توضيحه إىل أن بلغ               والبالغة، إىل أن متّ   
)2( يف القرن السابع اهلجري عند حازم القرطاجين القوةدرجة 

 .  

مـن حيـث تقـديره لقيمـة                   يع أجزائه،   مل يكن متساوقا يف مج    غري أن الفكر الفلسفي العريب               
من غلّب اجلانب التخييلي كالفارايب و ابن سينا و ابن طفيل، و منـهم   « فمن الفالسفة العرب     :اخليال

إليه نظرة   من غلب اجلانب املعريف كابن باجة وابن رشد، ومنهم من حرره من كل ارتباط باملادة ناظرا               
» الشريازي   الصة كابن عريب واملال صدر    روحية خا 

)3(
و رغم تغليب اجلانب العقلـي عنـد بعـض          . 

 وابن رشد، و إخضاع اخليال للتنظيم العقلي، فقد كان للنتاج اخليايل دور ال يقل               كابن باجة الفالسفة  
)4( يف احلضارة العربية اإلسالمية   عن دور العقل  أمهية  

ويف الذي جينح ومل متنع غلبة العقل بروز التيار الص. 
وليس فيمـا تبعثـه    غري متوقعة و غري معقولة، ترى الفساد فيما ميليه منطق العقل  باخليال حنو وجهات  

علـى البـصرية    يعتمد كل االعتمـاد  « هلا؛ فالصويف مثيلالبصرية و خيلقه اخليال من صور متعالية ال   
 وحيوم سمو حىت يدنو من احلقيقة اإلهلية     ي واحلدس، ويثق بالنشوة الروحية الغامرة، وباخليال احمللّق الذي       

»حول محاها   
)5(

تعابري الفالسفة املتصوفة والرومانسيني األملان  و بلغ تأثري اخليال الصويف العريب آراء و     . 
 الذين أثّروا بدورهم على الفالسفة واألدباء الرومانسيني اإلجنليز، كما سيتـضح            ،)6(يف العصر احلديث  

  .املتصوفة العرب أعماال إبداعية جديدة وخمتلفةمي حقا، إضافة إىل تقدال

       ولكن االنتصار الذي حققه اخليال الصويف بتأثرياته ومشااته فيما ويل من عصور قابلـه ازدراء               
 قيـستب  لو لقي االهتمام املستحق يف زمنه ألمكن قيام مفهوم للخيال األديب   و. النظرة العقلية يف عصره   

          فالسـفتهم    اإلسالم تـأثري رومانـسيي الغـرب و        ةمل يبلغ متصوف  لكن،. بقروناملفهوم احلديث له    

 االـام بالكفـر   اهلجوم العنيف الذي واجهوه، والتعذيب والقتل، و:ألسباب منها يف الفكر احلديث

          
  .21 جابر عصفور، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب، ص )1(
  .26 ينظر، املرجع نفسه، ص )2(
         ، ضمن كتاب،  عبد السالم بـن مـيس، اخليـال و دوره               »صراع اخليال و العقل يف احلضارة العربية اإلسالمية       «  حممد املصباحي،    )3(

  .  24م، ص 2000هـ، 1421، منشورات كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بالرباط، املغرب، 01يف تقدم املعرفة العلمية، ط 
  .23 ينظر، املرجع نفسه، ص )4( 
  .48 جابر عصفور، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب، ص )5( 

         
ت، لبنـان،  بـريو / العريب، الدار البيضاء، املغرب، املركز الثقايف01 النقد املعريف و املثاقفة، ط   - ينظر، حممد مفتاح، مشكاة املفاهيم       )6 (               

  .36م، ص 2000
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 قصور تفكريهم العقلي، كما أن انطالق املد الصويف قابله إحكام سيطرة املـد العقـالين                وو الزندقة   

)1(الذي ازدهر ازدهارا كبريا بلغت تأثرياته التفكري النقدي والبالغي عند العرب          
وبسبب هذا التـأثري    . 

 شعر عمال ختيليا يتم يف رعاية العقـل، أو ختيـيال            ال « تضاءلت قيمة اخليال أمام سيطرة العقل، وصار      

»التعبري  عقليا، إذا صح  
)2(

   نشاط اخليال يف ظل هذه النظرة حيده نظام العقل، و لعل هذا مـا أشـاع  . 

      ومن األسئلة اليت ميكـن طرحهـا        .يف النقد العريب احلديث فكرة عدم اهتمام العرب القدامى باخليال         

ها قيمة اخليال؟ وما مـدى حـضور         بوجود ي مقومات النظرة العقلية اليت تتضاءل     ه  ما :يف هذا املقام  
  . اخليال يف اإلبداع الشعري العريب القدمي؟

 النقد العريب القـدمي وقللـت          من األصوات النقدية العربية احلديثة اليت صرحت بإمهال اخليال يف   
  :مهال إىل أربعة أسباب رئيسية مصطفى ناصف، وهو يرد هذا اإل: يف اخللق الشعريدوره

وذا فُضل التأثري العاطفي علـى ِجـدة   . رد الشعر اجليد إىل ما يصل القلب مباشرة دون عوائق    : أوهلا
  .الصور املتخيلة

      فهم احلقيقة الشعرية فهما خاطئا؛ إذ إا تتردد بني القصد حينا واملبالغة حينـا آخـر، إضـافة             :ثانيها              

ـ             إ       املبالغـة و الغلـو     ىىل عدم املناقشة اجلدية ملسألة الصدق والكذب، وتغليب الـصدق أخـريا عل

  . على مطابقة الشعر العتقاد صاحبه وشعورهصوالكذب، واحلر

  . سيادة اجلانب العقلي يف النقد األديب متأثرا بطريقة معاجلة املنطق والفلسفة للمخيالت:ثالثها

احتـرام  ( عملية مرتبطة أساسا بتقاليد ثابتة مقررة لإلبداع الشعري اعر مبوازين  قياس مقدرة الش   :رابعها
  ، مما جيعل الشعر خادما للشكل املقرر وملطابقة مقتضى حال السامعني بـدال             )عمود الشعر على األقل   

ويـضيف  .  عن الذات يف أبعادها املتخيلة وإطالق قوة اخليال من أجل التجديد واالبتكـار             من التعبري 
مصطفى ناصف سببا جامعا يعلو على األسباب السابقة، ويتمثل يف اجلو الديين الـذي جعـل النقـد         

)3(ينحرف عن ربط الشعر مبنشئه املتخيل، ويذكي، باملقابل، اهتمامه بترقية صلة الشعر بسامعه
.  

ـ        هنالك مسألتان رئيسيتان حتدان من حضور اخليال يف النشاط الـشعري، أوال             ق الـصد : امه
 :وما يستتبعه من مطابقة الواقع والوضوح والبعد عن الغلو واملبالغة يف التصويـر، والثانيـة             الشعوري

         .  بعمـود الـشعر    ا تراعى فيها التقاليد األدبيـة واملتعلقـة خـصوص         ه صناعة إىل الشعر بعد   النظـر

  .لعريب القدمي؟ هل هاتان املسألتان حدتا بالفعل من تواجد اخليال يف الشعر ا:لكن
  

  

  
  . 52، 51 ينظر، جابر عصفور، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب، ص ص )1(
  .53 املرجع نفسه، ص )2(
م، ص ص 1981هــ،  1401، )ب.د(، دار األندلس للطباعة و النشر و التوزيع،     02 األدبية، ط    ة ينظر، مصطفى ناصف، الصور    )3(

10 - 12.  
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      . م خيتف اخليال اخلالق متاما بربوز الصدق الشعوري أو الصنعة، بل كان قائمـا حبـضورمها                      لَ

كرة أيضا مبعث تلك    مل يكن الصدق وحده مبعث استحسان القصيدة بل كانت الصور املتخيلة املبت            و
      هلا  من األحيان، ولو كان الصدق هو املصدر لتساوت مضامني الـشعراء بـل و أشـكا      اللذة يف كثري    

رغم اجلو العقلي السائد الذي اشتد مبوجبه مبدأ الـصدق   و.  واالستعارة والكناية  التشبيه عوجلفت مناب 
"أعذب الشعر أكذبه "الشعوري انطلقت عبارة    

 مثَال سائرا يقطع غفوة اخليال ويبعثه بني ثنايا الصناعة )1(
 ه و مكوناتـه   دق الفين، وتواءمت صور   فكان من الشعر العريب املستحسن أيضا ما حقق الص        . الشعرية

      وشـعوره   حىت وإن كانت تقدم أفكارا كاذبة ختالف تقاليد البناء الشعري أو اعتقاد صاحب الـنص              

  فيما اختلجـت     من مبالغات   نقبل ما قد يكون    ]و ليس الواقعي أو األخالقي    [ و بذلك الصدق الفين      «

ـ  أو مفارقة   على محاقة  ض املواقف، مادام ال يدل تعبريهم     أو يف بع   وس األدباء أمام بعض املشاهد    به نف
»بعيدة 

)2(
.  

وقد شاع وسم الشعر بالصناعة منذ انفتاح عهد النقد العريب القدمي؛ فابن سالم أظهـر متـسكه                       
        مبفهوم الصناعة بوصفها ضرورة حيسن حتصيلها من أجل اإلبداع و مـن أجـل دراسـته و نقـده                    

                  و للشعر صناعة و ثقافة يعرفهـا أهـل العلـم كـسائر أصـناف العلـم                   «: قال على السواء، إذ  

» و الصناعات 
)3(

  عمود الشعر الذي يضم جمموعة من املعايري والقواعـد          :و من مظاهر هذه الصناعة    . 

 قواعد   و مع ذلك فهي ال تفرض عليهم فرضا كما تفرض          .للشعراء نظم الشعر بكيفية سليمة    يح  تتاليت  
      يف جوهرها اكتشاف لقـوانني سـارية        «إذ إا نابعة من صميم روح الشعر، فنظرية العمود          : املنطق

ال فرضها، وحتصيل حاصل ال طلب حصوله، فكما أن الشعراء قد وزنوا أشعارهم قبل أن يكتـشف                 
يكتشف النقـاد   اخلليل علم هذه األوزان، فكذلك أبدع الشعراء عمود الشعر وأصول الصنعة قبل أن              

»ذلك العمود وهذه القواعد واألصول      
)4(

 كثري من الشعر اجليد قد نظم قبل وضع هـذه القواعـد             .
        ربطهم مبنبع أصيل لإلبـداع الـشعري       طرف النقاد، ي   ء هلا، بعد استقرائها من    بقرون، واقتفاء الشعرا  

      ذلك فإن نظريـة العمـود ال حتـد     ع، ل ال جيعل شعرهم تقليدا أو حماكاة لعناصر غريبة عن ذلك املنب          و

 فهي ثوابت فنية عامـة      «من نشاط اخليال وال تفرض على الشعراء نسقا حمددا ملِزما لإلنشاء اخليايل             
 ل ـيتفاع أن واسعا لإلبداع والتحول، وتعطي لنفسها جدارة بالتواصل و االستمـرار، و تفتح اـال

  
الـشركة املـصرية   /، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، لبنـان 01أصوله و اجتاهاته، ط  - احلديث  ينظر، أمحد كمال زكي، النقد األديب  )1(

.                                                                                                                                   81 م، ص1997العاملية للنشر، لوجنمان، مصر، 
  . ن املرجع نفسه، ص)2(
مع مقدمة حتليلية للكتاب و دراسة نقدية منذ اجلاهلية إىل عصر ابن سالم، إعداد اللجنـة  ( ، طبقات الشعراء )حممد بن سالم   ( اجلمحي )3(

  .03ت، ص . النشر، بريوت، لبنان، د، دار النهضة العربية للطباعة و)ط.د(، )اجلامعية لنشر التراث العريب
     ، صـادرة  03،  02 جملة فصلية حمكمـة،ع       النص و الناص،   ، جملة » الثابت و املتحول يف نظرية عمود الشعر      «  عبد املالك بومنجل،     )4(

  .166، ص م2005، م2004عن قسم اللغة  و األدب العريب جبامعة جيجل، اجلزائر، أكتوبر، مارس، 
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»ديث و يتوسع يف دالالا ما يشاء خدمة للفن واجلمال و التواصل و اإلبداع احل معها النقـد
)1(

.  

          تبني األفكار السابقة أن اخليال كان حاضرا يف اخللق الشعري العريب القـدمي مبـوازاة النظـرات        

ل نظرة النقاد العرب    اليت تؤيد مراعاة االلتزام الواقعي و التطبيق الصارم ملعايري الصناعة الشعرية، مما جيع            
جتمع بني الصدق والصناعة واالبتكار، وتضع التقاليد يف خدمة اإلبداع          : يف عمومها معتدلة جتاه اخليال    

        الـشعر   ومل يكتف العرب القـدامى باسـتخدام اخليـال يف         . الفين واجلمايل والتواصل مع األجيال    

        كثرية؛ فمنه اخليال الـذي يبتكـر شخـصيات        فقط، بل استخدموه يف النثر أيضا، وعرفوا منه ألوانا          

ال وجود هلا وينسب إليها أقواال وأفعاال متخيلة كما يف املقامات، واخليال الـذي ينطـق احليوانـات         
 الذي يتجاوز حدود العقل كما يتجلى يف حكايات ألف ليلة           ظواهر الطبيعة، واخليال املغرق   واجلماد و 

)2(يةوليلة وقصة عنترة و القصص الشعب     
 رسالة :من آثار استثمار اخليال يف األدب العريب القدمي أيضا      و .

     هلـا مثيـل     ، و قد ضمنها صورا جديدة من مبتكرات خياله اخلالق، واليت مل يكن            )3(الغفران للمعري 

يال  فيها اخل  للعل هذا التنوع، إضافة إىل بروز آثار تسل        و. املعايشة هلا  يف اآلثار السابقة لعصره واآلثار    
     من رقابة العقل، يف فترات متجد التفكري العقلي، يثبت دوام حضور اخليال بوصـفه مقومـا أساسـيا             

  .من مقومات اإلبداع األديب العريب القدمي

 اإلبداع بقوة عليا خفيـة قرنـت يف أغلـب    ر      و مما قد يوحي بإمهال العرب للخيال، ربط مصد  
)4(هلام والوحي األحوال بالشيطان أو التابع أو باإل     

 القدمي مل تنفرد برصد تلـك  غري أن بيئة النقد العريب   . 
 اآلخرين مقلـني يف رؤيتـهم    اخلفية؛ فاإلغريق من قبلهم كانوا أول املبشرين ا، مما جعلهم هم  القوى
من الوجد  نا أو صنعة ميكن تعلمها، بل ضربا ف]Platon [مل يكن الشعر عند أفالطون« اخليال؛ إذ لطبيعة

» إلهليا
      تنعمه ربة الشعر على من تشاؤه شاعرا، فتدفعه إىل تطويع كلمات اللغة خدمـة للغـامض             )5(

 ومع أن أفالطـون ربط الشعر بقوة عليا ختص الشعراء لوحدهم         .  الذي مل يدركه بقية الناس     لو اهو 

         تقليـد يـث األمهيـة ألنـه     يف احملاكاة تقلل من قيمة نتاجهم فتضعه يف املرتبة الثالثة من حن نظريته فإ

  ودـ يعد بدوره حماكاة ملا هو موجيالذ الطبيعي املادي أو الشيء املصنوعاة مرآوية للشيء ـأو حماك

  

  
)1(

  .175ص ، 03، 02ع ، ، جملة النص و الناص» الثابت واملتحول يف نظرية عمود الشعر« عبد املالك بومنجل،  
  .509لنقد األديب عند العرب، ص  ينظر، أمحد أمحد بدوي، أسس ا)2(
)3(

  .13م، ص 1995هـ، 1416، دار اجليل، بريوت، لبنان، 01ي، حول األدب العريب، ط ينظر، كمال اليازج 
 ص ،م1996دار الشروق للتوزيع و النـشر، عمـان، األردن،          /، دار صادر، بريوت، لبنان    01 ينظر، إحسان عباس، فن الشعر، ط        )4(

121.  
              جـمب، موسـوعة املـصطلح النقـدي      . د.  ، ضمن كتاب، جون     » اخليال و ترابط األفكار    -التصور و اخليال    « ،  بريت. ل.  ر )5(

  ، املؤسـسة العربيـة للدراسـات    01عبد الواحد لؤلـؤة، ط     : ، تر )ل، الوزن والقافية و الشعر احلر     الالمعقول، اهلجاء، التصور و اخليا    (

  . 189 ، ص02 لدا، )ت.د(والنشر، بريوت، لبنان،  

Université Sétif2



           مفاهيم األدب، اخليال، العلم، وروابطها                الفصل األول                                        

 49

)1(يف العامل احلقيقي املثايل الذي خلقه اهللا      
 ومن مث فعامل الصور الفنية ال حياكي املثال مباشرة وال يتأمله          . 

مثلما يفعل الفيلسوف، وإمنا يكتفي بتصوير الوسيط املادي املتجسد يف الصور احملسوسة، وإعادة تزييف              
وبذلك فإن ربط اإلبـداع الشعري  . عالـم احلـواس ول املتحقق يف  للمرة الثانية بعد زيفها األ     احلقيقة

       كما أن اقتران الـشعر باحملاكـاة املرآويـة جيعـل           .  عند الشعراء  رة التخيلية املبدعة  باإلهلام مييت القد  

  .تلك القدرة املبدعة يف حكم املعدوم

ر القدرة على اإلبداع حـني جعـل     فرد للشاع؛* قد انتهج جا آخر  )Aristote(      غري أن أرسطو    
 اليت ال تعد عنـده تقليـدا   )2( و تعلما يضاف إىل موهبته الغريزية يف النظم بواسطة احملاكاة  االشعر كسب 

    حرفيا للمظاهر املرئية، حيث قدمها وفق رؤية ترفع من قيمة اخليال يف صناعة الشعر، حـني حتـدث                  

      يصور األشياء إما كما كانـت أو كمـا هـي      ]الشاعر[و  فه« عن الطرق الثالثة حملاكاة املوضوعات      

: وهو إمنا يصورها بالقول، ويشمل.  عليه، أو كما جيب أن تكون كما يصفها الناس وتبدويف الواقع، أو

» من التبديالت اللغوية، اليت أجزناها للشعراء         الغريبة، وااز، وكثريا   الكلمة
)3(

   فمحاكاة املوضـوع   . 

ويؤكد أرسطو  .  واحلاضر، وإمنا كما يتخيل الشاعر وجودها أيضا       ى متثيل صور من املاضي     تقتصر عل  ال
       يف القول ذاته أن اللغة احملاكية ال تالزم البـساطة والوضـوح، بـل تتـضمن الكلمـات الغريبـة                    

ـ     يعتورها الكثري من التبديالت والتغيريات اللغوية، وهذ       واازات، و      ال قائمـا  ا ما جيعل اهتمامه باخلي

    من حيث تقييمه على أنه القوة املبدعة اليت متكن الشاعر من خلق صور جديـدة تـضاف                  :من جانبني 

ومن جهة عنايتـه  .  الذي يراه ممكن احلدوث والتحققطإىل ما هو موجود يف الواقع، فيصوره وفق النم   
ـ     وق. بالصورة برفع املستوى اللغوي من خالل االستخدام اازي للكلمات          اد أعطت هذه اآلراء دفع

له، ألا    عن املفهوم احلديث   ها تظل بعيدة  جديدا للخيال بعد أن كان قوة معزولة عند أفالطون، ولكن         
 الذي ال يصدق العقل حدوثه    فاستثنت منه املستحيل   )4(حتصر التخيل واإلبداع يف حدود احملتمل املمكن      

  . يعةوكل ما تستطيع النفس إنتاجه بعيدا عن معطيات الطب

املتداول للخيال بوصـفه قـوة       ما الزمن الذي انبثق فيه املفهوم        :                     و من بعد ذلك يطرح السؤال     
  .ال مناص منها يف األعمال األدبية، تناشد اجلدة واالبتكار واالختالف؟خالقة 

 على حساب االنطـالق        ازداد إسراف الكالسيكيني، بعد أرسطو، يف إعطاء السلطة التامة للعقل      
      وح ـرس مجـ هي عربة اخليال، جيرها ف«احلر للمخيلة الفردية، حىت شاع عندهم تشبيه األدب بعربة 

 
  .452م، ص 1990، موفم للنشر و التوزيع، اجلزائر، )ط.د(جياليل اليابس، :  ينظر، أفالطون، اجلمهورية، تقدمي)1(
*
  .لذي يتخذ الشعر صناعة مضافة إىل املوهبة الشعرية الفطريةتعادل رؤية أرسطو املفهوم العريب ا 
   ، ترمجه عن اليونانيـة و شـرحه   )شدمع الترمجة العربية القدمية و شروح الفارايب و ابن سينا و ابن ر   ( ينظر، أرسطو طاليس، فن الشعر       )2(

  .    12م، ص 1973 ، دار الثقافة، بريوت، لبنان،02  طعبد الرمحن بدوي،: و حقق نصوصه
  .72، 71 املصدر نفسه، ص ص )3(
  . 123 ينظر، إحسان عباس، فن الشعر، ص )4(
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»االنفعال، ويتوالها حوذي هو حوذي العقل       هـو  
 ، والذي جعل حارس االنفعـال عنـد بوابـة         )1(

     و الغموض فلم يأذن بدخوهلا، وسلطانا على اخليال كيال حييل األفكار خرافـات و أسـاطري                 الالوعي

 فهم حىت يعاين املرء يف حتليلها، حيث إن الكالسيكيني أسبغوا على الصورة طابعـا ماديـا ناجتـا                  ال ت   

 عـن اإلدراك احلسي والواقعي لألشياء اخلارجية، فقل استعمال الصور اازية يف الشعر الغنائي، وقـلّ    

     الـذي تتجلـى     )املسرحي(أمام تعاظم هيمنة الشعر املوضوعي        ذا اجلنس األديب   تبعا لذلك االهتمام  

 العقل، وجنوحه إىل وضوح العبارات والتراكيب، واالستقرار والثبات باحملافظة على التقاليـد   فيه سلطة 

)2(والقواعد الفنية املوروثة، ومهامجة الزيف والنقصان اللذين تقدمهما الصور املغرقة يف اخليال
فغرضهم . 

الذايت، واملـنظم    متجيد القدمي دون املبتكر، واملوضوعي دون    العاطفي، هو اإلقناع الفكري وليس التأثري    
. عنايتهم باملضمون مقابل الفوضوي، وكذا االهتمام مبقومات الصنعة األدبية والشكل اخلارجي بدال من      

        ية، فيـصري الـشاعر مفـسرا أكثـر          إىل تضاؤل قيمة آثار اخليال أمام ما تقدمه املعرفة العقل          يمما يؤد 

)3(قا خال منه
        قمعا لروح الشعر ومنبعه األصـيل؛ حيـث أدركـوا           وهذا ما يعد يف نظر الرومانسيني     . 

أن عبقرية الشاعر إمنا تكمن يف مدى قدرته على ارتياد آفاق اهول، والكشف عن أغـوار الـنفس                  
فاء بتـصوير    ومتديدها، وعدم االكت   الطبيعة، وتفجري إمكانيات اللغة   البشرية وأسرارها، وجتلية غوامض     

  . وفق معطيات العقل أو الترسل يف عرض املعاين القاموسية للكلماتواقعال

       ي نسق العقل الكالسيكي منـذ أواخـر القـرن الثـامن            ومضات تالش         وقد بدأت تلوح أوىل   

 فيها الذات، واليت دفع   )Shakespeare William(عشر، ومطلع القرن التاسع عشر بفضل آثار شكسبري         

     ظـن  أصول املسرح الكالسيكي الـيت كـان ي  أو شرط عقلي، متجاوزا الكثري من  ىل التعبري دون قيد   إ

مبادئ جديدة قوامها باملبادئ التقليدية أا الضمان الوحيد لبلوغ الكمال يف األدب التمثيلي، واستبدلت 
)4(التحرر والفردية وتوقد العاطفة ومنادمة الطبيعة     

   والفالسـفة   راء الثوريـة للنقـاد    ة إىل أثر اآل   إضاف. 

 :، والفيلسوفان)Herder/Friedrich Schlegel(  هردر و شليجل:األملان، من بينهم الناقدان الرومانسيان

   الذين اجتمعوا على متجيد الشعر الغنـائي واإلعـالء    )Schelling/Emmanuel Kant( شلنج و كانط

)5( الكمال الذي ال تبلغه املعرفة العقلية اخلالصة       ك إدرا إىلمن قيمة اخليال بوصفه روح الشعر و السبيل         
 

  ويتضح من ذلك. ذا قيمة عليا ترجتى يف األدب و ليس ضربا من اجلنون والتهومي والعبث فأصبح اخليال

  
  .32م، ص 1983، دار الثقافة، بريوت، لبنان، 02 إيليا احلاوي، الكالسيكية يف الشعر الغريب و العريب، ط )1(
)2(

، )ت.د(، ضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع، مصر،    )ط.د(ينظر، حممد غنيمي هالل، دراسات و مناذج يف مذاهب الشعر و نقده،              
  .65 - 63ص ص 

  .05م، ص 1977، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، )ط.د(إبراهيم الصرييف، :  ينظر، موريس بورا، اخليال الرومانسي، تر)3(
ان،  ـ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بريوت، لبن)ط.د( ينظر، حممد زكي العشماوي، قضايا النقد األديب بني القدمي و احلديث، )4(

.52، 48، 47م، ص ص 1979
                                                                                                                                                              

.76 - 74 ينظر، حممد غنيمي هالل، دراسات و مناذج يف مذاهب الشعر و نقده، ص ص )5(
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 دفع اخليال إىل النهوض من بوتقة اإلمهال اليت أحكـم الكالسـيكيون        يالرومانسي هو الذ   أن املذهب 
         كثرية حىت شكل لديهم نظرية أدبيـة خالـصة، ارتبطـت            إغالقها، فأولوه عناية بالغة وخصوه بآراء     

 أكثر )Samuel Taylor Coleridge( بالشاعر الرومانسي اإلجنليزي كولريدج – على كثرة مؤيديها –
           سـنة املؤلـف   (Biographia Literaria) "سـرية أدبيـة  "من غريه بفـضل مـا أورده يف كتابـه    

، واليت حددت املفهوم احلديث للخيـال      )1( طبيعة اخليال الشعري   يف حتديد ، من مفاهيم رائدة     )م1815(
عند الغرب وتركت صدى واسعا يف النقد العريب احلديث؛ فقد حرص الكثري من النقاد العرب على إيراد 

  .* كتبهم إشارة أو تفصيالثنايانظرية كولريدج يف 

 قسمني؛ األول مساه خياال أوليا، وعده القـوة             اشتهر كولريدج بتقسيمه الثنائي للخيال، إذ جعله      
ل ، صفته العمومية ألنه ميثل جانب اخليـا       )2(األولية األساسية الكامنة يف اإلدراك اإلنساين للموجودات      

أما الثاين فـسماه  . اخلارجي الذي ال يستغين عنه الناس يف تبني و إدراك ماهية األشياء يف العامل           املشترك
خص من األول وأعلى درجة منه ألنه خيال شعري يتقمص روح اإلبداع اليت توحد        ثانويا، وهو أ   خياال

 وجتمع الصور املتناقضة و املتفرقة عرب ما متليه الدواعي الباطنية، ليـصبو مـن خالهلـا إىل الكمـال                  

)3(والوحدة
    فوضى الواقع ويرتب متناقـضاته متطلعـا        م وذا يصبح اخليال الشعري خياال خالقا ينظ       .

الذي يكسر  ا يقدمه من معطيات، وحيرص على تقدمي املختلف         فيه اجلدة مب    عامل مثايل منظم يتوخى    إىل
ـ نطالق و التحول والتغيري، ومـن مث  يف التفكري اإلنساين، والذي مينعه من اال     صنم العادة العازف   د  تعب

  .املرئي املألوف

    ختالفات والـرؤى اخلاصـة    وهذا املوقف مشترك بني الشعراء الرومانسيني بغض النظر عن اال         

اليت متيز كال منهم تبعا للعطاء الذي يطبع آراءهم يف اخليال أكثر من أية أمور أخـرى كـان العقـل                     
          حارسها األمني من االنبعاث و التفجر؛ فبليـك و وردزورث و كولريـدج و شـيللي وكيتــس                 

)Blake/William Wordsworth/Percy Bysshe Shelley/John Keats William(    الذيــن حيتلـون
  جتاوز فكرة التعبري الواقعـي عن العواطـف، واالبتعـاد       صدارة الرومانسية اإلجنليزية، يتقامسون هم    

، و استبدلوا ذه األفكار أفكارا جديدة )4(عن التجريد أو التعميم الذي يصبغ حياة الناس صبغة مشتركة
ا الح على نفض الذات من مكنونابه عندهم فعل اخللقتهولة اليت يتوثب منها العامل احلقيقي، حىت تش  

  
جــمب، موسـوعة    . د. ، ضمن كتاب، جون    »  تفريق كولردج بني التصور و اخليال       -التصور و اخليال    « بريت،  . ل.  ينظر، ر  )1(

  .223عبد الواحد لؤلؤة، ص : ، تر)رل، الوزن و القافية و الشعر احلالالمعقول، اهلجاء، التصور و اخليا(املصطلح  النقدي، 

:  دراسات و مناذج يف مذاهب الشعر و نقده، حممد زكي العشماوي يف كتابه            : حممد غنيمي هالل يف كتابه    : من بني أولئك النقاد العرب    *

  .الصورة األدبية: فن الشعر، و مصطفى ناصف يف: قضايا النقد األديب بني القدمي و احلديث، و إحسان عباس يف
  .60 ينظر، حممد زكي العشماوي، قضايا النقد األديب بني القدمي و احلديث، ص )2(
                                                                                          . 72، 60، 59 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )3(
  .05صرييف، ص إبراهيم ال:  ينظر، موريس بورا، اخليال الرومانسي، تر)4(
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        ائيا  «األديب بفعل اخللق اإلهلي، بوصف اخلياِل العنصر الذي حيقق الطبيعة الروحيـة لإلنسـان حتققا 
» وكامال

 و هذه احلياة الروحية متثل احلياة احلقيقية القابعة يف عامل املثال، واليت ال يستوحيها سوى                ،)1(
و رغم تقليد السلطة للذات، يؤكـد منظـرو   . لهالشعراء، لذلك تساوى نشاطهم اإلبداعي بنشاط اإل      

 لعـامل  زئيـات ا  جبمنظم متكامـل    عامل جديد   اخليال يف الرومانسية اإلجنليزية أن اخليال أداة الستبدال         

 أكثر ارتباطا   ط فيها اإلنسان العادي، لذلك فهم     اليت يتخب ته إجابة عن املشاكل احلقيقية      ، و متَثّال  املادي
   األملانيـة   فحققوا تبعا لذلك التميز عن الرومانسية      أفكارهم عن كشوفهم الفردية،   بثقت  بالواقع وإن ان  

، حيـث   )2(اليت ناشدت احللم واحلنني و اهلروب والوحدة و الغموض واهللوسة غايات تطلب لـذاا             
    البشر البسطاء، مما جعلها حاملة لواء االخـتالف         عم لشاعرة املفردة وكرست للقطيعة   جمدت الذات ا  

    . إىل األرض بعد تلَقف آثار الكمال املرجتى يف حضرة اخليال  عدم االنتماء بدال من لواء التغيري بالعودةو

 بدايات  منذ احلديث   للخيال عند الرومانسيني الغربيني أثرا يف الشعر العريب       وقد ترك املفهوم العام            
بولو، فحملهم من طور احملافظة إىل طور        املهجر ومدرسة الديوان ومدرسة أ     القرن العشرين لدى شعراء   

       .  خللق كينونات جديـدة ملوجـودات الواقـع        مجةالتجديد يف الصور بفضل ما أتاحه من إمكانيات         

 جنليز، رغم انتشاره الواسـع، قوبـل  غري أن هذا املفهوم الذي ساهم يف بروزه الرومانسيون األملان واإل    

         باملوت الرمزي لإللـه والـذات و القـيم          كيك الذين حكموا  يتزعمه دعاة التف  بعد حداثي   برفض ما   

    القول مبوت الذات بإقصاء نـشاطاا الفاعلـة     وقد انعكس . عوا منها مركز الفعل   و املؤسسات، وانتز  

على تـوطني    كما أصر التفكيكيون  . ب الرومانسي  يف املذه  يال حوذيها حنو احلقيقة املطلقة    اليت يعد اخل  
)3( باللعب، الاليقني، السخرية، التكرار    :ة فقالوا مصطلحات جديد 

      وعـي    مما يوحي بالكتابـة دون     ...

 ذا تغدو وجهتهم هي الالنظام يف حد ذاته وعدم احلاجـة     ن استناد إىل أساس نظامي صحيح، و      و دو 
  .إىل معرفة أو إرادة الوصول إىل احلقيقة؛ موضوعية كانت أم مثالية

بث بروز تيار معتدل يقوم املنظور التفكيكي السابق، مؤكدا قيمة اخليال           ومل مينع اجلنوح حنو الع    
الشعري يف إحياء اجلامد وبعثه خلقا جديدا، شرط أن يقترن بروح املسؤولية ويعلي من شأن الوظيفـة                     

 بـني جتليـة الـذات وكـشف نوازعهـا وإرادـا                      :، فيجمع حينئـذ بني غايتيــن     )4(التواصلية
  .ية، وبني توصيل هذه املعطيات إىل أبناء اتمع وحتمل مسؤولية تقريب اخلاص إىل أفهام العامةالداخل

  

  

  
)1(

  .08، ص إبراهيم الصرييف: موريس بورا، اخليال الرومانسي، تر 
  .15، 09، ص ص املرجع نفسه ينظر، )2(
  .29، 27  النقد املعريف و املثاقفة، ص-مشكاة املفاهيم  حممد مفتاح، ينظر، )3(
  .29 املرجع نفسه، ص )4(   
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و تباين درجة االهتمام      اخليال ليت ارتبطت بتحديد مفهوم   عن التطورات ا  تكشف األفكار السابقة          
 إال يف املختلف، فاملختلف ال يظهر أن اإلبداع  يف الفن  «به عرب العصور األدبية، مؤكدة يف الوقت ذاته         

»فيه القيمة اجلماليـة   ين، فالشيء الذي هو نفسه ال نلمس  الفريد هو الذي يفرد العمل الف     
، حيـث  )1(

 املبدعة وتراه كافيا لكشف اهتماماا اخلاصة، و ليس تعبد تقاليد         لقناعة األدبية فيما ختلقه الذات    جتلت ا 
جتي الرومانسية، املنبع األصيل لإلبداع األديب الذي ير       ، و ذا يصبح اخليال، ذو األصول      الصنعة األدبية 

     و العبـث و الفوضـى، ألن غايتـه     يروم التفكيكمما أكثراِجلدة و الترتيب و التأليف بني املتناقضات      

   .اليومي املتكررهي التأثري يف الوعي اإلنساين العام و دفعه حنو تغيري الواقع 

أدب غري أن استقراء جوانب اإلشكالية الكربى اليت تنشد البحث يف عالقة األدب بالعلم ضمن               
        مـي؟  يف النتـاج العل     ما مدى حضور اخليـال     :اخليال العلمي، تستدعي زمرة من التساؤالت، أبرزها      

 للخيال دور رائد يف بروز النظريات و االبتكارات العلمية؟ و هل االعتراف ذا الـدور      نو كيف يكو  
طور الـشك، ومنـه عـدم    خصائصه املعروفة، ويدخله   ل من قيمة النتاج العلمي و يلغي يقينيته و        ليق

، ممـا   هل يعد االعتراف بعالقة اخليال بالعلم اعترافا ضمنيا بعالقة العلم باألدب           االعتراف بشرعيته؟ و  
بالعلم، عكس العالقـة    هذه التساؤالت، مبدئيا بتعقد عالقة اخليال    توحي.  واسطة بينهما؟   اخليال جيعل
و حيتاج الكشف عن ذلك الغموض      . ها الضرورة  الوضوح، و تفرض    اخليال و األدب، و اليت مييزها      بني

  .معرفة طبيعة العلم و مميزاته و حدوده الفاصلة املميزة له عن غريه من املفاهيم و املصطلحات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
) 1(

  .16ص ، ضمن كتاب، عبد السالم بن ميس، اخليال و دوره يف تقدم املعرفة العلمية،  »اخليال و اإلبداع« عبد الرمحن التليلي،  
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  :املبحث الثالث

  :مفهوم العلم      

         

 تتراوح اهتمامات الناس ونشاطام بني االشتغال بالسياسة أو االقتصاد أو االجتمـاع أو األدب                

أو العلوم الطبيعية، وقد ال يتسىن للمرء يف أغلب األحوال اجلمع بني نشاطني ال يتفقـان يف املبـادئ                   
وتتضح صورة هـذا التعـصب يف العـصر    : حبيس التعصب ألحدها دون اآلخرواألهداف، مما جيعله   

     احلديث الذي أدى فيه تطور املعرفة واتساعها إىل فصل فروعها ومتييز كل صنف مبميـزات خاصـة                 

 العلوم اإلنسانية واألدب، والعلوم     :وميكن مجع هذه الفروع ضمن صنفني     . ال تتداخل مع مميزات غريه    
لبحث يف مفهوم العلـم      هذا األمر مناقشة معايري فصل هذين الصنفني وا        يدعستي و. بيةالطبيعية التجري 
 علـوم الرياضـيات     :نداته، مث خصائصه بإسناد النشاطات العقلية والتجريبية إليه، مثـل         جمردا عن مس  

  ... احليوانوالفيزياء والفلك والطب وعلوم األرض و

دد فرادته عن بقية مفردات املعجم اللغوي، كما مل خيل  من مفاهيم لغوية حت"علم"مل خيل مصطلح         
  من مفاهيم اصطالحية تنظريية حتاول قدر اإلمكان متييزه وتبيان حده عن مصطلح يعد األكثر مالزمـة                

  أكثر أحاديث اجلدل مناورة ومـداورة  "العلم"  الذي استغرق مع"الفن"له عند حضوره، وهو مصطلح     

 تطورا يف معناها اللغوي بني القدمي واحلديث، حيث ورد          "علم"  كلمة قد شهدت  و. يف خطاب النقد  
» مة، وعالم، وعِليم  ل عالّ رج و.  ِعلْما، نِقيض جِهلَ   عِلم يعلَم  «يف معجم العني    

، وتردد نفس املعىن    )1(
، ورجل عاِلم وعِليم ِمن قَوٍم علَماَء   نقيض اجلَهِل، عِلم ِعلْما وعلُم هو نفْسه       :والِعلْم « :يف لسان العرب  

» ا جِميعامِفيه
)2(

  :وورد حديثا يف املعجم الوسيط. 

  

 »)ويطلق العلم على جمموع مـسائل       (...) اليقني   - و. إدراك الشيء حبقيقته  : )الِعلْم
األرض، وعلـم   جتمعها جهة واحدة، كعلم الكالم، وعلم النحو، وعلـم    وأصول كلية 

 :العلوم املتعلقـة باللغـة العربيـة   : علوم العربية  و .علوم) ج( .يات، وعلم اآلثار  الكون

. بواخلطابة، وتسمى بعلم األد    والشعر البديع، و انالبي و كالنحو، والصرف، واملعاين  

ار، سـواء   واختب إىل جتربة ومشاهدة   حتتاج الطبيعية اليت ويطلق العلم حديثا على العلوم      

                                                
، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، لبنـان،         01 ي، ط د هنداو عبد احلمي : ، كتاب العني، ترتيب وحتقيق    )أمحداخلليل بن   ( الفراهيدي   )1(

  .221، ص ] مادة علم-باب العني[، 03م، الد 2003هـ، 1424
، الـد  )ت.د(، دار صادر للطباعة والنشر، بريوت، لبنان       01 ، لسان العرب، ط   )أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم      (ابن منظور    )2(

   .263، ص ]مادة علم[، 10
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والنبـات واحليـوان     والطبيعـة والفلـك والرياضـيات      ءياكالكيم :كانت أساسية أ
» البيطرة وما إليها و كالطب واهلندسة والزراعة: طبيقيةأو ت واجليولوجيا،

)1(
.  

  

فبني التعريفني األولني والتعريف الثالث قدر من االختالف يعلله اتساع حلقة العلم وتطوره اهلائل                    
 تفيد األوىل إثبات خاصـية  )صفة ضد صفة( كان يتخذ معادلة  ففي القدمي ؛الذي استدعى تطور داللته   

      العلـوم   أما حديثا فقد أصبحت اللفظة حتمل صفة اجلنس الذي يـضم جممـوع            . العلم والثانية غياا  

 "علـم " ويؤكد التعريف احلديث شدة ارتباط كلمة     . يف شىت احلقول املعرفية    اليت توصل إليها اإلنسان   

مل ينكر وجود علوم خاصة باللغة والكالم ار، وإن شروطة باملالحظة والتجربة واالختب  ملبالعلوم الطبيعية ا  
ويضاف إىل ذلك أن القدماء وإن حتدثوا عن مـضامني          . واليت يقل فيها حضور تلك الشروط      واألدب
 يف احلديث عن مفهوم العلم يف حد ذاته بوصفه جنسا جامعا           ام وماهيتها فإم مل يستفيضوا    علوم زم 

لتفسري وفهم موضوعات «واحدة، أو نشاطا عقليا أو جتريبيا يسعى  دها جهةملسائل ومبادئ معينة توح  

»بعينها، بطريقة منظمة ومرتبة     
)2(

       ومل يتتبعوا أيضا شروطه ومبادئه ومميزاته كمـا فعـل احملـدثون             .

  .عند مناقشتهم املفهوم االصطالحي للعلم

      جمموع من احلقائق املنسقة، املتصلة جبانب مـن الكـون، أو مبنحـى    «      والعلم يف االصطالح هو   

غرض العلم املعرفة  و. القواعد اخلاصة وهي خاضعة لنظام من النواميس العامة، و. من الشؤون اإلنسانية
ـ  من أجل االنتفاع بالصواب، واالحتراس من أضرار اخلطأ؛ وسـيلته         ار، والقيـاس   البحـث واالختب

» واالستدالل
)3(

يوضح هذا التعريف أن العلم هو جمموعة من احلقائق اليت توصلت إليها الدراسـات              . 
زع حنو أن تكون قانونا عامـا       ـاملتعلقة بشؤون اإلنسان وقضايا الكون، وهي حتمل صفة اليقني، وتن         

سائل لتزام بو الناس، غايتها بلوغ الصحة والترفع عن اخلطأ من خالل اال          ق به عامة العلماء وعامة    يصد
عرفة النظرية  ار؛ إذ يتالزم البحث النظري أو امل       البحث واالختب  :معلومة، أشهرها  خاصة ومقاييس علمية  

ار دون فكرة ، أو اختبضر فيه التنظري دون اختبار جترييبد لعلم حيالفروض، وال وجو اربمع التجربة واخت
فالعلم الصحيح  .  يف جمال العلوم    فصل الدروس النظرية عن الدروس التطبيقية      «مفترضة، فمن املستبعد    

» وليد النظر والعمل، مقترنني متالزمني أبدا   ربيب التجربة، ابن املخترب و    
)4(

 القياس :ومن وسائله أيضا. 

                                                
، مكتبة الشروق الدوليـة، القـاهرة، مـصر،         04 ، املعجم الوسيط، ط   )اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث    (جممع اللغة العربية     )1(

  .624، ص ]مادة علم[م، 2005هـ، 1426
)2(

النشر والتوزيـع، اإلسـكندرية، مـصر،        ، دار املعرفة اجلامعية للطبع و     )ط.د(ملدخل إىل مناهج البحث العلمي،      حممد حممد قاسم، ا    
  .22م، ص 2003

  .09ي، حول األدب العريب، ص  كمال اليازج)3(
    م، 1980، لبنـان،  ، مؤسسة نوفل، بـريوت  03  حبث مجايل يف األنواع واملدارس األدبية والفنية، ط        - ميشال عاصي، الفن واألدب    )4(

 .142ص 
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  تام العناصر، تؤيد نتائجه مقدماته الكـربى         منطقي قياسشبيهة ب واالستدالل، فمسائل العلم وعملياته     

لتأييد والتوافق واالنسجام بني القضايا املطروحـة ونتـائج         عرب مقدمات صغرى تتضمن أدلة وحجج ا      
  .البحث

 وإذا كان التخيل هو الفعل الذي تتجلى عربه قوة اخليال الكامنة يف النفس البـشرية، فيكـشف                      
حقيقة الذات وصفاا اخلاصة املميزة هلا عن غريها من الذوات، فإن البحث أو التفكري العلمي هو الفعل 

 األفراد واخلصائص    الذي يتمثل املعرفة العلمية، فتظهر عربه كاشفة عن حقيقة عامة تتجاوز           أو النشاط 
ما جيعلها متميزة عما تنتجه النفس البشرية بواسطة التخيل واالنفعال مبميـزات معينـة               هذا و. الذاتية

  .تتوافق مع معطيات العقل وضوابطه، فما هي هذه املميزات واخلصائص؟

      عرفة العلمية على جمموعة من اخلصائص اليت يتوجب على البـاحثني يف جمـال العلـوم                 تتوفر امل      

 :وأول هذه اخلصائص  . لية اجلادة ممراعاا، وإال عد تفكريهم ساذجا ينأى عن التصديق واملمارسة الع         

ان اجلديد وليس   ق العامل الذي جيعل حبثه خالصا لوجه العلم وإتي         خبلُ ة وترتبط الرتاه  .الرتاهة واملوضوعية 
فيتوخى أن ترسم نتائجه خطوة جديدة يف مسار التقدم والتطور حبرصه           ،  ىنروة والغ ـوسيلة لتحقيق الث  

على خصم   ادي أو للتغلب  على معاجلة جوهر موضوع حبثه، فال حيوم حول أطرافه لتحقيق مكسب م           
)1( الوقائع وتسجيلها كما تبدو عليه      أما املوضوعية فتعين نقل    ... مناوئ

هذه اخلاصية  ويدعم االختبار   . 
         قها مجيع األمزجة الفرديـة ألن غايتـه        اليت متكن الباحث من الوصول إىل نتائج عامة موضوعية تصد    

         هي بناء حقيقة علمية صرفة وإقناع اآلخرين بصحتها من خالل التـزام احليـاد جتـاه مـا يدرسـه                  

 الفروض  ضوع حبثه وصريورته، أو كان منطلقه      عن مو   تصوراته القبلية  جحىت وإن خالف مضمون النتائ    
  .الذاتية اخلاصة

       علمية واسـعة متكنـه مـن الربهنـة          بثقافة   لثانية من الباحث العلمي اإلحاطة         وتقتضي اخلاصية ا  

 صحة ما يقدمه من قضايا أو بطالا، حيث تتطلب منه معاجلة الوقائع العلمية جتاوز دائرة ختصصه             على
)2(ي واكتساب معرفة شاملة ختص خمتلف العلوم اليت هلا عالقة مبجال حبثه           العلم

يضاف إىل هذه امليزة    . 
استخدام القياس ومراعاة الدقة الكمية اللذين يوجهان املتلقي حنو تصديق نتائج الدراسة العلمية وتطبيقها 

     الرياضـية، وخيتلـف األمـر     على مجيع األمثلة والنماذج املشاة باالعتماد على األساليب والعمليات          

          عند دراسة الظواهر اإلنسانية اليت يصعب فيها احلفـاظ علـى معـدالت القيـاس بـتغري الـزمن                  

)3(واملكان، أو تطبيق نتائج الدراسة على مناذج متعددة حىت وإن كانت الطريقة علمية
.   

                                                
)1(

 .26ينظر، حممد حممد قاسم، املدخل إىل مناهج البحث العلمي، ص  
  .27 ينظر، املرجع نفسه، ص )2(
  .41 - 38 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )3(
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ية جتنب الفروض املعقدة واختيار الفـروض             وتشترط الدراسة العلمية الوافية يف جمال العلوم الطبيع       
)1(ةالبسيط

  مبثابة تساؤالت أولية تتيح للباحث التوغل يف صميم حبثه وتقدمي األجوبـة املقنعـة         اليت تعد 
بع الباحث كيفيتني يف سبيل الوصول مبقدماتـه املفترضـة إىل النتـائج             ويت. وحل اإلشكاليات القائمة  

ىل املعلوم ومن بنيتها   ة واالنتقال ا من حيز اهول إ      يل معطيات الدراس  املوضوعية، تتمثل األوىل يف حتل    
الظاهرة إىل بنيتها الداخلية احلقيقية، سواء أكان هذا التحليل ماديا يتوخى تفكيك املادة إىل عناصـرها                

حـث          الصغرى املكونة هلا للكشف عن خصائصها أم عقليا يستدعي حتليـل القـضايا الفكريـة بالب               
 وهو مكمل للتحليل، إذ إنه يـربهن        :أما الكيفية الثانية فهي التركيب     .عن مقوماا وعناصرها وعللها   

  وهـو يعـد     .باع خطوات علمية  تادة بناء الظاهرة وفق مكوناا با     على صحته وسالمته من خالل إع     

عقيدا، وتبعا لذلك تتجلى أيضا وسيلة لالنتقال باالفتراضات االبتدائية من حالتها البسيطة إىل حالة أشد ت
              تعريف الظاهرة بإعادة تركيـب عناصـرها وفـق نفـس النـسب والعالقـات                :نتيجتان للتركيب 

إىل إعطاء صـورة أو نتيجـة    رتيب تلك العناصر وفق طريقة تؤدي     أجزائها، واالبتكار واإلبداع بت    بني
على ما هي عليه، بل حماولة   وتركيبهاس مراجعة خطوات التحليلجديدة ألن هدف التركيب األمسى لي

   حىت ال تكـون زالت واهيـة     العقلي واالختبار التجرييبها الربهان، يؤيد)2(بات جديدة اكتشاف مركّ 

  .أو أخطاء يف التقدير

       املالحظـة   :      تربز اخلصائص السابقة بأن املعرفة العلمية معرفة منظمة تنتهج منهجا حمددا قوامـه            

 صـحة  ثبـت الستنباط األدلة اليت ت )3( االنتقال إىل التجربة مرة أخرىمث االستنتاج العقلي مث  بةمث التجر 
يـة املدروسـة    ويستلزم التنظيم أيضا احلرص على حتقيق الترابط بني القضايا العلم         . االفتراضات العقلية 

)4(حقهـا قصد بناء نسق حمكم ختدم فيـه كـل فكـرة مـا يل              إىل التنافر،  واستبعاد كل ما يؤدي   
 .          

    تباع ذلك املنهج التجرييب الصارم جيعل غاية البحث العلمـي هـي الوصـول إىل الـيقني                 لكن هل ا  

   .املطلق، وحتقيق نتائج حتمية ثابتة؟ وكيف تؤثر تلك الغاية سلبا على تقدم املعرفة العلمية؟

فتراضاته على أسس صحيحة بعيدة           وا خطوات املنهج العلمي حىت يقدم أفكاره      تباع      يلتزم العامل با  
 العشوائية والتفكري الساذج، فيجعل غايته هي إقناع الوسط العلمي وعامة الناس بسالمة دراسـته               عن

ي يسعى  مستندا على أسس موضوعية يف احلجاج ومتجنبا أهواءه ومصاحله الذاتية، حيث إن اليقني الذ             
حته بل يقينا موضوعيا قائما على براهني وأدلـة منطقيـة    بص  حدسه اخلاص  هيشعرإليه ليس يقينا ذاتيا     

تثبت صحة الدراسة ضمن إطارها اخلاص دون أن تسعى لتجعلها مطلقة صاحلة للتطبيق على امتـداد                

                                                
)1(

  .42، ص ينظر، حممد حممد قاسم، املدخل إىل مناهج البحث العلمي 
  .47 - 44ص ص ، املرجع نفسهينظر، ) 2(
)3(

  .28 ص ينظر، فؤاد زكريا، التفكري العلمي، 
   . 30 ينظر، املرجع نفسه، ص )4(
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على كـل زمـان    امسه احلقائق النهائية اليت تسري فالعلم ال يعترف بشيء      « ن وباختالف األمكنة  الزم
» لتطور املستمرومكان، بل يعمل حسابا للتغري وا

)1(
.  

ـ              وت اآلراء ـاواتصاف العلم خباصية التغري ال جيعله خاضعا الختالف الطبـائع الفرديـة أو لتف

 أداة  ... جتريد وحتليل وتركيب وبرهـان    بل يبقى املنهج العلمي بوسائله املتعددة من        ـراد،  ن األف ـبي
  عية وصـحيحة بارتكازهـا علـى أدوات        يف دراسته اليت يطمح إىل أن تكون نتائجها موضـو          العامل

ألن العلم معرفة مستمرة متواصلة، وال يعين وصول أحد األحبـاث         ؛  منهجية، دون أن ترتع حنو الثبات     
احلد النهائي الذي ال حقيقة بعده، بل إن كل نتيجة حيققها عـامل معـني                 إىل اليقني أنه قد بلغ     العلمية

     ثه منطلقا مما قدمه سابقوه مبتـدئا نـشاطه بالبحـث           وكل باحث يطرح حب    تكون منطلقا لعامل آخر،   

         اليت تفـتح آفاقـا جديـدة لفهـم          )2(عن أسباب الظواهر وتعليلها واملداومة على طرح التساؤالت       

 ألن األهم هو اسـتمرار      .من إشكاليات  د إجابات وافية ملا يطرحه بشأا     تلك الظواهر حىت وإن مل جي     
     وال تتوقـف  ما يتوصل إليه من حلول جزئية تدفع حنو املزيد مـن البحـث        العلمي من خالل   البحث

 وهذا ما جيعل التفكري .خطأه نقصه أو حىت    عند نشوة حصول انتصار مؤقت، قد تثبت مواصلة دراسته        
 فتارة تنتقل حنو األعلى ملغية النظريـات        :العلمي تفكريا تراكميا متتد فيه نظريات العلم امتدادا عموديا        

)3(ع ما سبقها وكشف أبعاد جديدة فيهابقة بإثبات خطئها، وتارة تواصل طريق تقدمها بتوسيالس
.  

      وتؤكد ميزة التراكم أن نتائج البحوث العلمية أكثر ما مييزها هو النسبية واالحتمال بدال من اليقني 
  املتبع ومقصد الوصـول    والثبات واحلتمية، وليس هناك تناقض بني القول بالنسبية وبني املنهج العلمي            

إىل نتائج موضوعية، ألن النسبية يف جمال التفكري العلمي ال تعين التفاوت يف مشاعر الناس وانفعـاالم          
وتـسعى  وأذواقهم الشخصية اليت ختتلف من شخص آلخر، وإمنا هي تتجاوز تلك االختالفات الفردية           

يف حدود إطارها اخلاص دون أن تتحول إىل حقيقـة  نع ا مجيع الناس ت ليق)4(إىل تعميم الظاهرة العلمية 
 هل الزمـت خاصـية النـسبية        :ويف هذا املقام ميكن طرح التساؤل اآليت      . ثابتة يف كل زمان ومكان    

  .البحوث العلمية يف مجيع العصور التارخيية؟

 وفق ما تتطلبه         تعد خاصية النسبية شاهداً على تقدم طرق التفكري العلمي وتطور مقوماته وتغريها             

مل تنبثق من العدم ومل تظهر جمتمعة دفعة واحدة يف العـصر              فاخلصائص السابقة الذكر   .ف العصر ظرو
 وقد تتبع   :ث، بل إن كل عصر قد متيز مبالحمه اخلاصة بشأن معايري بناء املعرفة العلمية وأسسها              ـاحلدي

حلضارات الشرقية القدمية اليت عدها أقدر فؤاد زكريا مراحل بناء هذه املعرفة وخصائصها، مبتدئا بعصر ا

                                                
  .39 ص  فؤاد زكريا، التفكري العلمي،)1(
  .32، 31، ص ص  ينظر، املرجع نفسه)2(
  .17 ينظر، املرجع نفسه، ص )3(
  .18، 17، ص ص املرجع نفسهينظر، ) 4(
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حليل العقلي النظـري     املوروثة اليت حازا، ومع ذلك فقد كان ينقصها الت          للمعارف احلضارات تطبيقا 
        ث، وهذا ما منع ظهـور العلـم        وورم  هو فلم تنشئ نظريات جديدة تتجاوز نطاق ما       لتلك املعارف 

      عن املبادئ العامة، ال عن التطبيقات اجلزئيـة، وهـو سـعي             أساسه حبث     يف ألن العلم هو   « عندهم

» إىل القاعدة النظرية، وليس اكتفاء بتحقيق أهداف عملية       
)1(

        وجتلى االهتمـام باجلانـب املفقـود        .

       علمية بفـضل ارتكـاز   ف املعرفة اليف احلضارات الشرقية عند اليونانيني القدامى الذين سامهوا يف تكش
هم األكرب تقدمي نظريات     إذ جعلوا مهّ   املدروسة؛  التحليل العقلي املنطقي للظواهر    على علمينشاطهم ال 

قناع بصحتها، ليتضح أن أهم ما أضافته هذه الرؤية ملفهـوم           إلعلمية مصحوبة حبجج وبراهني عقلية ل     
       العقلـي  العلم هو جتاوز االنطباعات الذاتية املؤقتة والسعي إىل تعميم الظـواهر بواسـطة التحليـل                

      مرتبطـا باجلانـب العقلـي        ونتج عن ذلك أنّ أكثر نتاجهم جـاء        .الذي يوحد نظرة الناس لألشياء    

 عد العلم الرياضي مرحلة     يقة بينهما، فقد   اللتني كانت الصلة وث    د؛ فربعوا يف الفلسفة والرياضيات    ار
)2(لذهن استعدادا للتعمق يف الفلسفةمن مراحل التفلسف وتدريبا ل

.  

لكن ما جىن على جهود اإلغريق املبذولة يف االرتقاء بالعلم هو فصل العلم النظري عن املمارسـة           
 وازدراؤهم التجربة واملالحظة    ،ه وأساس  العلم الكامل  التطبيقية، وتعصبهم يف اختاذ التأمل النظري مركز      

اكتفوا بتغيري عقل اإلنـسان ومل يـوفروا      احلسية، ومن مث إمهاهلم لكل العلوم املتصلة بالعامل الطبيعي، ف         
)3(مجهدا ألجل تغيري ذلك العالَ    

ملعـريف  ويظهر يف هذا املقام أن النقص الذي بلـي بـه النـشاط ا             . 
انب التطبيقـي   وا اجل يون، ولكنهم باملقابل انتقص   مل يلبث أن تداركه اليونان     للحضارات الشرقية القدمية  

 إمهال أحد اجلانبني يف إعاقة تقدم املعرفة العلمية وتطورها احلضارات، وقد تسبب الذي عد مفخرة تلك
لتنظري فيه عـن املمارسـة      بشكل سليم، وهذا ما يبعث على القول بأن البحث العلمي اجلاد ال غناء ل             

ـ      و .العملية         ضارة اليونانيـة يـدعو   االختالف يف اعتماد هذين املبدأين بني احلضارات الـشرقية واحل

  .مع وضعية الفصل بني التطبيق والتنظري عن كيفية تعامل الشعوب الالحقة إىل التساؤل

        ا البحـث   رة مببادئها اليت يتقدمه         كانت العلوم العقلية يف العصر اإلغريقي خاضعة للفلسفة ومسي   

ـ       )4(وامـه التأمـل والتحليـل واالسـتدالل       ور عقلـي خـالص ق     يف قوانني األشياء وفـق منظ
 .                  

 املعرفـة  ن العلم خمتلف عـن  مبجمل العلوم العقلية فإةوعلى الرغم من أن هذه اخلصائص جتمع الفلسف    
    ه ضمن التأمل وحسب بل يلزمه التطبيق الفعلي أيضا الذي ميتلـك نـصيبه              وال ينحصر جمال   الفلسفية

       هـذا التوافـق    ومل يتـضح    . هو اآلخر يف إقامة احلجة على صحة الفروض إضافة إىل احلجج العقلية           

                                                
)1(

  .97، ص فؤاد زكريا، التفكري العلمي 
 .105، 104ينظر، املرجع نفسه، ص ص ) 2(

 

  .113 - 110 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )3(
  .114، ص املرجع نفسهينظر، ) 4(
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 ظل مفهوم العلم على حاله ومل حيـدث        وبية اليت وليت العصر اإلغريقي؛ إذ       يف العصور الوسطى األور   

    ودليـل  .  واملعـارف علـوم  ألن الفلسفة كانت ال تزال النشاط اجلامع لشىت ال         ،أو جتديد فيه   أي تغيري 

وكافية لبناء معرفة   ت وافية   دالعلمي، وع  فكري الت  مركز ت قائمةً ك أن آراء أرسطو الفلسفية ما انفكّ      ذل
جمال فيها للنقد أو اقتراح اجلديد، وما زادها قدسية حتالفها مـع معتقـدات الكنيـسة         ال ائية كاملة 

)1(املسيحية
ـ               ة لـدوام وجودهـا     اليت وجدت يف بعث القدمي وترديده وقياس احلـديث عليـه خدم

      الكالمـي؛ فاسـتغين   على البالغة اللفظية واجلـدل يف االعتماد ما أدى إىل املبالغة   واستقرارها، وهذا 

االستدالالت الـشكلية    «: ـعن اإلجناز الفعلي املوجه حنو البحث يف نواحي العامل الطبيعي احملسوس ب           
» يف ظاهرها صبغة منطقيةواملغالطات اليت تتخذ 

)2(
مي طيلة العصور ونتيجة ذلك أن رحلة البحث العل. 

ت النقص الذي بلي به التراث العلمي       ئا جديدا إىل مفهوم العلم بل اقتف      مل تضف شي  ألوروبية  الوسطى ا 
  فضيقت جمال اشتغاهلا وحصرته ضمن العلوم العقلية القائمة على الربهان العقلي اخلالص اخللي             :اليوناين

    افذ أمـام العلـوم     ت املن  وقد دعمت الكنيسة هذا التوجه املعريف األحادي فسد        .من املالحظة احلسية  

   ت نزوع الناس حنو اجلانـب الـديين الغـييب          واليت تسوغ االجتهاد يف تغيري العامل الدنيوي املادي، وقَ        

  .الذي خيدمه التأمل العقلي خدمة بالغة

 قد عرفت مبسامهتها    املوازية لعصر االحنطاط األورويب         غري أن احلضارة العربية اإلسالمية يف الفترة        
مل يكتف العلماء املسلمون يف العصر العباسي بنقل علـوم   إذ ؛فعالة يف تقدم العلم ويف توسيع مفهومه   ال

ق ما يتالءم مع بيئتهم عوها وف النظرية، بل أعادوا النظر فيها وطوس واهلنود، وترديد آرائهماليونان والفر
 علميـة   عن الكتابات ال   ةات الفلسفي ولعل أهم ما ميز التوجه العريب اإلسالمي هو فصل الكتاب          .الثقافية

 العقل واملـادة     فجمعت بني النظرية والتطبيق، وبني     اليت حتللت من قيد التعصب للتأمل العقلي املطلق؛       
كما اهتموا بالعلوم الطبيعية كالطب والصيدلة بقدر اهتمامهم         . التأملية للتجريب  بإخضاع جل األفكار  

    ت، واستخدموا قوانني العقل حلل مـشكالت العـامل الـواقعي       بالعلوم العقلية كعلم الفلك والرياضيا    

... فيما يتعلق باملساحة األرضية وحساب املواقيت واملالحة      
 ومل يبالغوا يف تقديس اجلانب العقلـي        ،)3(

ار صحة الفروض العقلية باجلـدل  وبيون يف العصور الوسطى، ومل يلجأوا إىل اختب  ارد كما فعل األور   
 احلس، ألن هـدفهم     التجريب وبتسجيل آثارها يف ميدان     البالغية املنمقة، بل باعتماد      اللفظي والصور 

  .فهام باحلجج املنطقية املدعمة بالتجربةع الطبيعي وجتليته وتقريبه من األهو كشف الواق

                                                
 .116، ص فؤاد زكريا، التفكري العلميينظر، ) 1(

 

  .117 ص ،املرجع نفسه )2(
  .122 - 120 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )3(
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           ـ        وكان للعلماء املسلمني أثر بارز يف قيام النهضة األوروبية احلديثة اليت تقد ـ متها ترمج    ام ة مؤلف

    يف ارتقـاء أسـلوب الـتفكري        إرساء دعائم املنهج التجرييب الذي سـاهم         ، ويف )1(إىل اللغة الالتينية  

 إىل فصل العلم عن الفلـسفة  )Francis Bacon( فقد دعا الفيلسوف اإلجنليزي فرنسيس بيكن العلمي؛
ن أساس الـتفكري العلمـي       والكالم العقلي ارد، وصرح بأ      جعلته حبيس التأمل النظري البحت     اليت

الزما للتطبيق ونفى وجود علـم  ماحلديث هو مالحظة الظواهر وإخضاعها للتجربة، حيث جعل العلم   
)2(املعرفةظري حبت أو معرفة من أجل       ن

اد باجلانـب    تفادى مبالغة السابقني يف االعتـد      أن بيكن غري   .
  رينيـه   املقابل أكد الفيلسوف الفرنـسي     اد باجلانب التطبيقي، ويف   لنظري مببالغته من جهته يف االعتد     ا

رياضية يف النشاط العلمي، وأشاد بضرورة الصياغة الأمهية اجلانب العقلي  )René Descartes( ديكارت
، وهذه الصياغة كافية مبفردها لتحقيق نتائج دقيقة يؤيد صحتها الربهـان            ))3ريات الدراسات العلمية  

    اجة إىل املالحظة احلسية    إىل النتائج، دون احل   املنطقي من املقدمات    ج  العقلي الرياضي القائم على التدر
ار الظاهري، وهكذا يتضح أن ديكارت قد بالغ هو اآلخر من جهته يف االعتداد باجلانب العقلي        واالختب

الذي جمده من قبله اليونانيون، ومن بعدهم فالسفة العصور الوسطى زمنا طويال، والذي أثبت قصوره               
  سيفرضها استمرار تطبيق منـهج بـيكن    وقف مسرية التقدم العلمي، وهي نفس النتيجة اليت       وأثره يف ت  

  .القائم على التجريب املادي اخلالص

         ختلصت الفترة املوالية لعصر النهضة األوروبية من وزر التعصب الـذي ميـز الـتفكري العلمـي       

للربهان العقلي، أو لالختبار احلسي، وجعلت      سابقا، ونفضت عنها مساوئ النظرة األحادية املوالية إما         
املالحظة األمينة للواقع من جهة، والقدرة على صياغة قوانني          « عماد العلم احلديث اجلمع بني األمرين     

» هذا الواقع بطريقة رياضية من جهة أخرى      
)4(

وبفضل التوافق بني املنهجني حقق العلم ازدهارا كبريا        . 
معها بني اجلانـب العقلـي      ة اإلسالمية من رقي علمي جب      حققته احلضار  مشل خمتلف فروعه، مذكرا مبا    

واجلانب التطبيقي، رغم تأثرها باملوروث الفلسفي اليوناين، وهذا ما يثبت أن النجاح العلمي يتحقـق               
         أسـاس باالنفتاح على مناهج التفكري املتعددة اليت أمثرا جهود العلماء عرب خمتلـف العـصور علـى         

  .ل منهج مكمل لسابقه وليس مقصيا لهأن ك

                 وإذا كانت النظرة األحادية قد جنت على تقدم العلم يف العـصور الـسابقة فـإن مـا جـىن                   

  النابعة عن الثورة العلمية اليت خلفتها فيزياء نيـوتن         "احلقيقة املطلقة " عليه يف العصر احلديث هو مقولة     

)Newton Isaac(   ا        يف اجل  وقوانينهالذي يتحـدد    "اليقني"اذبية طوال القرن التاسع عشر، وأهم مقوما 

                                                
  .123 ص ،فؤاد زكريا، التفكري العلمي  ينظر،)1(
  .128 - 126 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )2(
   .129املرجع نفسه، ص   ينظر،)3(
  . املرجع نفسه، ص ن)4(
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ة برد ظواهرها إىل مسبباا، حىت ال يبقى شيء         هرة مبعلوهلا، وكشف غوامض الطبيع    بربط كل علة ظا   
 لتمس تلك احلقيقة أيضا باعتماد القياس وصياغة مواد البحث صياغة رياضية دقيقـة  وت. للعبث واجلهل 

 غاياا وت الفردية فيها سوى أا أداة أو وسيلة شاهدة تراقب الطبيعة وهي تواصل سريها حن       اال أثر للذّ  
)1(ونتائجها احلتمية 

ويف أوائل القرن العشرين حل االحتمال حمل اليقني وأصبحت املكتشفات السابقة           . 
      )Albert Einstein(ين االيت أنزلت مرتلة احلقائق املطلقة موضع شك وتساؤل بتـأثري فيزيـاء أينـشت   

اليت أحدثت ثورة علمية ثانية بدلت مفهوم التفكري العلمي؛ فلم يعد نشاطا هدفه الوصول إىل نتـائج                  
      املـستمرة    علمية تقريبية قابلـة للمالحظـة       غايته تقدمي نتائج    القوانني املطلقة، بل نشاطا    جتري جمرى 

 وإمنا جتعلها قوام جتدد العلـم       )2(ئا إىل الطبيعة   سلبيا ال يضيف شي    اليت ال تستبعد الذات بوصفها عنصرا     
   ل نزوعها حنو التقريب أن تعتمد املناهج العلميـة         ومل حي . بسعيها الدائم للتساؤل والشك فيما يعد ثابتا      

، مما جيعل )3(السابقة، وأن تستخدم أيضا القياس واألسلوب الرياضي، ولكنها تسلم دائما باحتمال اخلطأ
  .ة ونسبية يف الوقت ذاته دون أن تكون مطلقةنتائجها موضوعي

تبـاع  فاهيم اليت توصل إليها العلمـاء با       يتضح مما سبق أن العلم مجلة من املعارف والنظريات وامل       
      مناهج ومقاييس علمية حمددة، وقد أثبتت التغريات الكثرية اليت حلقت مفهومه علـى مـر العـصور                 

 حتقيق جناح علمي عظيم، فقيمة هذا النجاح تتجلى يف قابليته للبحث            بأنه نشاط مفتوح ال يتوقف عند     
املتجدد من خالل املداومة على طرح التساؤالت، ألن كل معرفة جديدة تعد مبثابة إجابة مؤقتة لألسئلة           

لم وتوجيـه العلمـاء حنـو اكتـشاف                   وقد أتاحت نظرية النسبية توسيع آفاق الع      . اليت سبق طرحها  
من مكتشفات، ومنحتهم القدرة على التنبؤ حبـوادث املـستقبل           يتوصل إليه من خالل ما حتقق     مل   ما

هكذا مل تعد نتائج العلم موسـومة        و. القريب واألدوات اليت سيتوصل إىل اختراعها بالبحث املتدرج       
ـ      بقداسة املعتقدات الدينية أو كما       ا صـارت  هلا، ومل يعد مصريها حمددا مبصري الفرد الذي أنتجها، وإمن

  .كل حصيلة علمية حلقة وصل بني خمتلف النتائج ضمن نسق املعرفة الشاملة اليت مييزها تواصل األجيال

     األدب، اخليـال   :رحلة التعرف على مفاهيم العناصر الثالث      مفهوم العلم آخر مرحلة يف       يعد       و

              اليات الكـربى املرتبطـة    ولعـل اإلشـك   .  وخصائصها وتطوراا عرب العـصور املختلفـة       ،العلمو

 تـثري   عالقة كل واحد منها باآلخر، و هـي       ذه املصطلحات ال تتعلق بكل مصطلح يف حد ذاته بل ب          
        ما أثر اخليال يف اإلبـداع األديب؟ ومـا دوره يف االبتكـار العلمـي؟               :العديد من التساؤالت، أمهها   

                                                
م، 1969هــ،  1389، دار الكتاب العريب للطباعة و النشر، القاهرة، مصر، )ط.د(عثمان نويه، حرية األدب يف عصر العلم،     ينظر،) 1(

  .138، 137ص ص 
  .139، ص هاملرجع نفس ينظر، )2(
)3(

، دار  02 يل وحممد سبيال، املعرفة العلميـة، ط      ا عبد السالم بنعبد الع    ، ضمن كتاب،  »يزات الطريقة العلمية    مم«  ،ينظر، برتراند رسل   
  .12م، ص 1996توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، 
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          متييـزا قاطعـا؟     مييزه عـن األدب والعلـوم اإلنـسانية       وهل خصائص العلم السابقة الذكر كافية لت      

   بني األدب والعلم؟ وكيف تتجلى صـورة التفاعـل          يق مسافة التباين النوعي   مدى ميكن تضي  أي  وإىل  

  ... بني الطرفني؟ وهل ميكن للثقافة اإلنسانية االستغناء بأحدمها عن اآلخر؟
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  :رابعاملبحث ال

  :الروابط      

  

  لكن هذا التعـبري    .  مشاعر املتلقّي  ةتعريف األدب أنه التعبري عن جتربة األديب قصد إثار        يف         ورد  

؛ حيث تلمح   خيلة مقصدها األول يف التبليغ    لغة بسيطة كانت وإنما بلغة تكون الصور املت       ال يصاغُ بأية    
    الذي يسعى األديب إىل بنائه بلغـة راقيـة          التي يزخر ا النص،      ملتعددةهذه الصور إىل املعاين األدبية ا     

 احملتوى وال يعرضه ال يصل فيها القارئ إىل احملتوى إال بعد أن يتشبع بروح التركيب الذي يوحي بذلك       
      مـا كـان بـأس      إذ لو كانت غاية قارئ األدب هي تلقّف املعىن احلقيقي املباشر لَ           ؛  بأسلوب مباشر 

ورغم ما قيل سابقا، ضـمن  . صه بأسلوب تقريري خال من التصويراألديب أن يعرض مجيع نصوعلى  
ن اخليـال عنـصر     ره على عناصر أدبية أخرى، فـإ      مفهوم األدب، بأن من األدب ما ليس ختييليا لتوفّ        

نظـم الكلمـات    أيضا أدبيته إىل جانب العاطفة، األفكار،    ضروري من عناصر األدب، وهو ما يعطيه      
»  يكون من املستحيل يف أغلب األحيان أن تستثار العاطفة         « ولوال اخليال    .باراتوالع

، أو تنـبجس    )1(
  .من قيد التقرير فينفتح على الترميز واإلحياءالغموض، أو يسلم األسلوب األفكار من ظالم 

  

  : األدب و اخليالروابط -أ 

  

           عـرض االنفعـال دون صـورة مل يظهـر            إذ لو  لتأثري الذي يتوخاه األدب؛   اخليال هو سبيل ا          

ـ  ولتوحدت فيه كلّ نفوس البـشر، وال  ولبقي حبيس النفس،   ،ذلك االنفعال  ى عنـه االخـتالف   نتفَ
 روفوتود و فاخلطاب التخييلي، حسب دوكرو؛ ان نصا أدبيا عن نص غري أديب  ن مييز االلّذ واخلصوصية

)Ducrot/Tzvetan Todorov  Oswald(الـيت ألنّ اجلمـل  مسألة اإلحالة بطريقة خمتلفةفيه لّى ، تتج  

يتكون منها ال حتيل إىل مرجع حقيقي بل إىل مرجع متخيل، ويعد األدب اجلزء األمثل للدراسة يف هذا                  
إىل مرجعيـات خمتلفـة    اليت صقلتها جتربة األديب تتحول    ، مما يعين أنّ املرجعيات اخلارجية       )2(اخلطاب

        االعتيـادي، ألنـه يهـدف     ارها  يال الذي حيول االنفعال واألفكار واللغة عن مس       خاضعة لعنصر اخل  

يف حماولة الكتساح احلصار     ح للذّات التطلّع إىل آفاق جديدة     يبدع منطًا جديدا من احلياة ويتي      « إىل أن 
»اليومي للصور واألشياء اليت فقدت معناها لكثرة تداوهلا         

)3(
ـ   وهي رؤي .  شد اإلبـداع   ة رومانسية تن

                                                
 .44، ص 01م، ج 1967هـ، 1387، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 04أمحد أمني، النقد األديب، ط ) 1(

(2)
 Voyant, Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des 

sciences du langage, éditions du seuil, 1972, P 333. 
  .14رفة العلمية، ص بن ميس، اخليال ودوره يف تقدم املع، ضمن كتاب، عبد السالم  »اخليال واإلبداع«  عبد الرمحن التليلي، )3(
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غة معطيات الواقـع    يف الصور الذّاتية املتفردة اليت يبتكرها اخليال اخلالّق من خالل إعادة صيا           احلقيقي  
يف هيئة مركبة مبتكرة ختتلف عن هيئتها املألوفة اليت يعرفها عامة الناس، وترى الوجود              وتقدمي جزئياته   

تطلّـع إىل عـامل    يظهر فيه كلّ شيء مبظهر كلّي ي   حيث :احلقيقي يف العامل املتخيل الذي يبدعه األدب      
ل يتتبـع   ى برصد هذا العامل لكان جمـرد سـج         إىل العامل املادي الناقص، ألنه لو اكتف       املثال وال يترتل  

  . ال أدبية كثرية قائمة على اخلياللزالت أعمو احلوادث والوقائع فيه، 

    مجـود األلفـة    يكـسر   دب يف زي خمتلـف      احلياة لـأل  هو ما مينح    ومن مثّ يتضح أنّ اخليال      

عن واقع، ولكنه مجوح وطموح يتجاوز فيه األديـب عـامل        ليس صدقًا، وال تعبريا      «فهو   ؛واالعتياد
»أفـضل    وقد تكون أكمـل و    . عوامل من صنع خميلته أرحب وأوسع     احلقيقة والواقع ويصل إىل     

)1(
. 

   ؛ فرأى الشعر أمسـى مقامـا       بني الشعر والتاريخ   ق قدميا فرواستنادا إىل معيار الكمال كان أرسطو قد        

   أي إنه يـضيف     ؛إما باالحتمال أو بالضرورة     صورا كلية ألحداث ممكنة الوقوع     من الثاين ألنه يروي   

       م نقصه وي    على ما هو واقع بالفعل صفات أو مرويسمو به إىل مراتب املثال والكمال     ات مبتكرة فيتم .

)2(وال يضيف إليها شـيئا يتجاوزهـا        األحداث اجلزئية الواقعة بالفعل    التاريخ عند رواية  بينما يتوقّف   
 .

  .فرؤية أرسطو توسع من شأن اخليال وال حتده كما هو شأن التاريخ

ي ر بناء األدب وليس هو األدب كلّه؛ إذ إنّ األدب ملزم بأن يلق            عنصر من عناص  لكن اخليال    و       
راء، وإالّ حتول إىل كتلة غامضة من الـصور          قناة التواصل بينه وبني الق     ه حتى ييسر   من الواقع علي   ظالً

اقع أيضا، بل هو    ا للو دب ليس خياالً وال انعكاسا كُلي     لذلك فاأل  و. ملتخيلة اليت تنسجها ذات األديب    ا
 طرفني حبيث تتساوى    بني ولكن هذا املزيج ليس مماثال ملعادلة رياضية جتمع مجعا آليا         . مزيج من األمرين  

     قيمتهما يف بلوغ نتيجة معينة، بل إنّ األدب الذي هو نتيجة اجلمع بني اخليـال والواقـع ال يتجلّـى                    

» إنه يبتلعهـا     :احلياة، بل إنه أيضا ال يهرب أو ينسحب من احلياة          األدب ال يعكس   «: ذه الرتابة 
)3(

: 

وقـد قـدم    . متباعدينيظهر فيه الطرفان منفصلني، أو      أي يعيد صياغة املوضوعني وفق تقليد أديب ال         
 الذي قدمه نورثروب     من خالله داللة مصطلح االبتالع     ل معادلة هذا التقليد األديب، تتوضح     صالح فض 

فيه اخليال اجلامح والواقـع    ينصهرة هي العامل اجلديد لألدب، إذ تصبح اللغ؛)Northrop Frye( فراي
عن معطيات الواقع وجزئياته فهي منطلقه حنو االبتكار والتجديد وباملقابـل             فاخليال ال ينفصل   ،الرتيب

  أجـزاء تتحول هذه املعطيات إىل معطيات جديدة ختتلف عن تلك التي يقدمها الواقع ألنها مكونة من             

                                                
 .15م، ص 1975، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، )ط.د( طه ندا، األدب املقارن، )1(
، ترمجه عن اليونانيـة وشـرحه   )مع الترمجة العربية القدمية و شروح الفارايب و ابن سينا و ابن رشد          ( ينظر، أرسطو طاليس، فن الشعر     )2(

  .27، 26لرمحن بدوي، ص ص عبد ا: وحقق نصوصه
)3(

م،   1995، منشورات وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية الـسورية، دمـشق،          )ط.د(حنا عبود،   : نورثروب فراي، اخليال األديب، تر     
 .49 ص
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  اخلاصة، مما جيعل كلّ نـص أديب خمتلفـا عـن نـص آخـر                     لغوية يشكلها كلّ أديب حسب رؤيته     

نا نفس العواطف واألفكار    ى  حت1(غـوي لاالختالف مرهون بطريقـة التوظيـف ال      ألنّ  . وإن تضم(
 .     

. ا مقيـدا  عبر عنه تعبريا حرفي   ال ي   لبنات بنائه من الواقع ولكنه     ذوذا تغدو اللغة ذات طابع ختييلي يتخ      

 جلى كيف يت  :وبعد؟  لتخييليتكتسب اللغة هذا الطابع ا     كيف   : املقام هو  ا السؤال املطروح يف هذ    ولعلّ

  .؟اخليال يف األدب

ر حـدود   ـ يتقاسم اخليال حدود الشكل األديب مع األسلوب، مثلما تتقاسم العاطفة مع الفك                   
)2(املضمون

 يتجـسد نـشاطه     ا وتعد الصورة األدبية أداة جتلّي اخليال يف الشكل اللغوي، ومن خالهل           .
)3(يالفعل

         الـيت تعيـد تركيـب مكونـات احلـس          (عىن من صورته الذهنية     الذي ينحصر يف نقل امل     

     ية توضـح    إىل صـورة حـس     )وكذا االنفعاالت ضمن عالقات جديدة تقرب املتباعد وتوحد املتنافر        

 وهذا ما يعين أنّ الصورة املتخيلة هي وسيلة اخليال لالرتباط مبحتوى العمل             :هانيالغائبة وتب تلك املعاين   
 الذي يتجلّى للقراء كما تتجلى الصورة املرسومة أو صورة شكل منحوت بفضل ذلك التقـدمي                األديب

   طريقة الـيت تتجلّـى     ل إظهار تفاصيل الصورة املتخيلة يف الذّهن بنفس ا         للفظ احلسي للمعىن الذي يتيح   

ـ                        ع الـنمط   ا تفاصيل صورة تشاهد أو تبصر باألعني وهذا ما أدى إىل توافـق الـصورة الفنيـة م

)4(البصري، حىت كان أفضل الوصف األديب املتخيل ما قلب الكلمات املـسموعة واملكتوبـة بـصرا      
:    

ول إدراكها وفهمها وكأا صور شاخصة      اقي فيح  خميلة املتل  ألنها تثري ببنائها وبعالئقها صورا ذهنية يف      
تخيل األديب والرسـم   ى التقريب بني امل   وقد جتلّ .  بوجودها احلسي الذي يدركه البصر     متجسدة حاضرة 

   شـبهه  مـن قبلـه      )Horace(راس  حظ قرب بني الشعر والتصوير، و هـو       القدم، فاجلا  والنحت منذ 

     عالقـة تـرابط    اإلغريقي بـني الطـرفني  )Constantine Simonides( سيمونيدسل بالرسم، وجد

)5(طقة؛ فقد جعل الرسم شعرا صامتا والشعر صورة نا    تبادلية
وال تقف عالقة األدب بالفنون اجلميلـة  . 

ستفيد اإليقاع والنغم من املوسيقى والغناء، وتوازن املقاطع        ييف نطاق فني الرسم والنحت فقط، بل إنه         
ك مع األدب يف ارتكازها   اجلميلة تشتر ، فجلّ الفنون    )6(من الرقص، وعنصر احلوار من التمثيل املسرحي      

فن منها وسـيلة     فبينما يستخدم كلّ     ؛نها ختتلف عنه من ناحية وسائل احملاكاة      احملاكاة، ولك  على مبدأ 
 تلك الوسائل   ) املأساة وامللهاة وامللحمة   :الشعر املوضوعي (تعداها إىل غريها يستخدم األدب      ال ي  حمددة

                                                
 أ  م، ص1996ر، ، الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمان، مص     01  ينظر، صالح فضل، أشكال التخيل من فتات األدب والنقد، ط          )1(
 ).املقدمة(
  .110، 74، ص ص  أصوله و اجتاهاته-األديب احلديث  ينظر، أمحد كمال زكي، النقد )2(
  .14ي والبالغي عند العرب، ص د ينظر، جابر عصفور، الصورة الفنية يف التراث النق)3(
  .10، ص املرجع نفسه ينظر، )4(
  .16، ص حسان عباس، فن الشعر ينظر، إ)5(
  .09، ص ي، حول األدب العريبينظر، كمال اليازج) 6(
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)1(جمتمعة
سع تلك الفنون تب تقدمي إشارات وتفصيالت دقيقة ال ياكما أنه يتعداها باللّغة اليت تتيح للك   . 

  .تقدميها

    ومهما يكن من أمر، ميكن القول بأنّ اإلبداع األديب يقع فيما تقدمه الصور املتخيلـة وتـوحي                        

األديب، وحتصر الواقع ضمن حدود النص األديب الـذي يكمـل           به من دالالت، فهي تعبر عن جتربة        
كما أنّ الصورة حتفّز املتلقي علـى كـشف   . الزائفةه ناقصا على عالّته يقدمويتمم الواقع الطبيعي فال  

          من خالل ما تطرحه هيئتها اللغوية احملـسوسة الـيت تتـشابه مـع هيئـة الـصور                   هاوتتبعدالالا  

املشاهدة، وإن اختلفت عنها يف تفاصيل التشكيل، ألنّ األديب يرتع إىل تقدمي صور جديدة ذات عالئق  
  :وتتجلّى هيئة الصورة الفنية يف جانبني. ظاهرة وتفاصيلهاعالئق األشياء الختتلف عن 

 ومكونات العمل الفـين حبيـث   ياتئ وهي ختضع خليال كلّي تأليفي جيمع كلّ جز      :صورة كلّية        
       يف صورة كلية موحدة ال ينفصل فيها جزء عن آخر يف حتقيق هذه اهليئة املتكاملة ملوضوع النص                  تظهر

واملسرحية تشمل الشخصيات   واية  ؛ فهي يف الر   الصورة الكلية العمل الفين كلّه    ري آخر تعد    األديب، وبتعب 
    إىل غري ذلك مـن العناصـر        ... وحركة األحداث واحلبكة السردية ومواقف الصراع        وأفعاهلا وأقواهلا 

ل للعمل الروائي أو املسرحي الذي يغدو مبلمن جمموعها اهليكل العام املاليت يكوحه التخييلي أمنوذجا تخي
)2( احلياة احلقيقية اليت حيياها جلّ الناس نسانيا عاما تواجهه خمتلف صور    فريدا وإ 

   أما الـصورة الكلّيـة   . 

ا يف حدود   تكثّف عناصرمه  املسرحية، حبيث    أوواية   الر الشعرية فهي أكثر تركيزا من صور     يف القصيدة   
ر أكثر من الفنون النثريـة  ى عليها الوصف والتصوي ، فيطغ عن األحداث مطلقا   ضيقة جدا، وقد تستغين   

والصورة الوصفية تستبدل يف الشعر بأحداث وشخصيات وأماكن السرد، فهي صورة مركّزة            . مجيعها
   قد تتجسد الـصورة الـشعرية    و. لتي تتكون من جمموع تلك العناصريف مقابل الصورة النثرية الكلية ا 

    الطبيعة يثري مشاعر األديب فينـدفع خبيالـه إىل تـشكيل اهليكـل العـام               يف تصوير منظر من مناظر      

)3(لقصيدته، والقائم على صورة ذلك املنظر الكلّي
  .ينضوي حتته جمموع الصور اجلزئيةالذي  

 الكلية هي املوضوع أو املعىن الرئيسي اخلاص الـذي حيـصله            ةإذا كانت الصور  : صورة جزئية        
 ةمكونات ذلك البناء، أو هي الصور   اجلزئية هي    ةزئيات البناء اللغوي، فإنّ الصور    جالقارئ من جمموع    

 فهي رهينة مبا تظهر عليه الصور       ؛اسدة للفعل اإلبداعي عند األديب، أي هيئة اإلبداع بعد التعبري عنه          
ه علم املعاين فيشمل الذهنية بعد التعبري عنها من مظاهر التحسني والتزيني، ومن هذه املظاهر ما يستقلّ ب   

يه من تقدمي وتأخري وما يستخدم فيه من أساليب كالقصر واإلجياز من أجل خمالفة      لالتركيب وما يطرأ ع   

                                                
ه عن اليونانيـة وشـرحه   ، ترمج)مع الترمجة العربية القدمية و شروح الفارايب و ابن سينا و ابن رشد          ( ينظر، أرسطو طاليس، فن الشعر     )1(

  .07 - 03عبد الرمحن بدوي، ص ص : وحقق نصوصه
    .168، ص )ت.د( دار املعارف مبصر، القاهرة، ،04  ينظر، شوقي ضيف، يف النقد األديب، ط)2(
  .169 ينظر، املرجع نفسه، ص )3(
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وإنما صميم  البسيط، غري أن مظاهر حتسني التركيب ال تستهدف الصورة الفنية،            منط الكالم االعتيادي  
هذه الصور بواسطة  و. ل واستعارة وتشبيه وكنايةاز مرسالصورة الفنية ما يشتمل عليه علم البيان من جم

يستطيع األديب نقل الداللة الظاهرة لأللفاظ إىل داللة خفية تقترب من مقصده احلقيقـي، وتتوافـق                
     أو لعالقـات متعـددة      واالسـتعارة الداللتان إما لعالقة مشاة بني طرفني مثلما حيدث يف التـشبيه            

)1(، كما يف الكناية وأضرب ااز املرسل      تتعدى املشاة األوجه،  
ويضاف إىل الصور البيانية الـسابقة      . 

بل على شيء آخر يوحي به ذلك املعىن          الثاين وال يدلّ على ظاهر اللفظ      الرمز الذي يستهدف املدلول   
شياء ورة أليف عالقة حدسية قوامها إشارات منظيوحد بني العاملني اخلارجي والداخلي   «احملسوس، فهو   

»غري منظورة   
    بكيفيـة  عنـها املعـىن املـراد         يتبني  ال  أي إنه يغلّف العامل الداخلي بإشارات مادية       )2(

       .  الرمزيـة احملـسوسة   تبعثها الـصور  وإمنا يستشفه القارئ من خالل اإلحياءات والظالل اليت        ،مباشرة

 وهـذان   ،يدا قوامها الوهم واألسـاطري     الفنية صور أخرى أكثر تعق     ةمثّ تتواىل يف توسيع نطاق الصور     
 الفنية السابقة ارتباطا بالالّمعقول، وخصوصا الوهم ألنه خيال شبيه بتصورات      املظهران مها أكثر الصور   

  اخليال االبتكـاري   نقيضعه، وهو   ق فال تلتفت إىل نور عقالين قد يش       اانني اليت حتطّم كلّ قيود املنط     

      ين بني الصفات والعناصر املتعارضة، ويكثر اعتمـاد الـصورة الومهيـة    الذي يتطلّب إجياد توازن عقال   

)3( األديب األخرى  صص الشعيب أكثر من أصناف اإلبداع     يف اخلرافة والق  
أما األسطورة فتعـد جممعـا      . 

ورة نية والرموز واخلرافة لتـشكّل الـص      للصور اجلزئية السابقة، حيث تتضافر فيها ضروب الصور البيا        
)4(ي خلف تفكري الناس يف شؤون احلياة والكون املادية لالّوعي اجلماعي املتوارةالظاهر

.   

نها جتتمع لتوحد بني عاملني، عامل الظـاهر        صور اجلزئية يف بعض الصفات فإ      ورغم تباين هذه ال         
األديب مبا ميتلـك  دى له وعامل النفس اإلنسانية الذي ال يتأتى ألي إنسان عادي التعبري عنه، وإنما يتص  

يش به نفسه من عواطف متآلفة ومتعارضة، وهذا ما جيعله يرى           وسائل لغوية وخربة باحلياة ومبا جت     من  
      ؛ فهـو ال يريـد أن يـشري          عن التعبري عن إرادته الداخلية     الفعليةعامل احلس ناقصا تعوزه املوجودات      

       بـساطة وشـفافية وكـشفا    التراكيب اللغويـة   استخدام أكثر إىل الظاهر املعروف ولو أراده ألمكنه     

      ال يرى الشيء رؤيتنا له، وإنما يرى روحه، وكأن كلّ شـيء حتـت بـصره              «: عن املوجود، ولكنه  

     له وجود آخر غري الوجود الظاهر الذي نراه، أو كأنّ فيه حلنا من احلياة ال نـسمعه، وإنمـا يـسمعه      

   أحلان الوجود وأسراره وقواه الكامنة فيه ما ال نعرف، أو قـل يتلقَّـى   رف من إنه يع . بأذنه املرهفة هو  

                                                
)1(

 . 323، 322، 10ينظر، جابر عصفور، الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي عند العرب، ص ص  
  .119 أصوله واجتاهاته، ص -  أمحد كمال زكي، النقد األديب احلديث)2(
  .129، 127، 120ص ص  ينظر، املرجع نفسه، )3(
  .129، 128، ص ص املرجع نفسهينظر، ) 4(
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»من دخائله وحقائقه ما ال نتلقّاه       
)1(

 ا ديب يريد أن يكشف سرا فريـد      كأنه جبنوحه حنو اإلبداع األ     و. 

 .اشراملبة، أو يفتح بصائر الناس على موجودات ممكنة يف الكون ال تدرك باإلحساس              من أسراره اخلاص  

األديـب    يلجـأ   اخلاص، يبالعامل األدلكشف عن لي ارد التراكيب اللّغوية مبعناها املنفع   ر  تفتقوحيث  
 األشكال )أمام احلواس(دة تعكس ظاهريا   فها صور فنية متعد   إىل تركيب األلفاظ يف عالقات جديدة تغلّ      

 العميقة إىل العامة وحـثّ      ب تصوراته ومتثل تلك الصور السبيل الوحيد لألديب لتقري      . ملتخيلةالذهنية ا 
 الفنية، فيعيد من مثّ تأمل اصة الكامنة خلف تعقيدات الصور  الالت اخل املتلقي على الغوص يف أعماق الد     

       الذي غمر هـذه احليـاة باملعـاين املعروفـة           االعتيادياحلياة بطرائق جديدة ختتلف عن منط اإلدراك        

   تأمل دعوة للوجود، إذ إنّ عامل األدب هو عامل الوجود البديل الذي يرى مل يعد يرى فيها إنسان م     حتى  

إبـداع أشـكال    إىل   األديـب    تدفعفيه ذلك اإلنسان منبع احلياة بفضل صور اخليال الالّمتناهية التي           
   .لالّموجود بواسطة الصور الفنية التي تساهم يف جتدد تراكيب اللّغة ودالالا

القول بأن التشبيه يـشيع   إذ يكثر ؛ بعض الصور الفنية بني الشعر والنثر  استعمالصل   وقد جيري ف        
وروده يف النثر الفني والشعر التصويري ألنه األنسب لشرح األفكار وتفصيل املعاين وإطالة تأملها بروية           

صور الواقع ات بنيوهدوء فتصل املتلقي وقد أوضحها الكاتب من مجيع جوانبها بعقد مقارنات ومشا 
  الشعر الغنائي باالستعارات ألنها األنسب الستيعاب العواطـف القويـة          بينما يفيض   . وصور اخليـال 

ا ي تشتد التإال بتركيزهـا يف حـدود الـصورة     مقارنة مع النثر، وهي ال تعقد صلتها بـاملتلقّي         حد 
)2(يقةضـمن حـدودها الـض      ألطـراف التـشبيه      اليت تكثّف وتوجز املعاين التفصيلية     ستعاريةاال

 .          

 ةيف النثر بوصفه فنا ال يشتمل إالّ على الـصور           شكلي فقط وهو ال يدعو إىل النظر       ولعلّ هذا الفصل  
شـياء  داث وحتليل الوقائع ووصـف األ  طلقا عن الصور فيعوضها بسرد األح     التشبيهية أو أنه يستغين م    

          إىل متثيـل الواقـع البـسيط     النثـر الفـن األقـرب      ن يكو ويصدقه، حتى  ا يدركه العقل  وصفًا مادي 

ستعارية اليت جتعله الفـن  بوفرة، وأكثرها اال يستخدم الصور الفنية   الذياملرئي، يف مقابل الشعر الغنائي      
اد فروق شكلية   فهذا الفصل ال يتعدى إجي    ،  )3(األقرب إىل متثيل املعرفة الروحية واألكثر إحياًء بالغموض       

ي دابقة وتتداخل الصور لتؤي الفروق الس كلّ عمل أديب، مهما كان نوعه، متّح      ؛ إذ يف    عر والنثر بني الش 
        الوصـول   بتواجدها؛ حبيث يطيل الكـالم التقريـري سـبيل   ال يظهر إالّ وظيفة ما ولتبلّغ معىن معينا   

ياها مما يصعب على املتلقـي      إليه ويغرق اللغة بسرد التفاصيل واجلزئيات اليت متيع املعىن فيختفي بني ثنا           
الصور الفنية اليت ترسم حدودا معينة ملقاصد املؤلف وتـدعو املتلقـي إىل تتبـع               قُّفَها، على عكس    تل

مه التصوير من صور وأشكال وعالئق، وهذا ما يعين أنّ الـصورة            الالت الباطنية من خالل ما يقد     الد

                                                
)1(

  .170شوقي ضيف، يف النقد األديب، ص  
.171، ص املرجع نفسهينظر، ) 2(

  

  .266، 265ينظر، مصطفى ناصف، الصورة األدبية، ص ص ) 3(
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     دون حاجـة   جه النظر إليـه   واسع يف اللفظ القليل، وتو    فكر ال  املعىن الكثري واالنفعال الشديد وال     تركز

  .إىل اإلطناب أو اإلغراق واالستطراد والشرح

          بـد  امنـة وراء الظـواهر فال     وإذا ما كانت الصور الفنية أداة األديب إلظهار الـدالالت الك                 

  أن ال ت   خذ زينة جامدة يوشا األسلوب، فتكون مبتدأ اإلبداع     ت ما جيـب أن ال تكـون     وغايته،   ىوإن
     . منبثقة مـن روح األديـب و انفعاالتـه        الغاية هي تلك الصور يف ذاا بل ما حتمله من معان متثلها             

   أديب متمكّن أن يبدع خبياله اخلـالّق صـورا         أن تستوي مع الصور القدمية، فالبد لكل       كما ال ميكن  

ميها يف هيئتـها اللغويـة    وتقدما أجاد األديب قدميا خلق صورهثلة خاصة به م لغغري مألوفة ويشكّلها ب   
                مبلغ الـوهم فـيحطم كـلّ تـرابط منطقـي            هام األديب أيضا أن ال يبلغ بصوره      م من و. املبتكرة

)1(بني األشياء
  .على فهمها وتقبلها تقدم مفاتيح واقعية تعني القارئ للصورة أن بدفال. 

    خفيـة تعجـز     ا سبق أنّ الصورة الفنية جتسيد شكلي خليال األديب، وهي تبلّغ معاين           مم        يتجلّى  

 وعيه، لذلك كـان حـضورها      زء من مشاعره ومهومه وأحالمه وال     عن تبليغها اللّغة العادية، ألنها ج     

  تتمخض و. الول أو حماكاة عامل الرؤى واملث     الزما، وغياا انتقاصا لقدرة األدب على التعبري عن اه        

، وال تنفرد لتكون زينة بـاهرة       ص والقارئ نها ختدم األديب والن    إذ إ  ؛عن الصورة الفنية ثالثة وظائف    
كل ال ينفصل فالش. ونقها عن إبصار دالالت ذلك الشكلى بر ا الشكل فينخدع البصر أو يعم      لىيتح

إدراك ذلك املعىن، لذلك فهي تؤدي      عن معىن ما، والصورة الفنية، بوصفها عماد الشكل األديب، سبيل           
 وهي تقوم تجاه األديـب مبثابـة معـادل          ؛تلك الوظائف الثالث حتى تتخطّى حدود الشكل املغلق       

نها وحضورها يف النص يبعث فيه احليوية بتضم. قل أفكاره وخربته باحلياةموضوعي يعكس انفعاالته وين 
عـد  اليت خبا وهجها بكثرة االسـتعمال وب  لقدميةكيب الصور اتتجاوز ترلعالقات جديدة بني األلفاظ  

 يف النص األديب مبهمة تكثيف املعاين الواسعة وتركيزها يف أقل عـدد           كما تنهض الصورة الفنية      .الزمن

قات من اللفظ، ولكن من اللفظ املوحي واألشد وهجا يف اللغة، واألكثر تبليغا للمعىن بوضعه ضمن عال
تتحدد وظيفة الصورة الفنية بوصـفها بـؤرة لتـضافر    فأما تجاه القارئ . ظترابطية مع غريه من األلفا 

     حبيث يغدو هنالك جمال إحيائي يلمح من خالله املعىن فيدفع املتلقـي إىل تـصديق             املعقول والالمعقول 

 واإلقناع املعىن مما جيعل الصورة أداة لشرح  ،حتى وإن مل يصدقها منطق العقل     إحياءات  له من    ما يتراءى 
بني املبدع   ذلك اال النقطع جسر التواصل  ولوال.  مسار التحليل والربهان العقليني    به دون اللجوء إىل   

 وبفضل ترابط أجزاء    ،مثّ فالصورة الفنية هي أساس توحيد هذه األطراف الثالث        ومن  .  املتلقّي والنص و 
 يتجلّـى   ، مشكّلة صورة كلّية متماسـكة     ،واحدة مثّ ترابطها مع بقية الصور يف النص األديب        الصورة ال 

                                                
  .173 ينظر، شوقي ضيف، يف النقد األديب، ص )1(
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الفائقة يف تشكيل صور أدبية جديـدة       منبئا عن سعة خياله وقدرته      ،  لإلبداعاهلدف الذي دفع األديب     
  . عامل املثال أيضاو حدسه منمما هو موجود يف الواقع ومما يتراءى ببصريته  انطالقًا

  

  : و العلم األدبروابط - ب       

  

اخليال عالقة ضرورية، وهي تتجلّى يف اجلانب الشكلي من حيث          با سبق أن عالقة األدب      ممني  تب       
         ية فيه، ولوالها لكان األدب شيئا آخر مهـ       استخدام الصور الفن ذ ما التهبت فيه االنفعاالت، إذ ال منف

. عامل املاديتفرد واملختلف عن ال  تكسب األدب عامله اخلاص امل     ر اليت لظهورها إالّ من خالل تلك الصو     

قة األدب بالعلم   إذا كانت عالقة األدب باخليال تفرضها الضرورة األدبية ويسمها الوضوح، فإنّ عال            و
                   :النكران يف كـثري مـن األحيـان، نظـرا لتعـدد أوجـه االخـتالف بينـهما                  و مييزها الغموض 

 ؟ رب اخليال مـن األدب لطرفني كما قُ ريب ا كيف ميكن تق   ؟ و ، أوجه االختالف بينهما    بدايةً ،فما هي 

  .؟ ذلك على أدبيته سلبا أم إجياباوهل يؤثّر ؟ل ميكن قيام مضمون علمي يف األدبأو ه

يعـة العلـم     فمن ناحية تعد طب    ؛ويكمن أول االختالفات يف طبيعة األدب والعلم يف حد ذاما                
تالفات املتعلّقة بتطبيـق  جه وغاياته، رغم بعض االخ  ه، إضافة إىل وضوح مناه    واضحة لدى املشتغلني ب   

     فمفهومـه مـتغري    بني احلقول العلمية املتعددة، بينما ال يثبت األدب على مفهوم يقيين حمدد،              املناهج

ة يف حتديده، ومع ذلك     آلخر، ويف الزمن احلاضر أيضا، وهو يشهد باستمرار بروز آراء حامس           من زمن 
)1( كلّ مرة  يف فيها يعاد النظر 

أما مناهج الدراسة األدبية فال حيفّها القليل من االختالف بـني منـهج             . 
؛ ومفاهيمها الشائعة مفاهيم ضمنية غالبا ومتغيرة       عدم الدقة وسرعة التبدل    «وآخر، بل هي تتسم بـ      

»وغامضة 
)2(

.  

     حث عن احلقيقة املتجسدة  فهدف العلوم هو الب؛ بني األدب والعلم أيضا من ناحية اهلدف       و يفرق

يف الواقع املباشر، بينما تنحصر وظيفة األدب، مثله مثل الفنون اجلميلة، يف البحث عن اجلمال يف العامل                 
)3(اخلارجي والعامل النفسي على السواء    

و حيده مما ميكـن أن يبلّغـه        وكأنّ هذا املوقف يفرد األدب      . 
      ، وال يهمه مـن العـامل اخلـارجي إالّ مظهـره           ايته يف ذاته  ومنافع مادية، فهو غ   من حقائق   اجلمال  

    اجلميل، ورغم قصور هذا املوقف حبصره األدب يف نطاق اجلميل الذي يتسامى عن الغايـات النفعيـة      

                                                
)1(

: ، عـامل املعرفـة  )ط.د(لطيف زيتوين،   :  آفاق جديدة يف نظرية األدب، تر      -  مورايس، قضايا أدبية عامة    إميانويل فريس وبرنار  ينظر،   

م، ص ص   2004هـ، فربايـر    1424سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ذو احلجة              
63 ،64.  

  .63 ينظر، املرجع نفسه، ص )2(
  .29م، ص 1983، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 03 د اهللا شريط، تاريخ الثقافة واألدب يف املشرق واملغرب، طينظر، عب) 3(
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 من املعرفـة يتقلّـد       ضربا ،عن احلقيقة والعلم، فيجعل العلم، ببحثه      يف التفريق بني األدب   نه يساهم   فإ
 م برغم ما أويت من فكر واسع وعلم باحلقائق        العاِلو. لد األدب وظيفة التصوير   ، بينما يتق  حالتشري وظيفة

ـ )1(نه ال يستطيع أن يتقلّد وظيفة األديب فينظم بيتا شعريا واحـدا           فإ            عـه األديـب  ان، ويتب، ألنّ الفن

وبني   بينها هاية حصيلة تفاعل  وفنه، حينئذ، فيض تلقائي من ذاته التي هي يف الن         .  هو نفسه حمتوى فنه    «
» ت اآلخرين والذات االجتماعية العامة    اذو

)2(
   ليس مجاليا حبتا، إذ إنّ األديـب يـصور         األديب فالبناء   .

           خواطره ومشاعره ومعاناته الداخلية ويصور أيضا أثـر املـشاهد واألحـداث اخلارجيـة               هإبداعيف  

       الـصياغة الفنيـة    هذه متميز، وإذا افتقر بناؤه   فين  يف قالب   أخريا  ية  وخيرج هذه اآلثار الباطن   يف نفسه،   

 عادي اغتنت هو اآلخر      خيتلف يف هذه احلالة عن أي إنسان       ا بالقوة وليس بالفعل، ومل     يكن إالّ أديب   مل
)3(انفعاالته

 .  

ـ  وند اليت توحي بتلك اآلثار النفسية    من مثّ فاألديب يلفت النظر إىل روعة أسلوبه،        و  اج أن حيت

 أفكاره ويبينـها جبميـع      يف شرح  العامل فيستفيض    أما. و معانيها وغاياا  و تبيان موضعها    إىل حتليلها   
وهو يشرح معطيات العينة املطلوبة للدراسة فيقتفي جلّ السبل العلمية املتاحة من أجل بلوغ              . تفاصيلها

ولـيس املالحظـة     واملالحظة بالوسائل املتطورة  ياس   إذ يعتمد التحليل والتركيب والربهان والق      ؛غايته
، ويترك العامل هذه الوسائل تشرح الظاهرة وتقدم نتـائج البحـث      )4(البصرية احلسية احملدودة وحسب   

فخصوصيته توقفت   ؛خاصة اال لالنفعاالت أو إبداء آراء    وتتحدث بلغتها ومعادالا دون أن يفسح       
 وهذا ما يعين أنّ األديـب       .للقياس والتجريب والتحقّق العلمي   دمت  حني انفلتت فروضه عن ذاته وقُ     

ع ام فيلزمه اتبأما العاِل. معه أيضا بل ويتحدال يتجزأ من موضوعه، شارك يف صناعة نصه وجزء عنصر م
  يهم املعرفـة العلميـة   ؛ فما املدروسة والتزام احلياد إزاءها املنهج العلمي االنفصال عن موضوع الواقعة     

 رد مالحـظ  م من مركز الفعل إىل أن يكون جموإنما الواقعة يف حد ذاا، لذلك يتحول العالِ   امل  ليس الع 

اشـتراطه  ينفصل العلم عـن األدب ب     ومن مثّ   . ا تنجزه الوسائل العلمية املتاحة من دراسة وحتقيقات       مل
)5(م بوصفه موضوعا وليس ذاتاإىل العالَ خاصية املوضوعية، وبنظره

.  

   إذ يتوجه املتلقي حنو بنائـه، دون        سلوب يف األدب يطغى على األفكار؛      إىل ذلك أنّ األ           يضاف

بينما ال يهتم العامل بل حتى يستشف من خالله املعىن الفين الذي صاغه األديب،            جيعله غاية يف ذاته،      أن
      افيـا مقنعـا، لـذلك      بتنميق عباراته بقدر ما يهتم بتقدمي أفكار وافية تفهم الواقعة من خالهلا فهما و             

                                                
  .167ينظر، شوقي ضيف، يف النقد األديب، ص ) 1(
  .38، ص املدارس األدبية والفنيةحبث مجايل يف األنواع و -  ميشال عاصي، الفن واألدب)2(
  .38، 37، ص ص ينظر، املرجع نفسه) 3(
 .27، 26ينظر، فؤاد زكريا، التفكري العلمي، ص ص  )4(
، املعرفـة   السالم بنعبد العايل وحممـد سـبيال       عبد   ، ضمن كتاب،  »متيز الصورة العلمية؟    ما هي السمات اليت     «  شرودجنر،. ينظر، إ ) 5(

  .24العلمية، ص 
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حد الفنية اجلمالية األدىن مع احلد األقصى للمضمون         بني   «فإنّ استعمال اللّغة يف العلم واألدب يتراوح        
»الفكري وبني احلد األقصى للفنية اجلمالية يف األسلوب مع املضمون الفين أي الـذايت الرؤيـوي            

)1(
. 

      التبـسيط الـذي يتـوخى مطابقـة مـضمونه الـواقعي            فالتعبري اللغوي يرتع يف العلم حنو أسلوب      

، فيدفع املتلقي إليه مباشرة دون حواجز لغوية غامضة تكدر شفافيته، لذلك كانـت صـفة               )2(اخلالص
يستخدم ليت ال تعرب مباشرة عن الفكرة، و       فالعامل يتجنب األلفاظ الغامضة ا     ؛التجريد مالزمة للغة العلمية   

 حيث يغدو الواقع شـكال     ،بالفعل  هندسية ال ترتبط بأشياء ملموسة      وأشكاال لغة ذهنية رياضية عاملية،   
نسان وخصوصيته وتعمـم    معانيها، وهذه اللغة تلغي فردية اإل     و   على رموزه ومعادالته     ارياضيا متعارف 

    ، حبيـث   )3(تلك الدراسـة   نةراسة الواحدة على مجيع الظواهر اليت تشترك يف عناصرها مع عي          نتائج الد 

     راسة العلمية لظاهرة ما بنتائجها وال متتلكها، وهذا ما يعين أنّ البحث العلمي يتم لكي يعمم تنفرد الد ال

  .وال يكتسب قيمته بتوحده وعزلته

    إذ إنها مبجرد ظهورهـا تنفـصل        ؛م نتائج حبثه العلمي الدؤوب     ومن جهة ثانية ال ميتلك العالِ     

، باإلضافة إىل ذلك، يتـوارى      )4(لفهمها د الذين ميتلكون القدرة العقلية    اعنه وتصبح ملكا جلميع األفر    
        يف حياتـه اليوميـة املعتـادة أن يعـرف           فاإلنسان ال يهمه وال يعنيه       ،م وراء خمترعاته وابتكاراته   العاِل

قـة   وكل ما له عال    ،مفيدبقدر ما يهمه استخدامها بشكل      ... من اخترع القاطرة، والطائرة، واهلاتف      
    لكن األديـب يـربز      .تصبح مسائل تارخيية  باسم الباحث أو املخترع وظروف حياته، ونشأته ومماته،         

         ، ومعرفتـه ضـرورية لفهـم نتاجـه         )5(بني ثنايا اإلبداع األديب ليعرب عن إرادته ومواقفـه الذاتيـة          

التفرد، يف نطاق تعبري لغـوي   حنو يرتعع حنو التعميم كالعلم، إنما     وتذوقه، ألنّ موضوع إبداعه ال يرت     
   خاص، ال يتعداه إىل غري صاحبه من الكتاب حتى وإن تنـاول موضـوعه قـضية عامـة معلومـة                    

       الـيت جتعلـه خمتلفـا     فنيا خاصا بفضل الصياغة الفنيـة  ، فكلّ أديب خيرج للقّراء موضوعا       )6(للجميع

 ما هي مميزات الصياغة الفنية اليت تفرد املوضوع         :وح ههنا والسؤال املطر . ع الواقعي املباشر  عن املوضو 
  .؟ األدبية اليت تعاجل نفس املوضوعاألديب ومتنحه اخلصوصية عن بقية النصوص

جودا و وانفعاالته فتمنحها  أفكار األديبات خاصة تتشكل وفقها إذن بسمتنفرد الصياغة األدبية        
د األديب الواحد إذا ما أعاد صياغة تلك األفكار واالنفعاالت          من أديب آلخر، ويف حدو     خاصا خيتلف 

جيتمع إزاء نفس املثري اخلارجي أو نفس املوضوع الواقعي يف زمن أو يف مكان مغايرين، يف الوقت الذّي          
                                                

  .139دارس األدبية والفنية، ص  حبث مجايل يف األنواع وامل- ميشال عاصي، الفن واألدب) 1(
  .142املرجع نفسه، ص ينظر،  )2(

  .44 - 40ينظر، فؤاد زكريا، التفكري العلمي، ص ص ) 3(
  .38، 37 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )4(
  .16، 15  ص ينظر، طه ندا، األدب املقارن، ص)5(
  .37ينظر، فؤاد زكريا، التفكري العلمي، ص ) 6(
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   ال يصدرون يف أعماهلم عن أنفـسهم      عن املوضوع ذاته بنفس الكيفية تقريبا، ألنهم         فيه العلماء للتعبري  

متشاة ج ئإىل نتا صلونرد من االنفعاالت، وذا يتو   بل يصدرون عن الواقع املادي ا      لظاهرةييم ا يف تق 
)1(إذا ما درسوا نفس الظاهرة

بأنّ ألفاظ وإذا ما اقترب البحث من اإلجابة عن السؤال املطروح يتراءى . 
 الشعر الغنائي حيث تكاد ختتفي      ال تربطها عالقات منطقية حمددة، وخصوصا يف       هوعباراتالنص األديب   

 العلمية، وأكثرها حروف العطف، مما جيعـل الكلمـات والعبـارات     عليها العبارةروابط اليت تستند  ال
   غريهـا لتعرب عن دالالت جزئية خاصة منفصلة عن         مؤقتا،شكليا  بعضها استقالال   ل عن   ية تستق الشعر

دة وإنما تتحـول يف لغـة       ردة حتمل معاين حمد   والكلمات يف األدب ليست كلمات جم     . من الدالالت 
نفتح القـارئ   ؛ حيث ي  قيقا مباشرا، بل توحي بالداللة    إىل رموز ال تنقل العامل اخلارجي نقال د        األديب

فع إىل البحـث  ، تعوزها الدقة والوضوح، فكل معىن مفترض يشوبه الغموض، مما يد    على معان متعددة  
  انية ومبلغ متعتها، وبفـضله    النفس اإلنس  لغموض يف األدب سبيل التأثري يف     ويعد ا .  من املعاين  عن مزيد 

ب روح الكلمة األدبية عن العطاء، وظلّت األعمال األدبية القدمية خالدة وحمتفظة بأثرها النفسي            مل تنض 
      األدبيـة  سر إبداعها؛ فمنذ القدم توالت شروح األعمـال        شفميق وبربيقها الالمع بفضل عدم تك     الع

 اختالف القراء يف استنباط   وسبب اجنذاب القراء احملدثني إليها       سبب وظلغموضها،   و مع ذلك مل يزل    
)2(ه من خالل شعوره الوجداينؤمعاين نص أديب أو بيت مفرد من الشعر، ألنّ كالّ منهم يقر

.  

  كلّ مرة للبناء الرمزي مبعـىن      باملعىن وليس التعبري املباشر عنه، وترك املتلقي يتصدى يف         فاإلحياء        

             ، هـو مـا مييـز األدب    أن استخرجه لنفس البناء، مث اختالفه مع بقيـة املـتلقني         له  مغاير ملعىن سبق    

 يبىن عادة بشكل يستهلك معه القصور احلراري من القراءة األوىل حتى «؛ إذ إنّ النص العلمي عن العلم

أما ميزة النص األديب، فهي على العكس من ذلـك، أن ميلـك   . لنص حول مدلول اال حيدث أي لبس  
د املعىن، فإنّ النص يتوقـف  فإذا استهلك، أي حيد.  إال ببطء من قراءة ألخرى   تستهلك طاقة حرارية ال  

»عن أن يتلَقّى كأديب     
دم  ع مبقدارويتفق مع هذا القول رأي روالن بارت الذي حدد حياة األدب             ،)3(

فكلّ لفظة  ،  *املتعددة، احملتملة، وليس املعاين احلقيقية، وإالّ فقدت أدبيتها        ضه وإحيائه باملعاين  دقته وغمو 
ويف حركة دائبة تنقل القارئ بإحياءاا من معىن آلخر، فتكتسي بـألوان             يف األدب جيب أن تكون حية     

    . املعاين املوحية املمكنة بصورة متنع ظهوراملباشراملعجمي املعىن و حسب  منها حبيث ال يتجلىاحلياة 

                                                
  .70، 69ضيف، يف النقد األديب، ص ص ينظر، شوقي ) 1(
  .75 - 73، ص ص املرجع ينظر، )2(
حممـود  : طاهر حجار، قدم له   : نواع األدبية، تر   خنبة من األساتذة، األدب واأل     ، ضمن كتاب،  » األدب؟   ما هو «  روبري إيسكاربيت،    )3(

  .23الربداوي، ص 
 .35 الفصل ، ص هذا ينظر، املبحث األول من ، لالستزادة يف هذه الفكرة*
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     يضفي األديب على ألفاظه إيقاعا صوتيا خاصا، إضافة إىل ما حتملـه مـن معـان نفـسية                          و

يف سبيل ذلك يـويل      و.  ويدفع اإليقاع املوسيقي لأللفاظ املتلقي إىل استنطاق دالالت النص         .عاطفية
      .يز عن بقية أسـاليب األدبـاء      ن خالهلا أسلوبه املم   يت سيترسم م  األديب عناية كبرية باختيار ألفاظه ال     

مل يكن موضع الكلمات يف النص اعتباطيا، بل كلّ لفظة منتقاة بدقة لتوحي مبعانيها اخلاصـة                و من مث    
أخـرى      كلمات   استبدال كان   ذا السبب هل و .ولتشارك بقية األلفاظ بناء الصورة الكلية للنص األديب       

بينما ال يويل العامل هذه األمهية      . تأثريها أو ربما منتقصا لقيمتها    مؤثّرا على صورا و   يف ذلك النص    ا  
الكربى الختيار األلفاظ وتنميق األسلوب، فقصده هو تبليغ معان عقلية حمددة بدقة بأسلوب واضـح               

    نـص علمـي   ، ألنّ متلقيلذلك املعىن قدر ما يراد منه البساطة املؤدية    شفاف، ال يشترط فيه اجلمال ب     

ه بغـض   يف صحة املضمون أو خطئ     ألوىل بل يتوجه مباشرة إىل البحث     لن جيعل األسلوب حمطة تأمله ا     
)1(أو األخطاء النحوية والبيانية النظر عن العيوب اللّغوية

إىل تغيري كلماته أو إعادة ترتيبها  ولو جلأ العامل. 
2(ها املطلوبملا انتقصت داللة احلقيقة العلمية وال زادت عن حد(

.  

 العامل القـضية     فمن جهة العلم يدرس    :ويوحد الفروق السابقة مبدأ أساسي، وهو مبدأ الصدق              
     اها للتجريب أو التحقيق العلمي حتى يثبت صدقها أو كذا، ما فيها مـن صـواب                العلمية خمضعا إي  

 والصدق فيه فني عـاطفي ولـيس        ،ةعلميني، أما األدب فليس قضية تساق إىل معامل التجرب         أو خطأ 
     موقف مرتبطا بالواقع املباشر، وهو يقاس مبقدار قبول القراء للتعبري األديب قبوالً عاطفيا نفسيا يتوافق مع          

)3(من مواقفهم العاطفية، مثّ قبوهلم املوقف العاطفي ذاته الذي يتضمنه ذلك التعبري           
نّ الصدق الفين   إأي  . 

     وقف العاطفي اخلاص للمتلقي مع األثر الكلي للـنص، أو تقبلـه للبنـاء النـصي                يعين أوالً توافق امل   

    تضامن القارئ مع املواقف العاطفية اجلزئيـة واخلاصـة          :ومقصده الثاين .  جديرا بأن يقرأ   ككل، فرياه 

مـع موقـف     ألنّ االتفاق العاطفي     ؛اليت ساقها األديب يف نصه حتى وإن كان النص مغرقا يف اخليال           
      بطـة ترابطًـا ذهنيـا    أو أن تكـون العبـارات مترا   ع الواقع احلسي  األديب ال يتطلب تطابق النص م     

)4(األدب، فهي حتمل الكثري من التضليل مة الصدق مناسبة لوصفلمنطقيا، بل قد ال تكون ك
فالقضية . 

 أو تكذيبها بناء على التحقيـق       العلمية قائمة يف اخلارج معزولة عن االنفعاالت لذلك جيري تصديقها         
        حيتـل مع االنفعـاالت لـذلك       ديب فيتماهى بغض النظر عما إذا كنا حنبها أو نكرهها، أما النص األ          

)5( عليه ما حنبه أو ال حنبه املقياس األول لتذوقه واحلكم        ه  في
  أحكـام قيميـة   جتتمع فيـه    فهذا املقياس   . 

                                                
 .76، 75ينظر، شوقي ضيف، يف النقد األديب، ص ص  )1(
  .34 أصوله ومناهجه، ص - ينظر، سيد قطب، النقد األديب) 2(
لويس عوض وسـهري    : حممد مصطفى بدوي، مراجعة   : علم والشعر، ترمجة وتقدمي وتعليق    أ رتشاردز، مبادئ النقد األديب وال     . ينظر، أ    )3(

  .400م، ص 2005لس األعلى للثقافة، القاهرة، ، ا01 القلماوي، ط
  .73، 72 ينظر، شوقي ضيف، يف النقد األديب، ص ص )4(
  .11حنا عبود، ص : نورثروب فراي، اخليال األديب، تر ينظر، )5(
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 علـى عكـس    فعليا من خالهلا بالصدق األديب من عدمه،ميكن احلكم مؤقّتة، شديدة التغير، لذلك ال      
 وال يكفـي األدب          . ين واملكـاين  لقضية املدروسة الـزم   يف حميط ا   يتميز بالثبات الذي   دق العلمي الص

  .أن يوسم بالصدق أو الكذب الفنيني تبعا التفاقات انفعالية مؤقّتة، متغيرة باستمرار

  أن النص األديب يقصر عـن الترمجـة      :عن العلم وفق اعتبارات أخرى منها     دب   وجيري فصل األ        

ماته املنتقاة ألنها ستمحو خصوصية األديب وحتجب املظاهر اجلمالية األسلوبية واإليقاعات الصوتية لكل      
ـ             خاصة بدقّة لتوحي مبعان   ا، فكيـف سيتا كلمات أخرى من اللّغة ذا سع االخـتالف    ال توحي       

    ه ألنّ هدفـه              .!؟كلمات لغة أخرى  ا  إذا ما استبدلتبينما ال جيد العامل أدىن صعوبة يف ترمجة نـص     

)1(هو نقل املعاين العقلية الواضحة بأية لغة كانت       
 جيري أيضا فصل األدب عـن العلـم بوصـفه           و. 

العاطفة اليت هي استعداد    وفرق بني   ( نفسية عاطفية ثابتة مند أقدم العصور     من حقائق   باخللود، ألنه يتض  
واالنفعال الذي يتميز بكونه حالة نفسية    .  ال يتغريان  ا فرحا، واحلزن حزن   بقى فالفرح ي  :نسبياثابت األثر   

)طارئة مؤقتة متغرية حبسب الظروف    
)2(

  ثار األدبية اإلبداعية القدمية الزالت حتتفظ بقـيم تأثرييـة          فاآل. 

عندهم ألنها تتضمن حقائق علمية بالية      قدمية اليت فقدت قيمتها     عند املعاصرين، عكس اآلثار العلمية ال     
فالعلم خيطو خطواته حنو األمـام      .  أو نقصها فمحت احلاجة إليها     طأهاخلفتها حقائق جديدة أثبتت خ    

ىل الصدق الواقعي الذي ينحـو  إىل األخطاء السابقة، ومرد ذلك إ  ترية متواصلة دون أن يلتفت كثريا     بو
إليه حاجة، لذلك كانت الكتب العلمية القدمية       مل تعد تدعو    قدمي مل تدعمه التجربة جمددا        إذ كلّ  ؛حنوه

؛ فاجلديدة  نظر التارخيي، عكس الكتب األدبية    ذات قيمة ضعيفة عند علماء اليوم وال يستدعيها سوى ال         
ما تقادم بـه الـزمن   ال تلغي طبعاته السابقة، بل كل  ة، والطبعة احملدثة لكتاب أديبمنها ال تلغي القدمي 

)3(ميسي أمثن وأنفس من احملدث    
فالعاطفة ههنا هي أساس التمييز بني نص أديب خالد ونـص علمـي             . 

 هي التي متـنح     «العاطفة   : املوازي لزمنه   العلمي متهالك، ولوالها لَفَين التراث األديب كما فين التراث       
  الذي كان يف زمن اإلليـاذة       فالعلم. يست خالدة فنظريات العلم ل  . دب الصفة اليت نسميها باخللود    األ

    املتـنيب، ومل يبـق العلـم        كان يف زمن املتنيب مات وبقي شعر      قد مات وبقيت اإللياذة، والعلم الذي       

»اريخ يف زمنه إال للت  الذي
 الذي يستوجب التخلـي  دق الواقعيعاطفي ال يتحدد بالصأثري ال، ألن الت)4(

  .ي بالرفض أو القبوللمتلقفسية ل يتوافق مع الرغبة النمباعما ال يوافقه، بل 

                                                
  .76 ينظر، شوقي ضيف، يف النقد األديب، ص )1(
       م، 1972هــ،   1391نهضة العربية للطباعة والنـشر، بـريوت، لبنـان،          ، دار ال  02 عبد العزيز عتيق، يف النقد األديب، ط        ينظر، )2(

  . 102ص 
  .71، 70 ينظر، شوقي ضيف، يف النقد األديب، ص ص )3(
  .39ص ، 01ج  ،أمحد أمني، النقد األديب) 4(
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      ن ذات األديب فيه، والـيت متنحـه اخلـصوصية          بتبي        يتضح مما سبق أنّ األدب يتميز عن العلم         

أن خيضع أفكاره ملنطق التجريـب  على عن غريه من النصوص األدبية وغري األدبية، واألديب ليس جمربا        
 إحياًء من خالل ما تلمح إليه األلفاظ والعبـارات          اأىب احلصر والوضوح، وإمنا يوحى      والعقل، فهي ت  

والعالقات فيما بينها، واليت تقطع صلتها باملعاين القاموسية، إضافة إىل ما تلمح إليـه الـصور الفنيـة                
               العـاِلم   علـى عكـس   . تـثري مبجموعهـا انفعـاالت املتلقّـي       واإليقاع الصويت للمفردات، وهي     

 واملوضوعية تجاه القضايا املطروحـة  ، وال غاية، بل يلتزم احلياد       ا؛ ال منطلق  ال يستهدف االنفعال   الذي

 ا الـذي حيفّـزه   كذفروضه ومقدماته، أو ة الدرجة األوىل صدقها الذي يثبت صح  يهمه ب  للبحث، و 

ـ  زخارف األسـلوب و    لذلك فهو ال يعزل أفكاره ومقاصده وراء         ؛على طرح أسئلة جديدة        ه تنميقات

       كي تتخذ جمرى عاما جمردا ال ختفى على املختـصني داللـة ألفاظـه              بل يفصح عنها جبميع تفاصيلها      

اخلصوصية يلتزم  فعمل العامل واضح يضبطه منهج معلوم، أما األديب ف        . الرياضية ورموزه   همصطلحات و
  .نيةترك منهجه سرا من أسرار النفس اإلنسايو

متنـع  مل  نها   فاصلة بني األدب والعلم، فإ      على الرغم من أن الفروق السابقة ترسم حدودا حامسة              
 حدوده التقليدية بل ظل ينفتح على جـلّ  مل يبق منعزال ضمن؛ فاألدب فني من تبادل التأثري والتأثّر الطر

 تلك احلقول العلم ذاته الذي خيتلـف        احلقول املعرفية ليكتسب اجلدة واحليوية، حتى وإن كان من بني         
  :ويتجلّى تأثّر األدب بالعلم يف جانبني. ا كبريا يف طبيعته وأدواته ولغتهعنه اختالف

تقاء بالنقد األديب   ر اقتداء اخلصائص العلمية واستغالل األدوات العلمية أيضا يف اال         :اجلانب األول        
  .ق الشخصي غري املعلّلبعد أن كان نقدا تقديريا ال ينفصل عن التذو

     ىن من خالهلا صرح املـضمون األديب      اتخاذ األفكار العلمية بوصفها مادة خاما يب      : اجلانب الثّاين        

  .يف الفنون النثرية والشعرية على السواء

          مل جيد العلم أيضا بأسـا      أدوات وأفكار علمية، وباملقابل      األدب إذن مل جيد حرجا يف استخدام             

      ب        ويرتبط العلم بـاألد . واملضمون األديب على السواء   نتقص يف النقد األديب     من أن يصبح ذا مكانة ال ت
ده، ففروض العـامل املقدمـة      الذي ال يعد حكرا على األدب وح       :عرب عنصر من عناصره وهو اخليال     

ـ  الب كما قد يلجأ العامل إىل    ار فروض متخيلة منبعها اخليال،      لالختب ه حث يف املضمون األديب املتخيل علّ
يعثر على مواد وعناصر قد حيوهلا إىل مبتكرات علمية، وحيدث يف أحيان أخرى أن تتوافق مبتكـرات                 

 مما يدل علـى سـبق       )من دون قصد أو وعي بذلك االنتقال      (العلم مع أشياء ختيلها األديب يف إبداعه        
           ويتجلـى األمـر بـشكل أوضـح يف أدب اخليـال             .لعلميـة اخليال األديب وأثره يف تقدم املعرفة ا      

  .العلمي، وسيقدم تفصيله فيما يلي من صفحات البحث
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 صورة يفاألوروبية  أثرت الفلسفة حىت عصر النهضة :عالقة األدب بالعلم من وجهة النقد األديب        
 منبعها فلسفة الفن أو علم اجلمال الذي        )1(؛ فجعلت البحث فيه مرتبطا بقواعد مجالية عامة       النقد األديب 

ويهدف إىل تذوق مالمح اجلمال يف النص األديب بناء على قواعـد            ،  )2( بوصفه علما للحساسية   يتجلى
.  شخصي متوار خلف علم مجايل مقنن      نه تذوق ة نابعة من حميط األدب ذاته، أي إ       وات فنية خالص  دوأ

النطباعيني الذين بح الذوق الشخصي احملض شعار النقاد اوقد زادت حدة التذوق فيما ويل من زمن ليص
 فور قـراءة    تنجلياليت   د عرض لالنفعاالت اآلنية الساذجة    عن كلّ معيار فني فصيروه جمر      عزلوا النقد 

إنه من منظورهم متعة عاطفية بالنص متحررة من التفسري والربهان وحتى احلكم باجلودة إذ ؛  األديباألثر
 بعدد األفراد الذين ميارسونه ألنّ قوامه اللذة الفردية االنطباعي أشكاال حمسوبة مما جيعل النقد    ،ةأو الرداء 

)3( أو التنظيم املنهجيالنرجسية مقابل التحديد
.  

احلكم النقدي : لكن تطور العلوم يف منتصف القرن التاسع عشر أدخل فكرة جديدة يف عامل النقد         
     واستلِهمت هـذه الفكـرة      .سري القائم على املعايري العلمية    ا، وهو نتيجة التف   جيب أن يكون موضوعي   

)4(من احلقل العلمي الذي يثق ثقة شديدة يف نتائج الشرح والتفسري والدقة يف تطبيق القوانني              
فبـات  . 

 هي الغالبة، جمرد حدس أو ختمني خاطئ، ومـسألة مـن مـسائل              )العلمية(الذوق، وهذه الظروف    
طباعية الساذجة اليت قوامها العرض التلقائي لالنفعاالت واملشاعر اآلنية الناجتة عن القراءة املباشـرة              االن

  .لألثر األديب

 اقتداء املثـل  : الذوقية الشاسعة  االختالفاتومن طرائق متثل العلمية يف النقد األديب، واليت تتجاوز                
 واء الشخصية، واقتفـاء املنـاهج العلميـة األساسـية         العلمية القائمة على املوضوعية والبعد عن األه      

 )الوراثي(كويين  توكذا انتهاج سبيل املنهج ال     ... والتحليل والتركيب، واملقارنة     كاالستقراء و االستنتاج  

إىل اسـتغالل    العمل الفني وظروف إنتاجه واألعمال السابقة اليت أثرت فيه، إضافة            أصولللعودة إىل   
)5(لبيولوجية يف تتبع تطور األدب    إمكانيات النظريات ا  

  برونتيري ناملوضع حماولة فردينا  يف هذا   وتسجل  . 

)Ferdinand Brunetière( ارونيـة          ينقل بعض املفاهيم البيولوجية أنحاول  « الذيالـصرفة مـن الد
وكان يقـارن   . وجود األنواع البيولوجية  يف الواقع ك   قد بأن األنواع األدبية هلا وجود     فاعت. إىل األدب 

                                                
  .105 أصوله ومناهجه، ص - ينظر، سيد قطب، النقد األديب) 1(
  .16م، ص 1975، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، يونيو 02 ظافر احلسن، ط: ، ترظر، دين هويسمان، علم اجلمالين) 2(
م، 1980، منشورات عويدات، بريوت، لبنـان،  02  جورج سامل، ط:كييت سامل، مراجعة: ارلوين و فيللو، النقد األديب، تر  ينظر، ك  )3(

  .69 - 67ص ص 
  .46ينظر، املرجع نفسه، ص ) 4(
  .14حسام اخلطيب، ص : حمي الدين صبحي، مراجعة: ك و أوسنت وارين، نظرية األدب، تررينيه ويليينظر، ) 5(

Université Sétif2



           مفاهيم األدب، اخليال، العلم، وروابطها                الفصل األول                                        

 79

»باستمرار بني تاريخ األنواع األدبية وتاريخ الكائنات البشرية   
)1(

ما أتاحه التقدم العلمـي للتطبيـق   و. 
العلوم، واليت تتطلب استخدام جداول اإلحصاء        املناهج الكمية اليت توظفها بعض      تطبيق :أيضاالنقدي  

ر خبصائص العلم واستغالل مناهجه من استعارة      إىل ما يستلزمه التأث   ، إضافة   )2(والرسوم البيانية واخلرائط  
  .مصطلحات اللغة العلمية واستخدامها يف ثنايا النصوص النقدية

 البيولوجيا والكيميـاء  وتأثّرت العلوم اإلنسانية هي األخرى بالتطور العلمي يف ميادين الطبيعة و         

     التحليـل واالسـتنتاج واملقارنـة        فاقتفت حيادها عن انفعاالت الذات ومناهجهـا يف        ... والفيزياء

     ألديب لبنـاء دراسـة علميـة        مـوردا مهمـا للنقـد ا        بدورها كانت العلوم اإلنسانية  و  . واإلحصاء

 فعلم النفس مثال :ها من النص األديبتغالل أدواا مبا يتالءم مع موقعقاد حنو اس؛ إذ وجهت النموضوعية
، أما علم التاريخ فكان حرصه منصبا على تتبع نشأة العمـل            كانت وجهته التجربة الشعورية للمبدع    

األديب وموقعه التارخيي وأثر األحداث التارخيية فيه، وكانت وجهة علم االجتماع رصد نقاط تقـاطع               
)3(العمل مع ظروف الواقع االجتماعي واحمليط السياسي اللذين أثّرا يف إنتاجه

.  

           ـا            ما بعل ولعلّ أكثر احملاوالت مساسية النقد وتدعيما ملقولة علم األدب، هي تلك الـيت قاد
، اليت برزت بوصفها رد فعل على مناهج الدراسات )Ferdinand De Saussure( لسانيات دي سوسري

)4(الفيلولوجية والتارخيية والبالغية القدمية القائمة على أسس معيارية بالية        
 لذلك فقد قام التوجه اجلديد      .

معلومة وحمددة يف وضع شبيه بوضع عينة       نية ومكانية   ى وصف اللغة وصفا آنيا يف أطر زم       لغة عل لعلم ال 
    يف تركيب مادا، وذه الكيفية عزلـت اللغـة        تدخلخمربية معزولة عما حييط ا من العناصر اليت ال          

 وحيد ألنها وحدها  ال االهتمام ال   جيب أن تكون جم     فاللغة ؛عن مشاعر مؤلفها وظروف حياته وجمتمعه     

ذه قاعدة للحكم على مجيـع  يتخ يستقر إليه ومتجانسااليت ميكن أن يستشف اإلنسان من خالهلا نظاما   
 النظام بدراسة اللغة على حدة وتسجيل ما يتراءى من بنائهـا            ابلوغ هذ  ويتم   ،مظاهر الكالم األخرى  

ء اللغة بالنظر إىل لعبة هذه اإلمكانية عند علمااللفظي الداخلي حتى تتحدد قوانينها اخلاصة ا، وتتحقّق 
 استغالل ما يقع خارجها     إىلدومنا حاجة    تطبيق قواعد اللعبة  اليت توجه الالعبني إىل االهتمام ب      الشطرنج

)5(آلخرظهورها وظروف انتقاهلا من بلد       من حياة خمترعها أو بلد    
وكان جلنوح اللسانيات حنو دراسة     . 

                                                
، عامل املعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الـس الـوطين للثقافـة                     )ط.د(حممد عصفور،   : ك، مفاهيم نقدية، تر   رينيه ويلي  )1(

  .34ص ، م1987و الفنون و اآلداب، الكويت، فرباير 
  .14حسام اخلطيب، ص : حمي الدين صبحي، مراجعة: ك و أوسنت وارين، نظرية األدب، تر رينيه ويلي،ينظر) 2(
، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالربـاط، املغـرب،   01  ينظر، حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ط      )3(

  .193 - 186م، ص ص 1999 هـ، 1420
، الدار العربيـة    )ط.د(صاحل القرمادي وحممد الشاوش وحممد عجينة،       :  دروس يف األلسنية العامة، تعريب     ي سوسري،  ينظر، فردينان د   )4(

  . 23 - 17م، ص ص 1985تونس العاصمة، اجلمهورية التونسية، / للكتاب، طرابلس، ليبيا
  .47، 35، 34، 29 ص ص ، نفسهرجعامل  ينظر،)5(
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. يقته التحليليـة موضوعية العلم وطرذاا أثر يف بروز مناهج نقدية متعددة تتوخى اللغة يف ذاا وألجل  

 اليت كانت أكثر تلك املناهج إصرارا على بنـاء علـم          ة إضافة إىل البنيوي   يميائية،الس و ومنها األسلوبية 
)1(موضوعي لألدب 

)2(داعيةة لآلثار اإلب  وهو اهلدف ذاته الذي نشده الشكالنيون يف دراسام العلمي         .
 .

من اختالفات، فقد اجتمعت هذه اجلهود لتؤكد إمكانية اقتراب األدب من موضـوعية             بينها  ورغم ما   
  .ةالعلم بفضل دراسة الشكل جمردا عن احملتوى وخمتلف اخللفيات اإليديولوجي

ـ      اليت وجهت النقد حنو غايات علمية للحد       ،      غري أن هذه اجلهود    ا  من جتاوزات الذات وادعاءا          

 تقع هي األخرى يف القصور، وتلفها مشكلة التجـاوز بـسبب جنـوح              ،اليت قد يغلب عليها الباطل    
ل علـى النـصوص    احلكم العلمي املعلَّ :أحكامها حنو العمومية والتجريد واإلطالق لسعيها وراء منطق       

     وإذا كـان   . عـارف املاألدبية قياسا على طرق ومناهج وأدوات أثبتت نفعها الكبري يف جل العلـوم و             

ن العمل الفين، واليت تدعم مقدرة القـراء         من الصحة حبجة عمومية الكلمات اليت تكو       هلذا األمر وجه  
وعي مجاعي عام مـشترك     ن هذه الكلمات ليست صادرة عن ال      ، فإ )3(من األحيان  على فهمه يف كثري   

ة نابعة من فردية األديب، والـيت       تستنبط منه قوانني يف غاية الدقة، بل هي خاضعة الستعماالت خاص          
ة هذا البناء    خاصا غريبا وغامضا يف أحيان كثرية، وغاي       ملمحا عمومية الكلمات وألفتها، فتعطيها      عزلت

 انسجامات فردية فإن العلم يعجز     ىل اختيارات و  إه   وملا كان مرد   .وإمنا االختالف  اللغوي ليس التشابه  

صرها، مما حيتم عودة االنطباعية بوصفها مسة خالـدة يف تقيـيم     عن تقييد االختالفات الالمتناهية أو ح     
 د دائما، فحني يكون الناقد مسرفا يف املنهجيـة ينتـهي               ضرورة شعر ا النقا    « :األعمال األدبية فهي  

         مل تكتب لتفـسر مـن جهـة أسـباا اخلارجـة             الكتب   منه اجلوهر، وينسى أن    تلبه األمر أن يف   

         توفر انطباع لذة نفسية أو فكرية؛ وبالفعل فإن كل النقـاد حـىت أشـدهم منهجيـة                 عنها، ولكن ل  

» هم انطباعيون يف ناحية ما    
، ذلك ألن طبيعة البناء األديب غري دقيقة على عكس ما تتسم به اللغـة               )4(

   يا بتعدد  فاألدب كما سبقت اإلشارة حي    . إىل معناه احلتمي مباشرة   يفضي  العلمية من بناء منطقي حمكم      

     يعين افتراض معرفـة جـوهره احلقيقـي        سنزوع النقاد حنو التطبيق الصارم للقواعد العلمية        و  املعاين،  

    م من العلـوم اإلنـسانية   ل مادة لعجه حنو الزوال أو حنو قراءته بعده     ومن مث تنعدم قيمة النص األديب فيت      

يب لغته املميزة وانفعاالت األدباء، لذلك فبقـاؤه        خيلد بتراك  ولكن األدب إبداع خالد،    .أو التجريبية 
     يكمن يف حسه اجلمايل والشعوري امللغز، وبفعل هذا احلس يغدو التـأثر باألعمـال األدبيـة أمـرا                  

  الزما، وال تنتقص قيمة النقد عند احلكم على النص األديب بناء على انطباعات شخصية ألن التـذوق                 

                                                
  .214 -199ظر، حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص ص  ين)1(
  .182ينظر، املرجع نفسه، ص ) 2(
  .16حسام اخلطيب، ص : حمي الدين صبحي، مراجعة: ويليك و أوسنت وارين، نظرية األدب، تر ينظر، رينيه )3(
  .77، 76جورج سامل، ص ص : عةكييت سامل، مراج:  النقد األديب، ترفيللو،  كارلوين و)4(
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واليت جتعله  ، واإلحصاءه واخلروج به من دائرة احلساب املنطقي والعدهو سبيل كشف مواطن اجلمال في
  .خاليا من العواطف

           املوقف التأثري إذن يتوافق مع طبيعة األدب، ولكن استخداماته جيب أن تكون خمتلفة عما كانت               

     اضي الـيت تـسببت     عليه سابق عهد العلم بالثقافة اإلنسانية، وإال وقع هذا املوقف يف نفس أخطاء امل             

 التذوق الـذي    :قوام التأثرية اجلديدة   و. يف رفعة العلم يف ميدان النقد األديب وغلق مجيع منافذ التذوق          
لكـن العلـم    .  العلم ذاته حىت حيده من االنفعاالت املتسرعة وجيعله قابال للتصديق املؤقت            على دنيست

 أثبتت بعدها النـسيب     الذوق بتبين مناهج صارمة   مشروط هو اآلخر فليس املقصود به العودة إىل عزل          
 من العلم هو روحه العلمية، أي التوافق النفسي الذي يواجـه    النص األديب، وإمنا املطلوب وغرابتها عن 

             به العلماء أسرار الطبيعة فيدفعه حنو السعي القتنـاص املعرفـة مهمـا اشـتدت أركاـا وبعـدت               

ـ طلـع إليـه غوسـتاف ال   يتما عن التحقيق، وهذا          لتحـسني الـذوق   )Gustave Lanson( سونن

وع قلية القاسية والصرب الدؤوب واخلض    استطالع املعرفة واألمانة الع   أن ننقل إلينا الرتوع إىل       « ،وذيبه
للغري، مث احلاجـة املـستمرة إىل النقـد     تصديق، تصديقنا ألنفسنا وتصديقناللواقع واالستعصاء على ال  

» اجعة والتحقيق واملر
)1(

ويتضح يف هذا املقام أن مسعى النقد ليس احلكم على النص حكما منطقيـا              . 
 وجمهولة، وليس   وفةخطأ أو الكذب فيه، وال احلكم املنبثق عن انفعاالت معر         ال أثر لل  قا به،   مثاليا مصد

اذجة، وإمنا هو احلكم    سالتاب املرء من وهلة قراءته األوىل       رض الطارئ للمشاعر اليت تن    مسعاه أيضا الع  
        وداللتـه، فيبتعـد تبعـا لـذلك          النص األديب يف شكله    القابل للتجدد والتغيري اللذين يقتضيهما غىن     

   فالناقـد عنـصر وسـيط بـني العـامل          . عن أن يكون حكما ذاتيا متعصبا أو حكما علميا قارا ثابتا          

 وحىت يكون حكمه اجلمايل التذوقي صائبا       واألديب، إذ إن نشاطه ليس علما خالصا، وال فنا خالصا،         
ومقبوال عند القراء وجب عليه أن يتدرج يف بنائه متحليا بروح العلم وال جيعله نقطة اية دون بدايـة                   

  .حمكمة

        يف ميدان النقد األديب     عالقة األدب بالعلم     اتضحت :األفكار العلمية مادة خام للمضمون األديب            

ل لنص األديب بتمعن وصرب وبـذ على مواصلة تفحص احتثه  اليتلناقد بالروح العلمية ع ابمن حيث تش
 يتبعه مـن توظيـف      لتجارب العلمية وما  أما من جهة احتواء األدب ل     . ثمرجهد، بدل التسرع غري امل    

فيتخذ عدة صور، منها ما مساه عثمان نويه بالغزوات العلميـة            مصطلحاا ومفرداا    و مفاهيم العلوم 
 الذي ميتثل األدب ملفاهيمه بوصفه ييدلنفس الفرو  أوهلا علم ا   ؛)2(يف القرن العشرين   ثالث على األدب  ال

وتتجلى أكثـر   . يعرب فيه األديب عن أحالمه ورغباته وحاجاته الواعية والالواعية         شكال رمزيا متساميا  

                                                
، ضة مـصر  )ط.د(، ضمن كتاب، حممد مندور، النقد املنهجي عند العرب،          »منهج البحث يف تاريخ اآلداب    «  غوستاف النسون،    )1(

  . 408م، ص 2004للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، أكتوبر 
  .08ينظر، عثمان نويه، حرية األدب يف عصر العلم، ص ) 2(
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ن بري املنطقي الشفاف والبي   جة للتع استغىن فيه عن كل ح     الذي ي  يايلريري يف املذهب الس   مظاهر هذا التأث  
ـ             عن عناصر           ةاحلياة الواقعية، ويعوضها العرض التلقائي للمـشاعر واالنفعـاالت والـصور الالواعي

)1(اليت ال تتوافق وقوانني املنطق وأعراف اتمع      
        تشكل االشـتراكية العلميـة املاركـسية ثـاين          و .

     و التعبري عن حاجات اتمع ومـشكالته وجتليـة الـصراع    تلك الغزوات اليت وجهت البناء األديب حن      

)2(افهوم األدب بوصفه بناء مجاليا حبت     بني طبقاته، واستغنت عن م    
 أما األثر الثالـث فتمثلـه نظريـة        . 

على األدب؛ فبينمـا   لفيزياء نيوتن، من حيث تأثرياا    ف مضاد   النسبية، وهي حسب نفس الكاتب،خلَ    
دب القرن التاسع عشر، وحتديدا ما ارتبط باملذهبني الطبيعي والواقعي، حنو التزام            وجهت هذه الفيزياء أ   

الدقة يف الوصف، وحتمية وقوع احلوادث بارتباط كل معلول بعلته، وتتابع األحداث واستمرارها وفق              
ية خط منطقي حمكم، تتصدى نظرية النسبية مببادئها لتأسيس أدب أكثر ما مييزه كسر الترابطات املنطق              

 مـسرح   :أثري تياران أدبيان ميزا أدب القرن العـشرين، مهـا         ت وقد نتج عن هذا ال     .والسببية واحلتمية 
هما، أثر اخلصائص   امس يان، كما يتضح من    اللذان يقتف  )الرواية ضد الرواية  (الالمعقول والرواية اجلديدة    

اتمع، وال حاجة ما لتجسيد  غباتاع قوانني املنطق أو متثيل رالعلمية اجلديدة، إذ ال اعتبار فيهما التب
  والـشك، والـضجر     وقوامهما اإلحيـاء بـالرفض    . لروايةالقواعد الفنية التقليدية لبناء املسرحية أو ا      

ري واللغوي، وغموض    لغوية خمتلفة كالتكرار، وعدم التقيد بالتسلسل الفك       خصائصوالضياع، واقتداء   
... الصور الفنية

)3(
.  

       واشـتركا يف أداء نفـس      اخلاصة  هما  حت معاني دب مع العلم تطابقا حرفيا، وإال ام      يتطابق األ        ال

الوظيفة، فأمكن األديب أن يصبح عاملا والعامل أديبا، ولكن األديب يف انفتاحه على العلـم ال يتعـدى     
        زرهـا أ قبول تأثرياته واستغالل نتائجه القيمة وخصوصا بعد احلرب العامليـة الثانيـة الـيت اشـتد في     

        ه بعد هذه احلرب رغم انبثاق العصر العلمي منـذ ثالمثائـة سـنة توافقـا            إذ شهد أكرب إجنازات    ؛العلم

)Galilée Galileo( و جاليلي مع اجنازات 
)4(

     ولعل هذا التطور الكـبري مـا يـسمح لـألدب قبـول             . 

، فهو أيضا ليس مـسجال تارخييـا آلثارهـا    العلمية األديب إذا مل يكن منتجا للمعرفةأن تأثرياته، غري  
ومبتكراا، إذ ال يعدو النتاج العلمي أن يكون مادة خاما يف يد األديب حيللها ويصوا من منظـوره                  
 الذايت ويضيف إليها أشياء متخيلة يراها الزمة لذلك النتاج لتجاوز عيوبه أو نقصه من خالل الوصـف       

الشعر ميكن أن حيتوي على حقائق علمية لكنها غـري ذات            « :زبإجيا، و   أو كالم الشخصيات وأفعاهلا   

                                                
 .102 - 90، ص ص عثمان نويه، حرية األدب يف عصر العلم ينظر، )1(
  .114، 113 ينظر، املرجع نقسه، ص ض )2(
  .173 - 137 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )3(
  .36، 30، 16 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )4(
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» سطوة على قيمته اجلمالية   
)1(

الـيت  أو املنفعة   فكل معرفة علمية يف نظر العلماء منتهاها حتقيق الغاية          . 
أما النص األديب يف نظر األدباء فليـست  . أثريت الفروض وسخرت اإلمكانيات املادية من أجل بلوغها     

 تأثريات العلم الوصول إىل نفس غاياته، فاملعرفة العلمية املوظفة يف األدب منطلق لتحقيق       غايته من قبول  
إىل علـم  ليس من مهمته وحده أن يـضيف جديـدا     إن األدب    « :غايات تتجاوز منطق النفع املادي    

قها قائحبوحيث تنتهي العلوم    . ولكن مهمته تبدأ بعد هذا    . وكل العلوم تشارك األدب يف هذا     . اإلنسان
» يبدأ األدب طريقه بعد ذلك    

)2(
ـ        .             را جديـدا، فقـد يـضيف        فغاية األدب ليس أن يـضيف مبتك

ن وعندما يـضم  . أثري من خالل البناء اخلاص لأللفاظ اللغوية      تلكن غايته القصوى هي ال    أو ال يضيف،    
ية لذلك البنـاء     خاما وأول   بل لتوظف بوصفها مادة     يف ذاا  فليس لتكون الغايةَ   هذا البناء حقائق العلم   

 حسن اختيار األلفـاظ وحـسن       :حىت يرتفع وحيقق غايته التأثريية من خالل صور مجالية متعددة منها          
... ال األسلوب وعرض األفكار والصورتركيبها، وإبراز طبقاا اإليقاعية، واحلرص على مج

)3(
.  

ج النطاق األديب، فهو ضمن هـذا النطـاق         املضمون العلمي يف األدب خمالف هليئته املعروفة خار      
ميتزج بالعاطفة واخليال واألسلوب، وال ينجذب القارئ إليه إال عرب الشكل األديب الذي تضمحل قيمته             

*يف جمال العلوم أمام بروز الفكرة الواضحة، كما سبقت اإلشارة إليه          
ويتشابه هذا األمر مـع شـأن       . 

 اكتسبت أدبيتها من جهة قوة العاطفة وجودة الصياغة واستخدام          الكتب التارخيية والفلسفية القدمية اليت    
∗∗الصور الفنية املعربة  

هذا ما يفتح إمكانية حتول نص تارخيي أو فلسفي ذي مضمون جاف إىل نص             و. 
الذي يكتسب العلمي احلامل للمعرفة العلمية، ومثله مصري النص . أديب بامتزاجه واحتاده باخلواص األدبية

ــه بإن ــاالت    أدبيت ــك االنفع ــى حتري ــادر عل ــاألدب، ق ــاص ب ــكل خ ــمن ش ــه ض                          زال

مسرحية، قصة، قصيدة، وبتقدمي معلومات متعلقة خبصوصيات اإلنسان إىل جانب املعلومات            :رواملشاع
قادرا  النص األديب أيضا قادر على محل املعرفة العلمية مثلما يعد النص العلمي              :العلمية، وبتعبري عكسي  

)4(على التحول إىل نص أديب
.  

 الفكرة يف حد ذاا ليست الفكرة العلمية بشكله املنمق وإثارته للعاطفة، وهذهتجاوز       األدب إذن ي 
 فكما يعرب األدب عن جتارب خياليـة        ؛جة اقتضتها الفترة املعاصرة   المضمون األديب بل هي ح    منقصة ل 

تدخل املعرفة العلميـة حـىت يف ثقافـة          و. ارب علمية وأخرى نفسية واجتماعية، يعرب كذلك عن جت      
                                                

م، 1997 العاملية للنشر، لوجنمـان، مـصر،   ، الشركة املصرية01  حنو نظرية عربية جديدة، ط-  نبيل راغب، التفسري العلمي لألدب )1(
   .76ص

  .14 طه ندا، األدب املقارن، ص )2(
  .14 -12 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )3(
 .73، 72سبق إيراد هذه الفكرة ضمن هذا املبحث، ص ص  *
.38، 29، ص ص املبحث األول من هذا الفصل ينظر، ،لالستزادة يف هذه الفكرة ∗∗

  

)4(
 .73لطيف زيتوين، ص :  آفاق جديدة يف نظرية األدب، تر- برنار مورايس، قضايا أدبية عامة وإميانويل فريس  
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 من عناصر ثقافته و تفكريه بنفس الضرورة  لكي يعرب عنها يف أدبه بإتقان يفترض فيها أن تكون ؛األديب
ي أصـول    واملوسيق ، األجسام، ومعرفة املهندس أصول الرياضيات     اليت تقتضي إملام الرسام بعلوم تكون     

)1(السمعيات
.  

          ن، إذا كان استثمار األديـب للمـضمون العلمـي حاجـة ملحـة اقتـضتها ظـروف              لك       و

التطور، فما نظرة العصور القدمية إىل بروز هذا املضمون؟ وما درجة حاجتها إىل استغالل نتائج العلوم                
  .املتوفرة يف نطاقها الزمين؟

      كثري من علـوم اليـوم كـان جمهـوال      و .      مل تبلغ العلوم يف تطورها ما بلغته يف الفترة املعاصرة         

.  كثرية من االستفادة من األدب بوصفه جممعا وموردا لعلوم عـصرها           اقدميا، ولكن هذا مل مينع شعوب     

         ديوان علمهـم ومنتـهى حكمهـم         كان الشعر يف اجلاهلية    « نالعرب الذي : ومن بني تلك الشعوب   

 ابن سريين قال قال عمر بن اخلطاب كان الشعر علم قوم ابن عوف عن إليه يصريون وقال وبه يأخذون
منهمل يكن هلم علم أصح  «

)2(
اجلاهلية، ولواله  صدر التارخيي يف التعريف باحلياة املعنفقد ناب الشعر  .

وحسب، بل كـان الـشعر       مهيته يف التعريف بالعصر اجلاهلي    ومل تنحصر أ  . ملا عرف حيز كبري منها    
العرب يف القرن اهلجري األول، ويضاف إليه الشعر يف خمتلف أطوار حياة األمة              ديوان   أيضااإلسالمي  

           العربية، حبيث لو اعتمد على املصادر التارخييـة لوحـدها مـن أجـل معرفتـها لـضاعت أشـياء           

)3(أحداث هي من صميم التعبري الشعريكثرية، ولقصرت عن تصوير ظروف و
.  

 خاصا ال يتعداه العامل املتخصص فيه إىل غريه، أما الـشاعر            مل حيزا  فالعلم عند العرب كان يش         
بل هو النـاطق بامسهـا   فمحيطه أوسع وختصصه الشعري ال مينعه من متثيل علوم العصر والتعبري عنها،     

ل مكرمة؛ التساع  والشاعر مأخوذ بكل علم، مطلوب بك«: يف العقول، يقول ابن رشيق وسبيل فهمها
     من حنو، ولغة، وفقه، وخرب، وحساب، وفريـضة، واحتيـاج أكثـر            : لمِّكل ما ح   الشعر، واحتماله 

» بذاته، مستغن عما سواه/ذه العلوم إىل شهادته، وهو مكتف    ه
)4(

 العلوم حمتاجة لبيان الشاعر ألجـل  .
ل حمويت. فهمها، بينما الشعر مكتف بذاته وال حيتاج إىل شهادة أي من تلك العلوم ليربز قيمته وفائدته              

      مي الذي يتخذ قالـب القـصيدة للتعـبري         يعلتيف الشعر العلمي أو ال     الشعر قيمة علمية أخرى تتجلى    

                                                
  .179ظافر احلسن، ص : ظر، دين هويسمان، علم اجلمال، ترين) 1(
 اللجنـة   :اد، إعد ية منذ اجلاهلية إىل عصر بن سالم      مع مقدمة حتليلية للكتاب ودراسة نقد     (، طبقات الشعراء    )حممد بن سالم  (اجلمحي  ) 2(

  .10، ص )اجلامعية لنشر التراث العريب
، ص ص 01 ، ج11م، الـد  1974، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنـان،  01 ، ط)خصام ونقد( ينظر، طه حسني، علم األدب  )3(

555 ،556.  
 النبوي عبد الواحد شعالن، ط: ع فهارسهقده، حققه وعلق عليه وصن، العمدة يف صناعة الشعر ون   )أبو علي احلسن بن رشيق    ( القريواين   )4(

  .317، ص 01 م، ج2000هـ، 1420، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، 01

Université Sétif2



           مفاهيم األدب، اخليال، العلم، وروابطها                الفصل األول                                        

 85

)1(أو فنية، مثل ألفية ابن مالك اليت نظم فيها قواعد النحو شعرا              عن معارف تارخيية أو مسائل علمية     
 .

أو حلفظها بدال مـن بـسطها       وقد يكون القالب الشعري الشكل األمثل لتبليغ تلك املعارف وفهمها           
  .وحتليلها يف كتب مطولة تبطئ حتقيق تلك الغايات

  ويب أيـضا         وال تنفرد األمة العربية بتسخري إمكانيات األدب لنقل املعارف العلمية، فالغرب األور           

قة وإكمال  عارف العلمية املتحق   إمكانياته اجلمالية األدبية منذ العصر اليوناين لتجسيد خمتلف امل         قد وجه 
       واقتفى الشعر التعليمي عندهم مسار الشعر التعليمـي عنـد العـرب             .نقصها مبا ميليه اخليال الشعري    

            كـاالطراد، ومتاثـل   (ه الـشكلية الـيت تـسهل عمـل الـذاكرة          خصائـصِ  « من حيث استغالل  

ـ    :، حلفظ املضامني التعليمية ونقلها    )الصوت، واإليقاع، والصور    وائم األمسـاء، احلقـائق      أمثـال، ق

» .. األخالقية، القوانني الطبيعية، القوانني القضائية    
)2(

 على امتداد العصور التارخيية     يونوقد ناقش الغرب   .
العالقة القائمة بني األدب و العلم، وتراوحت مواقفهم بني نصرة التباعد حينا ونصرة التقـارب حينـا     

ل التعارض الثنائي القائم بني الشعر والعلم        أرسطو الذي حو   آخر، ومن بني الذين ناقشوا تلك العالقة،      
أداء دور عملي جيلب بن أفالطون من شأن الشعر ملا جيلبه من ضرر ولعدم اضطالعه إىل توافق بعدما هو

)3(من احلقيقة  ائدة له لقربه  منفعة لإلنسان يف مقابل العلم الرياضي الذي يراه أكثر ف         
غري أن أرسـطو     .

ونقصها، وهو أيضا أداة حتقيـق   العلوم، بل إنه يكمل عجز الطبيعة     ر ليس أدىن درجة من      يرى أن الشع  
فيتفـق    وحيقق هذا التجانس حىت فيما يتعلق بعواطف النفس املتعارضة،.التجانس بني أجزائها املتناقضة 

يـسمها  تبعا لذلك مع العلم يف التطلع إىل غاية واحدة، وهي توازن النفس بدال من االضطراب الذي                 
)4(عند تلقي الشعر حسب رأي أفالطون

.  

      ولكن الفصل بني الشعر والعلم تواصل عند الفالسفة املدرسيني الذين عدوا الشعر جمرد بالغـة                
تقارب الشعر والعلم    مث   قل،ة اليت تترفع حىت عن الظهور أمام منطق الع        ثانوية أقل درجة من العلوم احلقّ     

 ية، يف القرن السادس عشر، واكتسب الشعر مكانة أمسى مـن املعرفـة             بوثانية يف عصر النهضة األور    

)5(العلمية، كما اتسع ليشمل جل فروع تلك املعرفة    
وشهد القرن . كما هو حال العصور العربية القدمية 

، ثبوت موقف االنقسام بني العلم والشعر بتأثري من الفلسفة          )6(السابع عشر عصر انبثاق العلم احلديث     
  يف التفكري البشري، فصار الفكر معاديا للشعور وأرقـى درجـة            ة اليت جمدت العنصر العقلي    يكارتيالد

م من املنظور العقلي األحادي آلة منه، وانفصال عن الرؤية املوحدة اليت طبعت الفكر سابقا، وأصبح العالَ
                                                

  .137، ص 03ريخ آداب العرب، ج  ينظر، مصطفى صادق الرافعي، تا)1(
  .101لطيف زيتوين، ص :  آفاق جديدة يف نظرية األدب، تر- إميانويل فريس وبرنار مورايس، قضايا أدبية عامة) 2(
  .116جابر عصفور، اخليال، األسلوب، احلداثة، ص : ، ضمن كتاب»العلم و الشعر « كس بامي،  ينظر، ما)3(
  .118، ص املرجع نفسه ينظر، )4(
  .121، 119ينظر، املرجع نفسه، ص ص ) 5(
  .109 ينظر، املرجع نفسه، ص )6(
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ر القرن الثامن عشر حياة فيها ورغم ذلك برزت رؤى حتاول جتاوز االنقسام وكان تأثريها بينا يف فك        ال
ز املذهب الرومانـسي يف القـرن   وربوب. بني نتاج العقل ونتاج العاطفةالذي كانت الغلبة فيه للتقريب      

التاسع عشر قويت بعض احملاوالت اليت تنادي بوحدة العقل والشعور، وتشيد بقدرة الشعر على متثيـل       
)1(رثو وردزو كولريدج للي وياملعارف العقلية من بينها حماوالت ش 

ويف الفتـرات املعاصـرة ازداد   . 
لي، وجتاوز الطابع التقليـدي     يف اجلانب التخي    إىل درجة التأكيد على اشتراكهما     التقريب بني الطرفني  

     أو رموزهـا     عن التناسب بني أطراف معادالـا       اللغة الرياضية لغة استعارية تعرب     عدللعلم إىل درجة    

)2(ستعاري الشعريعبري االئة ال ختتلف كثريا عن التيف هي
.  

أكثر العوائق اليت كانت تواجه وحدة األدب والعلم يف منتصف القرن التاسع عشر هي احلداثة                      و
وأدى هذا االبتعـاد  . غاية له خارج نفسه  ال)أو الفين( على أن األثر األديب  « األدبية اليت ميزها التركيز   

   كاتب نبيـا منخرطـا   ع عشر، اليت كانت متيل إىل جعل ال     عن رومانسية النصف األول من القرن التاس      

»  إىل استقالل احلقل األديب، تطبيقا للمبدأ القائل بأن األثر غاية نفسه           (...) يف قضايا جمتمعه  
)3(

 احلداثة  .
     فصلت األدب عن بؤر االهتمام باحملتوى سواء أكان نفسيا أم اجتماعيا أم علميا، ووجهـت النظـر                 

         مل ختتف يف القـرن العـشرين اإلبـداعات األدبيـة            ومع ذلك    ،جمردا عن تلك املضامني   إىل الشكل   

النصوص األدبيـة احلاملـة     ؛ ف )4(أو فلسفية أو علمية     أو اجتماعية  اليت صممت لنقل معلومات سياسية    
ألدب ، ألن ا  هـا نتزع عنها أدبيت   وال ت  ،يبدعن احلقل األ  ال تنفصل    ،للمعارف اإلنسانية، ومنها العلمية   

)5(بني الصوت واملعىن وليس صوتا فحسب توافق
.  

    : سؤالني متتـاليني "العلم والشعر"يف كتابه  )Ivor Armstrong Richards( زرتشارد. أ.أ طرح       

م؟ وإىل أي مدى قد جيعل العلم        اآلن من نظرة جديدة للعالَ     ه كيف يؤثر العلم عامة يف الشعر مبا جيلب        «
» مى شيئا باليا  من شعر القدا  

)6(
وهو أكثر ( تبني مما سبق أن العرب والغرب كالمها استغال الشعرو قد   . 

       عن مضامني علمية، وهـذا مل يقلـل مـن قيمتـه أو أدائـه لوظيفتـه         للتعبري)األنواع انتشارا قدميا  

ابل عـن تقلـد     قامل الشعر أرقى تلك املعارف لقدرته على جتسيدها، وقصورها ب         د ولطاملا ع  .الشعرية
على طرح القضايا النفسية والشعورية والقضايا  وضح الطابع الشمويل لألدب وقدرتههذا ما ي و. وظيفته

ومن ناحية أخرى قد يكون العلـم       . املتصلة بالعامل اخلارجي مع حفاظه على خصائصه وقيمه الشكلية        
                                                

  .135 - 124، ص ص صفور، اخليال، األسلوب، احلداثةجابر ع: ، ضمن كتاب»العلم و الشعر « كس بامي، ماينظر، ) 1(
  .139، 138 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )2(
   .99لطيف زيتوين، ص :  آفاق جديدة يف نظرية األدب، تر- برنار مورايس، قضايا أدبية عامة  إميانويل فريس و)3(
  .100، ص  ينظر، املرجع نفسه)4(
  .132، 106ينظر، املرجع نفسه، ص ص ) 5(
)6(

لـويس عـوض وسـهري    : حممد مصطفى بدوي، مراجعة: علم والشعر، ترمجة و تقدمي و تعليقال يب ودرتشاردز، مبادئ النقد األ  . أ.أ 
 .389القلماوي، ص 
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   كبريا عن الشعر القدمي، ولكـن      ا   الشعر مبعطيات جديدة جعلته خمتلفا اختالف      احلديث واملعاصر قد أمد
        ال يقلل من أمهية ذلك الشعر وال جيعله شيئا باليا إذا ما قورن بشعر الفترة املعاصرة، ألن الـشعر                    ذلك

شعر القدمي قد زال الذي عرب عنه ال   فإذا كان العلم القدمي    ؛كله أيضا وحسب، بل بش   ال يتحدد مبضمونه  
ولو كانت احلقائق العلمية هـي غايتـه        . بب أسلوبه وصوره وعاطفته   ال زال باقيا بس    فإن ذلك الشعر  

  القصوى لكانت الظاهرة األدبية مواكبة يف تطورها لتطور العلوم، ولكنها ال ترتبط ا ارتباطا حتميـا                

إذ بإمكان األدب أن يكشف أمورا وحقائق تنأى عن قدرة العلم، وتتعلـق حتديـدا                دقائقها؛   يف كل 
     يف احلقـائق العلميـة يف األدب      اإلنسانية؛ فاألدب أشد تعقيدا من العلم ألن توظ       خبصوصيات النفس   

      إحساسختالفا كبريا يف سلوكه عن آلة ال نفصل عن موضوعه األساسي وهو اإلنسان الذي خيتلف اال ي

عال فيها، يعرف املرء قبليا حركتها عند ضغط أحد أزرارها، ولكن اإلنسان موطن إحساسات وردود أف 
ن فعال من أفعاله سيقابل بـرد       ت قانون حتمي يبني بأ    بمل يثْ  يف كثري من األحيان، فمنذ القدم        متضاربة

)1(عقدةحمدد، بل إن كل فعل مرتبط بانفعاالت متباينة وم         فعل
وقد جرت منذ القدم احملاوالت األدبية      . 

عارف النفـسية والفلـسفية     والفنية لكشف الغموض اإلنساين باستغالل مجيع اإلمكانيات وصنوف امل        
اصرة عن فهم جـدي للـنفس       واالجتماعية والعلمية، واليت ال زالت رغم فائدا يف جمال ختصصها ق          

        فاألدب يظل يؤكد قصوره عن التنظيم العلمي رغم توظيفـه للمعرفـة العلميـة، فكيـف        اإلنسانية؛

ـ ماألف عام أ حوايل مثاننيإذن سيفىن فن، متعدد األنواع واملشارب، عمره            م مل تبـزغ تباشـريه   م عل

)2( منذ حوايل ثالمثائة عامويليلإال جبا
.  

  

  : روابط اخليال و العلم-ج       

  

        ة، لكن العالقـة الـيت تـشد العلـم           نوقشت العالقة اليت تربط األدب بالعلم منذ العصور القدمي      

حني عدت اللغة العلمية لغة اسـتعارية، رموزهـا         مل تناقش بوضوح إال يف القرن العشرين        ىل األدب   إ
إسقاطات ملسائل واقعية أو مفترضة شأا شأن االستعارة الشعرية اليت تعد إسقاطا ومتثيال ملعان أو صور         

     ما قد يـدحض النظـرة        وصل العلم باألدب، ولعل هذا     بذلك يغدو اخليال عاقد    و. و متخيلة واقعية أ 

ـ  التفكري ومخود اخليال، فتراه معوعادل بني رقي  اليت توازي وت   وامل األسـطورية  قا النطالقه حنو بناء الع
  :ت بفضل رقي اخليال وضعف التفكري العلميقالقدمية اليت ختلّ

  

                                                
  .17، 16ينظر، طه ندا، األدب املقارن، ص ص ) 1(
  .30 ينظر، عثمان نويه، حرية األدب يف عصر العلم، ص )2(
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، إذ كانت   ا أكثر خياال، ولذلك كانت أكثر أساطري      نشأ فقد كانت األمم يف أول       « 
لطبيعة، فكانت تعـيش معيـشة      مظهر من مظاهر ا     اآلهلة واألرواح حوهلا يف كل     تنبثّ

نـداء   ورقي التفكري هو الذي حطم هذه املعيشة، ولكن كـأن    . صرفة خيالية أسطورية 
نشعر جبماهلا الذي يغذي     لنا هذه احلياة، حىت      اعميقا يف قلب األدباء يناديهم أن يعيدو      

كري يف ظالله من وهـج الـتف       حيرتإليه اإلنسان ليس   القلوب واألفئدة، والذي طاملا أفاء    
 » يناملض

)1(
 .  

نعم، ينطلق األديب من معطيات الواقع والطبيعة، ويبتدئ أيضا نشاطه من حيث يتوقف العـامل                      
 :ما يصبو إليـه شياء جديدة بفضل خميلته حىت حيقق املعطيات إىل أهذه ويضع نقطة انتهاء، فيحول كل      

      ع عنـه وزر املاضـي      بلي أفضل يـض    نشدان غد مستق   اضي أم سواء أكانت غايته إرواء حنينه إىل امل      

ـ         . م صاحب خيال أيضا    لكن أليس العالِ   .واحلاضر  ه وكيف يسمى عصر اليوم عصر سرعة لـوال خيال

ن العامل تشغله نفس شـواغل     مجود اآللة وصرامة القوانني فإ     فرغم   الذي يبعث كل يوم مبتكرا جديدا؛     
، وكيفية االرتقاء حبيـاة     ون، وعن املستقبل  األديب وتستوقفه نفس تساؤالته عن غموض الطبيعة والك       

ركه حب   بكل الظواهر احمليطة به، وحي     باالهتمامن الذهن اإلنساين حيركه إحساس دائم        إ « إذ ،اإلنسان
ـ      هذا اإلحساس املسيطر هو الذي أدى     . االستطالع إلدراك كنهها   م إىل االكتشافات العظيمة وإىل أه

» ري الفنية اإلنسانية  التعاب
)2(

إىل ذلك يعد اخليال األسطوري معربا للشعوب القدميـة ملناقـشة            فة  إضا. 
      فهو يعرب عن مستوى رقيهم الفكري وكيفيـة نظـرهم           :واملتعةقضايا فكرية وليس جمرد باعث للهو       

ذا ما وظـف    إ و .اليت تعترضهم قبل اكتشاف األدوات العلمية       األشياء وحلهم للمسائل واملشاكل    إىل
 األسطوري فليس بالضرورة من أجل إمخاد وهج التفكري العقلـي           اخليالَ عصر العلم    دا يف األديب جمد 

  .املضين والتخلص منه يف حد ذاته، فلهذا التفكري فائدة مادية لألدب والنقد األديب

        بقـوة   االسـتعانة       ومل يعد العلم شغال نظريا أو تطبيقيا جمردا من اإلحـساس أو مقيـدا عـن                 

نذ انفتاح عصر نظرية النسبية صار أكثر تقبال للروح األدبية، يسري جنبا إىل جنب مع العاطفة      اخليال، فم 
   وهج العقل أو خيمد التفكري العقلـي حيـث يتـربص خيـال           فال خيمد اخليال حيث يقوى     :واخليال

ـ              واهر األديب، وصار العلماء يستعينون باخليال للربهنة على صحة مالحظام وقوانينهم ولتعليـل الظ
)3(الطبيعية وتوضيحها 

 العنصر اخليايل أداة البناء العلمي كما هو أداة البناء األديب، ومن جهة أخـرى              . 

وسـيلة، كمـا     فاألديب والعامل يستخدمان اخليال.البناءان  الفكرة األوىل اليت يقوم ألجلها هو مصدر 

                                                
  .167قد األديب، ص  شوقي ضيف، يف الن)1(
اإلعـالم، بغـداد،    ، دار املأمون للترمجة والنشر، وزارة الثقافـة و )ط.د(سلمان داود الواسطي،    : دولف رايسر، بني الفن والعلم، تر     ) 2(

  .18م، ص 1986
 .، ص ناملرجع نفسه ينظر، )3(
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إذا كان مرتكز اخليـال األديب      يستخدمانه أيضا مصدرا للكشف اإلبداعي وانطالق األفكار اجلديدة؛ ف        
        كـثري   :رتكز اخليـال العلمـي    األديب، فكذلك م   لألفكار والصور يف ذهن   اإلهلام واحللول املفاجئ    

أو أثناء وقوع شيء  من العلماء اهتدوا إىل كشوفهم من فكرة انبثقت فجأة أثناء النوم أو يف حلم يقظة،      
تذكر، بينما هو عند العامل سبيل تعليـل قـانون           س ذا قيمة  راه إنسان عادي شيئا لي    معني يف الطبيعة ي   

مضى زمنا طويال يف حماولة تفسريه من أجل إظهار صحته للناس، مثلما حصل لنيوتن عنـدما                أغامض  
مل اليونـاين   ااجلاذبية، ومثلما حدث أيضا للع     ون تفكري فيها فأوحت إليه بقانون     سقطت عليه التفاحة د   

ذات مـرة يف حـوض      بعدما ارتفعت به املياه       الطفو  قانون ي استخلص الذ )Archimedes(أرمشيدس  
)1(إليه بفكرته االستحمام، فأوحت

.  

      اإلهلام يف األدب نفسه اإلهلام يف العلم، كالمها انبثاق فجائي لفكرة غري عادية تعد يف نظر األديب           
   ود بـشروط ألن مجيـع النـاس      هلذا فاإلهلام معق   . وليست جمرد شيء تافه    والعامل مصدرا إلبداع جاد      

ـ               حيصل قد سائر األدبـاء   هلم ما حصل لنيوتن وأرمشيدس، أو ختطفهم أفكار ليس هلا وجود مادي ك
مل يكن منهم علماء وال أدباء، ذلك ألن الفكرة امللهمة عند العامل واألديب مل تأت والفنانني، ومع ذلك 

   اإلعداد الطويل واالنشغال الدائم مبوضوع معـني        يف سبيلها دون سبب ودون غاية، فسببها عند العامل        

كذلك سبب اإلبـداع األديب      و. ال ينفصل عن فكرته، وغايتها اإلبداع وابتكار أشياء جديدة للبشرية         
، فتحقيق الغاية اإلبداعية ال يتم      )2(لموهبةو ال يتم دون إعداد مسبق وحتصيل للمعرفة الفنية وصقل ل          فه

وتثري هذه  . مل يكن كل الناس مبدعني ولو توفر لديهم عنصر اخليال أو اإلهلام           دون تلك األسباب، هلذا     
ما هي الشخصية احلقيقية للعامل؟ وهل تتساوى مع شخصية الفنان؟:رينالفكرة تساؤلني حمي .  

  ال يكفي التزام اإلنسان املنهج العلمي الصارم ودراسة قواعد وقوانني ونظريات علمية، حىت يصبح             

       . تبع أدق القواعد املنهجية دون أن يصبح هلذا السبب عاملـا          رء قد ي   أن امل  « ا، فقد أثبتت التجارب   عامل

   وتلـك املوهبـة   -وهو استعداد طبيعي - ذلك ألن العلم حيتاج إىل أمور منها التحصيل وحدة الذكاء       

نهجية املتعارف عليهـا يف ميدانـه       اليت جتعل العامل أشبه بالفنان، بل جتعله قادرا على جتاوز القواعد امل           
» ووضع قواعده اخلاصة به إذا اقتضى األمر ذلك       

)3(
ه بالفنان أو هو فنان بـالقوة       يالعامل يف أصله شب   . 

 وحياول يف مرحلة تالية فصل حلاجته للذكاء واملوهبة وارتباطه باخليال، لكنه يتجاوز هذه العوامل الفنية،  
        صبغة موضوعية خارجية، فيقيم الدليل على صحة فرضيته أو خطئها           هاءمة عن ذاته وإعطا    املله فكرته

      يف حني تأخذ الفكرة الفنية مسارا آخر وتتطـور تطـورا خمتلفـا              .عن طريق التجارب واالختبارات   

                                                
  .242، 241 ينظر، فؤاد زكريا، التفكري العلمي، ص ص )1(
  .242فسه، ص  ينظر، املرجع ن)2(
)3(

  .29املرجع نفسه، ص  
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)1(عن تطور الفكرة العلمية، يكون للذات فيها موضع الغلبة        
 خذ مبقياس الـصحة   األفكار األدبية ال تؤ    .

 أما األفكار العلمية فيجب أن تتجاوز منبع الذات، وحـىت           .ا أو رداءا  طأ، وحتكم الذات جبود   أو اخل 

   القانون العلمـي، جيـب   ء تفاصيل وأجزاء النظرية العلمية أو تمدت مبدأ اخليال مرة أخرى يف بنا  إن اع 

    أفكـاره إىل الـوهم     بها صحتها اليت تنبئ عن قوة مصدره اخليايل، أو خطأها الذي يرد             أن يثبت صاح  

  .أو اهللوسة والشطح

 إذ إن مظاهر اجلمال يف الطبيعة تقدم حلوال ملشاكل         ؛لممكن األديب يعي مصدرا ل        يعد املوجود الطب  
اإلبداع الفين، وهذا ال ينطبق فقط على األشكال اليت ترى بالعني اردة، فالعلم قد ساهم بفضل أدواته        

 من املظاهر اجلمالية للفن، وخصوصا النحت والرسم، الناشئة عـن تنظيمـات      تقدمي الكثري  يفاهرية  
)2(الذات واألجزاء املكونة للمادة   

 فالعـامل   :لممكن العلمي ملوجود الطبيعي مصدرا مهما أيضا ل     ويعد ا . 
ـ         داتـه                 م اخلـارجي مـن أصـغر وح   لَايؤسس نظرياته وخمترعاته بناء على مالحظاتـه ملظـاهر الع

من هذه الوجهة سبيل بلوغ احلقيقة، إذ صار العلمـاء يقيمـون صـحة               إىل أكربها، اجلمال الطبيعي   
             ا وبتنظيمها وتناسق أجزائها وفق هيئة مجالية معينة، وأن م بناء على إحساسهم اجلمايلى بلغوا  فرضيا

)3(بذلك النظام بلغوا مظان احلقيقة حساس اجلمايل أو اللذة اجلماليةاإل
.  

  املعمارية مثال متّ   ففي ميدان اهلندسة     ؛استخلصت بعض احللول العلمية من صور و أشكال طبيعية              

تشييد أبنية حتاكي أشكال النباتات وبنياا الوظيفية؛ فاهليكل املدفون حتت األرض والذي حيمل ثقـل               
حتـاكي األنظمـة    صاعد  واألنظمة اخلدمية فيها مثل السالمل وامل     . البناية يشبه يف عمله وظيفة اجلذور     

... الوظيفية للجذوع 
)4(

  تصور العلـوم أحيانـا     « خلع العلم عنه عوائق النظرة القدمية حيث      هكذا   و. 

على أا باردة املشاعر، ولكنها واقعية، والفنون على أا دافئة املشاعر، ولكنها هوائية املضمون، حبيث               
» فراشة سكوت الشعر عـن مخائرهـا اهلـضمية   يتوقع من علم احلشرات أن يسكت عن مجال ال  

)5(
. 

  تطويع وإعادة النظـر الفالفروق الصارمة بني العلم واألدب مل تعد تتردد بنفس الكثافة السابقة، فبفضل     

هما وخصائصهما صار العلم قادرا على تأمل مجال الفراشة وكل ما هو مجيـل يف الطبيعـة                 يف مفهوم 
       قادرا على محل املعرفـة العلميـة والتعـبري عنـها بأدواتـه              واستخالص احلقيقة منه، وصار األدب    

وهكذا يتخلص العلم من آليته الصماء وجفافه املادي، ويلقي األدب عنـه عوائـق املرونـة              .اجلمالية

                                                
  .19سلمان داود الواسطي، ص : دولف رايسر، بني الفن و العلم، تر ينظر، )1(
  .49 ينظر، املرجع نفسه، ص )2(
 .24ينظر، املرجع نفسه، ص ) 3(

 

  .64 - 61 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )4(
ثقافيـة  ، عامل املعرفة، سلسلة كتـب       )ط.د(كمال خاليلي،   : ه اجلديد، تر  سيو، العلم يف منظور   ستان. أغروس وجورج ن  .  روبرت م  )5(

  .44م، ص 1989 للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، فرباير شهرية يصدرها الس الوطين
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 اخليـال  :ومتاهات الغيب واخليال، فيجمع كل منهما اجلمال والفكر بأدواته اخلاصة، ومرد هذا اجلمع       
  :بتكار يف مجيع ضروب اإلبداع، فهوالذي يعد أداة اال

  

واملعرفيـة، احلركيـة      يشمل معظم األنشطة البشرية االنفعالية والفعلية، البيولوجية       «  
    لنقـل الواقـع واالحتفـاظ    لية، أداة يختي وعملية و فاخليال هو أداة معرفية  .واإلدراكية

والربهـان، أداة    لالسـتعارة الواقع وإبداعه أو تشويهه، أداة       ، وأداة لتجاوز  به يف غيابه  
. على اإلنسان والواقع الذي يوجد فيـه       والتأثري للتمثيل والتأويل، أداة لتحريك الفعل    

  اخليال وأخريا قد يند   ضحية مفارقاته،  والتأثر به والوقوع   كما أنه أداة لالنفعال بالواقع    

 . للتومهـات  لإلبداع أو فخا   تكون مصدرا عن مراقبة العقل، فيجنح يف ختييالت غريبة        

بـني املعقـول     شـيء،  وهذا ما جيعل اخليال، بلغة املتصوفة، برزخا يربط بني كـل          
   .واألرض الرؤيا والواقع، الوهم واحلقيقة، الـسماء      الالحمسوس، والالمعقول، احلس و  

ـ  و ذاته، بـني      من أجل ذلك كان اخليال أداة التواصل بامتياز بني اإلنسان          و  هعـواق
 إنسانا أو أحد الكائنات امليتافيزيقية      وغريه، سواء كان هذا الغري     انبني اإلنس  ومستقبله،

باختـصار    اخليال .وما يف معناه    الفعال لالقدمية والوسطى، كالعق   القرون خلقتهااليت  
مـن أخـالق    ( ل وجتلياتـه  يف الفع  يف النوم واليقظة، حاضر يف العلم والتقنية،       حاضر

 ويف اإلبـداع  ) ...العواطف واألمراض النفسية  ( ولواحقه ، يف االنفعال  )دين و وسياسة

» بأجناسه وفنونه
)1(

.  
  

إن اخليال باختصار جيمع بني الواقع امللموس وأشياء أخرى غري ملموسة، وغري متوقعة، متعلقـة                      
  .خبصوصيات النفس البشرية

     ، وإمنـا يـستغل   مـا  مما سبق أن األدب ال خيضع للقوانني والظواهر العلمية خضوعا ملزِ          يتجلى       

 ووفق النظرية األدبية والعلمية احلديثـة  . منها ما يراه مناسبا لتشييد نص أديب خاضع لقوى روحية ذاتية      

         مل يعد اخليال حكرا على األدب وحسب بل أصـبح أداة ضـرورية يف مجيـع األنـشطة البـشرية                    

ثـارة  وصفه كل تعبري مادته اخليال وغايتـه إ       ومنها العلمية، فتزحزح عندئذ املقياس الذي مييز األدب ب        
    عليه، وأصبح اخليـال هـو الـسبيل         ا للعقل ومؤثر  ا تعبريا عن املنطق مثري    هالعاطفة، أو مييز العلم بعد         

ت فائدا، يضاف إليه كل مظهر من املظاهر إىل اكتشاف احلقائق العلمية وجتاوز األنظمة القدمية اليت ولّ
ورغم اشتراك اجلنسني يف هذا الوسيط اجلمايل املتخيل مل حيصل          . للذة االنفعالية واجلمالية  الكونية املثرية   

 غىن باملزيـد    تتزين بشىت احللل الفنية وت     ل األديب إىل عامل والعامل إىل أديب، فالفكرة يف األدب         أن حتو 

                                                
 تقدم  دوره يف  عبد السالم بن ميس، اخليال و      ، ضمن كتاب،  » ة العربية اإلسالمية    صراع اخليال والعقل يف احلضار    «  حممد املصباحي،    )1(

  .24 ،23املعرفة العلمية، ص ص 
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   جـرد انبثاقهـا    علم فبم  يف ال  ا، أما الفكرة  ملتخيلة دون النظر يف صدقها أو كذ      من العواطف والصور ا   

  .ال تنقل إىل ميادين التجربة واالختبارمن عامل اخليال أو االنفعال واجلم

 لتحفيـز    املتخيل األديب يأيت باملبتكر مـادةً      ؛      العالقة بني األدب والعلم عالقة بناء وتشييد وجتديد       
 فاألدب يقدم أفكـاره لالختبـار       ؛يبالتفكري العلمي، واملتخيل العلمي يأيت باملبتكر احملفز للخيال األد        

دراسة ذلـك اإلنـشاء   لالعلمي، كما يقدم العلم لألدب مواد خاما لإلنشاء، أو مفاهيم ومصطلحات         
ال وجود إذن لسبب وجيه يدعو إىل فصل األدب عن العلم سوى رأي متعصب جيعـل األدب               . ونقده

ة ومتثيلها، واليت تعد من ناحية مـا جمـددة           إدراك احلقائق العلمي   عندا للمضامني القدمية، وقاصرا     مرد
    للمضمون األديب الذي يرقى تبعا لرقي علوم عصره؛ فاألدب إذا كان يعرب عن أفكار ومعـان متـأثرا                  

      ، لـذلك فمـن اإلجيـايب    يف بعض األحيان بالواقع املادي فإن العلم يعد جزءا ال يتجزأ من هذا الواقع          

  .عن طريقة رؤيتهم له تلف ويقدمها للعامة بطريقة خته انطباعاته عنبأن يسجل األدي

   نطـالق        ولكن الوجود العلمي يف شىت األنواع األدبية قد ال يتعدى كونه جمرد قاعدة مبدئيـة لال         

 األديب االنتباه إىل هذا املضمون العلمي بطريقة مباشرة فيحجبه بالصور           إىل غاية أخرى، وقد ال يوجه     
ألسلوبية، مما جيعل أدب اخليال العلمي، النوع األديب القائم حديثا تزامنا مع التطورات الفنية والزخارف ا

  العلمية اهلائلة وبتأثري منها يف كثري من األحيان، الصنف األمثل لتأسيس عالقـة جـادة بـني األدب                  

 ة أداة التعـبري    ة األدبي فيه هو اآلخر غاية وليس جمرد نقطة بداية، وتصبح اللغ          والعلم؛ حيث يغدو العلم   

 لتجاوزه، وبذلك جيمع أدب اخليال العلمي بني العقل والقلب، وال يكون موضعا لتـسلط               عنه وليس 
الفكرة العقلية على اإلحساس العاطفي، بل إنه ينحو إىل استغالل مجيع إمكانيات اإلنـسان العقليـة                

ويتجـه  . أو العاطفة وحـدها    والقلبية يف سبيل مناقشة قضايا إنسانية كربى يقصر دوا العقل وحده          
 كيف يوظف أدب اخليال العلمي املضمون العلمي واملضمون         :جديدة  إىل طرح تساؤالت   اهنالبحث ه 

عن هذين  بالتعبرياألديب؟ وما هي نسبة اشتغاهلما فيه؟ وكيف يضطلع كل من األسلوبني العلمي واألديب 
منهما نقـص   كل  قة جدلية حبيث يكمل     هل يطغى أحدمها على اآلخر، أم تربطهما عال        املضمونني؟ و 

 ما أدب اخليال :قبل االنتقال إىل مناقشة هذه األسئلة يستبق أدب اخليال العلمي أسئلة متهيدية و. اآلخر؟
 جديدة متعلقة التقليدية، أم يكتسب معاين م مبفاهيمه حيتفظ كل من األدب واخليال والعلهل العلمي؟ و

  .بتوحيد األطراف الثالث؟
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  :الفصل الثاين

  :جتنيس أدب اخليال العلمي      

  

إذ مل تفتأ   ر خمتلف األنواع األدبية اجلديدة؛      تتشابه بداية ظهور أدب اخليال العلمي مع بداية ظهو               
. خـصية الش ة وضعف احلبكة وسـطحية    ووصفت باالبتذال والسذاج  نصوصه أن تعرضت لالنتقاص     

  حرص بعض أصحاب االّت علـى تقـنني مواضـيعه وأسـاليبه            ولكن كثرة مزاولة الكتابة فيه، و     

  النوع األديب اجلديد عـن التيـار األديب         وضبطها، حفّز اهلواة على نبذ القطيعة اليت تسببت فيها غرابة         

العام، فانربوا لدفع التواصل بينه وبني هذا التيار بامتهان الكتابة اخليالية العلمية ضمن أحدث األساليب               
كما أنهم دفعوه للتواصل مع أقالم . ...)السريالية، الرواية اجلديدة ( بعد منتصف القرن العشرين    السائرة

فلم تعد الكتابة اخليالية    . املناهج النقدية املعروفة  خمتلف   دراسام   يفنقاد األكادمييني الذين يستلهمون     ال
  .العلمية إبداع هواة وال تقييمها تقييم هواة وحسب

     ه بق أدب اخليال العلمي أيضا مع كثري من األنواع األدبية اجلديدة مـن حيـث تـسميت                يتطا و       

ولعلّ كلّ باحـث  . يته وتعريفه من خالل مصطلح حمددغري املتحكم ا وتعدد حماوالت الباحثني لتسم      
مـرتبط  دد ذلك أنّ التعقد حدد مصطلحه عرب السمات اليت يراها ألصق وأكثر اقترابا من أدب النوع،             

أساسا ذه السمات املنفتحة اليت ظلّت تتسع يف كل مرحلة من مراحل تطوره، ألنّ أدب اخليال العلمي   
 بيل إىل بدايات القرن الواحد والعشرين من ال شيء مل ينشأ من عدم ومل يتطور وميتده  بل،به السنشأ إن 
األدب، ومناقـشة    ت العلمية من خالل عناصر    ثريااليت حتمت نقل التأ   أساسا بتأثري من ظروف العصر      

خمتلف القضايا الناجتة عن تزايد ترسيخ الكيان العلمي يف اتمع، كما أنه ظلّ يتطور بتأثري من ظروف                 
 ربطت أدب اخليال العلمي     )مليتان، احلرب الباردة  ااحلربان الع (احلروب  : العصر ذاا اجليدة منها والسيئة    

حفّزم ليكونوا الرواد األوائل    و  تابه عن أن يكونوا قوما حملّقني فوق القمة، بل          بواقع اتمع فرفعت ك   
من صور متخيلة عن اإلطـار   الذي ال يبتعد مبا يتضمنه سلبية، وأوهلم ارتقابا للمستقبل     قادا للوقائع ال  تان

        حنـو الـتفكري     يضاف إىل هذه الظروف االنتصارات والفتوحات العلمية الراهنة اليت تـدفع          . الواقعي

وكذلك فتوحات الكتابة األدبية اليت تزيـد       . اإلنسانيةيف شكل احلياة القادمة وتفاصيل بناء الشخصية        
     على التجريب املستمر ومتثّل األشكال واألساليب املستحدثة، ممـا ينفـي            إصراراأدباء اخليال العلمي    

 .  العلماء للتجريب واالستقراء العلمـيني     ماء أو األدباء  عة يف يد العل   ين أدب اخليال العلمي أنه أداة ط      ع

راء، الذين مل يـضعف      أدباء النوع على تتبع ميول الق      وما ال ميكن إغفاله أيضا يف هذا املقام هو حرص         
بعـض  من خالل استعادة    ية أمام محاسهم لألمور املادية العلمية، وذلك        حمحاسهم لألمور الغيبية والرو   
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 وتوجيهها وفق سبل جديدة تفرضها وقائع       )اليوتوبيا، األدب العجائيب  (دبية القدمية   مالمح األشكال األ  
  .واألساليب واملواضيع فكارأل اخليال العلمي سعة يف ااحلياة املستجدة، مما مينح أدب

 ظروف النشأة، املصطلح، التطـور      :ا سيناقشه الفصل الثاين من البحث     هذه القضايا هي أبرز م           
   .اد واملواضيعواالمتد
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  :ولاملبحث األ

  :ظروف وجود أدب اخليال العلمي      

  

 فقد أضحى التوضيح العلمـي      ؛من مجيع اجلوانب  ال العلمي يف حميط يطوقه العلم       نشأ أدب اخلي         
وإن مل تزل هـذه      يولّي املرء ذهنه صوب الرؤى اخلرافية،         عند كلّ تساؤل أو استفسار بدل أن       يطلب

ض طوعا استغالل إمكانيات    الرؤى يف حد ذاا مطلبا ضروريا عند بعض الفئات االجتماعية اليت مل ترت            
العلمي، ومع ذلك فقد ظلّت اخلرافة متوارية خلف انتصارات العلم الـيت غلّفـت، مبـساندة               التفكري  

 الكون  ، مظاهر )1( ميدان العمل البشري   لمعرفة العلمية النظرية يف   كنولوجيا بوصفها التطبيق الفعلي ل    الت
         أو كـثريا  اوالطبيعة، فلم يعد اإلنسان مبقدوره التفكري يف بيئة خضراء دون أن يتـصور فيهـا بعـض              

  ، مما جيعل احلياة اإلنسانية الراهنة حياة علمية بالدرجـة األوىل، تطغـى           هوخمترعاتالعلم  من اكتشافات   

  .على ما سواها من الظواهر

   يب أو ميالد بعض األنواع األدبيـة؛ فكـان                وكما ساهم كلّ عصر يف رسم حدود اإلبداع األد        

 إذ أفرز العصر القبلي احلكايات الشعبية وأفرزت املدينة الدولـة املالحـم        كلّ قالب ميثّل طابع عصره،    
، سـاهم   )2(قصص اخليـايل   الدراما الورعة لتفسري العقيدة والعصور القومية ال        الدينية وأفرزت العصور 

  عقد ميالده الرمسـي     )3( ونيوتن وجاليليالذي وقّع علماء القرن السابع عشر مثل        كذلك العصر العلمي    

  يف ظهور أدب اخليال العلمي الذي يعد يكله ومضمونه مصدر ثقة القراء، على الرغم من أنّ بداياتـه           

         ا األدب اهتمامـا واسـعا جعلـه يوصـف     القرن العشرين لقي هذ     فبحلول .عة لقراءته مل تكن مشج  

 بأنه أكثر أنواع األدب قيمة وال تقل أمهيته عن غريه من اآلداب املعتاد قراءا خاصة إذا كـان أدب                «
كلّها تصب يف فن احلياة املليئـة بتكنولوجيـا         اخليال العلمي هو االبن الشرعي لعصٍر مقوماته وخرباته       

»العصر  
)4(

 واليت بلغت غايات بعيدة بعد انتـهاء        العلوم، ورة التكنولوجية اليت صحبت تطور    فلوال الث . 
العلمي الذي يعد ممثّلها الطالئعي األول دون بقية األنواع         اخليال   ملا وجد أدب     )5(احلرب العاملية الثانية  

قـرر االسـتغراب    ريخ امل يستدعي ذلك التـا    و. بداع األصيلة فيها   اإل  اليت ال يعد العلم قاعدة     ةاألدبي

                                                
  .132 ينظر، فؤاد زكريا، التفكري العلمي، ص )1(
ـ     « ينظر، جيمس جن،    ) 2(  روبرت سكولز وآخرون، آفاق     ،، ضمن كتاب  »ج ولز إىل روبرت هينلني      .مسرية أدب اخليال العلمي من ه

  .49، 48م، ص ص 1996صرية العامة للكتاب، مصر، ، اهليئة امل)ط.د(حسن حسني شكري، : أدب اخليال العلمي، تر
  .06م، ص 1999، مصر، ان القراءة للجميع، مكتبة األسرة، مهرج)ط.د(ينظر، عصام ى، اخليال العلمي يف مسرح توفيق احلكيم، ) 3(
، صادرة عـن أمانـة عمـان           118 جملة ثقافية شهرية، ع ، جملة عمان،»مي وصناعة األحالم أدب اخليال العل«  شوقي بدر يوسف،  )4(

  .80م، ص 2005الكربى، نيسان 
   .79 ينظر، املرجع نفسه، ص )5(
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؟ اعية يف القرن التاسع عشر مباشرة ملاذا ال يربط تاريخ أدب اخليال العلمي بتاريخ الثورة الصن :والتساؤل
         ال إىل تـاريخ الثـورة   فإذا كان قيام أدب اخليال العلمي مقرونا بالكشوف العلمية فاألوعزى أوىل أن ي

  .الصناعية

 الرائد األول الذي يعده الغربيون الكاتـب  )Jules Verne( فرين أنشأت الثورة الصناعية جول        
العلم يف حياة الناس، فهو      الذي افتتح للكتاب من بعده جمال الكتابة ضمن جنس أديب خاص يترصد أثر            

هو وصف  الكاتب األول يف تاريخ األدب العاملي الذي جعل أعماله داخلة حتت منظور واحد ووحيد «
»من حيث تأثرها بالعلم وجتديده      حياة اإلنسان   

)1(
ولكن توجه بعض الكتاب حنو متثيل العصر العلمي        . 

 رأوا هذه الثورة الصناعية مصدر بـالء البـشرية          نمل يلق اهتماما مماثالً من فئة أخرى من األدباء الذي         
عشر حبنني  منذ مطالع القرن التاسع      «وهالكها، وخصوصا الرومانسيني منهم والذين متيزت نصوصهم        

تمع  إىل املاضي أو إىل ما مسي بالعصر الذهيب، وإىل جمتمع مثايل ال يكون فيه مكان لتعقيد ا                 رومانسي
ترحم، ولكلّ  ال  الرأمسايل، وللرتعة التجارية، واملنافسة غري الشخصية اليت         الصناعي، ولقوانني االقتصاد  

» احلقائق األليمة يف اتمع احلديث    
)2(

ة قائمة على رفض عناصر التقدم وتغليب االهتمـام       فالرومانسي. 
  .باجلانب الروحي وكشف معاناة ونوازع الذات اإلنسانية

 العلم والتكنولوجيا، مل تسهم بطريقة مباشرة يف تغيري اتمع                ولكن الثورة الصناعية، و مبوازاا      
         )م1900( الفترة املمتـدة بـني سـنة         باشر يف يف عقود القرن التاسع عشر، وقد بلغه التأثري العلمي امل         

 يف مجيع فئات اتمع وجزءا لتكنولوجيا يشغالن حيزا مهما وضروريا، حيث أصبح العلم وا    )م1940(و  
 ، مما حيتم مناقشة أثرمهـا      )3(تجزأ من مظاهر احلياة اليومية والبسيطة للناس العاديني يف اتمع الغريب          ال ي 

 فباإلمكان انطالقا مـن معطيـات      :ع إىل مثاليات املاضي   سلبا وليس رفضهما بالرجو   يف احلياة إجيابا و   
       احلاضر دراسة توجهات العلم وتقنياته وتأملها لبناء مثاليات مستقبلية حتسن وجـه احلاضـر وتـسري                

 مـع   هذه الظروف، ومع كلّ تطور جديـد، أو       ويف خضم   . والية حنو املستقبل اإلجيايب   به يف خطاه امل   
 استمر وجود األدب الذي يـصف      االنكسارات،   تطورات العلم اليت تسري حنو االنتصارات وليس حنو         

 ة، وبفضل تأسيس أول جملّة خاصة بأدب اخليال العلمي لوحـده           أو يروي آثار العلم على احلياة البشري      

 )Scientifiction(يف أول عدد منها مصطلح  ، وإطالقه)Hugo Gernsback( جرنسباك  هوجوِقبلن م

اهلامشية اليت كانـت  ، فعمل بذلك على حمو كلّ أثر من آثار   )4(على النصوص القصصية املتعلقة بالنوع    
                                                

، صادرة عن قسم اللغة واألدب العـريب،        06 جملة علمية حمكّمة، ع      ،نص والناص ، جملة ال  »يف مقاربة اخليال العلمي     «  فيصل األمحر،    )1(
 . 247ص م، 2005 ديسمرب -جامعة جيجل، اجلزائر، أكتوبر

.124م، ص 2002، دار راغب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، مصر، )ط.د(نبيل راغب، موسوعة الفكر األديب،  (2)
   

ـ     «  ينظر، جيمس جن،     (3) ، آفاق روبرت سكولز وآخرون، ضمن كتاب، »ج ولز إىل روبرت هينلني     .مسرية أدب اخليال العلمي من ه
  . 56سني شكري، ص حسن ح: أدب اخليال العلمي، تر

  . 63، 62، 59 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )4(
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دب اخليال العلمي اليت أُلّفت يف العشرين عامـا األوىل مـن القـرن              من املمكن أن تالمس نصوص أ     
ني جيدها   ب  دون متحيص  العشرين، حيث شاع يف هذه السنوات ومن قبلها إدراج نصوص هذا األدب،           

  :غري الرمسية، والذي كان ينشررديئها، بوصفها نوعا من أنواع الثقافة  و

  

مع أـا   (جة  رسوم توضيحية ف    يف جمالت خشنة ذات قطع مثري لالمشئزاز، وأغلفة و         «
       حىت من بعيد إا شيء جيب أن يقرأ يف مكـان           ول  بل ميكن أن تق    .)حتدثُ أثرها غالبا  

   كنـوع  حمترم لتخفيه عن أعني الـسلطة، أو        جملّد   ي، أو أن يستتر بني غالف     خصوص

قبيل احلرب العاملية الثانيـة      تتناول يف تلك األيام الباكرة    وكانت  (...) من باب اللياقة    
 بأدب اخليال العلمي، لكن معظمها كـان قـصص        ضوعات قليلة وبسيطة سميت     مو

 شعة، أدى كلّ منـها دوره مـن أجـل          مغامرات مبسدسات األ   وحوش و  معدات و 

       . قل بشكل مكثّـف مـن آن إىل آخـر         دون الع  بالعاطفة اإلثارة، أو الرتعة إىل التأثر    

»  األديبحماضرة عن هذا اجلنس الواقع، مل يكن مثة أحد قد حلم وقتذاك أن يلقي و
)1(

.  

  

، قد اكتـسب وجـودا      راقيةالت  جمبنشر نصوصه يف    هتمام  اال اخليال العلمي، مع بداية      فأدب       
تسلية أو هروب من مواجهـة مـشاكل   تبينه أدب   ن جتاوز صورة ال تنبئ عن حقيقته،         م هجديدا مكن 

دون مستوى التقـدم     ض أو استخدام معدات وآالت    احلياة من خالل التوجه إىل عوامل بعيدة عن األر        
  .لالراهن أو دون ما يطلب أن يكون عليه يف املستقبالعلمي 

      شية بعد انتهاء الربـع األول مـن القـرن            ومن مثّ يكون أدب اخليال العلمي قد جتاوز صفة اهلام         

العشرين، وانسلخ عن املقاييس املعيارية اليت تطبع نصوصا بألقاب العظمة واجلودة ونـصوصا أخـرى          
ـ  والروايات البوليسية املص من املواقف اليت ترتله وقصص التجسس بألقاب الرداءة والضعة، ومتلَّ     شورة ن

، وختلص شيئا فشيئا من مسات الضعف اليت تطبع األفكـار           )2( الكتب السوداء مرتلة واحدة    يف سلسلة 
ن ىل إثارة مشكلة االنتقال يف الـزم والشخصيات واحلبكات، وخمتلف األبنية الفنية بصفة عامة، إضافة إ     

 لغرابة و السذاجة بدال من االهتمام بإشكاليات أكثر أمهية خبلق تصورات غاية يف اواملكان، واليت تتجلى

  من مشكلة االنتقال يف ذاا إىل أزمنة أو أمكنة معينـة، مثـل التـساؤل عـن طبيعـة مـشاهدات               

تقبـع  ات سلوكهم وتصرفام والرسالة التي ليجت الشخصيات، وطبيعة الصراع الذي خيوضه األبطال و 
    تنقالت من أول انطالقهـا إىل آخـره        لتلك الرحالت وال  الوصف املباشر   ، بدالً من    )3(خلف هذا كلّه  

                                                
حسن : ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، آفاق أدب اخليال العلمي، تر     »العصر الذهيب ألدب اخليال العلمي       « كنجزيل إميس،    )1(

  .78حسني شكري، ص 
 ، اهليئـة املـصرية العامـة      اءة للجميع، مكتبة األسـرة    جان القر ، مهر )ط.د(ينظر، حممود قاسم، اخليال العلمي أدب القرن العشرين،         ) 2(

  .12م، ص 2006للكتاب، مصر، 
  .38 - 35 ينظر، عصام ى، اخليال العلمي يف مسرح توفيق احلكيم، ص ص )3(
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هذه ولكن  . يبة دون استدراك الغايات السابقة    أو إرهاق خيال املتلقي بتصوير اخلوارق واملغامرات العج       
السلبيات مل تعد تذكر إالّ عند احلديث عن تاريخ أدب اخليال العلمي وبداياته األوىل، ألنّ هذا اجلنس                 

أصبح  «والواسع،  االزدهار العلمي اهتمام الناس به يف ظلّ زادو  ، مبرور الزمن قد ارتقى و تطور   األديب  
ال عن الربامج   من األدب موضوعا لعدد كبري من الدراسات النقدية والببليوجرافية، فض          نتاج هذا اللّون  

» يت أربت على مئة برنامج دراسيالغربية، واألمريكية منها خباصة وال يف اجلامعاتالدراسية املنتشرة 
)1(

 .

التطـور بالنـسبة ألدب      منتهى  تشكل نها مل فإورغم ما قدمته عشرينيات وثالثينيات القرن العشرين،        
، ومرحلة  إعادة تقييمه كانت مرحلة االنفصال التام عن لقب اهلامشية، ومرحلة         خليال العلمي بقدر ما     ا

 األديب للتخيـل جيه النظر اجلاد حنو اختاذ العلم قاعدة أصيلة راء واهتمامهم، ومرحلة تو اكتساب ثقة الق  
     واالهتمامـات    يزاوج بني االهتمامات العلميـة واالهتمامـات األدبيـة         ضمن جنس تعبريي جديد   

عن احلياة اإلنسانية يف خضم وسط علمي، ويف قالب أديب موجه  هو التعبري النفسية، ألنّ هدفه األساسي
  .الستيعابللقراءة والتأمل وا

     فـالثورة الـصناعية     : لبناء حوصلة جزئية تتعلق مبسرية أدب اخليال العلمي        اههن ويتقدم البحث         

نقلته أدب اخليال العلمي، مث حت بربوز قد فتحت اال لربوز تضمينات علمية ضمن قوالب أدبية، ومس    
    مام اجلاد، فكانت الـسنوات املمتـدة        إىل طور االهت   من طور الالمباالة  بعدئذ بدايات القرن العشرين     

       الوقـت   كما حدد سابقا، أكثر اسـتقطابا لكتـاب النـوع ولقرائـه يف         )م1940( إىل   )م1900( من

اة االجتماعية  هذه الفترة شهدت تطورات علمية صارت ضرورة من ضرورات احلي، وخصوصا أنّهنفس
مسرية أدب اخليال العلمـي، فدفعتـه إىل التطـور          قد طبعت   ولكن حادثة مهمة    . والطبيعية لإلنسان 

 ، اليت دفعت أدبـاء    )م1945( جديدة، وهي حادثة هريوشيما سنة    ات  تشعب االنفتاح على مسارات و   و

وتعـد  . سفة ورومانسيو القرن التاسع عشرمن تلك اليت ناقشها فال     النوع إىل مناقشة إشكاليات أوسع    
يؤكّـد اتفـاق      اخليال العلمي إىل درجة أنّ بوريس فيـان        هذه احلادثة منعرجا أساسيا يف تاريخ أدب      

      هريوشـيما، واألخـرى     مرحلة ما قبـل   : املؤرخني والكتاب على توزيع حمصول النوع بني مرحلتني       

)2(اليت تتموضع عند حدوث الواقعة وما بعدها      
       التقـسيم تـارخيي بالدرجـة األوىل    هـذا  ورغم أنّ  . 

بعـد ذلـك    ، ليثبت* حدسي تكهين أثبت التاريخ صحة افتراضاتهيء بنص أديبنه مرتبط قبل كلّ ش  فإ
ـ                  سار طبيعـي   تاريخ هريوشيما ويشهد بآالته ودماره ورعبه بأنّ أدب اخليال العلمـي يتطـور يف م

  . للثقة مبعطياته أكثر من أي وقت مضىوصحيح، وأنه قد آن األوان

                                                
)1(

   .40، 39عصام ى، اخليال العلمي يف مسرح توفيق احلكيم، ص ص  
(2) 

Voyant, Boris Vian, cinéma  science - fiction, choix, préface et notes par: Noël 

Arnaud, 06
e
, Christian Bourgois Editeur, Paris, 1978, p 83.  

*
 .116ك يف املبحث الثاين من هذا الفصل، ص سيأيت تفصيل ذل 

Université Sétif2



    جتنيس أدب اخليال العلمي               الفصل الثاين                                                               

 100

      هريوشيما النوع األديب القادر على متثيـل روح العـصر                  أصبح أدب اخليال العلمي بعد حادثة       

العلمية، وليس هذا وحسب، بل إنه تعدى مرحلة التعبري عن مغامرات اإلنـسان يف عـصر تـسوده                  
 مبا سيتوصل إليه يف املستقبل إىل أن يعاجل بأناة املأزق اإلنـساين           ات العلم، أو التفاؤل الالّحمدود    مكتشف
 -  أو استالب النظم اليت يعد ا      -  العلم بالسعادة املادية املطلقة، من جهة، واستالبه       بني وعد  «القائم  

» الروحية، من جهة أخرى اإلنسانية للقيم لفردية، والذاتية الشخصية، وخلخلتهاحلرية ا
)1(

فهذا اجلنس . 
 احلاضر من مظاهر    األديب قد ازداد إصرارا على االعتبار من أخطاء املاضي واستغالل كلّ ما صار عليه             

، أو قد يشحذ باملقابل هذا األدب خيال القراء اسـتعدادا ملـستقبل             آمناوهيئات حىت يشكل مستقبال     
متهالك بوصفه نتيجة لالستمرار يف دفع العلم وتسخريه لصناعة أسلحة الدمار والقتل وجتريد اإلنسان              

؛ حيـث إنّ أدب اخليـال    حتقيقها مستقبالة اليت يطمح إىلمن إنسانيته بدالً من صناعة أحالمه اإلجيابي      
       ى بـأدب صـناعة األحـالم           له العلمي يف سريورته حنو بناء مستقبل إجيايب حيقاإلبـداع  أو أن يسم     

)2(العلمي، أو أدب التنبؤات اليت حتققت العديد منها على مـر العصور          
   وباستثناء تلـك النبـوءات     . 

ألحـالم  الفعلي  ي   أدب اخليال العلمي التجسيد العمل     لبية، يغدو اليت أثبتت، أو قد تثبت، مظاهرها الس      
 خالل استقراء الواقع العلمي أو استقراء القضايا العلمية املطروحة قصد اخلـروج             اإلنسانية من الروح  

للعلم، وإالّ كان ميدانا    سيفضي إليه االستغالل السليم والعقالين      بتصورات مفترضة يغذّيها اخليال، عما      
 ممكنة تفرضها بعض مظاهر االسـتغالل األنـاين للكـشوف           لعرض حتذيرات مرتقبة وتكهنات   مهما  

م اإلنسان العالِ ، أو لتثبت قدرة     رفاهيتهواألدوات العلمية اليت جاءت يف األساس لدعم سعادة اإلنسان و         
ري احملدود على ختطّي ومعرفة بعض األجزاء اهولة من الكون وليس نزوعه حنو االمتالك اخلاص والتسخ 

أخرى معادية، أو رغبة يف السيطرة علـى شـعوب       تقاما من عناصر     وجهات وعناصر معينة ان    ِقبلمن  
  .ضعيفة

          التطـور العلمـي     ، حلظـة بعـد أخـرى      ،وعلى امتداد القرون العلميـة الـيت ازداد فيهـا                

 نولوجية والتكنولوجيا إىل التبـصرات  والتكنولوجي، ومع ازدياد احلاجة امللحة للعلم إىل التطبيقات التك     

التنظريات العلمية، انقسم املفكرون إىل ثالثة أقسام يف رؤيتهم ملا سيؤول إليه مستقبل احلياة اإلنسانية                و
يف خضم تسارع انبثاق االكتشافات العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وباإلمكان إسقاط هذه األقسام            

  : ملستقبل احلياة اإلنسانية يف حميطها العلمي املعيشعلى رؤية أدباء اخليال العلمي

           لـم  متـشائم ملـا سـيؤول إليـه حتـالف الع          ين جيمعهـم موقـف       القسم األول من املفكـر     -

 ذكاؤها ووعيها بذاا مع الوقـت  والتكنولوجيا، حيث سيخلق هذا التحالف آالت تزداد قوا ويزداد      

                                                
  .27 عصام ى، أدب اخليال العلمي يف مسرح توفيق احلكيم، ص )1(
  .78ص ، 118، ع جملة عمان، »خليال العلمي وصناعة األحالم دب اأ«  ينظر، شوقي بدر يوسف، )2(
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فيصبح عبدا هلا، وقد يستغىن عنه متاما، فيكون بصدد العصر الفعلـي            تنفك عن سيطرة اإلنسان      أنىل  إ
  .لآللة أو عصر الواقع اآليل

القسم الثاين يتخذ موقفا تفاؤليا، فيعد اآللة أو كلّ تقدم تكنولوجي مهما بلغت قوتـه أو رهبتـه                   -
    يد اآللـة لإلنـسان   وستـش خالص اإلنسان من قهر الطبيعة له أو قهر أبناء جلدته يف حد ذام لـه،    

أيضا، إذا ما بلغت مستوى راقيا من التطور الذايت والوعي التلقائي، مستقبال آمنا ومرحيا يغنيه عن بذل                 
  .اجلهد لتوفري حاجات املعيشة اليومية

  لث يرتاده مفكرون تبنوا موقفا واقعيا يرد لإلنسان واتمـع فعـل التـصرف واختـاذ                القسم الثا  -

اللّـذان  ، ومهـا    هجناز علمي خيضع لتوجيهات صانعه وغاياته ولتأثريات اتمع ونوع        إ فكلّ   رات،القرا
 ا    دسيختاران وحيديف حدود القصد اإلنساين يـصبح    و.لغايات سلبية أو لغايات إجيابية   ان استخدامه إم

   غرقة يف التـشاؤم    طوباوية م جمرد التفكري يف إمكانية االستقالل الصرف الذايت لآللة صنو نظرة خيالية            

)1(، تتجاهل دور اإلنسان واتمع يف توجيه مسار التقدم العلمي والتكنولوجياؤلأو التف
.  

 هل التخوف مـن مـستقبل   :يثري التقسيم السابق، وباألخص املوقف املتشائم منه التساؤل اآليت           
 إذا مضى العلـم   جسدا، همل تمتقامت، أو ارتقاب حدوث كوارث متيت روح اإلنسان وعقله إن           علمي

يف التقدم بوترية سلبية حمددة، كاف ليكون ذريعة جادة لنفض ما بني يدي احلاضـر مـن مبتكـرات           
  .وأدوات علمية مهمة، وإيقاف مسار تقدم العلم، وإثارة حرب كونية ضده يف حد ذاته ؟

     ارث، أشـهرها احلربـان العامليتـان     حلّت فيه من كوايعيش إنسان اليوم يف عصر علمي، مهم             

 احلاضـر   انه جمرب على عيش هـذ     تدعوه إىل اليأس والتشاؤم، فإ    يف النصف األول من القرن العشرين،       
علم ضئيلة جدا   لرجوع إىل ماضي ما قبل ال     ته وسلبياته، حيث تغدو حماوالته ل     والتعايش مع مجيع إجيابيا   

        على مجيـع جزئيـات احليـاة       املهيمن  أقلم مع التفكري اخلرايف     ألنه سيعجز عن الت   إن مل تكن منعدمة     

مراض سبيل إدراك حاجة أو موعد أو اجتماع، وسيضطر إىل مكابدة أأو مع قطع أميال شاسعة جدا يف 
تـى  هي اليوم يف عداد األمراض اليت ال يكاد يلتفت إىل خطرهـا أو ح             كانت متيت مئات الناس بينما      

      إىل العودة إىل املاضـي والطبيعـة اخلالـصة مـصدرا لالنزعـاج              صبح كلّ دعوة   وذا ت  .وجودها

ر من اجلوع، واملـرض                 :والشكه لو حتقّق فسينجم عنه موت تسعني باملائة من سكان العامل املتحضألن 
 والصحة وشـىت  والفقر، إذ إنّ العلم غطّى مساحة كبرية من حاجة الناس إىل الطعام والسكن واللباس               

  القدمي وليكن هارون الرشيد     وبإجراء مقارنة بني منط حياة أغىن رجال اتمع العريب        . أنواع املتع واجلاه  

ل البسيط أوفر حظّا     هذا الرج  أن   اتمع العريب احلديث، يتبني    رجل من متوسطي الدخل يف    حياة   ومنط
احلـديث   العلم   ائه، بينما مسح   نس ه الفاخرة وكثرة   هارون الرشيد يفوقه فقط يف مالبس      من اآلخر ألن  

                                                
  .142 -140 ينظر، فؤاد زكريا، التفكري العلمي، ص ص )1(
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يتمتع بالعالج الطبي سلطان، ومن ذلك أنه  ن منافع عامة مجة ال حتجزها يدملتوسط الدخل باالستفادة م
املواصالت الربية والبحرية واجلوية، إضافة إىل سهولة معرفة أخبار        وسائل   و ومكيفات اهلواء    والكهرباء

لفاز واملذياع واهلاتف وشبكة    ألدبية يف أقلّ سعة من الوقت بفضل الت       العامل بأسره السياسية والعلمية وا    
)1( وغريها ...ت  األنترن

ومل يسهم العصر العلمي يف خلق هذه الفضاءات املادية وحسب، بل سـاهم             . 
ت املطابع مبا أنتجته من صحف وجمالت وكتب، وكفت وسـائل            إذ كفَ  ؛أيضا يف ترقية صورة األدب    

 حتى تذيع شهرم، كما ندماء للخلفاء وامللوك والفنانني عامة مشقّة أن يكونوا راَءاالتصال احلديثة الشع
سامهت األدوات العلمية السابقة يف رفع مستوى التلقي، فأديب اليوم تفوق نسبة القراءة له نسبة قراءة                

نـشر   التقدم التكنولوجي مـن إمكانيـات اإلذاعـة وال         قوم معاصرين ألديب قدمي، بفضل ما أتاحه      
)2(واالتصال

.  

ختطّـى أدب اخليـال      فضاءات، و  من هنا ازداد االهتمام األديب مبا يتيحه العلم من إمكانيات و                 
العلمي بوصفه أبرز أنواع أدب العصر العلمي مأزق استغالل تلك الفضاءات دون التعبري عن روح العلم 

عـددة     أن احنسرت املذاهب األدبيـة املت      بعد   «ذاته أو دعمه وتصوير انتصاراته وانتكاساته، خصوصا        
فقد خـرج أدب النـوع     لذا   .ما على السطح واعتربت تقاليع مثل املالبس واألغنيات        اليت طفت يوما  

  من قوقعته الواسعة اليت حبس نفسه فيها لسنوات طويلة وبدأ يبحث لنفسه عن هويـة         ]اخليال العلمي [

» طريق حمدد املالمح  و ،حمددة
)3(

  ب اخليال العلمي خيتلف يف توجهاته عن بقية األنـواع األدبيـة   فأد. 

    اخلالص احلتمي من معاناة اإلنسان احلديثة واملعاصرة، فهو         بتصورهوال يكتفي حبلم املاضي لوحده، أو       

 فيحلم بوجود عوامل متحضرة فائقة التطور تقبع بني ركامه وأطالله خالية من مساوئ )4(قد ميثّل املاضي  
         ضر، ولكن إمكانيات هذه العوامل تبقى حمدودة مقارنة مبا يتيحـه الـتفكري واحللـم باملـستقبل                 احلا

 وأصبح هم أدباء النوع الرئيسي هو مالحقة وتأمل مظاهر .من إمكانيات مفتوحة إىل درجة غري متناهية  
خاصـة املـستقبل   . نا مالذي لن يعيشه أحد  « احلاضر قصد اإلمساك بصورة ممكنة من صور املستقبل       

 من رغبتنا يف العـودة       وألنّ املستقبل أهم من املاضي، وألننا نطمح إىل احلياة يف هذا الغد أكثر             .البعيد

        متجادلـة سـتكون    من خيـاالت  وج  الكاتب يلتقيان معا فوق بساط منس     إىل البارحة، فإنّ القارئ و    

»مما نعهده اآلن    فيه العلوم والتقنيات أكثر تقدما مئات املرات        
)5(

احلاصـل يف جمـال     طور اهلائل   فالت. 
لمستقبل، واليت تـصوغها   ىل استباق وختيل الصور املمكنة ل     إالعلمي  التقنيات العلمية يدعو أدباء العصر      

                                                
 .17 ينظر، عثمان نويه، حرية األدب يف عصر العلم، ص )1(
 .23، 18، ص ص املرجع نفسه ينظر، )2(
   .09 حممود قاسم، اخليال العلمي أدب القرن العشرين، ص )3(
  .10 ينظر، املرجع نفسه، ص )4(
  .11، ص  نفسه املرجع)5(
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       روايات الـسبق العلمـي      تخذ وذا يتجاوز أدب اخليال العلمي العقبة اليت ت        .جزئيات الواقع العلمي  

   حلاضـر  جمرد أعمال ال تتعدى نقـد ا تقع يف املستقبل خليالية اليت تقوم على سرد أحداث     اأو الروايات   

          »ما قبل التـاريخ « ربل وإىل املاضي السحيق، مما يعلّل صو  حنني ال واع إىل املاضي،       « وحسب هيأو  

» اليت تعتمدها هذه الروايات من ناحية أخرى      
)1(

ميات اليت  نظر عن التس  أدب اخليال العلمي، بغض ال    . 
لحاضر، وقد يعود أيضا يف بعض األحيان إىل املاضي لبناء عوامل مثالية            ، نقد ل  ستعاجل  يف املبحث التايل    

ه وخصائصه بالعودة تسميتها اهلناء واخلري هروبا من مساوئ احلاضر، ولكنه ال يقوم وال يكتسب        يسود
 نقده للحاضر من خالل املاضي يسعى إليقاظ شعلة         أوله  ثيمتالوراء، بل إنه حىت يف       دوما حنو  القهقرى

  .أمل تترقب نشوء جمتمع مماثل يف املستقبل

غير أو يطور وجه احلاضر تعد الدافع األول لولوج عامل أدب           ل الرغبة يف بناء جمتمع مستقبلي ي       لع      
مبنيا علـى مجيـع      ملا جديدا ، ليبعث عا  اخليال العلمي الذي يترك احلنني الالواعي إىل املاضي السحيق        

لنوع خيوضـون    ألنّ أدباء ا   ؛ يف حيز اإلمكان   اجلديدة املفترضة الواقعة  املوجودات املاضية واحلاضرة، و   
ثقة، أو على األقل واعون بإمكانية حتقق ختيالم العلمية، ومـن مثّ صـناعة                على غمار املستقبل وهم  

عـرب   فترة من فترات التاريخ الالّحق الذي سيشهد         ويف أية  ،مهم وتطبيقها عن سابق وعي وتدبر     أحال
 استغاللاخليال العلمي ووعيهم بكيفية كشوف العلمية على صدق افتراضات وختيالت أدباء       كثري من ال  

 يبكي بشغف أطالل ماض مثايل    جمرد حنني ذا ال يكون أدب اخليال العلمي        و .املعرفة املمثّلة لعصرهم  
ضمن عوامل مستقبلية آتية، يبقى احللم ا مطلبـا          هو جتسيد لذلك احلنني       واراه الزمن بقدر ما    سحيق

             ألنّ التمسك باملاضي لوحـده كفيـل بإرجـاع كـلّ خطـوة              .تقاء به رأساسيا لتغيري احلاضر واال   

 احللم مبا هو آت وطمس كلّ معلم من معامل التأمـل             جذوة  التقدم، وإمخاد  و قطع سبيل  إىل اخللف،   
  .فتراض واالستبصار والترقّبواال

 وحسب بل إنه أيضا أدب      األحالم       ولكن أدب اخليال العلمي ليس أدب املستقبل أو أدب صناعة           
 فهو ال يتأسس فقط على بناء عوامل املستقبل من خـالل اخليـارات              ؛جتديد احلياة االجتماعية العلمية   

اتمع وباملـشاكل االجتماعيـة   مل ملزم باإلحاطة بتطور العواتلك  املتوفّرة، بل إنه عند تدرجه يف بناء        
     أو سـاهم  ألنّ العلم مهما بلغت فوائده وتسهيالته املاديـة       ،عن تطور العلم يف مسارات حمددة      الناجتة

 حىت       و .ثر مباشر أيضا يف تعقد العالقات والظروف االجتماعيةنه كان ذا أ  يف تشييد جمتمع أكثر إنتاجا فإ     

صر على إجياد   اخليال العلمي يف هيئته اجلديدة معروفة سلفا، وت       أدب  إن كانت املشاكل اليت يطرحها      و
      جتاه الظروف االجتماعية املتردية شـرط الزم قبـل اخلـوض           نّ الشعور الذي حيفزه     حلّ فوري هلا فإ   

         ال العلمي يرتبط برسالة    فأدب اخلي . تمع العلمي املعاصر  يف أي حل من شأنه أن حيل قضايا ومشاكل ا
                                                

، الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمـان، مـصر،   01هاشم األيويب، مبادئ حتليل النصوص األدبية، ط     ماتيو قويدر و   بسام بركة و  ) 1(
  .59م، ص 2002
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ـ            ة الـيت قـد تنـشأ               اجتماعية أساسية مفادها إدراك الناس آلفاق العلم وحلجم املـشاكل االجتماعي
               املخـاطر احملتملـة الوقـوع      تقبـل عن االستغالل غري العقالين ملظاهره، فتهيؤهم وتعودهم علـى          

)1(عددة عن مظاهر املستقبل املرتقبإبداعية مت، من خالل شحذ خميالم بصور تهاأو مواجه
.  

 بعد أديب متخيل، وبعد علمي، وبعد اجتماعي، وهي :يتضمن أدب اخليال العلمي إذن ثالثة أبعادٍ           
ـ        خذتيعلمي  خيال  كافية لتطوير               ي رغـم وقوعـه ضـمن       أحد أركان علم االجتماع، وهـو يقتف

 اخليال العلمي من حيث إثارته للخيال حبثا عن عوامل مستقبلية خالية      هذا التخصص أسس وثوابت أدب    
  :من مهوم احلاضر، أو تشييدا لرؤى وتوقّعات مفترضة عن مصري الكون واتمع، فمن خالل

  

وسائل بعينها يقدمها اخليال العلمي االجتماعي ميكن بلـورة املـشكالت الفرديـة              «
    تراث العامة إىل اهتمام بالقـضايا العامـة        كمتاعب واضحة، كما ميكن حتويل عدم اك      

   .و املشتركة

على العلم    والدرس األول الذي   -إن الغاية األوىل من هذا اخليال العلمي االجتماعي          «
 جتسيد الفكرة اليت تذهب إىل أنّ الفرد ميكن لـه فهـم جتربتـه            - االجتماعي جتسيده 

أنـه   و. ارخييـة  سياق مرحلته الت   مصريه إذا ما وضع نفسه يف     ووأوضاعه وتقدير قدره    
 نيستطيع معرفة وحتديد فرصه يف احلياة إذا ما أدرك فـرص األفـراد اآلخـرين الـذي      

»يشاركونه ظروفه وأوضاعه 
)2(

.  

  

                تصوراته اخلاصة مع تصورات العامة     بإشراكإذا ما وجه خياله جتاه املستقبل فإنه ملزم         فاإلنسان         

 ألنّ املستقبل ال يشيده جمهود فردي خاص ولكنه مرتبط أساسا باحمليط االجتماعي الواسـع               ؛من الناس 
        من قيم وقوانني  االجتماعية املتغرية فتعيد تقييم ما ثبتت عليه    ينة متتثل لألحوال  اعة بشرية مع  وبتضامن مج 

         ضات خمتلفة تتماشـى    وقرارات، وإقامة عمليات حسابية وإحصاءات جديدة وإطالق تكهنات وافترا        

  . وفرصهامن أجل كشف احتماالت احلياة املستقبليةمع متغريات الواقع االجتماعي، 

   تتحكم يف متغريات الواقع االجتماعي التطورات العلمية اليت بلغت درجات عالية من الرقـي               و       

فتطورات  .ياة الروحية واالجتماعيةيف علوم بعينها، ولكنها مع ذلك كانت ذات أثر سليب يف مناحي احل  
         ا حـالّ ألي    مل خنابرهـا بوصـفه    «علم الفيزياء مثال برغم ما بلغته من تقدم تكنولوجي يف ميـداا             

هـذه   ولقـد أثـارت   ...)(يف األوساط الفكرية األوسع وبني اجلماهري املثقفة         من املشكالت الشائعة  
فهذه املـشكالت  .  بأكثر مما قدمت حلوالً هلا - ية واألخالقية  الفكر -زيدا من املشكالت    التطورات م 

                                                
  .25، 24، 21 ينظر، حممود قاسم، اخليال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص )1(
   ، دار املعرفـة  )ط.د(مسري نعيم أمحد، : عبد الباسط عبد املعطي وعادل خمتار اهلواري، تقدمي       : رايت ميلز، اخليال العلمي االجتماعي، تر     ) 2(

 م، ص ص1997 اجلامعية، مصر،
14 ،15.
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» وليس الفيزيائيةبشكل كامل تقريبا، يف جمال األمور االجتماعية  و اليت أثارا هذه التطورات تقع،   
)1(

 .

    فإنّ مـا يـضطلع     إذا كان العلم سالحا ذا حدين، حيمل التطور يف جانب، واملشاكل يف جانب ثان،               

يال العلمي االجتماعي هو إعادة توجيه مسار العلم وترشيد استخداماته حىت ميكن تفادي نتائجه              ه اخل ب
ومن هذه الناحية يتوحد أدب اخليـال       . االجتماعية من النواحي الفكرية واألخالقية و     السلبية مستقبال 

هي حتذير الناس   ل، و ، رغم اختالف الوسائ    نفسها العلمي مع اخليال العلمي االجتماعي يف أداء الوظيفة       
 فـأدب   ؛ للعلم ببناء تصورات مفترضة حتتمل الكثري من أوجه الصحة والصواب          من االستغالل السيء  

اخليال العلمي ال حيتمي داخل قالبه األديب عارضا روائع العلم التقين الذي سيبلغ آفاقا رحبة يف املستقبل                
  مـشاكل  آثاره السلبية يف اضمحالل القيم وبروز ضمن اال األرضي أو يف الفضاء اخلارجي، متفاديا         

مل تربز إالّ موازاة مع تقدماته، بل إنه يوفّق بني الطرفني ويتوجه من خالل الوسائل األدبية حنو ترقـب                   
حركة اتمع إجيابا وسلبا، حبسب ما يعرضه الواقع االجتماعي العلمي من مشاهد وصـور حقيقيـة                

  .موجودة بالفعل

       مما سبق أنّ أدب اخليال العلمي انطلق يف الظهور منذ بداية العـصر العلمـي، واسـتمر                  يظهر       

  وسيـستمر يف القـرون   يف الوجود بأعمال خمتلفة متعددة إىل أن بلغ أوج تطوره يف القرن العـشرين،   

يثبـت  ي ذاتـه    يثبت كل يوم وجوده واستمرار عطائه، وما دام أدب اخليال العلم          العلم  اآلتية، ما دام    
        ألنّ األهـم  . اتـه أم خطئهـا    حسن متثيله للعصور العلمية سواء أكان الزمن شاهدا على صـحة تنبؤ           

فيه هو دفع القراء لإلحساس بوجودهم ضمن عصر تغلّفه األشكال العلمية من كلّ اجلهات، وحتميسهم 
    وانطالقا من القيمـة الكـربى      . بالأو عما سيسفر عنه مستق     لعلميللتفكري فيما سيكون عليه األداء ا     

 الرأي الذي يوازي بني حتسن العلم وتراجـع         تهاوىاليت حيوزها أدب اخليال العلمي يف الفترة الراهنة ي        
   . ل الفنان األديب ملقى علـى اهلـامش       إنّ حتسن كلّ شيء مع الزمن، مبا يف ذلك العلم، جيع           «: األدب

         .  اخلرافـات  أنـواع دم العلم، وإن كانوا يستفيدون من كـل         فال يبدو أن الكتاب يستفيدون من تق      

ـ    املعاصرين طلبا لإلرشاد والقيادة   ال شك أنك لن رع إىل الشعراء         و »رن العـشرين    يف عامل الق
)2(

 . 

 للعلم وحده، مما جيعل األدب يركن إىل حيز يغمره اخليال اجلـامح         والتحسن التقدم   عزىفهذا املوقف   
كربى  يت مل تعد صورها ذات فائدةد اإلنسان إىل عامل املاضي، إىل طلب اخلرافات واألساطري الالذي يعي

       مبا أن العلم قد فك الكثري من طالمسها وحقق الكثري أيضا من أحالم اإلنسان الـيت كـان ينـشدها                    

         يـة مثلـت   علـى ألـوان أدبيـة وقت     هذه النظرة حتمل الكثري من اخلطأ، قد تـصدق    ...من خالهلا   

         علـى وجودهـا وتأثرياـا    شاهدا مباشـرا  زمنها، مث زالت الكتابة على منواهلا، فلم يبق إال التاريخ           

     ومل يفقد فيه األديب وظيفتـه االجتماعيـة        . عصر العلم فليس عصر علم دون أدب      أما  . و مضامينها 

                                                
  .30، 29مسري نعيم أمحد، ص ص : ي، تقدميعبد الباسط عبد املعطي وعادل خمتار اهلوار: رايت ميلز، اخليال العلمي االجتماعي، تر)1(
 .16، 15حنا عبود، ص ص : نورثروب فراي، اخليال األديب، تر )2(
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  جام االنـس لتطور و اجلديدة، فقد كان عليه مواكبة       قدرته على متثيل هذا العصر املشحون بالصور ا        أو

     عن مـشاغل اإلنـسان   احلاصلة من أجل إعادة االعتبار لألدب حىت يصبح بإمكانه التعبريمع التغريات 

 إذ إنّ الكون ليس عاملا مل ينفتح منذ ثالثة قرون تقريبا من التطور إالّ علـى التجريـب            ؛يف هذا العصر  
وعه متثيال للمعطيـات    يرية، بل انفتح يف الوقت نفسه على أدب خمتلف، أحسن فر          واألرقام واللغة التقر  

 فيه رواده أنّ األدب ليس جمرد قوالب لفظية تطفح بألوان   أدب اخليال العلمي الذي أكد     : يدعى اجلديدة
الزخارف والبديع، إمنا هو قوالب لفظية حتمل أفكارا تعبر عن شؤون األرض والكون وحاجات اإلنسان 

  .أو اتمع عامة ومشاغله ضمن حلقة شاملة مركزها العلم
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  :املبحث الثاين

    :مصطلح أدب اخليال العلمي ومفهومهيف تركيب       

  

     يف الفصل األول أنّ اخليال ضروري لبناء املعرفة واملبتكرات العلميـة، وأنّ األدب بـدوره                       تبين

.  بالعاطفة والصور املتخيلـة    ح غين راج املعرفة العلمية شرط أن حيكمها بناء فني واض        ال يتضرر من إد   

 يسمى مبدئيا أدب     كيف يتجلّى مفهوم نص ينتمي إىل جنس أديب خاص         : هي هم هنا لكن اإلشكالية األ  
ـ   فالواضح أنّ النصوص القدمية اليت تشهد تداخل       . اخليال العلمي؟  ال العلم واألدب ليـست مـن اخلي

  :، لـذلك  اليت توظّف املضامني العلمية ليست بالضرورة خياال علميا        لعلمي، وحتى النصوص احلديثة   ا

     وما هو املعىن الكلّي الناتج عن جتاوز املعاين اجلزئيـة لكـلّ لفظـة      ؟  فما طبيعة نص أديب خيايل علمي     

        لفظـي يتـدرج     من املصطلح على حدة إىل امتزاج األلفاظ الثالث ضمن جمموع شامل أو شـريط             

الذي نسب من جهة أخرى من األدب إىل اخليال الذي يعد عنصرا أساسيا من عناصر األدب، إىل العلم    
مة بـني األدب     فما هي طبيعة هذا التركيب الذي يعد اخليال فيه قس           ...إىل اخليال فعد صفة الزمة له     

  .؟والعلم، وما مفهومه

         بوصـفه مقـابال للمـصطلح       "أدب خيـال علمـي    "ايته مـصطلح    استخدم البحث منذ بد           

 سـتخداما ، الذي يعد األكثر شـهرة واألكثـر ا  )(La littérature de la science - fiction :األجنيب

ها من نوع مبدئيا للنصوص املنشورة يف الة األوىل      صطلحانسباك م وخصوصا بعد أن أعطى هوجو جر     
          )Amazing stories( "قـصص مذهلـة  " بعنـوان  )م1926( سـنة ت ليت أنشئاجلنس، وااخلاصة ذا 

           إىل مــصطلح آخــر  )Scientifiction(األول هــذا الناشــر مــصطلحه  مثّ ســرعان مــا حــول

)Science - fiction( ه سنة؛ إذ إن)س جملتني أخري)م1929مها بأدب النوع، مهـا ني خاصتني بدور أس: 

 )Air wonder stories( "قصص عجائب اهلواء" و)Science wonder stories( "العلمقصص عجائب "

، ويف أول عدد من جملـة  )Wonder stories( "قصص العجائب" :تسميةن أدجمهما فيما بعد حتت اللّتا
أدب خيـال  "، وصف ما سينشره فيها على أنه        )م1929( جوان سنة  الصادر يف    "قصص عجائب العلم  "

"علمي
)1(

وعندما بلغ تأثري مد أدب اخليال العلمي األمريكي يف عصره الذهيب القارة األوروبية، حوايل              . 
من الواليـات املتحـدة      ، استعمال املصطلح القادم   *، لزم الفرنسيني، واألوروبيني عامة    )م1950(سنة  

                                                
، ضمن كتاب، روبرت سـكولز وآخـرون،   »ج ولز إىل روبرت هينلني . مسرية أدب اخليال العلمي من هـ «  ينظر، جيمس جن،   )1(

  .63، 62حسن حسني شكري، ص ص : آفاق أدب اخليال العلمي، تر
*
   ينظر،.لكون أدب اخليال العلمي جنسا أدبيا جديدا يف أوروبا بأكملها حتت مظهره األجنلوسكسوين 

Pierre Versins, Encyclopédie De l’utopie, Des voyages Extraordinaire et De la science 

fiction, Editions l’age d’homme S.A- Lausanne, 1972, p 05.  
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)1( من أجل تلقيبه)science - fiction(األمريكية 
ا لتسمية نتاجهم فاألوروبيون وجدوه مصطلحا مناسب. 

  األدبيـة اخلياليـة العلميـة الـسابقة      وحتى تسمية النـصوص  ،ميف أدب النوع انطالقا من ذلك العا   

          ، واليت تشغل احليز الزمين القائم أواخر القرن التاسـع عـشر وأوائـل القـرن العـشرين                 للمصطلح

ن يتوجه وجهة أمريكية، حـوايل   ، أي قبل أ))Herbert George Wells( ومنها نصوص فرين وويلز(
)م1925(

  .، فيبلغ فيها مبلغ القوة واالزدهار)2(

            وبسبب ذيوع هذا املصطلح، متّ اعتماده يف بداية البحث الذي سيستمر يف استخدامه إىل غايـة        

     لبحـث  اشـتغال ا  حيدد بأنّ ميـدان  *ايته، إضافة إىل ذلك فإنّ إحلاق األدب مبصطلح اخليال العلمي       

        هو األدب وليس أي جمال آخر، ألنّ اخليال العلمي قد يوظف يف أعمـال وميـادين معينـة جمـردة                    

   لنفس الصنف، مثل بعض أفالم اخليال العلمي الـيت ينتجهـا    من أية عالقة باألعمال األدبية اليت تنتمي        

)3(اليابانيون، واليت ال جتمعها باألدب صلة حمددة      
 "رواية" أو   "قصة" بدالً من    "أدب" استخدام   كما أنّ . 

       ولـيس   ،على مجيع األنواع األدبية اليت كتبت حلـد اآلن فيـه           نّ مفهوم هذا اجلنس ههنا سينطبق     ألف

 رية ية والقصة القـص   اوالرو يشمل القصة ؛  امعلى نوع خاص لوحده، فيعطى له بذلك مفهوم مشويل ع         

، حيـث كانـت أكثـر    )4( إطار وحميط اخليال العلمي احلديث ،سكسوينقدمت، حتت تأثري أجنلو    اليت
)5( واحتوى أدب اخليال العلمي أنواعا أدبية أخرى كاملسرح والشعر.األشكال مواكبة لعصر ازدهاره

.  

             ورغم استخدام األوروبيني للمصطلح األمريكي لتسمية اجلنس األديب الذي مل يكـن مـسمى              

        ا كثرية جتمعها خصائص مشتركة جتعلها خمتلفـة عـن نـصوص األدب             عندهم، والذي يضم نصوص   

نّ هذا ال يعين اقتناع الغرب بصفة عامة بقدرة التسمية على جتسيد خصائص اجلـنس األديب         فإالعادي،  
يصرح بوجـوب اعتمـاد    فالكاتب الفرنسي جريارد ديفلوث؛  الداللة على مفهومه احلقيقيأواجلديد  

  فظ بالنـسبة  ته ال تعـرض صـعوبة يف النطـق والـتل        ي وتبنيه يف فرنسا ألنّ مكونا     املصطلح األمريك 

 فـالتعبري اللفظـي   ؛  ري دقيقة وتتسم باخلداع والغمـوض     للفرنسيني، ومع ذلك يعترف بأنّ التسمية غ      

)science - fiction( واريخه يوحي بسرعة هائلة يف ذهن القارئ بالـصـ   تعبري خادع ألن وب  الـيت جت
 اخليال العلمي جول فرين، وهي صورة ال تتوافق مع حقيقة وواقـع             ر، واملستقاة من حزمة رائد    األقما

اخليال العلمي احلديث، بل لو اجتمع الكاتب االجنليزي ويلز، الذي قدم رصيدا كبريا ومتميـزا ألدب                
                                                

(1)
 Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, 09

e
, Langage des hommes, collection 

promo, Editions GAMMA- presse, Paris, p 04. 
(2)

 Voyant, IBID, p 14. 
*
  .إىل غاية الفصل الثالث من البحث حيث سيمتزج فيه استخدام مصطلح أدب اخليال العلمي، ورواية اخليال العلمي 
، دار طالس للدراسات والترمجة والنـشر، دمـشق، سـوريا،           01 ميشيل خوري، ط  :  جان غاتينيو، أدب اخليال العلمي، تر       ينظر، )3(

  .15م، ص 1990
(4) 

Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, p 13.  
  .22 -18، ص ص )ملترجممقدمة ا(حسن حسني شكري، :  ينظر، روبرت سكولز وآخرون، آفاق أدب اخليال العلمي، تر)5(
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الذي أخذ يتطـور     جزء من اخليال العلمي      يرائد يكونا   أنزا  واخليال العلمي احلديث، مع فرين ملا جتا      
 عـزى  و ،ويأخذ شكله النهائي واحملدد يف الواليات املتحدة األمريكية حوايل ثالثينيات القرن العشرين           

ق فرنسي  يف نظر متل   ؛ حمتواه املستهدف  نال خيرب ع  و  الكاتب الغموض لكون املصطلح شكليا وحسب       
ـ            دور صفة للعلـم    )Fiction( تؤدي ـ "ة  ، اخليـال العلمـي يـصبح يف هـذه احلال ـ  اعلم                  "ا ختيلي

)science imaginaire(سبة إله بالنصبح  ع الصفة قبل االسم، حينئذقجنليزي، ت، يف حني أنت)Fiction( 

 التأويل الثاين وخيتار ديفلوث . يتناول خاصية علمية)Ouvre d’imagination(عمالً من أعمال التخيل 
         يف جانـب  ىل أنّ املراد من هذا التركيب هو عمـل ختيلـي يعبـر              ، حىت يوجه االنتباه إ    )1(للمصطلح

      "خيـال علمـي   " : عناصر علمية، وبذلك تكون ترمجة املـصطلح إىل العربيـة          أومنه عن خصائص    

       حسب التأويل الفرنسي، ألنـه أقـرب إىل ميـادين العلـوم         " و ختيلي أعلم متخيل   "من  سليمة، بدالً   

  .يادين األدبمنها إىل م

اخليـال  "، مما يعين أنّ )2(نه مل يره معبرا عن حمتواهلتأويل االجنليزي فإ استحسان ديفلوث ل           ورغم
  عن مفهوم حمدد ألدب اخليال العلمي، لـذلك      منه مصطلحا تعريفيا ينبئ    أكثر مصطلح تسمية    "العلمي

        نس واليت مل تعـرف يف جمملـها جناحـا مقـدرا       يعدم اتمع الغريب بروز تسميات أخرى هلذا اجل       مل  

  : لتجاوزها إياه، ومنهاأوإما لضيقها عن احلد املطلوب 

     ، ألنّ غاية أدب اخليال العلمـي  )3(بالضيق، الذي يتسم )Anticipation scientifique(" استباق علمي"

ت اجلديدة بل تأمـل املوجـود العلمـي    م باملكتشفاليس احلدس يف حد ذاته ألجل العلم أو ملء العالَ  
 لكـون   أخرىال يصلح هذا املصطلح من وجهة        و. ومعاجلة حالة اتمع يف ظلّ التقدم العلمي الراهن       

حيـان بطريقـة   ب األلمن التوقعات اليت حيكيها مؤلفو اخليال العلمي يتحقّق ويف أغ   ضعيف فقط  جزء
)4(اليت ختيلوه ا خمتلفة جدا عن تلك

.  

 خيـال  أدب، وال يرقى إىل مستوى )5(فضفاض ومبهموهو ، )Humour scientifique( "ة علميةدعاب"
صص فقـط   أنّ هذا األدب خم  أو ألنّ الدعابة قد تعين إرخاء اخليال لعرض أمور مضحكة،           ؛جاد علمي

لح كما أنّ مصط .تزجية الوقت ية مثرية للدهشة والعجب رغبة يف التسلية ولبناء تصورات ألدوات علم  
حلالـة  ، وسيكون يف هذه ا)6(غري دقيق )Science romancée( )الذي يأخذ شكل رواية( "علم مروى"

                                                
(1)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, p p 04, 21.  
(2) 

Voyant, IBID, p 04. 
(3) 

Voyant, IBID, loc-cit.  
(4)

 Voyant, Robert Escarpit, « Science - fiction stricto sensu », Science - fiction et fiction 

spéculative, Revue de l’université de Bruxelles, sous la direction de Gilbert Hottois, N° 

1-2, Editions de l’université de Bruxelles, 1985, p 196.   
(5) 

Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, p 04.  
(6)

 Voyant, IBID, loc-cit. 
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، اليت يستغل فيها اإلطار السردي لعرض التطورات احلاصلة         "رواية علمية "مساويا يف مضمونه ملصطلح     
  .يف العلم ال أكثر

       خدام بـيري فـرزين   مصطلحات أخرى خاصة بكتاب حمـددين، مثـل اسـت        بروز  إضافة إىل   

ابـا   فيشمل آد)1( الذي يتسم باالتساع)Les littératures conjecturales(" اآلداب احلدسية"مصطلح 
موسوعة لـصاحب املـصطلح      ففي   ؛العجيبة مثل اليوتوبيا والرحالت   أخرى غري أدب اخليال العلمي،    

»مينات خيالية معقولة     خت « بأنه ل العلمي ألنواع الثالث، يعرف اخليا   يؤرخ فيها ل  
)2(

ما خيـرج    ولعلّ   .
اخليال العلمي عن حد االتساع واملطابقة مع اجلنسني األدبيني اآلخرين هو ربط وتقييد الصور احلدسية               

ـ          ـ     . لة يف العلـم   ياملتخيلة بالصدق أو اإلمكان املنطقي الذي يعد عالمة أص    ي ويلحـق جـاك بريجي

)Jacques Bergier(ـ يال العلمي  اخل )Littératures différentes( "اآلداب املختلفـة "بـ
        ، ألنـه  )3(

 ال حيتوي خصائص األدب املعروفة، أو حيتوي خصائص ختتلف عن خصائص األدب العادي املـألوف              

)La littérature « ordinaire »(ة، وأهم تلك اخلصائص البيئ )Le cadre(
، إذ إنّ حميط أدب اخليـال  )4(

  .املمكنةوار مع أشكال وصور املستقبل  أدب ح يجسد االختالف فيه حني يصيرهالعلمي حميط خاص

تلقيب  املزيد من التسميات ل        وال يتوقف شأن التسمية يف العامل الغريب عند هذا احلد، حيث تواىل           
بتدعـه  ا الـذي  )Fiction spéculative( ):أو االفتراضـي ( "اخليال التأملي"أدب اخليال العلمي، منها 

 ألنّ التأمل ال يدلّ )5( ولكنه مصطلح فضفاض غامض وعام.)Damon knight(دامون نايت األمريكي 
زل كلمـة  ، ولذلك كان ع)Spéculation scientifique(صراحة على أنه تأمل ونظر يف شؤون العلم 

    اطه باخليـال وحـده     من قيمتها الداللية، حيث إنّ التأمل قد يصل يف ارتب           من التسمية انتقاصا   "علم"

 )SF( إىل )Science fiction(ويطرح اختصار كلمة . مال صوفيا ال تقيده حدود املنطقإىل أن يكون تأ

      فتـراض   الذي توسع ليس فقط الحتواء العلم بـل الحتـواء التأمليـة واال             )S( يبعثه حرف    غموضا

 )االفتراضـي ( التأملي  خدام مصطلح اخليال  ا يف ستينيات القرن العشرين است     جنلتر؛ حيث شاع يف إ    أيضا

)Spéculative fiction( من  بدال للداللة على اخليال العلمي)Science fiction(
)6(

 .  

صل بـني العلـم     ع ي ال متنع من بناء مصطلح جام      عات بني خيال تأملي وعلم تأملي     التقطّلكن  
اجتمـاع  ، و يظهر )Science - fiction - spéculative( "ال علمي افتراضيخي" :ل واالفتراضوالتخي

، ويف هذه احلالة ال تعد      ه وصعوبة حتديده  ، ويف نفس الوقت عمق    هذا اجلنس األديب    العناصر الثالث غىن  

                                                
(1)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, p 04. 
(2)  

Pierre versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages Extraordinaire et de la science 

fiction, p 05. 
(3)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, p 04.  
(4)

 Voyant, Boris Vian, Cinéma  science - fiction, p 88.  
(5)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, p 05. 
  .257ص ، 06، ع نص والناصجملة ال، »يف مقاربة اخليال العلمي «  ينظر، فيصل األمحر، )6(
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 :)Gilbert Hottois(املساعي االختزالية ضمن هذا احليز اللفظي ممتازة، حسب الكاتب جيلربت هوتوا 

بون اخليـال العلمـي يف درج       ديدا اخليال املفرط فريت   فهو يوجد للذين ال يرون فيه سوى اخليال، وحت        
تابا يف اخليال العلمي جيب أن يكتفـي         كِ أنالفانتازيا، ويوجد للذين يفضلون اإلهلام العلمي، فيقدرون        

وأنه جنس من أجل العلماء خيدم العلم والعلمية، ويوجد أخريا للذين يفـضلون             بتطوير فرضية علمية،    
ـ   أنّ التأمل ليس مطلقـا وإمنـا يعـين        جاهلني  البعد التأملي مت                   ل اخليـال العلمـي الكـون      ايف جم

علمي، وأنّ التأملية يف ربطها ذا الكون ويف هذا اجلانب من االستعمال تأوي اجلدة واالبتكار   - التقين
 أساسيا يف املـصطلح   ضلعا التبصر، جيب أن يكونأو ومع ذلك فإنّ التأمل     .الفرادة، والصعوبة أيضا   و

خيال وعلم، حيث إنّ أعظم أعمال اخليال العلمي هي تأمالت تقولـب             :إىل جانب الضلعني اآلخرين   
 ؛ فرغم تلك االحنيازات الظـاهرة      )1( تشكّله التقنية والعلم   أدبيا عن اإلنسان ضمن الكون احلاضر الذي      

ال العلمي من االنتساب إما حملبي الفانتازيا ص تسمية اخليلخ الدور الرائد للمصطلح الثالث تتنه بإعطاءفإ
      ورا بتأمـل احملـيط     للتأمل غري املشروط فيـصبح اخليـال حمـص        واخلوارق، أو حمليب العلوم احملضة أو       

فّف من حدة الإنـسانية أو جفـاف   حمصورا بتأمل صور خيالية ممكنة خت ثانية جهةمن  العلمي، والعلم   
)2(واملبتذل والفردي الرتيب اليوميلواقع  وحترك ا،العلم التقين

 .  

 "يوتوبيـا حديثـة  "، اخليال العلمي بـ)Gérard Klein( جريارد كالين :وقد يلقّب أحدهم مثل       

)Utopie moderne(ا ال تنبئذا عن املضمون احلقيقـي ألدب اخليـال   ، ولكن كلمة يوتوبيا يف حد 
      ، يف حـني  )3( تعين املكان الذي ال وجـود لـه   )Ou-topos(العلمي، ألنها يف أصل معناها االشتقاقي       

  .أنّ أدب اخليال العلمي ليس حلما مطلقا بالشيء الذي ال ميكن أن يوجد بل هو حلم بوجود

          ل التسمية يف البيئـة الغربيـة، فحـال املفهـوم الـذي تتـضمنه أكثـر                 احه   هذ ت        إذا كان 

 وعدم  تصطلحاه سبب يف تعدد امل     بأن عدم توحد املفهوم وتشعب     قولإشكاال، وخصوصا إذا أمكن ال    
    ف ؛ إذ إنّ أدب اخليال العلمي يفتقر ملفهوم مرض شامل وكـوين يعـر             وضوحها يف كثري من األحيان    

*وذلك ألسباب خاصة باجلنس نفسه الذي ينتمي إىل كافة األجناس اليت ينتمي إليها             «به  
كما يعترف  . 

 الشيء الذي يتعزز إذا أخذنا يف االعتبار أنّ األدب ينتمي إىل العلـوم اإلنـسانية        ،عهماألخصائيون مجي 

                                                
(1) 

Voyant; Gilbert Hottois, « SF ou l’ambiguïté d’une littérature vraiment 

contemporaine », Science - fiction et fiction spéculative, Revue de l’université de 

Bruxelles, N° 1-2, p p 09, 10.  
(2) 

Voyant, IBID, p 08.  
(3)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, p 12.  
*
  . من هذا الفصلمنها الفانتازيا أو القصص العجيبة و اليوتوبيا، اللّتان ستوضح  العالقة ما يف املبحث الرابع 
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» ا إىل العلوم اللغوية والفنية     مث أخري  والعلوم اتمعية 
)1(

ملعاجم والكتب واـالت   مع ذلك مل ختل ا     و. 
  :لعلميامن حماوالت تعريفية، جتمعها خصائص مشتركة، ومنها أنّ أدب اخليال  األجنبية

   

رات االستقرائية للمعـارف    م مستقبلي مؤسس على التقدي    جنس أديب وسينمائي يعرض رؤية لعالَ      « -
ـ .كوبريـك، س  .أورنـل يف األدب، س    . هكسلي، ج . أفرين،  .  ج :من بني ممثليه  . العلمية        *غبلربس

»يف السينما 
)2(

.  

»ائج تقدماا العلمية  جنس أديب وسينمائي يترقّب تطور اإلنسانية وخصوصا، نت«  -
)3(

.  

جنس روائي يقوم على وصف حقيقة آتية، انطالقا من معطيات علمية حاضرة أو على تقـديرات     « -
»استقرائية انطالقا منها 

)4(
.  

»جنس أديب يحدثُ تغيريا علميا ممكنا يف املتخيل الروائي  « -
)5(

.  

    مل مع تأثري التغـيري علـى النـاس يف عـامل      أدب اخليال العلمي هو الفرع من األدب الذي يتعا         « -

غالبا ما يشغل    و. اضي واملستقبل، واألماكن القاصية   الواقع، ويستطيع أن يعطي فكرة صحيحة عن امل       
 بري العلمي أو التكنولوجي، وعادة ما يشمل أمورا ذات أمهية أعظم من الفـرد أو اتمـع                 نفسه بالتع 

»فيه احلضارة أو اجلنس نفسه معرضا خلطر احمللّي، ويف أغلب األحوال، تكون 
)6(

.  

  

 فهو ؛)7( أدب األفكار، أدب التوقع، أدب التغيري :أصناف أدبية تندرج هذه التعاريف ضمن ثالثة      
   جيعله شبيها برواية األفكار، فاألديب فيه ال ينشغل برصـف مـشاعره الذاتيـة               ابداية أدب أفكار مم 

  ر تأملي تشكل األفكار العلمية عالمات إرشاد بارزة فيه، حيـث           الالمتناهية وإنما يوجهها ضمن مسا    

                                                
، اهليئـة   71 ، جملة فصول، جملة النقد األديب علمية حمكمة، ع        »الراهن واملستقبل   : أدب اخليال العلمي العريب   « د مصطفى،    حممد أمح  )1(

  .83م، ص 2007 خريف -املصرية العامة للكتاب، صيف 
*
  Aldous Huxley, G. Ornell, Stanley Kubrick, Steven Spielberg.  
(2) 

Le grand Dictionnaire Encyclopédique Du 21
e
 siècle, éditions Philippe Auzou, Paris, 

2001, p 1031.   
(3) 

Le petit Larousse, 100 édition, Larousse, Paris, 2005, p 966.  
(4) 

Dictionnaire Hachette, Paris, 2005, p 1469.  
(5)

 Le nouveau petit Robert, Dictionnaire Alphabétique et analogique de la langue 

Française, Dictionnaires le Robert, Paris, 2002, p 2381.  
ـ     «  جيمس جن،    )6( ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، آفاق أدب     »ج ولز إىل روبرت هينلني      . مسرية أدب اخليال العلمي من ه

  .46حسن حسني شكري، ص : اخليال العلمي، تر
  .48، ص املرجع نفسه ينظر، )7(
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يوظّف مشاعره وخياله وأسلوبه للتعبري عن أفكار بوصفها جزًءا          إنّ األديب يف هذا اجلانب من األدب      
  . سان وتفكريه يف املستقبل واملـصري   قد فتحت جانبا ال يغفل ملعاناة اإلن       ال يتجزأ من اتمع، وبوصفها    

ده  ممكنة التحقّق ألنّ حميط التخيل فيها حتد       فروض فالتعبري الفكري يستغلّ إمكانيات أدبية لبناء        من مث  و
وتستهدف الفرضيات العلمية املتخيلة تغيري احلاضر إما بزيادة فـرص          . معطيات الواقع العلمي املنظور   

عدم تقاء ورقل اإلنساين على االالتقدم فيه إن كان العلم فيه قائما على ركائز صحيحة مما يثبت قدرة الع
    ر اإلنـسان   الذي ميكن أن يتحقّق إذا ما اسـتم       ما بوصف اخلطر القادم     اجلمود عند ما هو موجود، وإ     

  .يف استغالل إمكانيات العلم لغايات شريرة

    ت اإلنسان مبـشاهدة أحالمـه تتحقّـق           كثريا ما تكون وجهة التغيري هي املستقبل ألنّ أمنيا          و      

ته، أو الذي ميتلك إمكانيـة       ونبوءا تهتبصراال تنقطع وألنّ املستقبل هو الزمن املفتوح الذي تتحقّق فيه           
     ومع ذلك ال ينعدم التفات أدب اخليال العلمي حنو املاضي واسـتغالل إمكانيـات املـصاحلة             . صنعها

 "اماز" نتيجة معركة    قعية مثل قلب  ة وا  لتغيري أحداث تارخيي   أوتجديد العوامل القدمية    بني اخليال والعلم ل   

)1(سيسيون مهزوما  و  حبيث يكون حنبعل فيها منتصرا     ثالم
      ولعلّ هذا ما يـضعف أحـد املواقـف         . 

   اليت حتصر جمرى أحداث أدب اخليال العلمي ضمن حيزين زمنيني مهـا احلاضـر واملـستقبل قريبـه                  

منفردا يتناول املاضي واحلاضر واملستقبل عكس اخليال       وبعيده، دون االلتفات إىل املاضي لكون اخليال        
     مندرجا ضمن مصطلح أدب اخليال العلمي الذي يصبح فيه ملزما بالتعبري ضمن نسق زمـين صـاعد                 

)2(ال هابط 
الـيت يعـد احلاضـر     يال العلمي متمسكا بصفة التغيري   رغم هذا االختالف يظلّ أدب اخل     . 

 يكون احللم يف إطاره     أنه املستقبل أم املاضي الذي قد ال يستبعد         تجهمنطلقها األساسي سواء أكانت و    
  . حتقّقه يف املستقبل الذي يتحدد يوما بعد آخر خبطوات متتابعةمنضويا حتت رغبة

 الذي حيدثه العلم على منط   ياته، يتجه صوب رصد التغيري    تسمت   اخليال العلمي، مهما تعدد           أدب
 ويغير فيما ألفوه من مظاهره وقوانينه، مرتادا يف الوقت ذاته آفاق التوقع ببنـاء               حياة الناس االعتيادي،  

   املـستقبل لكون  (فرضيات متخيلة، ذات منطلقات علمية موجودة، مستبصرا ومترقبا صورة املستقبل           

       الذي سيؤول إليه الكون والبشرية، فالواقع عند أديـب اخليـال لعلمـي نقطـة                )هو أكثر توجهاته  

          املـستقبل   واستـشراف ؛ بـاإلقالع عنـه بأجنحـة اخليـال          أن يتجاوزهـا  ، جيب   بداية، وحسب 

 إنه يرتكز على حماكاة ما وقع فعـال ومـا ميكـن            :  القدمي )3(املوقوت، أو باستعمال املفهوم األرسطي    

                                                
 .11، ص )مقدمة املترجم(ميشيل خوري، :  غاتينيو، أدب اخليال العلمي، تر ينظر، جان)1(
م، 1998، احتاد الكتاب العرب، دمشق، سـوريا،        )ط.د( دراسة،   -قراءة نقدية : حي الفيصل، أدب األطفال وثقافتهم     ينظر، مسر رو   )2(

 .53ص 

 عن اليونانية وشرحه وحقّق     ، ترمجه )دمية وشروح الفارايب وابن سينا وابن رشد      مع الترمجة العربية الق   (  ينظر، أرسطو طاليس، فن الشعر     )3(
بالفعـل، بينمـا   لتاريخ يروي فقط األحداث كما تقع قد ميز أرسطو الشعر عن التاريخ بكون ا  و.26عبد الرمحن بدوي، ص     : نصوصه

 .يروي الشعر األحداث اليت ميكن أن تقع
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كنه ال يلبث    حتقيق االغتراب عن الواقع، ول      أدب اخليال العلمي الرئيسي يف     وقوعه، حيث يكمن هدف   
» تأملي غتراباأدب   « :أن يعود إليه من زاوية التأمل فيه وختيل صورة ملصريه، فهو          

)1(
 فأدب اخليال   .

ر األدب العلمي يستخدم العلم والتخيل لبناء إطار خاص خيتلف عن إطار الواقـع التجـرييب، أو إطـا    
رجي أو إىل مناطق رية إىل الفضاء اخلاوهذا اإلطار اخلاص تشكله رحالت مث. االعتيادي، كما ذكر آنفا 

            "إىل القمـر  مـن األرض : "ض، ويف أعماق البحار، كما يف روايـات جـول فـرين    جمهولة من األر  

)De la terre à la lune() 1865( " الغامضةاجلزيرة"، )مL’île Mystérieuse() 1875عشرون ألف "، )م
        وتـشكله أيـضا رحـالت    ، )مVingt mille lieues sous les mers) (1870( "فرسخ حتت البحـار 

)مTime machine ()1895(" آلة الزمن" :واليت أبدعها ويلز يف روايتهيف مدارج الزمن 
)2(

.  

       ث ولعرض الدراما البشرية اليت انفصلت      ا       يشكل أدب اخليال العلمي مسرحا جديدا لسري األحد       

    قدمي لتعبر عن مهوم ومشاكل ومغامرات جديـدة يف الفـضاء الـشاسع             يف هذا املقام عن مسرحها ال     

ـ  إالفارس الذي ميتطي جيادا      «الذي يفغر فاه بني النجوم، والذي حتول فيه          ار يقـود طائرتـه     ىل طي
» مالحا حيارب من أجل امتالك ارات        أو .الصاروخية السرعة 

)3(    هذا اإلطار اجلديد جماالً    ، كما يعد
 لة تنافسية عن األدوات املستحدثة وغري املألوفـة              ارحبا لكتب النوع الذين استغلوه لعرض صور متخي

 يف األنفاق والدهاليز، وشكلوا سفنا حربية واستكـشافية         األرضحروبا واقعة حتت     فأوجدوا   ؛للقتال
ـ وأيضا حروبا بني تشق طريقها عرب الصخور، كما خططوا حروبا جوية وحروبا كوكبية كونية،             م  جن

)4(وآخر
       إجيـايب يعـرض إجيابيـات       جانـب  : يف جانبني  جلىومهما يكن من أمر فإن التوقعات تت      . 

عـامل  "ما يظهر يف رواييت ألدوس هكسلي        سليب يعرض سلبيات التجاوزات العلمية مثل      جانبالعلم، و 
ة ألف وتسعمائ" )George Orwell(، وجورج أورويل )مBrave New World() 1932( "جديد شجاع
، اللّتني تعرضان خماطر سـلوك سـبيل علمـي    )مNineteen Eighty - Four() 1948( "وأربع ومثانون

)5(معين
.  

       وتعد الرؤية التأملية سبب إعالء قيمة أدب اخليال العلمي، لذلك فهي ضرورة مـن ضـرورات              
     كهنـات الالمتناهيـة    بنائه، وإن كان هذا األمر ال يدعو إىل أن يكون أدب النوع ميدانا لعـرض الت               

وبفضل حتقّق كثري من النبوءات اهتزت مكانـة        . ايا اإلنسانية يف عصر العلم    مناقشة القض على حساب   
إذ كثريا ما كانت رؤية ؛  إىل أدب يستحق القراءة والتمعن     أدب اخليال العلمي فتحول من أدب هامشي      

                                                
حـسن  : رون، آفاق أدب اخليال العلمـي، تـر   روبرت سكولز وآخ، ضمن كتاب، »يال العلمي  مجاليات أدب اخل   « داركو سوفن،    )1(

  .140حسني شكري، ص 
 .41، 34ينظر، حممود قاسم، اخليال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص ) 2(
  .11، 10، ص ص  املرجع نفسه)3(

(4) 
Voyant, Boris Vian, Cinéma  science - fiction, p 97.  

  .117، 59نظر، حممود قاسم، اخليال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص  ي)5(
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      "مـن األرض إىل القمـر     " يف روايتـه      جول فرين مثال تنبأ     فالكاتب الفرنسي  :بعض الكتاب صحيحة  

 والعجيب يف األمر    .ون القمر، وحدد فلوريدا مكان انطالق سفينتهم      زبأن األمريكيني هم أول من سيغ     
يكتف فرين بتوجيه خياله    ومل  . نطالق أول رحلة حقيقية إىل القمر     أا كانت بالفعل املكان األنسب ال     

 ختيله :رى أصبحت اليوم حقيقة قائمة، مثليقه، بل ختيل أمورا أخء واملركبات اليت ستشق طر    اجتاه الفض 
         الـشمايل  للقطـبني وإمكانيـة اكتـشافها     طائرة املروحية، واختـراع الغواصـة       إمكانية اختراع ال  

...التلفاز  اختراع   و  وبناء ناطحات السحاب   ، واختراع املنطاد، وري الصحارى    واجلنويب
قد قدم    و )1(

   بين أن أساسـها العلمـي      علمية حتقّقت مجيعا، عدا عشٍر منها ت      أكثر من مائة نبوءة      «ه  فرين يف قصص  

»غري سليم، أو أا مستحيلة التصنيع       
)2(

  مستحيل وغري ممكن، تقع موقعا خطـريا       : ولكن كلمة مثل  . 

وتـصنيع  مكانيـات التجريـب   يف ميدان العلم ألنّ املستقبل كما ذكر آنفا يتيح له حلظة بعد أخرى إ           
  :، لالستحالة ثالثة قوانني أساسية)Arthur c. Clarke(كالرك .يويضرب آرثر س. املتخيل

               شيء ممكن، يكـاد يكـون مـن املؤكّـد     إنّ مثة  - وإن كان مسنا  -  عندما يقول عامل بارز    - 01 «

  .جدا أنه على خطأ صواب، وإذا قال إنّ مثة شيئا غري ممكن، فإنّ االحتمال الغالب  علىنهأ

  .هو غري ممكن بالذهاب وراء هذه احلدود إىل ماالطريقة الوحيدة للعثور على حدود املمكن هي - 02   

»ي تكنولوجيا متقدمة تقدما كافيا ال ميكن متييزها عن السحر أ - 03   
)3(

.  

ـ                          واكـب  يهم الـذي    اوز الـو  تشجع هذه القوانني العلماء على منح الثقة للصور املتخيلة وجت

حتقّق الفرضية   - قريب أم بعيد   -تقبل الوضعية اليت يشهد فيها عصر       ة والتجريب املباشر، و   بني الفرضي 
 ما ينطبق ادومنا صاحبها احلقيقي الذي قد ال تسمح ظروف أو إمكانيات عصره بتحقّقها وهذ             املتخيلة  

» حيققـوه  أنه يـستطيع اآلخـرون    يتخيل أنإنّ ما يستطيع اإلنسان      «عليه قول فرين    
)4(

       إذا كـان  . 

نّ أدب اخليال العلمي يظلّ مرتبطا بالبيئة واملعطيات        فإمن قيمته،    لرأي يرد االعتبار للخيال ويرفع    هذا ا 
.  وإن مل يتقبلها عصر انبثاق فكرا املتخيلـة        اليت تسمح بقدر كاف من التحقق مستقبال حىت        العلمية

هت وجهة سلبية ـدد   مهما كانت غري مرغوبة، أو اجت     بنية وفق أسس سليمة جتعلها ممكنة       املهم أنها م  
         ، لن تقع على أدب اخليال العلمي ألنه أورد أمورا غري مرضـية فحـسبه               فالالئمة عندئذ البشرية،   أمن

ـ سـتباق و  شرف االأنه افترضها واستبقها لغاية حتذيرية من أجل توقّيها، فإذا ما حتققت اكتسب       م دع
إجيابا و سلباصري النوع اإلنساينمبشغل نالذي ياملتميز  ألديبا النوع مفهوم . 

                                                
    م، ص ص  1975هــ، جويليـة     1395، دار اهلالل، مصر، مجادى الثانيـة        )ط.د( ينظر، ميشيل تكال، كائنات العوامل األخرى،        )1(

52 ،53.  
  .366 حنو نظرية عربية جديدة، ص  - نبيل راغب، التفسري العلمي لألدب) 2(
)3(

ـ  )ط.د(مـصطفى إبـراهيم فهمـي،       :  حبث يف حدود املمكن، تر     -ملستقبل  كالرك، لقطات من ا   . آرثر سي   ان القـراءة         ، مهرج
 .16 ص ،م2004، للجميع، مكتبة األسرة

  .53ميشيل تكال، كائنات العوامل األخرى، ص ) 4(
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اب النوع، وإنما موضعها تلك األطراف اليت ارتضت       تعزى اخلطاء واألضرار إىل كت     أن        ال ميكن   
سرة، ومن ذلك حادثة استخدام العلم بوصفه سالحا فتاكا يدمي سعادة اإلنسان، وميأل جوارحه أملا وح

يف إحدى قصص اخليال ، اليت عرف القراء بعض تفاصيلها قبل عام من وقوعها     )م1945(سنة  هريوشيما  
)Dernier délai( "األجل األخري"العلمي، بعنوان 

 "اخليـال العلمـي املـدهش   " املنـشورة يف جملـة   *

(Astounding science fiction) .  لـة يف   ساعات بعـدقامـت الـشرطة   كاألكـشا توزيـع ا ،      

       ا، مث حضر أعضاء من هيئة حماربة التجسمبـل اكد س إىل مكتب رئيس التحريـر جـون وو   مبصادر 

Wood Campbell)  (John الذي يعرف يف حقل اخليال العلمي بلقب (don A.Stuart)  لالستفـسار 
      القنبلـة الذريـة    لقصة اليت تصف بدقة متناهيـة       عن ماهية الشخص الذي سرب املعلومات يف هذه ا        

فوجد أعضاء احلكومـة    لكن كامبل أحسن توضيح طبيعة عملهم،       . اليت استخدمت بعد عام من ذلك     
ها وترك. أو تركها متر؟  للقصة،   رار يف حجز العدد وتوجيه اإلنذار      االستم :راج صعب حأنفسهم أمام إ  

تلك األداة املدمرة    )م1944(سنة   من    قد عرفوا ابتداء   "اخليال العلمي املدهش  " وهكذا فإن قراء جملة      ،متر
)1(قبل جتريبها الفعلي  

     دب اخليـال العلمـي    فكان وقوع الكارثة مثريا للرعب من جهة، وانتصارا أل        . 

هذه احلادثة اكتسب مصداقية واسعة أهلته ليكون اجلنس األديب األمثل ملناقشة نه بعد من جهة أخرى، أل
   . العلم أنه ليس أداة خالصة خلدمة رفاهية اإلنسانبعض أخطار التقدم العلمي بعدما أثبت

إذا ما بين على مقدمات صحيحة      يشري حتقق كثري من النبوءات والصور االفتراضية إىل أن اخليال                 
  م مـن أجـل تأكيـد نظرياتـه     فالتدريب والتجريب ضروريان للعالِ   ؛فسيكون قائد العلم حنو التطور    

         وكذلك األمـر بالنـسبة ملظـاهر العلـم       .بصدد إنتاج نظريات جديدة   ولكنهما ال يكفيانه إذا كان      

بأدواا  فقد كانت تصاميم يف اخليال قبل أن تستويل عليها التكنولوجيا            ؛من سيارات وطائرات وبواخر   
ويعد أدب اخليال العلمي اجلنس األديب الذي تتعايش يف حميطه تصاميم اخليال األديب             . وخرائط حمركاا 

 لذلك فإن أدب اخليال .واألدباء على حد سواءصدارات العلماء، حىت كان جممعا مثاليا لعطاء العلماء وإ
يف مرحلة أوىل   و   .نوع من املصاحلة بني األدب والعلم، أو على األقل اجلمع والتوفيق بينهما            « العلمي

يلهثون وراء اكتشافات العلماء    هم، فأصبح األدباء، يف مرحلة تالية،       واستلهم العلماء األدباء، مث جتاوز    
» واختراعام

)2(
 ورد مجيل، فإذا كان العلماء يف مرحلة ما يطـالعون           وال غرابة يف ذلك، ففيه أخذ     . 

إن التقدم العلمـي احلاصـل    بإصرار نصوص اخليال العلمي لتوجيه أفكارهم وخياالم وجهة ممكنة، ف         
 مكسبا جديدا ألدبـاء اخليـال        أرض الواقع، يعد   ة املتخيلة على  جتسيد الكثري من الصور العلمي    بفضل  

                                                
حممود قاسم، اخليـال العلمـي   ، ينظر، )Clive Cartmill( ، لصاحبها كليف كارمتيل )Dead line( عنواا اإلجنليزي األصلي *

.80 ، صأدب القرن العشرين
  

(1 ) 
 Voyant, Boris Vian, Cinéma  science - Fiction, p p 83, 84, 97. 

(2)
  .09، ص د عزام، اخليال العلمي يف األدبحمم 
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أن تكـون االبتكـارات    لبناء تقديرات استقرائية جديدة انطالقا من املعطيات املستحدثة، دون      العلمي  
بدال من مواجهة املـستجدات احلاصـلة       العلمية املتسارعة اليت تغزو اتمع احلاضر سببا يف تراجعهم          

   .ن املتواصلني مركزا لالستباق والتكهواختاذها

ولعل ارتباط أدب اخليال العلمي بالتأمل واالفتراض يبعده عن الغاية التعليمية الـيت تـستهدف               
تبسيط العلوم واختاذ األدب ذريعة لتوصيلها، مثلما قد يفعله العلماء من كتاب النوع، مثـل هوجـو                 

)م1911( سنةاليت ألفها  (+Ralph 124C41) "+41 س 124رالف "نسباك صاحب رواية جر
، والـيت  )1(

)2( ضمنها معلومات يف الكهرباء بعده مهندسـا كهربائيـا         فقد ؛أنشأها من أجل شرح أحباثه العلمية     
.      

       عن نبـوءات فـرين ذاتـه       ن نبوءاته ال تقل أمهية وقيمة       إ حيث   ؛مع ذلك مل تضعف صورة الرجل      و

)3(وإن مل يبلغ شهرته   حىت  
 على أساس علمي    غاية تعليمية حبجة االرتكاز   قد ال خيلو أدب النوع من        و. 

فة املشيدة على أعمدة مفترضة، بعـدما كـان         جاوز من خالل البيئة املختل    تيواقعي ولكنه سرعان ما     
  .أساسها األول واقعيا مألوفا

ة أغلبـهم    وأكثرهم جدي  هوأبرز ظاهرة تشد االنتباه حنو أدب اخليال العلمي هي أن أعظم كتاب           
لى قواعد تقنيـة  ع ما يلتزمون خبفض هلوسات خياهلم استنادا   ات تقنية وعلمية، وكثريا   مزودون بشهاد 

)4( متينة
 تبني إمكانية   تشكل هذه الفئة من الكتاب أمنوذجا فريدا للمصاحلة بني العلم واألدب، وهي             و .

بة وبناء عوامل مفترضة ء املوهبة األدبية اليت متنحهم القدرة على تأمل املعارف العلمية املكتسامتالك العلما
          بـيري بـول   ،  (Ray Bradbury)بـوري براد راي :وتـضم إضـافة إىل جرنـسباك    .انطالقا منـها 

)Pierre Boulle(نورمان سبينراد ، )Norman Spinrad( ، فموأسيإسحاق )Isaac Asimov( ،  جـون
 )Michael Crichton( ، مايكل كرايتـون )Kurt Vonnegut( ، كريت فوجنوت(John Varley) فاريل

وال ختتفـي هـذه    . جورج ويلزتبرو هر،  كالرك .سي آرثر، )Stanislas lem(  ستانيسالس ليم 
أمحد  طالب عمران،    :الظاهرة يف العامل العريب، فمن العلماء العرب كتاب اخليال العلمي يف األدب يربز            

... خالد توفيق، يوسف عز الدين عيسى، مصطفى حممود، رؤوف وصفي
 

.
 أنّ الظاهرة ال تعين غري(5)

      باملقابل تضاؤل فرص األدباء الذين ال ميتلكون مثل شهادات هؤالء، فالعلم جزء مـن الواقـع الـذي        

         إىل أدب اخليـال العلمـي       أن يؤلف نـصا ينتمـي     ال ميكن أن تغفله موهبة األديب، الذي يستطيع         

نس األديب ال يشترط فئة عاملة خالصة حىت يكتـسب          يتبني من ذلك أن هذا اجل      و. دون أن يكون عاملا   
                                                

ـ     « ينظر، جيمس جن،    ) 1( : ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، تـر »ني ولز إىل روبرت هينل.ج.مسرية أدب اخليال العلمي من ه

  .62حسن حسني شكري، ص 
)2(

 .254ص ، 06، ع نص والناصجملة ال، »يف مقاربة اخليال العلمي « ينظر، فيصل األمحر،  
  .20مصطفى إبراهيم فهمي، ص :  حبث يف حدود املمكن، تر-  ينظر، آرثر سي، كالرك، لقطات من املستقبل)3(

(4 )  
Voyant, Boris Vian, Cinéma  science - Fiction, p 89. 

)5(
  .210 -165، ص ص 71 ع، جملة فصول،  »املوسوعة املصغرة ألدباء اخليال العلمي« ينظر، حممود قاسم،  
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واألدب، يكون فيها العـامل   علمخاصة جتمع بني الاجلودة والشهرة، ولكنه يبلغ حاجته من خالل طبقة   
       توقف حاجته عند هذا احلد، فهو يتطلب قارئا مثاليـا سـواء أكـان              ال ت  و. متأدبا واألديب متعلما  

لمون  أم كان من الناس األكثر تثقّفا الذين يع...رياضيات، عامل فيزياء، طبيبا عامل :هو اآلخر من العلماء
يف الرياضيات والفيزياء والطب فال يقيمون حائطـا   األدب، وماذا يصنع    يف الوقت نفسه ماذا يصنع يف     

)1(بينهم وبني جانب معلوم من املعرفة
.  

الختالف يف ترمجـة املـصطلح   ية تعزى إىل ا      شهدت البيئة العربية هي األخرى اضطرابا يف التسم      
ولكنه ،  )2( للداللة على أدب اخليال العلمي     "رواية علمية "من الغرب؛ يقدم نبيل راغب مصطلح        القادم

، والذي قد يكون دون احلد املطلوب "العلم املروى" مصطلح غري دقيق يتطابق مع املصطلح املذكور آنفا
ت صحته لتصوغه يف قالب تتتناول حدثا علميا ثب «الرواية العلمية /ةإلطالقه على أدب النوع، ألن القص  
» قصصي مستخدمة اخليال يف عملها    

تنحصر يف تتبـع    وصفية  فهي تضطلع وحسب بأداء وظيفة      ،  )3(
، وتصوير تأثرياا ورد الفعل إزاءها ضمن القالـب األديب          أحباث العلماء وسرد اختراعام ومبتكرام    

     إلحداث داللة واضحة على اخليال العلمي إضافة لفظة خيـال صـراحة             من املرجح  و   .الذي تقع فيه  

ـ   ت كلمة قصة أو رواية تتضمن بداهـة       رواية خيال علمي حىت وإن كان     / قصة :إىل التسمية  وحي أو ت
     . وحضوره، ألن اخليال املقرر هنا هو اخليال العلمي ولـيس أي نـوع آخـر               مباشرة بوجود اخليال  

     ب اليت استـشهد فيهـا بروايـات فـرين       اغب مل يرتل تسميته هذه املرتلة الضيقة وحس       ولكن نبيل ر  

 الطبيعية رائد املدرسة (Emile Zola) وويلز، بل إنه أضاف إليهما إجنازات الروائي الفرنسي إميل زوال

ها نتيجة  فيها الثورة الصناعية يف أوروبا بوصف      ات اليت عاجلت الضغوط اليت تسببت      معظم الرواي  وأيضا
 (Charles Dickens/Honoré  De  Balzac)  بلزاكوز ـديكنولوجي، ومنها روايات للتقدم التكن

)4(
. 

على رواية اخليال العلمي والرواية يتجلى من خالل هذا الدمج أن الرواية العلمية تنطبق يف الوقت ذاته  و
ات املنسلخة عن ذلـك املـصطلح       الطبيعية والرواية الواقعية، مع ما يعرف عن مضامني هذه املصطلح         

د من فرق شاسعاملوح.  

     القصص العلمـي التـصوري، الروايـة      :رف أدب اخليال العلمي مبصطلحات أخرى منها      ع و

)5(املستقبلية، قصص اخليال العلمي، رواية اخليال العلمي، أدب اخليال العلمـي       
   ويف املـصطلح األول  . 

 علم ختيلي أو متخيل     :، وحىت لو استبدل التخيل بكلمة التصور      قد ال يدل التصور صراحة على التخيل      
اخليال األديب التأملي، مثله مثل القصة العلميـة والروايـة   لكان أقرب إىل جفاف العلم منه إىل انطالق    

                                                

      
(1)

 Voyant, Boris Vian, Cinéma  Science - Fiction, p 166.                                               
  .78 حنو نظرية عربية جديدة، ص - نبيل راغب، التفسري العلمي لألدب  ينظر،)2(
. 52 دراسة، ص -قراءة نقدية :  مسر روحي الفيصل، أدب األطفال وثقافتهم)3(

   

.82، 80، 78 حنو نظرية عربية جديدة، ص ص - ينظر، نبيل راغب، التفسري العلمي لألدب )4(
   

  .45ص  دراسة، -قراءة نقدية : ال وثقافتهمينظر، مسر روحي الفيصل، أدب األطف )5(
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» لقان من حقائق علمية، وحياوالن تقريبها من األفهام بصوغها يف قالـب قصـصي             ينط «العلمية  
)1(

   

     حبتة ال تتجاوز حتقيق الـشيء املفتـرض         علم خالص يستخدم اخليال ألغراض عملية        فكأن املرء إزاء  

    املرء إزاء خيال أديب يستثمر أحد اخلـصائص         قعيف احلني، بدال من خيال علمي بقلب الرتب حيث ي         

  فاألول ينطلق من العلم صوب القالب األديب متوقفـا عنـد حـدود الـشيء     . أو املوجودات العلمية  

طلب لذاته وال يطلب    تحقق، أما الثاين فينطلق من األدب صوب العلم خللق املمكن املتخيل الذي ال ي             امل
أما الرواية املستقبلية فتحد من إمكانيات ارتياد اخليال للزمن املاضـي والـزمن            .  أجل مسمى  حتققه يف 

لكنـهما تنـضويان   ن  سليمتانميتاتساحلاضر، يف حني أن قصص اخليال العلمي ورواية اخليال العلمي     
قترح مسـر روحـي    كما ي"قصص"  أن يشري مصطلححتت مصطلح أوسع هو أدب اخليال العلمي، إالّ  

    يشمل النثر القصصي جبميع أنواعـه مـن قـصة قـصرية            ي  صل إىل القصة مبفهومها الواسع الذ     الفي

ن يقتصر على النثـر     ولكن املصطلح ال يعد مثاليا لدرجة كبرية، وخصوصا إن كا          ،)2(وطويلة، ورواية 
  ن مل يتجاهلهما اخليال العلمي يف األدب أيـضا، لـذلك        قط مستثنيا املسرحية والشعر اللذي    القصصي ف 

        األنسب لضم مجيع األنواع األدبيـة الـيت حتققـت           هو املصطلح    "أدب اخليال العلمي  "فإن مصطلح   

  .فيها خصائص اخليال العلمي

       .إىل إجيـاد املـصطلح املناسـب      تتطلع  اليت  اجلادة  ية من احملاولة العربية     التعثر يف التسم  ال يقلل         

   وترتبط باملصطلحات العربية املقدمة جمموعـة     . وما مينحها أمهيتها عدم التوحد الغريب يف الشأن نفسه        

        مـن خالهلـا     ب النقدية واملقاالت، والـيت سـيتبني      اليت تشمل الصنيع املعجمي والكت     اتريفمن التع 

إىل التقومي اجلاد الذي ينتهي تقريبا       من الرؤية البسيطة     تدرجيياألدب النوع ينتقل    أن املفهوم العريب العام     
ـ سابقا، وأهم التع   غالبا على اخلصائص املدرجة   املستند  عند احلد الذي بلغه املفهوم الغريب اليوم          اتريف

  :العربية

  

الفـرع مـن األدب الروائـي            ذلك: ليةالقصص العلمي التصوري، الرواية املستقب     «
ويعتـرب  . كل تقدم يف العلوم والتكنولوجيا     ل اإلنسانالذي يعاجل بطريقة خيالية استجابة      

    ثه تدور عادة يف املـستقبل البعيـد        أحدا ع ضربا من قصص املغامرات، إال أن      هذا النو 

حتمـاالت   يف ا  لتأمالت اإلنـسان  كوكب األرض، وفيه جتسيد     أو على كواكب غري     
ا ميكن أن يتوقع مـن أسـاليب    كما يصور م   ،وجود حياة أخرى يف األجرام السماوية     

            .والتكنولوجيـا العلـوم   بنا هذا بعد تقـدم بـالغ يف مـستوى           كوك هعلى وج حياة  

                                                
)1(

.52ص  ، دراسة-قراءة نقدية : مسر روحي الفيصل، أدب األطفال وثقافتهم 
 

  
)2(

  .51، ص املرجع نفسهينظر،  
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 على أن يكون قناعا للهجاء السياسي من ناحية، وللتأمل  األدب القدرة هلذا النوع من     و
»  ناحية أخرىاإلهليات منيف أسرار احلياة و

)1(
.  

  

 أدب اخليال العلمي يترجم املكتشفات واملخترعات والتطورات التكنولوجية، اليت علـى وشـك              « -
» الظهور أو اليت مل تظهر بعد، إىل قضايا إنسانية ومغامرات درامية وإيقاعات فلسفية

)2(
.  

  

وهي تتنبـأ   . فال أو الفتيان أو الكبار     قصص اخليال العلمي تعين القصص والروايات املكتوبة لألط        « -
        بـرا وحبـرا     مواقف أو جمتمعات علمية حمتملـة يف احلاضـر أو املـستقبل، يف األرض                أوبأحداث  

» وجوا، ويف الفضاء اخلارجي، انطالقا من حقائق أو فرضيات علمية معروفة يف احلاضر
)3(

.  

  

        واقعيته الطبيعية من خـالل أدبيـة خاصـة         ولعلم   جنس أديب واع متاما لذاته متام الوعي يعتمد ا         « -

» به وحده
)4(

.  

   

» )نوع أديب أو سينمائي يعمد إىل معطيات علمية ويتخيل منجزاا املستقبلية( علم خيايل « -
)5(

.  

  

التعريف األول حيمل بعض االلتباسات حني يلتزم بتحديدات صارمة من شأا تـضييق جمـال               
 حصر جمرى األحداث يف املستقبل البعيد، أو حني جعل قصصه قصص            :دب، مثل اخليال العلمي يف األ   

جمـرد  مغامرات، فكما ذُكر آنفا يطرق أدب اخليال العلمي مجيع األزمنة دون استثناء، كما أنه لـيس             
    مغامرات خالصة يقوم فيها البطل برحالت بعيدة املدى تستوقفه يف بعض حمطاا مـشاكل جـسيمة                

 مبا حيوزه من أسلحة متطورة أو ذكاء فائق، ومع ذلك يستدرك هذا املفهوم              ج باالنتصار أو حروب تتو  
معاجلة موقف اإلنسان من التقدم العلمي والتكنولوجي خبلق        خصائص أدب اخليال العلمي املعهودة مثل       

إضافة إىل توسيع البيئة اليت تشمل مسارح الفضاء الـشاسع مـضافة إىل املـسرح               . تصورات متخيلة 
   اخلـارجي وتـوقظ حـذر       تقطع صمت الكـون   ألرضي، وكذا تصور إمكانية وجود حياة جديدة        ا

                                                
عريب، مع مسردين لأللفاظ اإلفرجنية والعربية، مكتبـة لبنـان، بـريوت،            ة، معجم مصطلحات األدب، إجنليزي، فرنسي،       جمدي وهب ) 1(

.503ص  م،1974
   

  .364  حنو نظرية عربية جديدة، ص- نبيل راغب، التفسري العلمي لألدب )2(
  .47، 46 دراسة، ص ص -قراءة نقدية : مسر روحي الفيصل، أدب األطفال وثقافتهم)  3(
  ، ص118، ع جملة عمان ،»أدب اخليال العلمي وصناعة األحالم « شوقي بدر يوسف،  )3(

78.
 

بريوت، لبنان، مـارس     دار العلم للماليني،   ،10عريب، ط   د، معجم عبد النور املفصل، فرنسي،       عبد النور عوا  .ك.لنور و أ  جبور عبد ا  ) 5(
  .940م، ص 2008
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    إمكانيات اخليال الستباق أمناط حياة خمتلفة حيددها تقدم بـالغ مفتـرض        اإلنسان، إضافة إىل استغالل   

ياسـية  بقـضايا س  تلك اإلمكانيات للتعبري واإلحياء يف العلم و التكنولوجيا، ومن جهة أخرى استغالل       
زها احمليط العلمي، أو لتأمل أسرار احلياة اإلنسانية وصنع الكون بإنشاء تصورات متخيلة مبنيـة               ـيكتن

  .على أسس علمية معينة

 حتدد اخليال   ا للخصائص اإلجيابية السابقة اليت          ويكاد يكون التعريف الثاين اختصارا أو حيزا جامع       
 املفترض واملتخيـل، املوجـه صـوب املكتـشفات          مكاينالعلمي، حيث إنه يقصد استغالل احليز اإل      

    للتعـبري  )  األديب دون العلـم اخليـال  تشغل أخرىوليس أشياء  (واملخترعات والبطوالت التكنولوجية 

ويستدرك التعريف الثالث   . عن قضايا اإلنسان أو مغامراته اليت ال ختلو من حس درامي أو بعد فلسفي             
ألدب النوع سواء أكان عربيا أم غربيا من هفوة أو ضعف، وهـو             كل ما ميكن أن يصيب أي تعريف        

لتفت إليها، فيقرر أوال بأن موضع االهتمام  جبزئيات دقيقة قد ال يبالتعدد واالنتشار وحييط املفهوم  يتميز  
          ر وحسب، مما جيعل غايته املتعة ومـضمونه جمـاال لعـرض أحـالم صـبيانية غـري                  اال خيص الصغ  

         إمـا بأحـداث سـتقع    : على فكرة التنبـؤ كذلكيستند وهو خيص أيضا الفتيان والكبار،   جادة، بل   

بيئة أرضية بريـة أو حبريـة          يف   ،∗أو مواقف ستتخذ أو جمتمعات جديدة ستنشأ يف احلاضر أو املستقبل          
 ية على مجلـة    أو جوية، أو يف بيئة خارجية يف الفضاء اهول، على أن تكون هذه الصور املفترضة مبن               

 ولكن هذه التفصيالت الدقيقة غري الزمة حىت يكون أي مفهوم ألدب .من احلقائق والفرضيات املعروفة  
    مـس الفكـرة األسـاس الـيت تـضم           التعاريف السابقة أن تل    اخليال العلمي سليما جادا، فحسب       

 تلفة تبعثها طاقـة اخليـال      خم االنطالق من أساس علمي واقعي، وجتاوزه أو تطويره خبلق بيئة            :نيجانب

يه فالتعريف الرابع يؤكد البعد األديب املتخيل الذي يـض        ف يعرب عنه التعريفان األخريان؛   وهذا ما    ادد،
      أدباء النوع على املوجودات العلمية الواقعية، حبيث يشتد الوعي بالوجود العلمـي حـىت ال يطغـى                 

  قتة، كما يشتد الوعي من جانب آخر بـذلك البعـد األديب             حمطة عبور مؤ   فيتخذهعليه اجلانب األديب    

أما التعريف األخـري فيتـبني مـن ترمجتـه     . ال يتحول النص إىل حمطة لتفريغ التراكمات العلمية  حىت  
غرابة يف األمر إذا كـان املعجـم   ، وال )Science Imaginaire( بالتأويل الفرنسي آخذللمصطلح أنه 

 من الفرنسية مباشرة إىل العربية، وحيمل هذا املصطلح مفهوما خمتصرا           موجها لترمجة مصطلحات لغوية   
 :جة هذا النوع من املعاجم، ورغم ذلك فهو يلتزم بإدراج الفكـرة األساسـية وحمتواهـا               ايواكب ح 

  .االنطالق من قاعدة علمية معينة لتشييد عوامل أدبية حدسية متميزة يف اختالفها عن املألوف

 األخري بتعريف وتعيني اخليال العلمي على أنه نوع أديب فقط، بل هـو نـوع                هومف      ال يكتفي  امل   
نصوص أدب  حيث مل تلبث : الغربية الواردة سابقااتريفيضا وهذا ما أكدت عليه معظم التع      سينمائي أ 

                                                
∗
مسـر روحـي   ينظر، . يستثين الزمن املاضي وال يراه صاحلا لبناء عوامل خيال علمي     ) مسر روحي الفيصل  (يشار إىل أن صاحب التعريف       

  .53 دراسة، ص -قراءة نقدية : فال وثقافتهم، أدب األطالفيصل
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اخليال العلمي أن حتولت إىل مواضيع ألفالم سينمائية بعدما أثبتت تلك النصوص أمهيتـها وضـرورا             
  من أهم وسائل اإليضاح والتقريب، ولعـل التطـور          «وتعد السينما    . املرات دية يف العديد من   الوجو

بعيد يف إنتاج أفالم علمية ممتعـة        الذي أصاب الصناعة السينمائية يف السنوات األخرية، ساهم إىل حد         
» املتفرج إىل أحداث املاضي الغابر، واحلاضر، وآفاق املستقبل       تنقل  

)1(
 السينما يف قدرا     تكمن فائدة  .

بني الشعوب، ولكنها قد حتول أفالم النوع إىل سلعة جتاريـة خالـصة    اإليصالية واختصارها املسافات    
قتـل فـيهم روح التأمـل       تغايتها إشاعة جو من املتعة واللهو الستقطاب عدد كبري من املتفرجني، ف           

  .والتمعن

العلمي يف نفس الوقت، فهنالك من املواقف             إذا كانت السينما موضع فائدة وسلب ألدب اخليال         
اليت ال ترى السينما قادرة على تقدمي شيء للخيال العلمي، بل العكس من ذلك متاما، حيـث يـرى                   

 ميكنه تقدمي   ذي ميكنه تقدمي الشيء الكثري هلا؛     اخليال العلمي هو الطرف الوحيد ال     بوريس فيان أن أدب     
 غنائية جديدة، شـعر بطـويل ملحمـي       للسحر،   يدة متقدمة  االعتيادية، روح جد   تغريب جديد للبيئة  

 فـأدب   سبية، إضافة إىل حس املغامرة،    جديد، حس مطواع يتيح قابلية التشكل والتجديد، وحس بالن        
حكايات اخليالية األسطورية اليت كانت هلا من قبل احلـصة  اخليال العلمي أعاد جتديد الروح التقليدية لل     

 "حصل مرة "ية اضمحالهلا، واليت أحدثت جناحا باهرا بفضل الصيغة االبتدائية          يف السينما إىل غا    األكرب  

)Il y avait une fois(.ل يال العلمـي األديب الـسينما رؤيـة مـستقبلية تتأمـل املـآ       وقد منح اخل        

فرضت هي األخرى جناحا كبريا بفضل الصيغ اجلديدة اليت متضي باألحداث يف مسار خيتلف              واملصري،  
واليت تعد  ... )Il sera une fois( "سيكون مرة"  و)Il y aura une fois( "سيحصل مرة" :املألوفعن 

 . ع فيها بقالتخلي عن عاداا القدمية اليت ت     أساس كل تطور، ومنبع كل سحر جديد حيث السينما على           

يف اليت يتطلبها   لكن اخليال العلمي يطرح مشكلة كبرية لدى منتجي األفالم تتمثل يف ضخامة التكال             و
بوريس هذه املشكلة باملغالطة اليت قد تنشأ عن عدم فهـم           ويربط  . جتسيد إطار فيلم يف اخليال العلمي     

طبيعة اخليال العلمي؛ إذ إنه ال يعين يف مجيع األحوال بناء الصواريخ، وعرض أربعة عشر كوكبا سيارا                 
 وتطور األحداث، ليس هذا هو اخليـال        مع ثالمثائة ألف ممثل ثانوي صامت ال دور أساسي له يف سري           

إذ ميكن لصناع األفالم السينمائية إنشاء أفالم خيال علمي جيـدة بـثالث أو أربـع                العلمي مطلقا،   
 ر األحداث يف ظروف اقتصادية وفق شروط بسيطة قابلة للتنفيذ دون تزييف أو جنـون      شخصيات تسي

)2(تام أو امتالك ثالمثائة صاروخ يف مساء كوكب املريخ
.  

ن هذا الفضاء االتصايل قد أنتج أفالم خيـال         فإ،  هاومساوئ  السينما يقال عن حماسن  قد  ورغم ما         
سـنة  ، )Le voyage dans la lune( "رحلة إىل القمر"أوهلا ظهورا يف تاريخ السينما فيلم علمي رائدة، 

                                                
  .13م، ص 1980، دار ابن رشد للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، 01 طالب عمران، يف اخليال العلمي، ط )1(

Voyant, Boris Vian, Cinéma  Science - Fiction, p p 171-184.                                         
)2(
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)Georges Méliès(لمخرج الفرنسي جورج ميليس ، ل)م1902(
)1(

بعد ذلك فـرين مركـز   مثّ يتربع . 
 "اجلزيرة الغامـضة "، و"عشرون ألف فرسخ حتت البحار "دد رواياته املقتبسة للسينما مثل      الصدارة يف ع  

         "ســيد العــامل"، و)مvoyage au centre de la terre() 1864( "رحلــة إىل منتــصف األرض"و

)Maître du monde() 1904حـرب العـوامل  "، "لـزمن آلـة ا " :ويلز برواياتـه ج .ويتبعه هـ، )م"          

)The war of the world) (1898ـ "، و)م جزيـرة  "، و)مThe invisible Man( )1897( "يالرجل اخلف
ر ، وتتميز أفالم اخليال العلمي من خالل الصو )مThe Island of Dr Moreau) (1896( "الدكتور مورو

يف الفضاء اخلارجي   ت واملركبات الضخمة املتواجدة      فمنها ما يصور اآلال    واملظاهر املادية اليت حتتويها؛   
مـا يـصور    ومنها. )James Cameron(  للمخرج جيمس كامريون)Aliens( "الغرباء"كما يف فيلم 

(Electronic service) "اخلادم الكهريب"اإلنسان اآليل كما يف 
، إضافة إىل أفالم تصور غزو اإلنسان )2(

 )L’odyssée de l’espace 2001( " أوديسا الفضاء2001"خلارجي، يف ومغامراته ورحالته يف الفضاء ا

العـامل األمريكـي     الثاين   خرجامل السيناريو إىل جانب     ةباكتشارك يف   الذي  لمخرج ستانلي كوبريك    ل
، للمخـرج   )Solaris( "ريسسوال"م أخرى جناحا كبريا مثل فيلم       كالرك، كما حققت أفال   . آرثرسي

)Andrei Tarkovski(فــسكي أندريــه تاركو
)3(

         وال يقــلّ فــيلم املخــرج جــورج لوكــاتش . 

)George  Lucas( "ب النجوموحر" )Star wars(  أمهية عن األفالم السابقة، أو فيلم املخرج روبـرت 
 املأخوذ عـن روايـة الكاتـب    )The Andromeda strain( "اخلية أندروميد: ")Robert Wise( وايز

)4(ناألمريكي مايكل كرايتو  
ال العلمي باستثمار موضوعات حتكي عن أعمـاق  يتكتف سينما اخلومل  . 

األرض، تطوراا أو ايتها، أو عن الفضاء اخلارجي وكائنات العوامل األخرى، بل سـعت السـتثمار    
      )Timly comex( و )Marvel comex( : الرسوم املتحركة، مثـل شخصيات ناجحة تتضمنها جمالّت

 سوبرمان، وفالش : شخصيات من مثلهي تضمو، )Atlas comex( ،)Marvel science - fiction( و
مان، والرجل الوطواط، والرجل العنكبوت، وفالش جوردون، واليت أمكن قولبتها ضمن أفالم خيـال            

  بفضل ارتكازها على صور و مشاهد علمية ال ختفى فيها مشاهد التقدم والتطور رغـم       علمي ناجحة، 

)5( األبطال من قوى فانتازية غريبةلئكأوما يتمتع به 
.  

سـامهت   فهل :تكشف عالقة السينما بأدب اخليال العلمي عن تساؤل جديل يتراوح بني جانبني        
السينما يف تفعيل حركة أدب اخليال العلمي من خالل األفالم العديدة اليت اقتبست من قصص وروايات    

                                                
(1)

 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie De l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, p 174.  
)1(

  .266 - 260، ص ص اخليال العلمي أدب القرن العشرينينظر، حممود قاسم،  
.16 - 14ينظر، طالب عمران، يف اخليال العلمي، ص ص ) 3(

 

  .272، 259، 105 ،101 مي أدب القرن العشرين ، ص صينظر، حممود قاسم، اخليال العل ) (4
  279 ينظر، املرجع نفسه، ص )5(
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بيئة افتراضية  مي يف تفعيل حركة السينما وجتديد نشاطها خبلق         ، أم ساهم أدب اخليال العل     ة علمي يةخيال
    القـراء   قة يف اخلرافة واحلكايات العجيبة اليت ألف       بيئة غار  أو ،دية املشاة للحاضر  تتجاوز البيئة االعتيا  

           املـستفيد بقـدر مـا يهـم         أو ال يهم من املفيد      .؟أو املشاهدون بداياا وحبكتها ونتيجتها النهائية     

          إىل غايـات    )األفـالم ( أن ال يرتلق النتاج احلاصل عن تواصـل الـسينما وأدب اخليـال العلمـي              

؛ فاملطلوب فيه إىل جانب املتعة وجذب االنتباه إىل الصورة اجلذابة ووسائل اإلنتاج الـضخمة               ترفيهية
    تغيـر  أي  ليتمعن منط حياته يف ضـوء       شاهد  أن يلتفت املتفرج إىل ما وراء املَ      املثرية أو الفائقة التقدم،     

وقد تنبئ أفالم   . اق املستقبل بإجيابياته وسلبياته   ويرسل تفكريه إىل آف    صل يف بيئته العلمية املعروفة    قد حي 
اخليال العلمي عن هذا اهلدف التأملي إذا كان النص املؤلّف أو املقتبس الذي جيسد سـيناريو الفـيلم                  

  .ب اخليال العلمي اجلادمستوفيا شروط وخصائص أد

 .النبوءات جناح أدب اخليال العلمي بتحوله إىل معرض شامل الستباق األحداث أو سرد       ال يتحقق 

وقد يأيت زمـن يثبـت    تتحقّق، هيرى استشرافات  حتى فالكاتب قد ال يعيش؛التنبؤ ذاتهفليس املهم هو    
وإن حتقّقـت   ؛   حمتسب على أدب اخليال العلمي     طريخطأها باملرة، ومع ذلك لن يكون هنالك تأثري خ        

جيـب   «نبوءة ما فلن يضفي ذلك عليه سوى شهادة تقدير أو اعتراف بامتالك حس املبادرة، ومن مثّ                 
وال تقطع رقبته   ،  ا ال يتوج ملكا حينما ينجح جناحا ظاهر       : أدب اخليال العلمي على أنه مبثابة نيب       معاملة

» التهيا يف رس   جل حينما يفشل فشال  
)1(

كما ال يتحقّق جناح هذا األدب باإلغراق يف تصوير الواقـع           . 
شكلي لعرض املعارف العلمية ويف هذه احلالة تغين القارئ قراءة نص           وإال حتول إىل قالب أديب      العلمي،  

تـشرافية وحـسن   سوإنما يكمن جناحه يف مزجه القـدرة اال . وي علمي تقريري غين ذه املعارف     لغ
اخلطاب  تراعى من خالهلا خصائص الشكل الفني ومقومات         *قع العلمي بنظرية أدبية شاملة    استقراء الوا 

)ون التعبري ـ البالغة، تقنيات التعبري، وفن    حمسنات لفظية، (األديب  
 وفقها املضامني العلمية    ، اليت تصاغ  )2(

  . إن سلبا أم إجيابا اآليت تنبئ اإلنسان عن مسار واقعهبكيفيات

 ضح مممبا يف األدب من خيال أديب خالص، بل بقدرتـه      جلى اخليال العلمي ال يت    أدبا سبق أنّ          يت 
ومن مثّ يتجاوز أدب النوع شطط عجائبيـة        . مبظاهر من الواقع العلمي املنظور    على مزج هذا العنصر     

عـن موجوداتـه    يال عن طابعه التجديدي أو العلـم اخليال وشطط تقريرية العلم، دون أن يتخلى اخل       
 املعامل  ح كلّ منهما اآلخر ليبزغ نص واض      ملتحقّقة، فغايتهما ومنتهامها يف أدب اخليال العلمي أن خيدم        ا

                                                
حـسن  : رون، آفاق أدب اخليال العلمي، تـر      آخ  روبرت سكولز و   ، ضمن كتاب،   »مجاليات أدب اخليال العلمي   «  داركو سوفن،    )1(

 .153حسني شكري، ص 
 قـصص  ام، اإلبـداع الفـين يف  بالسرد والشخصيات واحلبكة، ينظر، عزة الغنبدًءا  فإذا كان قصة تراعى يف اخليال العلمي نظرية القصة     *

 .32، ص اخليال العلمي
  .85 ص ،71 عجملة فصول،  ، »الراهن واملستقبل: أدب اخليال العلمي العريب«  ينظر، حممد أمحد مصطفى، )2(
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األدبية اليت تكشف عن بعد خيايل علمي، وذا ميكن تعريف هذا اجلنس األديب موضع إشكالية البحث               
اء الظواهر واألدوات العلمية    فضاء إمكاين، يثري فيه اخليال عوامل مفترضة، تتجسد من خالل إعط          : (بأنه

املعروفة أبعادا جديدة، ينجذب القارئ إىل اختالفها وغرابتها، كما ينجذب إىل بنيتها األدبية اخلاصـة               
  .) ينتمي إىل اخليال العلميعرف إالّ من خالهلا طبيعة نص أديبتال اليت 
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  :املبحث الثالث

  :أدب اخليال العلميمسار نشأة وتطور       

  

  التعريف أيـضا، ويرجـع     لتسمية واضطرابا يف          شهد مصطلح أدب اخليال العلمي، اضطرابا يف ا       

 اث واملواقف اليت أثرت يف تـسميته   ذلك أساسا إىل تعقد مسرية تطوره التارخيي وبروز كثري من األحد          

  .يف البيئتني الغربية و العربيةويرها واالرتقاء ا على حد سواء؛ يف تطوويف حتديد خصائصه، 

   

  : مسار نشأة وتطور أدب اخليال العلمي يف البيئة الغربية- أ      

  

ـ لوسكسوين جديدا يف أوروبـا وكـذلك        ن أدب اخليال العلمي مبظهره األجن           قد يكو     .صطلحامل

 ه تدخل ضـمن   إن كانت مسألة التسمية أو ترمجة املصطلح ضرورية لتأسيس حميط النصوص اليت           وحىت  
نـسبة   ؛ فبالمريكي ذات قيمة كـبرية نه، حسب بوريس فيان، ال تبدو ترمجة املصطلح األ      ، فإ دون غريه 

      ال يبدو أنه قد جاء جبديد يذكر ألم يعون جيدا تلك النـصوص املختلفـة الـيت ألفـت                    نيلفرنسيل

                   الفرنـسي ألـبري    تـب   الكامبوازاة تيار األدب العام، منذ جول فرين، ومن جاء مـن بعـده مثـل                

(1). روبيدا
(Albert Robida)                           

ومل يقتصر فهم األوروبيني عامة ألدب اخليال العلمي على أنه نصوص الشخـصني الـسابقني               
من النصوص اليت حتتـوي     ور هذا األدب يف أعماق موروثام       وحسب، فقد سعوا إىل البحث عن جذ      

ـ           سرد امل     . ة البـشر  غامرات اخليالية واألحداث الغريبة، والتنبؤات بدول وأراض جديدة مل تبلغها معرف

يوتوبيـا    و(La république) وتوبيات اإلغريقية مثل مجهوريـة أفالطـون  وقد مشل ذلك املوروث الي
       . (Histoire veritable)  املـسماة التـاريخ احلقيقـي   (Lucien de samosate)لوسيان السموسطائي 

اإلجنليـزي تومـاس     (L’utopie)"يوتوبيـا "عشر والسابع عـشر مثـل    القرن السادس يوتوبيات و
 لكاتـب اإليطـايل كامبـانيال    ل (La cité du soleil)"ومدينة الـشمس "،  (Thomas Moore)مور

(campanella)أطالنطيس اجلديدة ، و(La nouvelle atlantide) كـون   للكاتب اإلجنليزي فرنسيس بي 

يوتوبيـا الكاتـب    ، و(Johannes kepler)ألملاين يوهانس كيبلـر   ل (Le songe) "احللم" يوتوبيا و
          (A Man in the moon) "رجـل يف القمـر  " : (Francis Godwin)جـودوين فرنـسيس  اإلجنليزي 

            "ونالرجـال الطـائر  " :(Robert paltock) يوتوبيا الكاتب اإلجنليـزي أيـضا روبـرت بـالتوك     و

(Les homme Volant) ...  ولعل الكاتب اإلجنليزي سويفت(Jonathan Swift)  كان له حظ أكـرب   

                                                

Voyant, Boris Vian, Cinéma  Science - Fiction, p 81.                                                    
)1( 
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أشهر الروايات اليت تؤسس ، )م1726( (Voyages de Gulliver) "رحالت غليفر" يف اختاذ النقاد لروايته
(1)للرحالت اخليالية األقرب إىل اخليال العلمي     

 . اب خم  بل وعم أول كتاب النـوع      ني كتصوصون بأ
 هو اليوم منسي    بأن رواية االستباق العلمي ابتدعت مع كاتب      فيان   ففي فرنسا يصرح بوريس      :صراحة

رف ح أو جنم" : بعنوان)م1854( بفضل روايته املكتوبة سنة ،(C.I. Defontenay) ايكليا يدعى ديفونتن
(Star ou psi de Cassiopée) "كاسيويب

     وات من تأليف فرين ألول روايـة اسـتباق   ، أي قبل سن)2(

 "مخسة أسابيع يف منطاد" :)م1863( سنةله 
(3)

(Cinp semaines en ballon).   

 هل تتفوق رواية ديفونتناي علـى بقيـة    : من قبيل  ولكن مثل هذا التأصيل يطرح بعض األسئلة      
 حتمل تباشري النوع إىل كوـا       وتوبيات والرحالت وروايات املغامرات اخليالية حبيث تتجاوز كوا       يال

         مقياس نسبة البدايـة احلقيقيـة إىل فـرين دون سـابقيه؟     هي هل الشهرة    و .مطابقة حقا خلصائصه؟  

 على إبداع عديد الروايات وفق منط واحد واحملافظة على خصائص ال حييد عنها، أمام كاتب         هأم أن دأب  
  .ايته بإبداع روايات مماثلة، هو املقياس احلقيقي؟ روالكتابة وفق منطمثل ديفونتناي مل يواصل 

     رحـالت  ") م1643(سـنة  ، كاتب فرنسي ألـف  (Cyrano de Bergerac) برجراك يد و      سريان

 (Voyages aux etats et empires de la lune et du soleil)"إىل دول وإمرباطوريات القمر والشمس

  األول ألدب اخليال العلمي؛ حيث إنه رغم البون الـزمين الـشاسع    الرواية اليت جعلته هو اآلخر الرائد       

بينه وبني ديفونتناي األقرب عهدا منه إىل فرين، رأى فيه جريارد ديفلوث الرجل الذي حقق بإمكانياته                
  فروايته تضم فرضيات علمية ورؤى نبوئيـة        ؛اإلبداعية واخليالية الكثري من صفات أدب اخليال العلمي       

 ك موهبة فريدة مكنتـه     متل،كما أنه ا  (Parachute) ت عن آالت تتكلم وعن مظلة اهلبوط      فيها تفصيال 

     من التحدث عن وجود عوامل أخرى مماثلة للعامل احلقيقي، والذي مسح له بالتحـدث مـع ديكـارت      

   (Un anticipateur littéraire) "متـأمال أدبيـا  "لسريانو حسب ديفلوث أن يدعى  حيق. على الشمس

فه وأدب اخليال العلمي احلديث سوى      ه سبق ويلز بثالمثائة سنة تقريبا؛ إذ ال يوجد اختالف بني مؤلَّ           ألن
فمن املؤسف بعد هذا أن يشوه كاتب متميـز إرضـاء           . اختالف يف درجة استعمال املعطيات العلمية     

ةحلاجات مسرح اجلاد (Théâtre de Boulevard)(4) ذي الطابع الشعيب اهلزيل
.  

                                                
(1)

 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, P P 171, 172.  

  18، 17 وينظر يف املوضوع نفسه، عزة الغنام، اإلبداع الفين يف قصص اخليال العلمي، ص ص 
(2)

 Voyant, Boris Vian, Cinéma  science - Fiction, P 98, Et voyant aussi, Pierre versins, 

Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la science fiction, P 172. 
(3)

 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, P 957.  
(4)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - Fiction, P P 09, 14  
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   كن هل األسف وحده كاف ليغطي نقائص هذه الرواية أو ليمنعها عن أن تكـون أول روايـة                        ل

ما الذي مينع جيل القرن التاسع عـشر   يف أدب النوع، لتكتفي بكوا رواية حاملة تباشريه وحسب؟ و    
اجلادة؟  أغفلها مسرح     اليت ا قيمته اعن حتويلها من أثر ذي طابع شعيب إىل خيال علمي حقيقي فريدوا هل            

  .؟ درجة استعمال املعطيات العلميةوما حقيقة

      يرمتي بون شاسع من االختالف بني أطراف القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر؛ إذ تعاقبـت               
    املسافة الفاصلة بينهما تيارات من اليقني والشك العلميني، فالعلم يف بداية القرن السابع عـشر غـريه                 

    القرن السابع عشر يعد فعال مبتدأ العصر العلمي احلديث، لكن العلـم القـائم              . يف القرن التاسع عشر   

يف هذه اللحظة التارخيية قد قطع شوطا كبريا فيما ويل من قرون وخصوصا انتقاله من اجلانب النظري                 
  :إىل التطبيقات التكنولوجية أوائل القرن التاسع عشر بفضل الثورة الصناعية، لذلك فإن

  

مؤرخ اخليال العلمي هو يف أن يهمل مقولة عدم إمكان وجود خيـال علمـي           خطأَ «
 التطبيقي؛ فنجاح التقانـات     ، بل و العلم   قبل وجود العلم  ) علميا حىت لو مسي استباقا   (

  جتعل من املمكن بناء عوامل أخرىكتشافات من مجيع األنواع هي اليت    وما تبشر به من ا    

و فيه  ة ليست غري معقولة كليا؛ ويف اليوم الذي يبد        لكنها يف احلقيق   و ).خيالية ظاهريا (
  اليت كانت ترتضيها   -  وحيقق مجيع األحالم   ضمالعلم وقد قارب أن يكشف كل الغوا      

 عند ذلك ال يوجد مستحيل، وال يوجد بصورة خاصة، مـا         - حكايات السحر واجلن  
ـ     إحدى مسامهات جول فرين الرئيس    ستبعد؛ كانت هذه هي     هو م  ال ة؛ لقد ولـد اخلي

العلمي مع العلم، وهو ينتمي إىل نفس عامله؛ وجيب انتظار أن يـستبدل شـيء آخـر       
عـد  العلمي، ت  ليتنحى اخليال  )عودة التصوف أو الفكر ما قبل املنطقي      ( بالفكرة العلمية 

» قصص السحر، إىل خمزن العاديات أو مكتبات األطفال
)1( 

.  

  

 أمام روايات أدباء وانر الذي يقلل من قيمة رواية سري    ممن خالل متحيص هذا القول يتبني بأن األ              
اخليال العلمي الالحقني هو بروزها يف عصر ما لبث أن افتتحه العلم النظري، والذي كـان التطبيـق                  

 القرن  أو مستوى التطور التكنولوجي حائال دون حتقيق الطموحات النظرية املتخيلة يف بدايات            العلمي
نه ليس أديب خيال علمي حبجة حتقق بعض        تبقا علميا، فإ   أن يدعى مس   ونوإن حق لسريا  . السابع عشر 

 وإن حتققت، فهي مل تكن مبنية على افتراض التحقق أو اإلميان العلمي بقدرة              تالتنبؤا، ألن هذه    هتنبؤات
ت على افتراض حتققها بطريقة عجيبـة أو رمبـا سـحرية         ينر ما ب  العلم على حتقيقها يف املستقبل، بقد     

 ا أن العلم ما زال يف بداياته األوىل أمام سيطرة املد اهلائل من األساطري واخلرافات املمتـدة                 وغامضة مب 

فاألساس يف رواية سريانو ليس علميا خالصا، لذلك كان إمكان التحقق اخلرايف            . منذ قرون بعيدة جدا   
                                                

  .23ميشيل خوري، ص : و، أدب اخليال العلمي، تري جان غاتين(1)
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مث إن تزامن هذه    . عيان لل  التحقق القائم بوسيلة علمية جلية     القائم على التخيالت احلرة أسبق من إمكان      
الرواية مع انبثاق عصر العلم ال يعين تأثرها املباشر جبانبه النظري الذي مل يتوصل بعد إىل تشييد سـبل                   

يتجزأ وكذلك العلم لن يكون ذا تأثري مباشر على األفكار األدبية حىت يشكل جزءا ال       . واضحة للتطبيق 
 احلس املادي، مث حىت وإن شكّل العلم جزءا  بة عن رردة مغ  أفكار عقلية جم   من احلياة الواقعية، ال أن يظل     

ضروريا يف حياة الناس ما الذي يضمن انعكاسه اإلجيايب يف األدب، حيث إنّ معظم وأعظـم تـراث                  
   .!الرومانسيني الغربيني كان هروبا أو تعبريا عن سلبيات العلم يف أوج عطائه التكنولوجي

 ا تقمـص يف أدب النوع، أو بتعـبري أقـل حـدة   أما أول من كتبا         كاتبان آخران يقَدمان على     
   مها الكاتب األمريكي إدجـار ألـن بـو         دا لفرين الطريق املباشر للبزوغ    اخلصائص األقرب إليه ومه ،  

(Edgar Allan Poe) والكاتبة اإلجنليزية ماري شيللي (Mary Wollstone-craft Shelley)فـإىل أي  ؛ 
          وما هـي اجلزئيـات الـيت كانـت حـائال            وكيف اقتربا وابتعدا عنه؟    ع؟حد كانا من كتاب النو    

األقرب عهدا إىل الثورة الصناعية    ) شيللي بو و (دون أن تتطابق كتاباما مع كتابات فرين وويلز، ومها          
  .اليت أعطت العلوم النظرية صورا التطبيقية، من سريانو دي برجراك؟

بـو  إدجار ألن   ، فإن ما مييز     )1(فرينو  ملعقولية هو ما يشكل فرقا بني برجراك              إذا كان االهتمام با   
 (Les aventures d’Arthur Gordon Pym) "بيم غوردن مغامرات آرثر"هو أن رواياته، مثل   فرينعن

)م1848(  (Eureka)يوريكا و، )م1837(
، قد جاءت امتدادا للنمط الروائي الذي ظهر يف اية القرن )2(

 الرواية القوطية اليت تقوم حبكتها على اللقاء بني شخصيات ممقوتة مع شيء             :امن عشر بإجنلترا، وهو   الث
وشهد هذا النوع ازدهارا    . غري طبيعي يف جو تطغى فيه احلوادث املرعبة اليت تبعث على الغرابة والفزع            

   قترب من أدب اخليـال العلمـي       بو برواياته اليت ت   إدجار ألن   له  كبريا يف الواليات املتحدة األمريكية مثّ     

من حيث توظيفه ملكة الترقّب وإدماج رؤى نبوئية، ومع ذلك فإن ما يرتع ا حنو االختالف هو اختاذ                
(3)ة أو مفترضـة   ءات وليس فكرة أو أداة علميـة واضـح        احللم وسيلة التحقيق املمكن لتلك النبو     

 .      

 على إمكانيات علمية مل يتوفر عليها عصر برجـراك         ومن مث فإن روايات إدجار ألن بو رغم ارتكازها          

   سب إىل تيـار أديب جديـد     تا تبقى امتدادا لتيار أديب جديد شاع يف أوروبا وأمريكا أكثر من أن تن             فإ

  .  بعد أو مل يصنع مميزات وجوده األساسيةتسمية عرفمل ي

ها بأا أول كاتبة خيال علمي بلسابقة بتلقيللي األقوى بني األمساء ا   يبة الربيطانية ماري ش         تعد الكات 
 (Le Prométhée moderne) "بروميثيوس احلـديث "، أو  (Frankenstein)شتنينكنبفضل روايتها فرا

                                                
  .24ميشيل خوري، ص :  ينظر، جان غاتينيو، أدب اخليال العلمي، تر)1(

(2)
 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, P 676. 
)3(

  .33ميشيل خوري، ص : ينظر، جان غاتينيو، أدب اخليال العلمي، تر 
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)م1817(املؤلفة سنة   
)1(

رواية ماري شيللي هي األخرى رواية قوطية تقوم على مغـامرات خياليـة              .
(2)وأحداث غريبة ومرعبة  

بو واألكثر تعبريا عـن خـصائص       إدجار ألن   واية  وهي أسبق عهدا من ر    . 
لذلك كان من املمكن تبعا للسبق التارخيي أن يستبق بو            إجنلترا، :الرواية القوطية ضمن موطنها األصلي    

الريادة، ومع ذلك عظمت مكانة شيللي ألا كانت األوىل اليت جددت بيئة األدب العجائيب واخلـرايف         
   يقابلها اليوم التحقق العلمي العملي املتمثـل        اة بشرية يف املخترب،   يفجسدت يف قصتها إمكانية خلق ح     

، فقد جسدت الكاتبة فكرا يف حميط علمي دون الرجوع إىل احللول الـسحرية              )3(يف أطفال األنابيب  
 الغرائبية املطلقة لبعث احلياة، رغم أن الرواية تنضوي حتت بعد أسطوري معني يقدمه العنوان الفرعـي               

مـع املالمـح     ، والذي ميتزج ببعد جديد آخر، فتختلط بذلك األسطورة القدمية         "يوس احلديث بروميث"
    العلمية احلديثة، واملالمح املفترضة بناء على معلومات واقعية أو معطيات علمية ابتدائية بـدأت تنمـو                

  الل انتقاهلـا   لذلك فماري شيللي تعد أول من فتح جمال أدب اخليال العلمي من خ            . يف احمليط الواقعي  

           - ومها مقولتـان مركزيتـان يف الـنص األسـطوري          - "العجائيب"  و "السحري" فكرة حتول  «من  

ومها املقولتان املسريتان للفكر العلمي والفلـسفة العلميـة          - "السبـيب" و "التجرييب" أو   "العلمي"إىل  
» ولألدب العلمي 

)4(
 يف الرواية القوطية، ومن بعد ذلـك        و مؤكدا معطيات جديدة   ليأيت من بعدها ب    ،

تتراكم كل هذه املعطيات لتكشف عن جول فرين رائدا أوال ألدب اخليال العلمي، والذي فتح اـال              
  ما شهد العلم التطبيقي تطـورا      ، بعد لتأسيس نوع جديد ميتد به املسار وفق خصائص متعلقة به وحده          

   النطالق منها حنو عوامل متخيلة قابلة للتحقق بفـضل         سا بذلك قاعدة علمية حقيقية ل     ال مثيل له مؤس
االرتكاز على وصف احلياة االجتماعية يف عالقاا باملنظور العلمي املوجود وليس يف عالقاا بالـصور       

  . اخلرافية واألسطوريةتغري املتحققة للحكايا

 .ني بل مبقولتني أخـري    سب      ومل يرتبط بزوغ أدب اخليال العلمي مبقولة ارتقاء العلم التطبيقي وح          
ن وحد يف الكون ومتديد فكريت الزم     املقولة األوىل ترتبط بتجاوز فكرة اإلنسان بوصفه النوع اآلدمي األ         

  .واملكان، وتتمثل الثانية يف مقولة النسبية

                                                
 (1)

 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, P 810  
)2(

 ، ضمن كتاب، روبرت سـكولز وآخـرون، آفـاق أدب اخليـال      »أدب اخليال العلمي حتول يف الذوق األديب« ر، مارك روز،  ينظ 

  .127حسن حسني شكري، ص : العلمي، تر
  .79ص ، 118، ع جملة عمان ، »أدب اخليال العلمي وصناعة األحالم«  ينظر، شوقي بدر يوسف، )3(
  . 245، 244ص  ص ،06، ع نص والناصجملة ال ،»خليال العلمي يف مقاربة ا«  فيصل األمحر، )4(
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 "أصل األنـواع " )Charles Darwin( نروي إىل تاريخ نشر كتاب تشارلز دا      ترجع املقولة األوىل

(Origin of the species)  م1859(سنة(
، فقدم ألدب اخليال العلمي إمكانيات كثرية تتيح تـصوير  )1(

حترام أجناس حياة جديدة سواء أكانت على األرض أم على كواكب أخرى، دون أن يكون ملزما بـا             
لشأن  إىل ممثل ضئيل ا«  قد انقلب منذ نشر الكتاب السابقاإلنسان إذ إن  مقولة اجلنس البشري الواحد؛   

        وقد زحزحت احتمالية املزيد من التطور بأنواع أكثـر منـا تقـدما، آخـذة     . ايف قصة مل تتم فصوهل  

ـ يف اخلروج إىل حيز الوجود على كوكب األرض، اإلنسانَ  ة الكونيـة   من املوقع النهائي للنظرية الغائي
»  عامل الفضائي  مثلما زحزح جاليليو كوكب اإلنسان عن مركز ال        التقليدية بصورة فاعلة،  

)2(
 فبتـأثري   .

      من نظرية النشوء واالرتقاء أخذ أدب اخليال العلمي يف تصوير آخـر تطـورات اتمـع اإلنـساين                  

 واملنتـشرة    بوصفه جنسا بشريا عاما يشكل نوعا واحدا من األنواع الكثرية املختلفة عنه،            الذي يتجلى 

 ، والقبيلـة، والقريـة     من األسرة  :انية اجلزئية السابقة  سالكون، متجاوزا تطورات احلياة اإلن    يف أرجاء   

  من اإلقليم إىل األمة وحىت حتالف األمم، ليكون التطور األخـري            واملدينة، إىل غاية التطورات احلديثة،    

هو اجلنس البشري الكلي بوصفه نوعا تعد األجناس األخرى املفترضة مقارنة به من الدخالء يف أسـوأ             
)3(األحوال

        ا يعد اجلنس البشري جزءا ضئيال ضمن سلـسلة غـري منتهيـة مـن الكائنـات                  ومثلم .

، ومثلـه املكـان   )4(احلية، كذلك مل يكن التاريخ سوى جزء أو حلظة من حلظات الزمن الكوين املمتد         
  .األرضي الذي أصبح مبقتضى املنظور السابق جمرد حيز ضيق يف مساحة كونية هائلة االمتداد

 اخليال العلمي حرية ختيـل      رية جديدة أتاحت ألدباء   رية داروين خبلق إمكانيات تصوي          مسحت نظ 
يم ركـائز  مكانية جديدة، كما مسحت نظرية النسبية ألينشتاين بتدع      و زمنيةأشكال غري بشرية وبيئات     

     من حيث إقرارها بعدم وجود حقيقة موضوعية ثابتـة وبنـسبية احلقـائق املتوصـل                التخيل؛حرية  

  . متخيلة انطالقـا منـها   اليقينيات املوجودة وافتراض بىن، مما مسح ألدباء النوع بإعادة النظر يف )5(اإليه

  قد أشاعت درجة كـبرية      )نظرية داروين، ونظرية أينشتاين   (ومن مث ميكن القول بأن النظريات العلمية        

ن واملكان، حرية ختيـل     لزم آفاق تطور الكائنات احلية وا     من احلرية، ولكنها تظل، مهما بلغت يف ختيل       
ارتقاء العلـم   (معقولة ال تنفصل عن اجنازات العلم التطبيقي، وهذا ما يستلزم اختاذ هذه احملاور الثالث               

، شروطا أساسية لقيام أدب اخليـال      )التطبيقي، مقولة تعدد األنواع احلية، مقولة نسبية احلقائق املعروفة        

                                                
ـ  مسرية أدب اخليال الع   «  ينظر، جيمس جن،     )1( ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، آفاق    »ج ولز إىل روبرت هينلني      .لمي من ه

  .47حسن حسني شكري، ص : أدب اخليال العلمي، تر
)2(

  .35، 34، ضمن املرجع نفسه، ص ص »لمي جذور أدب اخليال الع« ينظر، روبرت سكولز،  
)3(

  .48، ص املرجع نفسه، ضمن »رت هينلني ولز إىل روب. ج. ـمسرية أدب اخليال العلمي من ه«  جيمس جن ،ينظر 
)4(

  .35، 34 ، ضمن املرجع نفسه، ص ص »جذور أدب اخليال العلمي« ينظر، روبرت سكولز،  
)5(

  .15 قصص اخليال العلمي، ص ينظر، عزة الغنام، اإلبداع الفين يف 
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دب قبل فرين هو إما االفتقار ألحد اجلوانـب أو انعـدامها            العلمي، ألن ما قد يعلل عدم قيام هذا األ        
  .بشكل مطلق

   اتبع فرين خط سري حمدد يف رواياته فجعلها منطا من القصص خيتلف عـن القـصص الـسائدة     

بنشر أعمال فرين الكاملة ضمن  )(Hetzel ، حيث قام هتزل "أدب خيال علمي  "ـ  تلقّب ب مل  ومع ذلك   
ـ   (Les voyages extraordinaires)"الـرحالت العجيبـة  "جتاريـا   صطلحامشروع أطلق عليه م

)1(            
     

وترتبط التسمية دف رئيـسي     . ما يتماشى مع النمط السائد من القصص رغم اختالفها اجللي         و هو   
      ارتضاه حمرر املشروع، يتمثل يف تلقني الشباب الفرنسي املعرفة العلمية بعد إلغاء تدريـسها باملـدارس           

أن هذا الطرح التلقيين التعليمي للعلم كان يعد أثناء تلك الفترة منهجا تغلب عليه نزعة حمافظـة                  بيد   «
      وشيكة الوقوع  بدت  كانت تقصر اال على طرح تطورات تقنية حمتملة ومعقولة حبيث إا             حيث إا 

» يف املستقبل القريب
)2(

 .  

     ة معروفة، أو معطيات علمية مفترضة قابلـة للتطبيـق          لعل ارتباط قصص فرين مبعطيات علمي     

ولكن هتزل قد بالغ يف توظيفها ملثل ذلك . هو ما يفسر حتقق كثري من نبوءاته يف أقل من قرن من الزمن    
الغرض التعليمي املباشر بدل تقدميها بوصفها منطا جديدا خمتلفا من القصص يناقش ويتأمل بكيفية أدبية               

أدائها نفر من األدباء الذين اتبعـوا       ب تكفلس حياة اإلنسان واتمع، وهي املهمة اليت        قضايا إنسانية مت  
مسار فرين، منهم الفرنسيان اللذان شقا طريقهما يف أدب اخليال العلمي قبل أن ينـشر ويلـز أوائـل        

                  "لنــدورحــالت عجيبــة جــدا لــساتورنني فارا"  ألــبري روبيــدا صــاحب:رواياتــه، ومهــا

(Voyages très extraordinaires de Saturnin farandoul) )1879القـرن العـشرون  " ورواية، )م"                 

vingtième siècle) Le( )1882روسـين أيـين  .ـه. ج:الكاتب الثاين هو و ،)م (J.H.Rosny aîné) 

 (La guerre du feu) "حرب النـار " : وكذلك رواييت)م1887( (Les xipéhuz) "سبهوالكزي"مؤلف 

، أي بعد أن بدأ ويلز بنشر رواياته اخليالية )م1910( (La mort de la terre) "موت األرض"، و)م1909(
  "الرجل اخلفـي "، )م1896( "جزيرة الدكتور مورو"، )م1895( "آلة الزمن" :العلمية اليت تتجلى من بينها   

 "هيئة األشياء القادمة"، )م1923( (Men like gods) "رجال كاآلهلة"، )م1897((The star)  "النجم "و

(The shape of things to come)  )1933وغريها من الروايات، يف حني كانت آخر روايات فرين،)م : 

       (L’invasion de la mer)"اجتيــاح البحــر"، )م1904((Maître du monde)  "ســيد العــامل"

)م1910( (L’éternel Adam) "آدم اخلالد"، )م1905(
)3(

.  

                                                
)1(

    .247ص ، 06، ع نص والناصجملة ال،  »يف مقاربة اخليال العلمي« ينظر، فيصل األمحر،  
       ، 71 عجملـة فـصول،   أمحد هـالل يـس،      : ، تر  »أدب اخليال العلمي واالجتاهات النقدية    « روناي جونيور،     إيستفان سيسري و   )2(

  .112ص 

(3)  
Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, P P 957, 958.
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 امتدادا لنمط كتابة فرين، ولكنه كان أكثر اتساعا يف ارتياد آفاق املـستقبل              يلز      كانت روايات و  
     ولكنه مع ذلك مثله مثـل فـرين   "أيب اخليال العلمي احلديث   "ـوطرح القضايا احلدسية، لذلك لقب ب     

 "اليت تقرأ يف جلـسة واحـدة  قصص العلم " ـسم هذا األدب، فقد مسي ما كتبه ببامل تلقب رواياته 

(Single - sitting stories of science) قصص املغامرات العلميـة  "أو" 
(1)

(Scientific romances). 

فرين رسـم  فوسواء أكان سيد هذا األدب فرين أم ويلز، فإن هذه األلقاب تعد مسألة زمنية وحسب؛               
   داخلها ومع ذلك فهما جمرد آبـاء جـزء         معامل خريطة جديدة لألنواع األدبية، وويلز وضحها وبني م        

  . خاصة بأدب اخليال العلميأمريكا منذ أن بزغت فيها أول جملةمن اخليال العلمي الذي ظل يتسع ب

ـ  وروبيـدا   ويلز، وأيضا          ال تعدو أن تكون روايات فرين و                مـشكلة للمرحلـة األوىل      ينروس

ـ     ي املرحلة الكالسيكية اليت     ، وه )2(من مراحل تطور أدب اخليال العلمي       واعرفت الناس الذين مل يعلم

  تبدأ هذه املرحلـة    و. نواع األدبية  منذ فترة وجيزة إىل قائمة األ      بعد، بوجود جنس أديب جديد أضيف     

وتضم . ا انتقلت إىل عصر االستحواذ األمريكي     ايل ثالثينيات القرن العشرين أي إ     من فرين وتنتهي حو   
 أيضا أمساء أخرى بزغت يف مستهل القرن العشرين مثل اإلجنليزي صمويل جونسون املرحلة الكالسيكية

(Samuel Johnson)أنتوين النكـه  : والكاتب البولندي(Anthony lanke) 
)3(

ومل يتحمـل كتـاب    .
ية  مـسؤول  ،*فـرين  بة الطالئع واألجداد الذين سبقوا    املرحلة األوىل، الذين ميكن أن يضاف إليهم عص       

ـ           مط الكتابة اجلديدة  التعريف بن  ا وحسب، بل سامهوا كذلك، بفضل التصورات املبتكرة الـيت يبثو     

يف تطوير أدب اخليال العلمي والتمهيد النتقاله من مرحلـة الكتابـة             يف ثنايا مؤلفام من حني آلخر     
  ا معاصرو جول   القفزة اليت قام  /رحلةإا ال  « ؛الكالسيكية يف أدب النوع إىل مرحلة احلداثة األمريكية       

            بعـدها، مـن اليقينيـة      بل الثورة الـصناعية إىل إنـسان ما       ما ق  فرين وهم ينقلون من مرحلة إنسان     

ليت تنـتج صـناعيا     إىل الريبية، من السكونية املثالية إىل اجلدلية احلركية لعامل املادة، عامل اآللة واألداة ا             
» حىت تغري العامل مسلطة عليـه نظريـة عـامل األشـياء            األدوات اليت تتكاثر     .)(..بأعداد كبرية   

)4(
 .          

من مث فاملرحلة الثانية من تطور أدب النوع هي املرحلة اليت اصطبغت مبالمح كتاب الواليات املتحدة                 و
 الصناعي  هاقوة إنتاج األمريكية الذين منحوها النتاج األكثر غىن ألدب اخليال العلمي الذي يتوازى مع             

  .تكنولوجيو ال

                                                
، ضمن كتاب، روبرت سـكولز وآخـرون،   »ولز إىل روبرت هينلني    . ج.ـمسرية أدب اخليال العلمي من ه     «  ينظر، جيمس جن،     )1(

 .45حسن حسني شكري، ص : آفاق أدب اخليال العلمي، تر
  .18 - 15 ينظر، حممود قاسم، اخليال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص )2(
  .52 ينظر، املرجع نفسه، ص )3(

 
ويلز، بـل   الكتاب الكالسيكيني، املعروفني بوصفهم كتابا فعليني للنوع مثل فرين و         فقط   يرى حممود قاسم أن املرحلة األوىل ال تشمل          *

  .16، 15  حممود قاسم، املرجع نفسه، ص ص،لذين ظهروا قبل القرن العشرين، ينظرتشمل أيضا فئة الطالئع واألجداد ا
  .248، 247ص ص ، 06، ع نص والناصجملة ال، »يف مقاربة اخليال العلمي «  فيصل األمحر، )4(
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      تعرض البحث ضمن مسرية تاريخ أدب اخليال العلمي الغريب ملرحلتني أساسيتني مـن مراحـل               
 اليت تشمل الطالئع واألجداد الذين ظهروا على امتداد القرون الـسابقة للقـرن       املرحلة األوىل  ؛التطور

رئيسية اليت تعرض هلا الكتـاب      العشرين، والذين ال ميكن إمهاهلم لكوم قد عبروا عن بعض القضايا ال           
 إىل غاية سنوات الثالثينيات، حيث ينتهي رين، وكافة الكتاب الذين بزغوا بعده  ف بدءا من    نالكالسيكيو

  .عهد الكالسيكيات لتبدأ مرحلة ثانية من مراحل التطور

        وروبيـة  أدب اخليال العلمي األمريكي القطيعة املطلقة مع املرحلـة الكالسـيكية األ             حيدث مل

وميكـن  . لكن املعاجلة هي اليت تغـريت     .  فقد ظلت املوضوعات املستوحاة يف جمموعها هي نفسها        «
التخلي بال رجعة عن املنظور املتخلف ملذهب       " :تعريف هذه احلالة العقلية بتعبري فيه مفتاح القضية اآلتية        

» "تشبيه كل الكائنات باإلنسان
كليا الفكرة القدمية اليت جتعل اإلنسان  ففي هذا املقام جتاوز الكتاب ،)1(

سيد أو مركز الكائنات احلية، بل هو جمرد حيز ضئيل يف سلم تطور احلياة حيث قد يصادف يف أرجاء                   
  .عديدة كائنات أكثر تعقّال وتقدما وخريا، أو العكس من ذلك

ـ                  اب أدب اخليـال       ويف الواليات املتحدة األمريكية يتواجد إدجار ألن بو علـى رأس قائمـة كت

ويف أوائل القرن العشرين نشرت قـصص       . العلمي، وأول الذين سلكوا سبيال أشبه بسبيل جول فرين        
، كمـا ذاع انتـشار   (Cosmopolitan) "العاملية" وروايات ويلز يف الواليات املتحدة األمريكية يف جملة      

جملة رجل الـسكك    " سيطة، مثل جمالت أخرى خشنة الورق بأسعار زهيدة يف متناول فئات اتمع الب          
 "ةالة الشهرية للقصة البوليسي"،  (The ocean)، واحمليط (The railroad man’s magazine)"احلديدية

(Detective story monthly)للقصةنسترجملة الو"، و " (Western story magazine)
 وهي كمـا  ،)2(

إن أعيد يف بعض منها نشر قصص مرات، وحىت  قصص حتمل طابع املغايبدو من أمسائها يطغى فيها نشر   
ـ                 ق اليـوم   قدمية لكتاب عرفوا اليوم بأم كتاب أدب خيال علمي أو متّ فيها نشر قصص جديدة حتقَّ

   ا كانت تقرأ بوصفها كائنة ضمن نوع قـصص املغـامرات العجيبـة أو الغريبـة                انتماؤها إليه، فإ  

ليت كان يسلكها النقاد إبان النصف األول من القـرن  ج ويلز ا.ـرقة، مثلما حدث مع روايات ه  اواخل
 ألا كانت تعد يف األساس ذات صبغة فلسفية تثري شهوة القراء  يف نطاق أدب اخليال اجلامح« العشرين

» يف إمعان التفكري يف اجلوهر امليتافيزيقي الذي تنطوي عليه األفكار العلمية          
)3(

ولكن مثل هذا الوضع    . 
ال مفتوحا بعد ذلـك البتـداع         (  أدب اخليال العلمي   صطلحلصاحل م  بعض الشيء    نحتسوإن ظل ا

                                                
  .16حممود قاسم، اخليال العلمي أدب القرن العشرين، ص (1)
ـ مسرية أدب اخليال العلمي م    « ينظر، جيمس جن،    (2) ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، آفاق »ولز إىل روبرت هينلني    . ج.ن ه

  .62، 61حسن حسني شكري، ص ص : أدب اخليال العلمي، تر
      ،71 عجملـة فـصول،     أمحد هالل يـس،     : ، تر »أدب اخليال العلمي و االجتاهات النقدية       « روناي جونيور،    فان سيسري و   إيست (3)

  .110ص 
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من صياغة السمات  « متكن فيها نسباك جملته اخلاصة به، و بعد أن أصدر هوجو جر)مصطلحات أخرى
احملددة اليت متيز أدب اخليال العلمي يف هيئته الشعبية بلغة مجعت بني إعالن تدشني هذا النـوع األديب                   

»  النصح واإلرشاد فيما يتعلق مبعاجلته     وتقدمي
)1(

       أعطى جرنسباك هلذا النـوع األديب الـذي ارتـبط           .

ق على منشوراته من القصص  حمددا، وعلَّصطلحا فئة الشباب منها خاصة، ميف بداياته بالطبقة الشعبية و
امرات خياليـة   أي قصص مغ   -إدجار ألن بو   و ولز،.ج.ـه. و ،"جول فرين " « بأا من منط روايات   

» "نبوئية"ممزوجة داخليا حبقيقة علمية، ورؤية      
)2(

وبعدئذ بدأت تظهر قصص جديدة خـالل بـضعة         . 
ر مسيث وفيليـب  إدوارد إمل :أشهر من صدور الة، إضافة إىل اكتشاف كتاب جدد ألدب النوع، مثل   

     ه جرنـسباك   وذلك بفضل مـا أجـرا  ،)(Edward Elmer Smith/Philip Francis Nowlan ناوالن

شكل جديد مـن أشـكال    «من تعديالت على لغة أسالف أدب اخليال العلمي مدعيا أن هذا األدب  
يقدر له أن حيلّ مكان أدب الصفوة الذي خيلو من الروح العلمية واخليال  و. الكتابة ينتهج الرتعة الثورية

» االبتكار ويتسم بالرتعة احملافظة و
)3(

.  

 أدب اخليـال  يكا فقد ظهر نفر من الكتاب الذين ألّفوا روايام وفـق خـصائص        أما خارج أمر  
  والثالثينيات من القرن العشرين، ومنهم الكاتـب اإلجنليـزي        تالعشرينياسنوات  العلمي، وقد شغلوا    

     والكاتـب الـسوفيايت   ، (Karel Matej căpek)  كارل تشابك:ألدوس هكسلي، والكاتب التشيكي

، وغريهم من الكتاب الذين مل يكونوا أوفياء للنـوع، حيـث   (Mikhaïl Boulgakov) فبلجاكو. م
)4(جربوا هذا النمط اخلاص من الكتابة ضمن أنواع أخرى        

     ومع ذلك فقد كانـت جتـارم إضـافة    . 

        إىل الفرص اليت أتاحها جرنسباك ذات تأثري كبري يف اتساع حلقـة أدب اخليـال العلمـي واخلـروج       

س النقد األكادميي   تجزأ من أدب الصفوة، حيث يدركه نف      ن هيئته الشعبية إىل أن يكون جزءا ال ي        به م 
     ، وذلك يف إطار ما يسمى بالعـصر الـذهيب          )5(امللحق به وليس فقط النقد املوجه إىل القارئ العادي        

 فيه أدب النـوع  ، والذي شهد )م1938( يف أدب اخليال العلمي الذي انبثق منذ سنة   االزدهارأو عصر   
   نضوج مواضيعه واتساعها وظهور مواضيع جتمع بني التأمـل العلمـي واإليـديولوجي والـسياسي               

                                                
      ،71 عجملـة فـصول،     أمحد هالل يـس،     : ، تر »أدب اخليال العلمي و االجتاهات النقدية       « ري و روناي جونيور،     فان سيس  إيست (1)

  .113ص 
ـ     «  جيمس جن،    (2) ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، آفاق أدب »ولز إىل روبرت هينلني    . ج.مسرية أدب اخليال العلمي من ه

  .63حسن حسني شكري، ص : اخليال العلمي، تر
       ،71 عجملـة فـصول،   أمحد هـالل يـس،   : ، تر»أدب اخليال العلمي واالجتاهات النقدية    « فان سيسري و روناي جونيور،      ت إيس (3)

  .113ص 
  .59 ينظر، حممود قاسم، اخليال العلمي أدب القرن العشرين، ص (4)
 ،71 عجملة فـصول،  أمحد هالل يس، : ، تر»اهات النقدية أدب اخليال العلمي و االجت «  ينظر، إيستفان سيسري و روناي جونيور،        (5)

  .108ص 
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جديدة يف كواكب  موضوع هالك اجلنس البشري بسبب جنس خمتلف، نشر احلياة :والثقايف، ومن بينها
     ، الـصراع اإلعالمـي    بعد دمار األرض   إليها أو اختاذها ملجأ جديدا لإلنسان        اإلنساينالصراع  ونقل  

        بني املعسكرين الشرقي والغريب، العوامل املوازيـة لـألرض، الـصراع بـني العقـل اآليل والعقـل                  

)1(البشري، ومناقشة فرضية انتصار اإلنسان اآليل على البشر وقيادته هلم
.  

قصص "جملة غاية  إىل   "قصص مذهلة " حمددة يف الكتابة بداية من جملة              بعد أن أبان جرنسباك طريقا    
   (Clayton magazines) "جمـالت كاليتـون  " نشأت سلسلة جمالت خشنة الورق تدعى، أَ"العجائب

ــي   ــسابقتني، وه ــتني ال ــافس ال ــدة تن ــة جدي ــشة"جمل ــيم املده ــم العظ ــصص العل                          "ق

(Astounding stories of  super- science)  ست  ،)م(1930الصادرة سنةلتكون بذلك ثالث جملة كر
زة يف هذا اـال وهـو   صفحاا لتطوير أدب اخليال العلمي، ومنها بزغ اسم آخر كانت له مكانة ممي 

أدب "تحويـل امسهـا إىل   ب ، وقام عاما بعد ذلك  )م1937(ل الذي توىل حتريرها بدءا من       كامب.و.جون
(Astounding science fiction) "خيال علمي مـدهش 

      عمـل مـن خالهلـا علـى تـشجيع      ، لي)2(

قدم هلم أفكارا مثرية، وساعدهم يف إعادة صياغة احلبكات يف قصصهم، وطالبهم مبراجعة  « إذ الكتاب؛
   وأوجد من خالل احملادثات الشخصية والرسـائل املطولـة، واالفتتاحيـات            - أعماهلم أكثر من مرة   

»  الفكرية ةاملنبهة، مناخا لإلثار  
ك عالمة جلية على انطالق العصر الذهيب الذي توجتـه          ، فكان بذل  )3(

 تيـودور   :، أمثـال  )م1950( إىل   )م1938(مجاعة من املؤلفني طـوال فتـرة صـدور الـة مـن              
، روبرت أسيموف، إسحاق (A.E Van Vogt) فان فوجت.إ.أي،  (Theodore Sturgeon)ستورجيون

...(Fritz Leiber) اليـرب  ، فريتـز (Hal Clement) ، هال كليمنت (Robert A. Heinlein)لنيهين
)4(

 

  والذين متيـز    ،(5)راي برادبوري  مايكل كرايتون، و   ، و لمتي كليف كار  :إضافة إىل كتاب آخرين مثل    

كل منهم بطريقته اخلاصة يف تأمل الواقع العلمي وما حييط به من مالبـسات اجتماعيـة وسياسـية                  
  .وأخالقية

    وين اليت بلغها مد التأثري األجنلوسكس    ابا أخر من كافة أحناء أوروبا             ومشلت موجة العصر الذهيب كت
يف فرنـسا     ليم، و  انيسالسيف بولندا ست   رك، و سي كال .يف سنوات اخلمسينيات، ففي إجنلترا برز آرثر      

                                                
  .78 - 75 ينظر، حممود قاسم، اخليال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص (1)
ـ     «  ينظر، جيمس جن،     (2) ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، آفاق »ج ولز إىل روبرت هينلني     .مسرية أدب اخليال العلمي من ه

  .69 - 63حسن حسني شكري، ص ص :  ترأدب اخليال العلمي،
  .68 املرجع نفسه، ص (3)

(4)
 Voyant, Pierre versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, P 69  
  .101، 80 ينظر، حممود قاسم، اخليال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص (5)
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 (René Barjavel)رينيه بارجافيل بيري بول و
)1(

ل قراء جمالت  هذه األمساء اليت يعرفها جمهتوقد سا. 
     يال العلمي يف سطوع جنم هذا النوع األديب مقارنة بأفول جنـم أدب الـصفوة، وخـصوصا              أدب اخل 

)2(بعد أن أكدت مأساة احلرب العاملية الثانية الكثري من نبوءات كتابه          
 االت  نشاط النشر يف   واستمر. 

خ دعـائم أدب   بالغة يف ترسي، بل فيه أصدرت جملتان ذات أمهية   حيث مل يشهد العصر الذهيب تراجعها     
 (The magazine of fantasy and science fiction) "التومهات وأدب اخليال العلمي جملة" :النوع ومها

 الصادرة سنة )Galaxy Science fiction( "جملة ارة ألدب اخليال العلمي"و ، )م1949(الصادرة سنة 
)م1955(

)3(
.  

ا بالواليات املتحدة األمريكية حيث سـامهت       شهدت بداية اخلمسينيات تطورا آخر وخصوص            و
صناعة األفالم السينمائية واملسلسالت التلفزيونية املأخوذة عن أدب اخليال العلمي يف جذب مجهـور              

)4(أوسع
لكن ظروفا طارئة حالت دون استمرار العصر الذهيب أواخر مخسينيات وأوائل سـتينيات              و. 

ءات الكتاب يف هذه الفترة أفقد القارئ قسما كبريا من الدهشة القرن العشرين؛ إذ إنّ حتقق كثري من نبو
املرتقبة أمام احلقيقة اليت ظهرت يف فترات وجيزة، مما محله على الظن بأن تلك النبوءات التأملية جمـرد                  

  . استباقات بسيطة، قد تؤدي يف النهاية إىل نتائج مأساوية مثل القنبلة الذرية

الظروف الـسياسية؛ إذ إن احلـرب       ب مرتبطع عطاء العصر الذهيب     يف تراج  اأكثر األسباب تأثري  
         أن يكـون وسـيلة للتعـبري        مية حولت أدب اخليال العلمي عـن      الباردة وما يلحقها من حرب إعال     

عن جمريات هذه القضية إىل أن يصبح ستارا حاجبا هلا عن أعني العامة، فاضمحلت قيمة قصص اخليال                 
 ا، ومل تعد وظيفتها تتعدى التسلية والترفيه عن النفس من مشاكل احلياة بـدال              العلمي أسلوبا ومضمون  

ها، وقد سامهت السينما والتلفزيون يف حد ذاما يف وجود قضايامن دفعهم إىل االنغماس فيها ومناقشة 
ت هذه القطيعة، مما أوقع أدب اخليال العلمي يف قبضة السأم وامللل والتكرار، والعزلـة عـن املعطيـا                 

، ولكنها ما لبثت أن انتهت )5(يتو أحكم عزلة أدب اخليال العلميكانت احلرب الباردة مبثابة ج. الواقعية
        العـصر الـذهيب األول      :حىت عدت مرحلة فاصلة بني مرحلتني عظيمتني من مراحل التطـور مهـا            

اسـم  هيب الثاين الذي أطلق عليـه       ، والعصر الذ  )م1938(الذي شهده مجهور أدب اخليال العلمي منذ        
                                                

 , Pierre Versins             ،وينظر أيضا. 104، 98، 86، اخليال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص  ينظر، حممود قاسم(1)

Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la science fiction, P 99  
 ،71 عجملة فـصول،  أمحد هالل يس، : ، تر »االجتاهات النقدية أدب اخليال العلمي و «  ينظر، إيستفان سيسري و روناي جونيور،        (2)

  .110ص 
    آفـاق أدب اخليـال    ،آخـرون  ، ضمن كتاب، روبـرت سـكولز و  »العصر الذهيب ألدب اخليال العلمي  «  ينظر، كنجزيل إميس،     (3)

  .98ص ، حسن حسني شكري: العلمي، تر
 ،71 عجملة فـصول،  أمحد هالل يس، : ، تر»اهات النقدية االجت أدب اخليال العلمي و  « روناي جونيور،     ينظر، إيستفان سيسري و    (4)

   .115ص 
  .ن، ص املرجع نفسه ينظر، (5)
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، وسامهت يف ظهورها جمموعـة مـن املقـاالت     (British New wave)  يف بريطانيا"املوجة اجلديدة"
االنتقادية اليت هزت عرش الكتابات اليت تنشد السالمة، برفضها نزعة االمتثال والتأقلم مـع األفكـار                

         ه االنتقـادات شـعلة أمـل أضـاءت فتـرة           اإليديولوجية السائدة يف الكتابة آنذاك، فكانت هـذ       

 حني أصدر مايكل    )م1964(عثت بفضلها مرحلة املوجة الربيطانية اجلديدة ابتداء من سنة          ابت  و ،الركود
(New worlds) "عوامل جديدة"جملة   (Michael Moorcock)موركوك

)1(
       وتعـد املوجـة اجلديـدة    . 

 لة يف أدب مبعزل عن التراث الشعيب بتأييدها العلين لكتابات تـشبه     أول صياغة جادة لثقافة إصدار جم      «

يف أسلوا األساليب األدبية املعاصرة وتنبذ القيم األدبية اليت تستهوي غمار الناس واليت شاعت يف أدب              
» اخليال العلمي إبان اخلمسينيات   

 من حماسن هذا البعث العودة إىل استبطان الذات اإلنسانية         ، فكان )2(

اكتناه أغوارها وانفعاالا، وجتاوز سبيل الوقوع يف هوة التخيالت املفرطة باالستناد جمددا على ركائز   و
  .علمية متينة

 طرقا مستحدثة يف بعث أدب اخليال العلمي يف هيئة خمتلفـة            "عوامل جديدة "قد اعتمدت جملة           و
يايل وتيـار   ريجديدة مستقاة من املذهب الس     حيث مزجته بتقنيات أدبية      ؛تزيح عنه رداء امللمح الشعيب    

فكانت التجارب الفكرية املتعلقة بأدب اخليـال       . الرواية اجلديدة اللذين اقتحما إطار األدب الفرنسي      
العلمي يف عهد املوجة اجلديدة أكثر ارتباطا بالكتابات األدبية التجريبية املستحدثة أكثر من ارتباطهـا               

فأدب اخليال العلمي املستحدث مل يعد جمرد موضع مستحب لبسط املوهبـة    ،  )3(مبشاريع العلم وتقنياته  
احلدسية من أجل عرض نبوءات علمية، أو تصوير مشهد احلياة يف إطار عوامل غريبة تـسودها اآللـة                  

ية تفسح اال لعرض أساليب لغوية       جمرد سبيل مبدئي أو خلفية متوار      والتقنية، بل صارت هذه العوامل    
ف عن خرائط جديدة للكتابة، ومن مث بلوغ البعد الفين اجلمايل بدال من بلوغ بعد خامس                خمتلفة تكش 

يتجاوز البعد الرابع الذي يعد آخر بعد علمي متوصل إليه، ودون حاجة ملحة يف خلق كوكب مـواز              
          لبعـد  فهـا ا  ثنايا املساحة الشاسعة الـيت يخلّ     يف  لألرض تدب فيه احلياة الراقية بينما مل يكتشف بعد          

وذا يعد األسلوب آخر ميزة طبعت أدب اخليال العلمي بعدما ومسته           . بني كواكب اموعة الشمسية   
  فتـرة سـيادة    « يموف هذه املميزات وفق أربعـة مراحـل     أسالعديد من املميزات سابقا، وقد وزع       

   حـىت سـنة    1938 بني سـنة     ، وفترة سيادة العلم، فيما    1938 حىت سنة    1926املغامرة، فيما بني سنة     

                                                
(1)
  ،71 عجملة فـصول،     أمحد هالل يس،  : ، تر »خليال العلمي واالجتاهات النقدية     أدب ا « ، إيستفان سيسري و روناي جونيور،       ينظر 
  .116ص 
  .رجع نفسه، ص ن امل(2)
  .117، ص  ينظر، املرجع نفسه(3)
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 ، مث فترة سيادة األسـلوب      1965 حىت سنة    1950 فيما بني سنة     ،"علم االجتماع "، وفترة سيادة    1950

» من آنذاك
)1(

.  

ج .؛ جيـه  ركوكومن الكتاب الربيطانيني الذين حققوا أعظم انتصارات هذه املوجه إضافة إىل مو               
إضـافة إىل زمـرة مـن الكتـاب      ، (Brian Aldiss)وبريان ألدس )(James Graham Ballardباالر 

 سـالدك . ت. جون، و (Thomas M.Disch)ديتشم . توماس:األمريكيني الذين بلغهم تأثريها، ومنهم

(John T.Sladek) ،نورمان سبينراد، وكورت فون جوت ...
، وكذلك نفر من الكتـاب الـذين   )2(

 كالرك والكاتب األمريكـي     .الربيطاين آرثرسي شهدوا العصر الذهيب جبميع امتداداته ومنهم الكاتب        
)3(مايكل كرايتون إسحاق أسيموف، و

 .  

خيـال  " ما   داللذين يقص  (S.F)      ارتبط باملوجة اجلديدة الربيطانية مصطلح جديد رافق الرمزين         
"افتراضي

*
 )Spéculative fiction(  ة ، وازداد أدب اخليال العلمي إيغـاال يف حيـا  "خيال علمي"وليس

     أن تكون املوجة الربيطانيـة منطلقـا ملوجـات جديـدة           الناس بفضل اإلخراج السينمائي، ومل تعد       

  (Hard S-F) "اخليال العلمي الصارم" ى، وما يسم(Cyberpunk) "السيرببونك" : يدعى ما، منهاأخرى

خيـال علمـي     "ا، مقابل وراتعلقة بتط املرتبط أساسا بالتقنيات العلمية وتفاصيلها الدقيقة والقضايا امل       
 الذي مييل حنو االهتمام باملوضوعات الفلسفية والنفسية والسياسية  (Poetic/Soft S-F)":شعري أو ناعم

حاطة لإللكن بوصفها وسيلة مساعدة  ، رغم أنه ال يستبعد استخدام املعلومات العلمية و)4(واالجتماعية
))5ذه املوضوعات

  أبـرز الكتـاب   (Philip.k. Dick) يك دب كيندردويعد الكاتب األمريكي فيلي. 

 حيث تعدت شهرته كتاب يال العلمي منذ منتصف الستينيات؛الذين متثلوا التطورات اليت بلغها أدب اخل
األدب العام ألنه مل يأخذ على عاتقه سوى كتابة أدب خيال علمي خالص دون أن يكتب يف جمال أديب        

 وأبرز روايات .، وخاصة يف تطوراته األخرية   يما ألدب النوع  با عظ آخر، لذلك فقد كانت أعماله مكس     
               "يف انتظـار العـام املنـصرم     " :اليت مل تكتـب سـوى يف إطـار خيـال علمـي حبـت               ديك، و 

(Waiting  for last year)، رجل القصر العـايل "و" (The man in the high castle)عـامل ضـد   "، و
(Counter-clock world) "الساعة

 )6(
 .  

                                                
ـ  مسرية أدب اخليال العلم   «  جيمس جن،    (1) آخرون، آفـاق    ، ضمن كتاب، روبرت سكولز و     »ولز إىل روبرت هينيلني     . ج.ي من ه

  .51حسن حسني شكري، ص : أدب اخليال العلمي، تر
  .85 - 83، ص املرجع نفسه ضمن، »العصر الذهيب ألدب اخليال العلمي «  ينظر، كنجزيل إميس، (2)
(3)
  .101، 93، 86ب القرن العشرين، ص ص ظر، حممود قاسم، اخليال العلمي أدين 

 .110وصف جريارد ديفلوث هذا املصطلح بالغموض واالتساع و العمومية، ينظر املبحث الثاين من هذا الفصل، ص  *

(4)
  .263 ،257، 255ص ص ، 06، ع نص والناصجملة ال، »يف مقاربة اخليال العلمي « ألمحر، ينظر، فيصل ا 
(5)
  .29، ص 71 ع،  فصول جملة،»اخليال العلمي استراتيجية سردية « ينظر، حممد العبد،  
(6)
  .265 ،258، ص 06، ع نص والناصجملة ال، »يف مقاربة اخليال العلمي « ألمحر، ينظر، فيصل ا 
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بإجنازاته املتخصصة يف بروز تيار السيرببونك الذي مثّل صورة أدب خيـال             ديك ك.أثر فيليب 
 (William Gibson)، مع نشر وليـام جبـسون   )م1984(بعد حداثي بصفة رمسية انطالقا من ما علمي

 (Neuromaner)"الرواية اجلديدة"روايته 
)1(

 حيـث يغـدو   ؛نكعلية مالمح السيرببواليت جتسد بصفة ف 
  اءات اليت تشكلها شاشـات احلواسـيب  ا رقميا من خالل الفض  لي كل ما فيه جت    جلىاملكان افتراضيا يت  

 تتخيل قصص السيرببونك ايار الطبيعـة       « :كما يغدو اإلنسان شكال آخر يتعدى خصائصه الطبيعية       
     ‘حرفيـا ’ "اإلنـسان "ل  العضوية والتكنولوجيا غري العضوية عمليات نزع املظهر الطبيعي حيث يتحو         

» بعد اإلنسان إىل ما   
)2(

ر تفوقـا سـواء   ذا توارت الطبيعة البشرية التقليدية أمام ظهور كائنات أكث     . 
ة أم رجاال آليني أم كائنات بشرية تتمتع بذكاء اصطناعي خارق فيما يعرف             أكانت كائنات مستنسخ  

 عقله الطبيعي موضعا لتخزين الربامج الذكية اليت تخذالذي ي  التقاين   ، أي اإلنسان  (Cyborg)بالسيبورج  
كانت فقط ملكا للحواسيب، وختزين الرقائق فائقة القدرة أيضا، أكثر من أن يكون إنسانا آليا خيتـزن             

 ويسترجع كل املعلومات اخلاصة بالطبيعة البشرية     
)3(

وبذلك صارت أشكال احلياة الطبيعية والبشرية      . 
  .ربامج اإللكترونية مما جيعل احلياة تسري وفق منط رقمي مفترض معينخاضعة لتسيريات وقوانني ال

   لعل انتشار االت قد ساهم يف شهرة أدب اخليال العلمي حىت اختذ مالحمه املميزة عنـد نفـر              

استحوذت االت خشنة الورق على نشر أغلبية أعمال     و .ب الذين التزموا حبفظها وتطويرها    من الكتا 
)م1946(إىل غاية  )م1926( العلمي طيلة الفترة املمتدة من  كتاب اخليال 

)4(
قد ساهم نشر األعمـال   و .

ومل يقف النقد املوازي هلـذا األدب  . اإلبداعية ضمنها يف بروز نقد أدب خيال علمي ذي صبغة شعبية          
مل يظهر عند هذا احلد؛ حيث سامهت االت املشهورة اليت خرجت عن نطاق تلك الفترة احملددة، اليت           

ارة ألدب  "، و "جملة التومهات وأدب اخليال العلمي    " دراسات يف النوع، ومنها      تاب حيتوي فيها بعد كِ  
)5( يف انتقال الكتابة النقدية إىل الكتب يف شكل مقدمات لطائفة من املختارات األدبية             "اخليال العلمي 

. 

شعيب عن الكتابة النقدية اليت ظلـت   يف خلع الطابع ال"عوامل جديدة " بل وأكثر من ذلك حيث سامهت     
مرتبطة به طيلة فترات نشر نصوص أدب اخليال العلمي يف االت الشعبية، فكان من نتـائج اقتفـاء                  

 أن ظهر نقد أكـادميي خـاص        )سرييالية، رواية جديدة   (األساليب اجلديدة يف الكتابة اإلبداعية األدبية     

                                                
(1)
  .137، 135 ، ص71 ع،  فصولجملة، »اخليال العلمي و ما بعد احلداثة « فريونيكا هوجلنر، ينظر،  
  .136، ص املرجع نفسه(2) 
، 06، ع نص والنـاص جملة ال،  »يف مقاربة اخليال العلمي     « ، فيصل األمحر،    أيضا، وينظر   137،  136 ينظر، املرجع نفسه، ص ص       (3)

  .266ص 
 وآخـرون،  ، ضمن كتاب، روبرت سـكولز »ولز إىل روبرت هينلني . ج.ـمسرية أدب اخليال العلمي من ه    «  ينظر، جيمس جن،     (4)

  .64حسن حسني شكري، ص : آفاق أدب اخليال العلمي، تر
 ،71 ع،  فـصول جملةأمحد هالل يس، : تر، »االجتاهات النقدية  أدب اخليال العلمي و  « روناي جونيور،    فان سيسري و   إيست  ينظر، (5)

  .111ص 
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د األكادميي اخلاص بأدب الصفوة، ومن مث فقد اسـتفادت  بأدب اخليال العلمي شبيه إىل حد كبري بالنق      
 املاركـسية  :املعاصـرة، مثـل  والدراسة األكادميية ألدب النوع من النظريات واملناهج النقدية احلديثة       

      ، فظهرت إىل اليوم حبـوث ودراسـات      )1(اجلديدة، والتحليل النفسي، والنقد النسوي، والنقد البنيوي      

من حيث هو خطاب سيميائي، وعن شعرية اخليال العلمـي، واخليـال العلمـي     عن اخليال العلمي  «
النسوي، واخليال العلمي من حيث هو إنتاج للواقع، واخليال العلمي والتصورات اليوتوبية، والنظريـة              

» الثقافية وعالقاا باخليال العلمي املعاصر وغريها
)2(

.  

ملناهج والنظريات النقدية احلديثة واملعاصرة، ازديـاد       اخليال العلمي على ا   أدب  نتج عن انفتاح           و
   عدد الكتب النقدية املهتمة بدراسة تطورات أدب النوع وأساليبه ومواضيعه، بعدما كانـت حمـدودة               

 الذي ألف أول دراسة علمية جـادة هلـذا النـوع    (J.O.Bailey) بيلي.أ. ج:يف نطاق أمساء معينة مثل 
 سـنة  (Pilgrims through space and time) "ن عرب الفضاء والزمـان حوحجاج سائ"األديب، عنواا 

قبل الدوائر األدبية األكادميية، وظهر من بعده اسم آخر وهو    من  ، واليت واجهها التجاهل التام      )م1947(
  سـنة  (New maps of hell)"لجحـيم خرائط جديـدة ل : " مؤلف (Kingsley Amis)كنجزيل أميس

                 املزيد من الكتب النقدية، حيث أصدر تومـاس كالرسـون  سبعينيات تواىلومنذ سنوات ال  .)م1960(

(Thomas Clareson)ــه ــا عنوان ــي" : كتاب ــال العلم ــة:أدب اخلي ــر للواقعي ــه اآلخ                  " الوج

(Sf :The other side of  realism)  مجعية أحباث أدب"شارك بدوره يف تأسيس  ، والذي)م1971(سنة 

إضافة إىل أمساء أخـرى  . )م1970( سنة (Science Fiction Research Association) "اخليال العلمي
  روبـرت سـكولز   ، و (Gary k.Wolf)وولـف ك .، وغـاري (Darko Suvin)  داركو سوفن:مثل

(Robert Scholes)إريك رابكني ، و (Eric Rabkin) ...       الكلمـة ومل يقـف األمـر عنـد حـد      

؛ إذ رصدت األموال لتمويل االجتماعات األكادميية من أجل مناقـشة قـضايا أدب اخليـال             املطبوعة
)3(عقدت مؤمترات دولية عديدة    العلمي، و 

 ت بتسجيل العديد من املواقـع       كما مسحت شبكة األنترن    .

ادل  مناقشات عن قضايا عديدة ختصه وكذا تبهدارسو اليت يتبادل من خالهلا هواة أدب اخليال العلمي و 
)4(اآلراء ووجهات النظر

.  

      قد حيمل تطور أدب اخليال العلمي على الظن بأن األمريكيني ميتلكون احلصة الكربى منه، ولكن               
       حتـاد الـسوفيايت   ل يتـدفق دائمـا يف اال  ع جانبا، ألن هذا اجلنس األديب ظهذه الفكرة جيب أن توض  

                                                
 ،71 ع،  فـصول جملةأمحد هالل يس، : تر، »لنقدية االجتاهات ا أدب اخليال العلمي و  « روناي جونيور،    فان سيسري و  إيست ينظر،   (1)

  .120ص 
  .32 ص ،71 ع،  فصولجملة ،»اخليال العلمي إستراتيجية سردية «  حممد العبد، (2)
 ،71 ع،  فـصول جملةأمحد هالل يس، : ، تر»االجتاهات النقدية  أدب اخليال العلمي و «  ينظر، إيستفان سيسري و روناي جونيور،        (3)

  .122 - 119ص ص 
  .129، 111 ، ص صاملرجع نفسه ينظر، (4)
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)1(عرف تطورا معتربا معادال لألمريكي     أين
إذا كانت كل من فرنسا وإجنلترا والواليـات املتحـدة          و. 

األمريكية تضم أمساء متتد من مرحلة اإلرهاصات إىل مرحلة التطور، فما هي معامل تطور أدب اخليـال              
العلمي يف اإلحتاد السوفيايت؟ وما هي االختالفات املتحققة اليت متيزه عن أدب اخليال العلمي يف أوروبا                

  .ملتحدة األمريكية؟الغربية والواليات ا

ـ   أدب       عندما يقدم االحتاد السوفيايت قائمة جذور         للكاتـب   "4338" روايـة    ربزاخليال العلمي ت
، بوصفها أوىل الروايات اليت تتقمص خـصائص  )م1835( الصادرة سنة  (W.Odjewski)أوديفسكي.و

)2(أدب النوع 
ـ   ويف مستهل القرن العشرين بزغ أدب اخليال العلمي السوفي        .  اب ايت بتأثري جزئي من كت

 ولكن تيار .(Edgar Rice Burroughs)أدب اخليال العلمي األمريكي األوائل مثل إدجار رايس بوروز 
الكتابة األوسع يف هذا اال كان متأثرا بذلك التيار الذي يتمتع بتشجيع السلطات، ويتعلق مبـوروث                

ـ    ، فكان من أ   "الرحالت العجيبة "جول فرين املنشور يف      ـ  برز الكتاب الروس ارتباط بالييـف   .أ :ها ب
(Alexandre Bieliaiev)  ميطا    "جول فرين الروسي"الذي سبسبب اعتماده أسـلوبا تعليميـا مبـس 

        مث تسببت اهليمنـة الـستالينية يف توقـف الكتابـة            .يتماشى مع املنظومة التربوية اجلديدة يف روسيا      

  ، لبعده عن الواقـع     )م1931( هذا اجلنس األديب ضارا منذ سنة        دع على شاكلة أدب اخليال العلمي، و     

    ما خال بعض ما كتبه بالييف والكتاب الذين كسروا حاجز الصمت عن فئة الشباب األكثـر تلقيـا                  

بفضل بعـض   (Ivan Efremov) ان أفرميوفعلمي السوفيايت جمددا ممثال بإيف مث بعث أدب اخليال ال.له
ثانية ولكن احلرب الباردة فرضت عزلة .  أخرى، خصوصا بعد احلرب العاملية الثانية التأثري األمريكي مرة  

 يكاد  ، فلم يتطرق الكتاب سوى ملواضيع مضادة للواليات املتحدة األمريكية،         حتاد السوفيايت  يف اال  عليه
لفترة قائما كان أدب اخليال العلمي يف تلك ا     قد   ف ؛ينعدم فيها التخيل بالتشديد على االقتراب من الواقع       

     التقنيـات واملنجـزات اجلديـدة      رية ابتكـار    يف أغلبه على وصف نشاط العلماء ووظائفهم ومـس        

وضبطها، واالهتمام بآليات األشغال ووسائل استخالص الطاقة واآلالت الزراعية وغريها من الشؤون            
ذاك وانفتح   ذ فولت سلطتها م   ،)3(، عام نقد الستالينية   )م1957(إىل أن حل عام      ،املرتبطة بالتقدم العلمي  

 ختلى عن متثيل النظريات والسلطات السياسية       إذحتاد السوفيايت؛   د جديد ألدب اخليال العلمي يف اال      عه
إلنـساين  حيث التقانة واآللة ختلي املكـان ل        اخليال العلمي الغريب؛   والتفت أكثر فأكثر حنو    « املهيمنة،

يت، فإن اتمع احلديث هو موضوع راض على اتمع السوفييلواقع اعتواالجتماعي، ودون أن يظهر يف ا
» نقد يتجاوز الصراع املضاد للرأمسالية

)4(
.  

                                                
(1)

 Voyant, Boris Vian, Cinéma  science - Fiction, P 132  
(2)
  .52 ينظر، حممود قاسم، اخليال العلمي أدب القرن العشرين، ص  
  .52، 51ميشيل خوري، ص ص :  ينظر، جان غاتينيو، أدب اخليال العلمي، تر(3)
  .53 املرجع نفسه، ص (4)
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      ويتميز أدب اخليال السوفيايت يف عمومه خباصية أساسية، هي التفاؤل، يتضاءل حجمهـا كلمـا             
. حساس باخلطر القادم  اقترب أدب اخليال العلمي من اتمع الغريب حيث يتعاظم التشاؤم واخلوف واإل           

حتاد السوفيايت بأدب النوع وحده بل هي تشمل كافة أنـواع األدب            ال تتعلق اخلاصية التفاؤلية يف اال     و
الرمسي الذي يتوخى فيه التطابق مع اإليديولوجية الرمسية السائدة وعدم خمالفتها، لذلك مل يتطرق أدب               

                  اإلنـسان فتتخيـل وجـود كائنـات غـريه          اخليال العلمي السوفيايت ملواضيع تقلـل مـن قيمـة           

حـىت  العوامل املوازية لألرض، و    فاختفت فيه مواضيع املتغريين بالطفرة والسفر يف الزمن و         ؛يف الوجود 
ستباقات يستحب فيها أالّ تكون بعيدة يف الزمن بل أكثر ارتباطا باملعطيات الواقعية حىت يتمكن الناس اال

)1( النظام اإليديولوجي يف فترات قصرية     من رؤية نتائج  
وانطالقا من ذلك يصور كتاب أدب اخليـال        . 

العلمي السوفيايت بيئة خيتفي فيها الشر، وإن وجد فيها نزاع فهو كائن بني اخلري واألكثر خريا، ينتـهي            
باستباق ولذلك ال يبدي أدباء النوع السوفياتيون اهتمامهم        . بالصداقة رغم اخلالف يف أغلب األحوال     

          سواء منها الطبيعية، أو تلك اليت يـسببها اإلنـسان؛ أمـا املـشاكل املطروحـة                 «الكوارث املقبلة   

 به من حكمة كفيل حبلها، واإلنسان قادر على كل شيء واإلرادة البـشرية  عتتمتما  على البشرية، فإن  
» لديها جواب لكل سؤال   

)2(
ة التشاؤم بصفة مطلقة يف العامل      يف مقابل ما سبق ذكره ، ال تسيطر صف        . 

الغريب، إذ إا صفة تتراوح بني الربوز واالختفاء تبعا ألحوال اتمع الرأمسايل، وحىت يف نطاق الكاتب                
دل من رؤيته الواحد؛ فويلز الذي يستشهد به النقاد على أنه أكثر كتاب أدب اخليال العلمي تشاؤما، ع       

وكذلك يف روايته  )م1923( "رجال كاآلهلة" وىل، فطرح يف روايته بعد احلرب العاملية األ    هذه، خصوصا 
أكثر أفكارا ، أي قبل احلرب العاملية األوىل، )م1905(املؤلفة سنة  (A modern utopia) "يوتوبيا حديثة"

تفاؤال يف الوقت الذي كانت فيه النتيجة الطبيعية لتوجه أفكار الكتاب بعد هذه احلرب تنحـو حنـو                  
. العكسالتشاؤم ال

)3(  

يستنتج مما سبق أنّ أدب اخليال العلمي قد بلغ اليوم درجة عالية من التطور يف مجيـع الـدول                   
الغربية، ال تقل أمهية عن األدب العام، حيث احمت متاما اإلشكالية السابقة اليت كانت تعده تيارا هامشيا        

ولكن هذا التيار . يةطت قيمتها األدبيستهوي فئة الشباب اليت تتهافت صوب مجيع منابع املتعة مهما بس       
، قد شكل مرحلة مهمة يف تاريخ أدب اخليـال        مشيا، حسب النقاد والدارسني األكادمييني    الذي عد ها  

   الغنيـة واألقـل    دىن ثقافة،   األوالعلمي الذي متكن من كسب مجهور عريض من فئات اتمع املثقفة            

ـالت زهيـدة          الطالبة للمتعة واألخرى اليت يستمي    ،  غىنلها تتبع االفتراضات العلمية، وذلك بفضل ا
السعر، واليت رغم مظهرها البسيط الذي ال ترتضيه غالبا املؤسسة األكادميية، كانت تؤكد على أمهيـة                

                                                
  .53ميشيل خوري، ص :  ينظر، جان غاتينيو، أدب اخليال العلمي، تر(1)
  .68 املرجع نفسه، ص (2)
  .60 - 62 املرجع نفسه، ص ص (3)
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بناء التكهنات والنبوءات وفق أسس علمية معقولة، وعلى احترام مبادئ الكتابة األدبية، بفضل حرص              
ع خطوات الكتاب وإرشادهم إىل مفاتيح كتابة أدب خيال علمي، حىت ظهـر             رؤساء حتريرها على تتب   

فانتقل مـن مرحلـة   . نقد شعيب احتوته تلك االت، ظلت تتطور مبوجبه الكتابة اخلاصة بأدب النوع   
 باتسخري العلم خلدمة املغامرة واملتعة إىل مناقشة قضية تأثريه يف احلياة اجتماعيا وسياسيا إن سلبا أم إجيا                

ل املؤسسة األكادميية على االعتراف     إمكانيات التعبري األديب، مما مح     قبالتها   إىل غاية اختاذه خلفية تتراءى    
جبدية أدب اخليال العلمي بوصفه نوعا أدبيا ال يقل أمهية عن بقية األنواع األدبية؛ فتوافد عليه النقـاد                  

  .دية اليت تعج ا ساحة النقد األديبيدرسونه وحيللونه من وجهات نقدية متعددة عدد املناهج النق

ومع ذلك مل جتعل التطورات األخرية أدب النوع أدبا صافيا، ميضي يف تيار واحـد مـع األدب      
االعتيادي، بل إنه يظل أدب خيال علمي جيتمع فيه األدب مبالحمه املألوفة مع مالمح اخليـال العلمـي              

أن أدب اخليال العلمي مهمـا بلغـت تطوراتـه          حيث يتخذ العلم منطلقا للتخيل، ليتأكد بعد ذلك         
        لـيت يتـوخى فيهـا مجـال العـرض          األسلوبية اليت جتعله شبيها بأي من األنواع األدبية املعلومـة ا          

ن العلم يبقى عنصرا رئيسيا ال يتجزأ منه سواء أكان ذلك بدرجة أدىن كما يف أدب اخليـال  فإه،  ورونق
  ح القضايا الواقعية اليت تنبثق عن اتمع العلمـي بأسـلوب فـين             العلمي الشعري الذي يطغى فيه طر     

       تـصورات علميـة افتراضـية فائقـة         ضمجايل، أم بدرجة أعلى حيث يتخذ األسلوب وسيلة لعـر         

  .التطور، تتجاوز نطاق االستيعاب الواقعي

  

  : مسار نشأة وتطور أدب اخليال العلمي يف البيئة العربية- ب      

  

لغ أدب اخليال العلمي يف البيئة الغربية درجة كبرية من الرقي واالزدهار، فمس مجيـع وسـائل                     ب
اإلذاعة والنشر، ومل يعد هنالك سبب يدعو مجهوره للخجل من تلفظ امسه أو محل جملة تضم قصـصا                  

بقيمه املاديـة  نترنت لتبادل اآلراء فيما يتعلق قش قضايا ختصه أو ارتياد شبكة األمنه، أو قراءة كتاب ينا 
 أم نقـادا    العلمية، واألدبية والنفسية واالجتماعية والسياسية، سواء أكان املهتمون به نقادا أكـادمييني           

 مبستويات جامعية أم قراء اعتادوا تذوق القيم اجلديدة اليت يبعثها أدب خارج نطاق احمليط اجلامعي، قراءً   
 ما هيئة أدب اخليال العلمي عند العـرب؟         :ت التالية يف خضم هذا التطور تقع التساؤال     . اخليال العلمي 

وإذا كان ألدب اخليال العلمي . وما مدى تقبل القراء له؟ وكيف يؤثر الوسط العلمي عليه سلبا وإجيابا؟     
    طلـع إىل أدائـه     ريب، فما هو الدور احليوي الذي يت      دور رائد يف إحداث التغيري والتطوير يف اتمع الغ        

  .ريب الذي مل يبلغ ما بلغه الغرب من تقدم وارتقاء؟يف اتمع الع

قت عصر فرين بوصفها جمرد إرهاصـات        من اليوتوبيات والروايات اليت سب           سبق أن اختذت كثري   
كـب العلـم مبظهـره      ألدب اخليال العلمي، وال تقع يف صميم أدب خيال علمي خالص ألا مل توا             
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تجسدة للعيان مصدر إهلام لألدباء، وصنيع األدبـاء مـصدرا          ت األفكار العلمية امل   التطبيقي؛ حيث غد  
ربط الباحثون يف نظرية     «  جديدة، هلذا فقد   كيفيات وإلعادة تركيب الصور العلمية املتجسدة بطرائق       

الـدول األقـوى تكنولوجيـا      . اخليال العلمي بني قوة اخليال العلمي والقوة التكنولوجية والعسكرية        
من مثّ ال غرابة أن نرى اآلن أحباثا عن أمريكا بوصفها           . وى يف خياهلا العلمي   وعسكريا هي الدول األق   

» خياال علميا 
)1(

مما يعين أن التكنولوجيا والقوة العسكرية حتفزان اخليال العلمي، واخليـال العلمـي             . 
    أ وبإعادة تقليص متطلبات اخليال العلمي جبعل القوة العسكرية جـزءا ال يتجـز            . بدوره حمفز للقوتني  

واقع أدب اخليال العلمـي     مث حماولة استقصاء   ،من القوة التكنولوجية اليت تشمل كثريا من مظاهر احلياة        
أدب  هل يعين ضعف القوة التكنولوجية عند العرب غياب          :هاأبرزتتبادر أسئلة كثرية يف الذهن،      العريب  

 يشكل  ) لالبتكار التكنولوجي  والذي هو سبيل العلماء   (هل غياب خيال علمي عريب       و اخليال العلمي؟ 
غيابا آخر لقاعدة علمية متينة هي منطلق األدباء لبناء عوامل متخيلة ضمن قالب أديب ينـتج يف النهايـة      

  .أدب خيال علمي؟

فإذا كـان   «       ال شك يف أن أدب اخليال العلمي يغىن حيث التقدم العلمي واالزدهار التكنولوجي؛ 
   دباؤه على دراية ومستوى علمي مالئم، ومن مثّ فإن احتمـاالت الكتابـة          كان أ  - البلد متقدما علميا  

» يف اال العلمي تكون أوسع وأمشل وأدق     
)2(

وبذلك فأدب اخليال العلمي يرتبط ارتباطا عضويا متينا . 
 مع واقع اتمع العلمي، فمن الطبيعي أن يزدهر يف بيئة متقدمة علميا، وخيمل أو ينعدم يف بيئة يضعف                 

   والشك أيضا أنّ أدب النوع يف البيئة الغربية يعرب عـن هويـة اتمـع الغـريب        . فيها الوجود العلمي  

املتقدم، حىت إنّ القارئ فيها ال جيد نفسه غريبا عن أجواء احمليط الذي يعيش فيه أثناء قراءته آلثار اخليال  
  :العلمي، فيطرح أسئلة يف صميم احلياة اليت حيياها، كقوله

  

ولعـل هـذا الـسؤال       .من أنا يف هذا العصر التقين؟ ومن سأكون يف املستقبل؟          «
ملادة يف أية حيـاة     عن املوازنة بني الروح وا     سيساعده على حتديد هويته اليت ال خترج      

خيتلف مضمون السؤال إذا كان قارئ       و. احلد األدىن من رغد العيش     تضمن ألبنائها 
 هذا القارئ يـسأل سـؤال    ريا، ألن فة حضا قصص اخليال العلمي من البلدان املتخل     

 أين أنـا   : فهو يتساءل يف أثناء القراءة    . اهلوية نفسه مع اختالف واضح يف املضمون      

حيـدد   - بذلك - وهو. العلمي؟ وأين سأكون يف املستقبل العلمي؟      من هذا التقدم  
         سـتحل بـه يف املـستقبل   من العامل املتخلف، وحيدد حجم الكارثة الـيت   ضهويته  

ي أنه أكثر روحانية من احلد    لعله يع  و. العلمي على هذه احلال من التخلف     إذا استمر 

                                                
(1)
  .28، ص 71ع فصول، جملة ،  »ستراتيجية سرديةاخليال العلمي إ« حممد العبد،  
(2)
  .364حنو نظرية عربية جديدة، ص  -نبيل راغب، التفسري العلمي لألدب  

Université Sétif2



    جتنيس أدب اخليال العلمي               الفصل الثاين                                                               

 146

الالزم للنهوض باحلياة    لحياة يف جمتمع احلديث، وأقل مادية من احلد األدىن        ل املطلوب
» يف العامل الثالث

)1(
.  

  

          م العلمـي والتكنولـوجي     من العامل الثالث الذي مل يبلغ مستوى التقـد        ضتقع البلدان العربية           

 ولكن التخلف ال يعين االستمرار يف متجيـد         .قد تلزمه سنوات طوال وأموال طائلة إلدراكه      غريب، و ال
  القضايا الروحية مقابل القضايا العلمية املادية، أو االستمرار يف إعالن التضاد الذي ال ينتـهي ظاهريـا          

     ية، بل البد من التقريب بني الطرفني واالرتكـاز علـى كليهمـا             بني العلوم اإلنسانية والعلوم التجريب    

حىت ميكن للفرد العريب أن يضمن احلد األدىن من التقدم العلمي دون أن ينفصل متام االنفصال عن تلك                  
. القضايا الروحية أو يقطع اهتمامه بالعلوم اإلنسانية اليت تشكل جزءا ضروريا يف هوية الفـرد العـريب        

هنا دور أدب اخليال العلمي يف تطوير اتمع العريب بدفع اإلنسان إىل تأمل حياتـه الـسابقة              يتحدد ه ل
التطـور احلاصـل        والعمل الستدراك ما فاته حىت ميكنه بعد ذلك االنتقال من التساؤل عن موقعه من               

ه وكينونته ضمن    استمرار التطور الغريب يف املستقبل إىل طرح أسئلة تتعلق بوجود          يف الغرب وموقعه من   
ذلك أن اإلنسان الغريب وقد تبوأ قمة     . التطور الفعلي احلاصل، وصريورته ضمن هذا التطور يف املستقبل        

التطور اليت حددها هو بنفسه من خالل نشاطاته التكنولوجية، ال يتساءل عن موقعه، فهو الذي احتذى       
       ، وهو الـذي سـيكون حـوذي العلـم     اخليال العلمي إىل حده الواقع بالفعل وأعطاه صورته الكائنة      

حنو فتوحات املستقبل إذا أحسن استثمار إمكانياته املادية وقدراته العقلية والتخيلية كما هـو حاصـل         
              لذلك جنده يطرح أسئلة عن هيئته الكائنة يف ظل التطـور وهيئتـه الـيت سـتكون، إجيابيـة                    .اليوم

  .ودةأم سلبية، يف ظل املعطيات املوج

      يتضح مما سبق أن العلم التطبيقي ضروري لقيام أدب اخليال العلمي، ولكن ضعفه يف بعض دول                
 فمهما بدا .جة تستحث طلبهاالعامل الثالث مثل دول األمة العربية ال يعين رفضه لعدم وجود باعث أو ح

    و بعيدا عن مـستوى فهمـه        العريب أ  أدب اخليال العلمي الغريب غريبا يف كثري من تفاصيله عن القارئ          

 خبوض غمار هذا النوع األديب الذي صار عالمة العصر العلمـي، وذلـك    ن الكتاب العرب ملزمون   فإ
بتأليفهم لنصوص خيالية علمية متس شىت األنواع األدبية، فتساهم يف نشر الثقافة العلمية بطرق وأساليب  

     .يستبد باألفهـام بـني العلـم واألدب   فاء الذي   سهلة واضحة تتيح للقراء استيعاا، حىت ال يعود اجل        

إذاعـة  يف  ومن مث فإن أدب اخليال العلمي يساعد على تقريب الثقافة العلمية من القراء وليس له دور                 
 ينشأ عن إدراكهم لعجزهم وعدم قدرم على اللحـاق مبـستوى         ذيالتخلف ال  وأاإلحساس بالغربة   

ومسوغ النفي هنا هو أن اتمع املتخلـف         « الدنيا يف سلم التقدم،   التقدم الغريب نظرا ملكانة جمتمعهم      
ليس جمتمعا سكونيا مبعىن اخللو من احلركة، بل هو كذلك مبعىن سكون السطح اخلارجي واألشـكال                

                                                
(1)
  .67 دراسة، ص - قراءة نقدية: مسر روحي الفيصل، أدب األطفال وثقافتهم 
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من مث هناك احتمال كبري إلسهام قصص اخليال العلمي          و. الظاهرية، وغليان األعماق وحتفزها للحركة    
 األعماق إىل السطح، وحتريض احلركة الداخلية الكامنة على أن تصري حركة خارجية   يف دفع الغليان من   

» فاعلة
)1(

 االكتـشافات فأدب اخليال العلمي يدفع الدول املتطورة إىل بذل املزيد من اجلهد إلدراك             . 

 احلاصلة  ويدفع الدول املتخلفة إىل اإلصرار على مواكبة التطورات        العلمية اليت جتول يف أخيلة الكتاب،     
      واألخذ من منافع العلم اليت أفادت العامل املتطور بغض النظر عن مستوى تطورها أو مـدى بعـدها                   

  ن مستوى التقدم الغريب، ودون أن تتخلى بصفة مطلقة عن اجلـانبني الروحـي واإلنـساين          أو قرا م  

  .اللذين تزخر ما ثقافتها

      العريب جيد أن أبرز املشاكل اليت تواجهـه هـي التـهميش            اخليال العلمي   أدب        لعل متأمل نتاج    

 القراء والنقاد على حد سواء، فهو ال جيد له قاعدة قراء متينة وال حركة نقدية جادة متحـص                    ِقبل من
         وتقيمها وتبني للقراء جيدها وما مل يرتق بعد إىل مصاف اجلـودة، وذلـك راجـع أساسـا           هنصوص

النشر على هذا النوع األديب اجلديد يف البيئة العربية، واعتياد االرتكان إىل ما هو              إىل ضعف إقبال دور     
ثابت ومستقر بدال من اإلقبال على نشر نوع جديد حيمل كثريا من مالمح التغيري يف زمـن ومكـان                   

ه برأي خمالف حيـدد جـوهر       ولكن وضع مشكلة النشر يف الواجهة قد جتاب       . حيتاجان فعال إىل التغيري   
 قراءة النوع األديب املراد     لب؛ حيث مينع عدم إقبال القراء على      إلشكالية من خالل قانون العرض والط     ا

قواعد علمية وخلفيات منظمة لتلقـي       « من اإلقبال على نشره ألن هؤالء القراء مل تتشكل لديهم بعد          
» أدب اخليال العلمي الذي يبىن أساسا على قواعد وأسس علمية         

)2(
هـذه    هذا فإن حل   وانطالقا من . 

اإلشكالية يقع يف إعادة ذيب ذوق املتلقني، حبيث ال يرتكن عند الفكرة اليت يقوم بـصددها األدب                  
 ما انتقل من النافع الذي حيقـق   ]أو أنه [ما خيدم اتمع وما يرتبط بتأصيل قيم العدل واحلب           « بوصفه

» دى املتلقيأهدافا نفعية مباشرة إىل اجلميل الذي يترك أثرا مجاليا ل
)3(

 .  

    زم غرس قـيم جديـدة      يستللكن إذا كان تأصيل وجود أدب اخليال العلمي يف البيئة العربية             و

ال تتناقض معها فكرة األدب اجلميل، وفكرة حب املعرفة بوصفها جزءا من الواقع االجتماعي وسبيال               
 إقبال دور النشر علـى نـشر        فإن مدخل هذا التأصيل هو     ... لتحقيق العدل ونشر احلب واإلخاء فيه     

 تاريخ انبثـاق أدب اخليـال       قصص وروايات اخليال العلمي، وما يلحقها من دراسات تنظريية تدرس         
 العريب وامتداد الكتابة فيه يف العصر احلديث، ودراسات نقدية          ثالتراعند الغرب، وجذوره يف      العلمي

                                                
  .68 دراسة، ص -قراءة نقدية :  مسر روحي الفيصل، أدب األطفال وثقافتهم(1)

، 8986، الشرق األوسط، جريدة العرب الدولية،ع »العرب ال يعرفون اخليال العلمي ألن عقوهلم مربجمة على األدب «  هيثم خريي، )2(
 : م، ضمن املوقع اإللكتروين2003 يوليو 06هـ، 1424 مجادى األوىل 07األحد 

〈http://www.asharqalawsat.com/details.asp.〉                                                                              

  .  GMT 2008/13:59:53 نوفمرب 18استخرجت الصفحة يف 
  .فسه املوقع ن)3(
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حققتـه    كتب أم يف جمالت، وهذا ما    لقصص وروايات خيال علمي عربية سواء أكان نشرها كائنا يف         
      إذ نشرت العديد من اموعات القصصية والروايات واملسرحيات الـيت كتبـت             ؛دور النشر بالفعل  

 :يف إطار خيايل علمي حبت، وما يتبعها من دراسات تنظريية ونقدية، مثل ما كتبه حممد جنيب التالوي                

     اخليـال العلمـي    : "، ويوسف الشاروين  "كل وفنيته  دراسة يف تأصيل الش    - يف اخليال العلمي   قصص"

، حممـد   "الدور احليوي ألدب اخليال العلمي يف ثقافتنا العلمية       : "، اد شريف  "دب العريب املعاصر  يف األ 
، عزة "م واخليال العلمييف العل"، و"يف اخليال العلمي : "، وطالب عمران  "ألدباخليال العلمي يف ا   " :عزام
      أدب القـرن   اخليـال العلمـي     : "، حممـود قاسـم    "قصص اخليال العلمـي   ع الفين يف    اإلبدا: "الغنام

إضافة إىل نشر العديد من املقاالت      . " التاريخ والرؤيا  - أدب اخليال العلمي   ":، رؤوف وصفي  "العشرين
)1(يف االت 

وترمجة كتب ونصوص ومقاالت غربية، مثل ترمجة ميشيل خوري لكتـاب املؤلـف             . 
ن حسني شكري موعة من املقاالت لكتاب خمـتلفني، ضـمها            جان غاتينيو، وترمجة حس    :الفرنسي

  ."آفاق أدب اخليال العلمي" :كتابه

       نقـدا   ا و       ما يعنيه تعدد صور النشر هو أن أدب اخليال العلمي موجود يف البيئة العربيـة إبـداع                

دخل البيئة العربية  على أن أدب اخليال العلمي قد  وهذا ما يدل.رة سابقاترمجة، رغم املشاكل املذكو و
   تها يف تغيري بعض الثوابت االجتماعية البالية وجتريب مداخل جديدة للكتابـة األدبيـة              ليعرب عن حاج  

  .ينلعريب والثقافة العربية السائددون أن يكون منطا متعاليا على الواقع ا

 تـضمنت سد بعض مالمح أدب اخليال العلمـي؛ إذ               حتضر يف التراث العريب كتابات طالئعية جت      

 ، يتجلى ذلك يف يوتوبيا الفارايب      متخيلة تقابلها اليوم مناذج علمية واقعية متحققة       اوصور  وأماينَ اأحالم

 دبا، ورحالت الـسند   "حي بن يقظان  "، وقصة الكاتب األندلسي ابن طفيل       "آراء أهل املدينة الفاضلة   "
 وقصص أخرى فيها مثل حكاية عبد اهللا الربي وعبد اهللا البحري وحكايـة              ،"ألف ليلة وليلة  "السبع يف   

رب مـن عجائـب     عاجلغرافيني ال ورس النحاسي، إضافة إىل ما حتتويه كتب الرحالة         اأيب خصيب والف  
، وكذلك  )2(ي وابن بطوطة   ياقوت احلمو   واإلدريسي واملسعودي وابن خرداذبة و     ويينوغرائب كالقز 

 العالء املعري، وعينية ابن سينا، وتائية أيب حامد الغزايل، والـيت تـضم مجيعهـا            أليب "رسالة الغفران "
)3(معطيات خيال علمي كثرية   

لكتاب السابقني نبوءات وتصورات حدسية كـثرية       احتوت مؤلفات ا   .
أصبح هلا اليوم مقابلها الواقعي مثل البساط السحري املتخيل الذي جسدت دوره اليوم الطائرة، وآالت            

وير واألقمار الصناعية واحلاسوب واملركبات الفضائية والغواصات، اليت تقوم مبا كان يقوم به اجلن           التص

                                                
  .97، 96ص ص ، 71ع فصول، جملة ،  »الراهن واملستقبل: أدب اخليال العلمي العريب«  ينظر، حممد أمحد مصطفى، (1)
(2)
     ينظر أيضا، عزة الغنـام، اإلبـداع الفـين يف قـصص اخليـال            ، و 25 - 14ينظر، حممد عزام، اخليال العلمي يف األدب، ص ص           

  .82 - 65العلمي، ص ص 
  .251، 250ص ص ، 06، ع نص والناصجملة ال،  »يف مقاربة اخليال العلمي« ، فيصل األمحر،  ينظر(3)
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والعفاريت يف قصص ألف ليلة وليلة من قطع لألمكنة البعيدة واختراق للفضاء وتقريـب املـسافات                
  .واختصار األزمنة وغوص يف أعماق احمليطات

  بعض مقومات أدب اخليال العلمي احلديث ولكنـها        عريب  القصص التراث الشعيب    ل      الشك يف أن    

ية اليت ال تعد أدب خيال علمي حقيقي بقدر         بال تنتمي إليه صراحة مثلها مثل اليوتوبيات والقصص الغر        
ما هي حتمل اإلرهاصات األوىل له، لذلك كانت بدايته الرمسية ممثلة بقصص وروايات جون فرين، وتبعا 

ت الغربية يف هذا اللون      اخليال العلمي العريب احلديث يتجه بالضرورة إىل الكتابا        هلذا التأريخ فإن كاتب   
)1( حماوال إرساء دعائمه يف أدبنا،اليت رافقت جمريات ضة العلم التطبيقياألديب،  

 وإذا كـان كتـاب   .
ـ                  دود اخليال العلمي العريب األوائل قد أوحوا للقراء أن يتصوروا بأن عطاء أدب اخليـال العلمـي حم

ع مبوضوعات الكتاب الكالسيكيني الغربيني مثل فرين وويلز، رغم أن أدب اخليال العلمي الغريب قد قط              
ن الكتاب العرب الالحقني قد سامهوا بأفكارهم يف حمـو هـذه            إف،  )2(بعدمها أشواطا كبرية من التقدم    

 يف األفكـار    يدة يف نصوصهم تواكب ما وصله أدب النوع الغريب من رقـي           دالصورة وبث روح ج   
تبعه كثرة النصوص وتنوع     أدب اخليال العلمي العرب والذي ت      واألساليب، وهذا ما يثبته ازدياد كتاب     

املوضوعات اليت تتجاوز ما كتبه الرواد العرب األوائل، حىت إنه ليمكن تقسيم تطورات أدب اخليـال                
  :العلمي العريب إىل ثالثة مراحل أساسية

  :)م1969 -1926( واد فترة الر- املرحلة األوىل

حيدد حممد عزام منتصف اخلمسينيات تاريخ البداية احلقيقية ألدب اخليال العلمي العريب، وذلك             
       أول ، حسب نفـس الكاتـب  ،يعد توفيق احلكيم  و. الفضاء حدثا واقعيا  اإلنسانعندما أصبح دخول    

)3(من اهتم بأدب اخليال العلمي يف األدب العريب احلديث        
لبداية احلقيقية له، حسب حممد أمحد      ولكن ا . 

 عندما نشر املفكر املصري سالمة موسى قصة فلسفية رمزية تـدعى            )م1926(مصطفى، تعود إىل سنة     
 يتجـاوز   ، ليلتفت األدباء من بعده إىل هذا النوع اجلديد الذي         "أحالم الفالسفة " ضمن كتابه    "خيمي"

    هم الكاتب املصري يوسف عـز الـدين عيـسى          ن واملكان والشخصية، ومن   تقاليد بناء احلدث والزم   

 "عجلة األيـام  "، هي   )م1940(الذي ألقى عرب البث اإلذاعي أول متثيلية له يف أدب اخليال العلمي سنة              

ـ رجل من   "،  )م1942( "ورةبنورة األمرية املسح  : "ا يف إلقاء مزيد من التمثيليات     واستمر بعده   "ياملاض
)م1960( "الطوفان"،  )م1955( "أنباء هامة " ،)م1950(

)4(
 توفيق احلكيم فقد كتب أول مـسرحية        أما. 

 "مسرح احلياة  " ضمن جمموعة مسرحيات تدعى    "لو عرف الشباب   ": بعنوان )م1950(خيالية علمية سنة    

                                                
  .44 عصام ى، اخليال العلمي يف مسرح توفيق احلكيم، ص (1)
  .04 ينظر، حممود قاسم، اخليال العلمي أدب القرن العشرين، ص (2)
  .120، 68 ينظر، حممد عزام، اخليال العلمي يف األدب، ص ص (3)
  .86، 85ص ص ، 71ع فصول، جملة ،  »الراهن واملستقبل: أدب اخليال العلمي العريب«  ينظر، حممد أمحد مصطفى، (4)

Université Sétif2



    جتنيس أدب اخليال العلمي               الفصل الثاين                                                               

 150

، كما  )م1958( "رحلة إىل الغد  : "مث واصل بعد ذلك كتابة مسرحيات أخرى تنتمي للنوع األديب، مثل          
 :، مها )م1953( "أرين اهللا "قصريتني خياليتني علميتني ضمن جمموعته القصصية        قصتني   منمل خيل نتاجه    

"االختراع العجيب " و "يف سنة مليون  "
)1(

 الكاتب املصري فتحي غامن     :ينتمي إىل مرحلة الرواد أيضا     و. 
 جتسيد مالمح اخليـال     مصطفى حممود الذي عرف بقدرته على       و ،)م1959( "من أين؟ "صاحب رواية   

)م1967( "رجل حتت الصفر"، و)م1964( "العنكبوت" :يهتجلى يف روايتا يالعلمي كم
)2(

.  

  :)م2000 -1970( فترة االزدهار - املرحلة الثانية      

      إذا كانت املرحلة األوىل قد مثلها أشخاص تبنوا خصائص أدبية معينة ختالف املـألوف ضـمن                 
ة االزدهار حيدد بداية مسارها الكاتب املصري       اهتمامات أخرى تتعدى أدب اخليال العلمي، فإن مرحل       

 اد شريف الذي مل يبد والءه إال ألدب النوع؛ فكان أول كاتب عريب وضع خربته األدبية والفكريـة                

ديـك   .ك.يف خدمة أدب اخليال العلمي، حىت إنه ليعد الوجه العريب املقابل للكاتب األمريكي فيليـب    
وأول رواية .  للكتابة ضمن حقل أديب واحد ال يتعداه إىل غريهاووجهه مهاراتهالذي خصص هو اآلخر 

 :، مث كتب بعدها روايـة ثانيـة       "قاهر الزمن : "، عنواا )م1972(خيالية علمية لنهاد شريف كتبها سنة       

 4رقـم   ": ، وقام بكتابة جمموعات عديدة تضم قصصا قـصرية، منـها          )م1977( "سكان العامل الثاين  "

وكائنـات  أنـا   "،  )م1981( "الذي حتدى اإلعصار  "،  )م1979( "اسات الزيتونية امل"،  )م1974( "يأمركم
أحزان " :أول مسرحية له    و "الشيء"لكتابة رواية أخرى بعنوان      )م1988(، ليعود سنة    )م1983( "الفضاء

)م1991( "السيد مكرر 
)3(

ومل خيل عصر االزدهار من كتاب مصريني آخرين أثروا أدب اخليال العلمي            . 
    رؤوف وصـفي، صـربي موسـى، صـالح         سني قدري، و   ح : القصرية وروايام، منهم   بقصصهم

... معاطي، عمر كامل، إيهاب األزهري
)4(

.  

 كتاب آخرون من خمتلـف      ا يف قائمة الكتاب املصريني، إذ برز فيه       مل تبق هذه املرحلة حمصورة    
الب عمران الذي جتـاوزت     الدول العربية، أضخمهم نتاجا يف أدب اخليال العلمي الكاتب السوري ط          

 لطالب عمران مقابل ما يقرب ثالثني       اما يفوق مخسني مؤلف   (حصيلة تأليفه حصيلة تأليف اد شريف       
) لنهاد شريف  امؤلف

)5(
 الكاتب السوري جمموعات قصص قـصرية     من بني ما تضمه حصيلة تأليف        و. 

 )م1981( "الدائرة املعتمـة  ضوء يف   "،  )م1979( "صوت من القاع  "،  )م1978( "كوكب األحالم : "منها

     .)م1987( "حمطـة الفـضاء   "،  )م1988( "أسرار من مدينة احلكمـة    "،  )م1983( "ليس يف القمر فقراء   "

                                                
  .120 ينظر، حممد عزام، اخليال العلمي يف األدب، ص (1)
   .86ص ، 71ع فصول، جملة ، »الراهن واملستقبل : العلمي العريبأدب اخليال «  ينظر، حممد أمحد مصطفى، (2)
  .209، 208 ينظر، حممود قاسم، اخليال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص (3)
  .80ص ، 118، ع جملة عمان، »دب اخليال العلمي و صناعة األحالم أ«  ينظر، شوقي بدر يوسف، (4)
  .89ص ، 71ع فصول، جملة ، »الراهن واملستقبل : العلمي العريبأدب اخليال «  ينظر، حممد أمحد مصطفى، (5)
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)م1985( "خلف حاجز الزمن"، و)م1979( "العابرون خلف الشمس " :ومن رواياته 
)1(

والتفت إىل أدب . 
ابنو صاحب    موسى ولد  :لكاتب املوريتاين اخليال العلمي كتاب آخرون توجوا مرحلة ازدهاره، منهم ا        

الطوفـان  "، والكاتب املغريب أمحد عبد السالم البقايل صاحب روايـة           )م1996( "مدينة الرياح : "رواية
 "العصر األيـوين  : "، والكاتب السوداين مجال عبد امللك امللقب بابن خلدون بروايته         )م1976( "األزرق

تعـد الكاتبـة    و قالم نسائية، بروز أ   هو هالعريب يف فترة ازدهار    اخليال العلمي    أدبما مييز   و .)م1981(
    عديـدة  خيال علمـي  طيبة أمحد اإلبراهيم أوفر امرأة عربية نتاجا فيه، إذ إا كتبت روايات          :الكويتية

 "ظـالل احلقيقـة  "، "ةالقرية السري "،  " الرجل انقراض"،  "اإلنسان املتعدد "،  "اإلنسان الباهت " :من بينها 

 وظهرت يف هذه املرحلة أيضا أوىل الدراسات النقدية والتعريفية بأدب اخليـال             ... " ساسون الكوكب"
حممد عزام، وحممود قاسم، وغريهم      حممد جنيب التالوي و    العلمي، منها دراسات يوسف الشاروين و     

)2(من النقاد الذين سبق ذكرهم
.  

  :)د والعشرين إىل اليوملقرن الواحمطلع ا( الفترة الراهنة - املرحلة الثالثة      

      إذا كانت املرحلة األوىل مرحلة متهيد وبدايات جتلت فيها الفانتازيا أكثر من املنطق العلمي، فـإن     
املرحلة الثانية هي مرحلة التوجيه الفعال للخيال األديب من خالل تبين املعطيـات العلميـة املوجـودة                 

وما مييـز املرحلـة     . متدادا هلا من حيث توفيقها بني الطرفني      واستغالهلا، لتأيت املرحلة الثالثة بوصفها ا     
 عن املصري وعن التطورات العربية االقتصادية والسياسية     : ظروف العصر  هااألخرية هو طرح أسئلة تحتم    

)3(واالجتماعية يف ظل العوملة   
 اخليال  اء هذه الظروف تتعاظم مكانة وقيمة وضرورة تواجد أدب        ويف ظل . 

ما ستفضي إليه األوضاع الراهنة، فسخر كثري منهم أقالمهم ملعاجلة املشاكل اليت حتيط             العلمي لتصوير   
     ، االستنساخ، الـذكاء االصـطناعي      رية، األمراض الفتاكة، موت األرض     احلروب الذ  :بعامل اليوم مثل  

الكاتـب   : من أولئك األدباء   ... الروبوت، بطش اإلنسان، تغريات اتمعات واالكتشافات اجلديدة       و
، الكاتب التونسي اهلادي ثابت الذي ألف       )م2004( "جمرد حلم "املغريب عبد الرحيم ري صاحب رواية       

       ، وموسـى ولـد  )م2004( "لو عـاد حنبعـل  "، و)م2005( "غار اجلن: "روايتني خياليتني علميتني مها   

 والكاتب اللبناين مسري مشص   ،  )م2003( "األزمان املظلمة : "، وطالب عمران  )م2005( "حج الفجار : "ابنو

)م2005( "عند حافة الكون: "صاحب رواية
)4(

.  

 أدب اخليال العلمي يف بداياته األوىل ضعيفا أو حماكيا لنفس تيمات الكتاب الكالسيكيني       مهما بدا
ر اليت تتوازى مع موجات االزدها    حقة  ن املؤلفات الال   مضربا للملل والسأم، فإ    أصبحتالغربيني، واليت   

                                                
  . 75، 74، اخليال العلمي يف األدب، ص ص  ينظر، حممد عزام(1)
  .87ص ، 71ع فصول، جملة ، »الراهن واملستقبل : العلمي العريبأدب اخليال «  ينظر، حممد أمحد مصطفى، (2)
(3)
  .ينظر، املرجع نفسه، ص ن 
(4)
  .88، ص املرجع نفسهينظر،  
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الراهنـة  الغربية، قد أثبتت صرامة أدب اخليال العلمي العريب يف طرح القضايا اجلادة ومناقشة املشاكل               
    ري مواهب احلدس والتنبؤ الستباق مالمح احلياة املستقبلية، وأنه ليس جمرد قالـب أديب تطغـى                وتسخ

 ال حيسن أو وجه للصحة فيها، فيه املبالغة يف سرد املغامرات العجيبة وحكي أساطري وخرافات حديثة ال   
لعلمية ضمن القالب األديب وكذا     ونظرا حلسن تطويع املعطيات ا    . فيها استغالل القاعدة العلمية املتوفرة    

م فيه من نزوات الوهم والالمعقول، برزت دراسات ومؤلفات نقدية تولت           سن ضبط اخليال والتحك   ح
النوع، أو تصحيح مسارها وتقومي زالـا حـىت   مهمة بيان قيمة النصوص العربية املكتوبة ضمن أدب     
  .يقتفي الكتاب الالحقون أثر أدب اخليال العلمي القومي

جتلت بعض مظاهر االهتمام بأدب اخليال العلمي كذلك يف عقد املؤمتر الثامن عـشر لألدبـاء             و
حوث هذا النـوع    غلب الب  أدب اخليال العلمي، حيث عاجلت أ       املوجه إىل  )م1992(العرب بعمان سنة    

)1(األديب وما يلحقه من موضوعات تتعلق بالثقافة العلمية والفكر العلمي         
ومتكن الكتـاب املهتمـون     . 

بأدب اخليال العلمي من طرح العديد من القضايا اخلاصة به يف الفترة املعاصرة بفضل شبكة األنترنـت                 
ريع من طرف املتلقني، حيث ال يفتأ اليت تساهم يف العرض السريع من طرف املؤلفني، ويف التجاوب الس

 كما ال ختلو شبكة األنترنت    . تهزاءرية واس ساندة وترحيبا ودعما، أو رفضا وسخ     القراء إبداء آرائهم م   

    من فائدة أساسية وهي متكني املؤلفني من معرفة آخر مـستجدات الكتابـة يف جمـال أدب اخليـال                   

مما يغطي ضـعف     لغربيون من مبتكرات واكتشافات،   العلمي، وآخر تطورات العلوم وما توصل إليه ا       
  .القاعدة العلمية العربية، فيسمح بالتواصل مع التطورات العاملية احلاصلة وليس العربية احملدودة وحسب

 هل هنالك أدب خيال علمي      :      لعل الطرح السابق يغفل ذكر أمساء جزائرية، مما يدعو إىل التساؤل          
  .لكتاب اجلزائريني بالثقافة العلمية وبأدب اخليال العلمي يف اال اإلبداعي؟جزائري؟ وما مدى اهتمام ا

      مل يلبث الباحث اجلزائري أبو القاسم سعد اهللا منذ سبعينيات القرن العشرين أن قام بتـشخيص                
ألدب واقع الثقافة العربية بصفة عامة، فانطلق من إقامة موازنة بني واقع التراث العـريب اإلسـالمي وا                

أو بتعبري   «العريب احلديث، فرأى أنّ سبب ازدهار احلضارة العربية راجع إىل تقدمي العقل على العاطفة               
نتاجـات  اإلسالمية إال بعد متثلـها لإل     هر اآلداب العربية    دأكثر دقة أن العلم كان يسبق األدب فلم تز        

» العلمية العاملية 
احلديثة أيضا، واليت ارتبطت ضتها بتمثلها      وهو ما بلغته املذاهب األدبية األوروبية       ،  )2(

باسـتور    و)Nicolas Copernic( نيكـوس  ونيوتن و كوبرواليليقادها كل من جللثورات العلمية اليت 
)Louis Pasteur( تمع :اينأينشت وعكس ما بلغه األدب العريب احلديث من ضعف بسبب ما حيكم ا 

                                                
 ذو القعـدة    30، االثـنني    226الة الثقافيـة، ع      ، اجلزيرة، »ي يف املؤمترات األدبية      العلم أدب اخليال «  ينظر، عبد اهللا أبو هيف،       (1)

  :، ضمن املوقع اإللكتروينم2007ديسمرب  10 .هـ1428

〈http : //www.al-jazirah.com/culture/10122007/Fadaat 26.htm.〉                                 
، )ت.د( تونس العاصمة، اجلمهورية التونـسية،    / ، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا     )ط.د(قات فكرية،    أبو القاسم سعد اهللا، منطل     (2)

  .31ص 
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، هلذا فهو يدعو صراحة إىل ضرورة التكوين )1(نتجات التقنيةمن إقطاع وبداوة وأمية وبعد عن العلم وم  
     العلمي لألديب، وتواصله مع مصادر الثقافة العلمية األجنبية من خالل إصدار اـالت املتخصـصة               

 والسينما   واالستغالل العقالين لوسائل اإلعالم كالتلفزة     ،االختراعات احلديثة  التعريف ب  العلوم و نشر  يف  
    ليس األدبية والسياسية واالجتماعيـة، بـل الكتـب واآلثـار            : ترمجة الكتب  والصحافة، و واإلذاعة  

"القصص العلمية املتخيلة  " ترمجة   إضافة إىل العلمية،  
       ـا سـوى قـصص اخليـال         اليت ال يعـين   ،  )2(

      ما يثبت وعي الباحث ومنذ سنوات عدة بقيمة أدب اخليال العلمـي ودوره احليـوي               العلمي، وهذا 

ملمكن حبسب تـصورات علميـة   من خالل ختطيطه للمستقبل او تغيري الواقع يف حتسني احلياة املعيشية     
دامت فيز إمكانيات اللغة العربية، ما االرتقاء بأساليب التعبري األديب وحتيفالبارز أثره  ، و و متخيلةواقعية

ما يبعث  وهذاة، عارف العلمية العاملي استيعاب املضة األدب حسب أيب القاسم سعد اهللا مرتبطة حبسن        
كما يسميها، ستكون السبيل الوحيد املمكن لتحقيق النهضة األدبية         يقينه بأن القصص العلمية املتخيلة،      

 مع روح العـصر وتتجـاوز       ة ومقاييس أدبية خمتلفة تتوافق     ملا تبعثه من أفكار جديد     املعاصرةيف الفترة   
  .املقاييس التقليدية

 ريني يف تسعينيات القرن العشرين     فكار هذا الباحث صداها عند مجاعة من الكتاب اجلزائ              وجدت أ 

ا جبائزة إمارة الشارقة سنة ، وفاز بفضله"البحرية العظمى" أمحد منور الذي ألّف قصة خيالية علمية       :مثل
تـه األدب   جالل" : فنشرت فيها، والكاتب احلبيب مونسي الذي ألّف يف نفس اال روايـة            )م1999(

    "نـادي اخليـال العلمـي     " )م1994(قسنطينة سـنة    دينة  ، إضافة إىل كتاب آخرين شكلوا مب      "األعظم

بوكفة زرياب، وأمحد قرطوم، حممد الصاحل درويش، ملنور مسعودي، نبيل            عراس العوادي، و   :ومنهم
زائري بفضلهم أوج    وقد عرف أدب اخليال العلمي يف األدب اجل        .دادوة، وفيصل األمحر رئيس النادي    

 ، واليت خصصت)م1996( سنة "العامل الثقايف"ازدهاره سنتني بعد تأسيس النادي، توجه إخراج أسبوعية     

 هلذا النوع األديب اجلديد، ولكن الصحيفة األسبوعية توقفت بعد ذلك وانسحب            ثابتةثالث صفحات   
  نبيـل دادوة   سـوى   بق منه   يت ومل   ،أعضاء النادي من املشهد األديب الواحد بعد اآلخر ألسباب خمتلفة         

، وأيضا الكاتب  )م2008( "رحلة إىل الزهرة   -الكلمات اجلميلة   "الذي أصدر رواية خيالية علمية بعنوان       
 "أمني العلـواين  "رواية   ، و )م2002( "وقائع من العامل اآلخر   "فيصل األمحر صاحب اموعة القصصية      

)2008(
)3(

.  

                                                
  . 31، 30  ينظر،  أبو القاسم سعد اهللا، منطلقات فكرية، ص ص(1)
  .39، 38  ينظر، املرجع نفسه، ص ص(2)

(3)
، اخلمـيس  10866، الشرق األوسط، جريدة العرب الدولية، ع      »ائربعث جديد ألدب اخليال العلمي يف اجلز      « ار،  ينظر، اخلري شو   
  :م، ضمن املوقع اإللكتروين2008 أغسطس 28، ـه1429 شعبان 26

〈http://www.asharqalawsat.com/ details.asp.〉                                                                  
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 تطـوير أسـاليب   ة رهينت ليسعاصرةن ضة األدب العريب يف الفترة امل السابقة أالفقرات      توضح  
 تطوير املضامني األدبية كذلك، من خالل استغالل املعطيات العلمية وتسخري           ةالكتابة وحسب بل رهين   

    إمكانيات التفكري العلمي واحلدس والتكهن، ليكون األدب العريب املعاصر، إذا ما أحـسن التواصـل               

يه أدباء ذلك الزمن     الوجه املتقدم لألدب العريب يف أوج احلضارة اإلسالمية، والذي مل جيد ف            مع العلوم، 
    ابيـات التوفيـق بـني األدب       واالستفادة من إجي   ني خمتلف فروع املعرفة اإلنسانية    ع ب حرجا من اجلم  

  . حىت مفهوم األدب عندهم كان حميطا بكل ما انتهوا إليه من علوم ومعارفوالعلم؛ ف

األديب العريب حتمل إرهاصـات أدب اخليـال   وإذا كانت القصص اليت احتواها التراث الشعيب    و
 حال عدها أدب خيال علمي حقيقي رغم ما حتتويه من تأمالت وافتراضـات              ةالعلمي، وال ميكن بأي   

      هذه الناحية ال ختتلف عن الكثري مـن القـصص  ا منفإمتخيلة صارت هلا اليوم صور مادية معقولة،       

اليوتوبيات األوروبية اليت عدت جمرد إرهاصات، حىت تلك اليت ألفت يف القرن الثامن عشر وضمت                و
نبوءات ومالمح علمية واضحة مل تكن سوى مداخل ألدب اخليال العلمي الذي جتلى رمسيا بفرنـسا                

 ناحيـة  وإذا كانت قصص وروايات اخليال العلمي العربية قد عدت مـن . بنشر أول رواية جلول فرين   
أخرى صورا مقلدة لتيمات فرين وويلز، فإن الكتاب الالحقني منذ اد شريف مل يلبثـوا أن تطرقـوا                 
ملواضيع جديدة وخمتلفة تتواكب مع التطورات العلمية السريعة اليت حتيط بالبيئة الغربية، بفضل خدمات              

ت العلمية اليت ختصب خميالت     وسائل اإلعالم املختلفة اليت تبث كل حسب أدواا األفكار واالكتشافا         
ا وأساليبالكتاب فتدفعهم إىل بناء عوامل إبداعية جتريبية جديدة أفكار.  
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  :املبحث الرابع

  :اخليال العلمي ومواضيعهأدب امتداد       

  

 هذه ضـرب    : تصورات وآراء مستغربة متعجبة     ورواياته       كثريا ما اعترضت قصص اخليال العلمي     
 ولعل من األسباب اليت حالـت  !.ا حلم يوتويب مستحيل    إ !احلقيقةازيا، ال عالقة تربطها مع      الفانتن  م

ــا   ــه بالفانتازي ــال العلمــي عالقت                        )األدب العجــائيب(دون تقــدمي مفهــوم واضــح ألدب اخلي

(La littérature fantastique) املدن الفاضلة (اليوتوبيا  و ( (L’utopie). صعوبة تـسميته  أسباب ومن 
 أدب املغامرات اليت متضي أحداثه يف أماكن وأزمنة غريبة ومتباينـة            أوكونه جزءا من األدب العجائيب      

اليوتوبيا بأدب   فما مدى صحة ذلك؟ وما طبيعة عالقة األدب العجائيب و         . عما هو مألوف يف احلاضر    
  .اخليال العلمي جتاذبا وتنافرا؟

ـ  خليال العلمي مبعاجلة مظاهر التطور التقين و      يقوم أدب ا    وم االجتماعي، وهو نفس األمر الذي يق

)1(مهمة التخطيط ملالمح حياة اجتماعية جديدة منذ عهـد أفالطـون          به كاتب اليوتوبيا الذي يتوىل      
 .

ـ              فكالمها يشترك  ه يف استخدام اخليال إلعادة تشكيل الواقع االجتماعي وبناء نظم مثالية، ولكـن وج
 اجلانب األول يكمن يف الوسيلة، والثاين يتمثل يف الغـرض           :االختالف بينهما يقع يف جانبني أساسيني     
           معظـم كتاـا    (فلـسفية صـرحية     وتصورات سياسـية     النهائي؛ إذ إن اليوتوبيا تستند إىل أفكار و       

ع، من خالل اإلقبال على أقصى من أجل تشييد اتمع الذي ال ميكن حتقيقه يف عامل الواق          ) من الفالسفة 
       ما ميكن للخيال أن مينحه من تصورات ال مكان واقعي حلدوثها، ألن منتـهاها هـو عـامل املثـال                    

)2(الذي يستحيل حتقق معطياته على األرض يوما ما       
يف حني أن أدب اخليـال العلمـي ال يتجاهـل           . 

ال اء عامله املثايل املمكن وليس املـستحيل حمـو  املعطيات الواقعية وباألخص العلمية، فيتخذها وسيلة لبن  
املكان الذي ال وجود له، املغرق باألفكار واملتاهات الفلسفية والطموحات السياسية إىل مكان ممكـن               

 ذا ميكن تقسيم اجتاهات أدب اخليـال العلمـي إىل اجتـاهني                الوجود مسير بأفكار علمية منظمة، و
  :رئيسيني

مات له، متثله اليوتوبيات املثالية اليت تعتمد الفكر الفلـسفي  اصات ومقدن إره ال يتعدى أن يكو   :األول
وتوظفه خلدمة اإلنسان، فتدعو إىل حل مشاكله االجتماعية ودرء القمع واالستغالل يف سـبيل نـشر                

  .احلرية والكرامة واحلفاظ على إنسانية اإلنسان

)3(ة املمكنةيمي لتحقيق الرغبات اإلنسان يقع يف صميم اخليال العلمي، فيوظف الفكر العل:الثاين
.  

                                                
(1)
  .30ص  ،71ع فصول، جملة ،  »لعلمي إستراتيجية سرديةاخليال ا«  ينظر، حممد العبد، 
  .رجع نفسه، ص ن ينظر، امل(2)
  .10 ينظر، حممد عزام، اخليال العلمي يف األدب، ص (3)
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 أنّ الصنيع اليوتويب من اختصاص      )رغم امتدادمها ( هذا التقسيم الفاصل بني الطرفني       يلمح به ما  
تسريها شـريعة احلـق واخلـري    ) ال وجود هلا  (لة  رتعون بتصورام حنو بناء مدن فاض     الفالسفة الذين ي  

ن ومكـان عـصر     مهما مت إجراء أحداثه خارج زم     علمي  يضاف إىل ذلك أن أدب اخليال ال      . واجلمال
       وإن كـان الكتـاب     .  الذي هو غالبا زمن املـستقبل       تبقى مسيجة داخل الزمن الدنيوي     افإالكتابة  

نّ األمل يبقى موجـودا     إفب والبعد بالنسبة لعصر الكتابة،      قد اختلفوا يف عدد السنوات من حيث القر       
       جتري فـوق أمكنـة معلومـة علـى األرض أو كواكـب اموعـة               بإمكان التحقق، وهي أيضا     

   ومن جهـة أخـرى    .الشمسية، أو كواكب بتسميات جديدة ال ختتلف يف هيئتها عن تلك الكواكب           

ورات إذا كان أساس التشابه الكبري بني اليوتوبيا وأدب اخليال العلمي هو تذويب الواقع حلساب تـص               
، أما أدب اخليال مستحيلةالتحقق إن مل تكن بعيدة ورات من جانب اليوتوبيا نّ هذه التصفإنظرية تأملية   

العلمي فيعتمد مبدأ املالءمة واحملافظة على التوازن بني التفكري العلمي والتحليل األديب، فـال تـشكل                
  .األفكار الفلسفية حاجزا بينه وبني التحقق املمكن

ية والسياسية والفلسفية، واليت جتاوز جمتمع اليـوم        كانت اليوتوبيا قدميا جممعا لألفكار االجتماع     
   اليوتوبيا الكالسيكية اليت مييزها اإلمهال أكثـر       :  األكثر تداوال لتسميتها هو    صطلحكثريا منها، وصار امل   

)1( العيانيةاإلمكانياتمن االستعمال ألن كتاا يفتقدون الشعور بالواقع، أو يرفضونه متاما ويتجاوزون 
 .

نت الثورة الصناعية والتكنولوجية يف القرنني التاسع عشر والعشرين قد تـسببت يف تالشـي               ذا كا وإ
)2(واضمحالل االهتمام باليوتوبيا الكالسيكية لعدم اتفاقها مع البناء االجتماعي الـديناميكي املعاصـر         

 

ستقبل، فإن اليوتوبيا املتسارعة اليت تالحق الزمن يف تقدمه حنو امل        والذي يتسم بالتغريات العلمية الكبرية      
مع ذلك قد ظلت حاضرة ببعض مقوماا يف الكتابة األدبية، وهي تعد مصدرا من مـصادر الكتابـة                  

 عامل الستشرافالقصصية اخليالية العلمية اليت عملت على ارتقاء مدارج احللم وتوجيه إمكانيات التخيل 
عدت، وهذا ما يعين أنّ كثريا من كتاب اخليال مستقبلي ممكن التحقق قريبا، أو يف أية فترة زمنية مهما ب      

العلمي هم بالضرورة كتاب يوتوبيات علمية تشكل الوجه احلديث لليوتوبيات الفلسفية املثالية؛ فهـم              
يؤسسون أيضا مدنا مستقبلية، تعج فيها احلياة، فيناقشون يف إطارها خمتلـف القـضايا االجتماعيـة                

              وفـق خطـط منظمـة معقولـة تـدفع املتلقـي إىل التـصديق        والسياسية والنفسية بأدوات علمية   

  .             رغم ما فيها من صور متخيلة مل تتحقق بعد

ة       مل تغب اليوتوبيا الكالسيكية متاما يف العصر احلديث، وإمنا امتد وجودها إىل ما بعد عصر الثـور   
غري أن املدن املرتقبة ليـست  . مع اريات العلمية  شى ويتعامل جبدية    تمايالصناعية، ولكن بوجه جديد     

مدنا فاضلة بالضرورة تصور عاملا مثاليا خاليا من النقائص؛ إذ إن العلم قد يتوجه يف املـستقبل وفـق                   
                                                

  .30 ص، 71ع فصول، جملة ، »اخليال العلمي إستراتيجية سردية «  ينظر، حممد العبد، (1)
  . ص ن، ينظر، املرجع نفسه(2)
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 للبشر اخلري واإلخـاء   عاملا مبنيا على قواعد علمية حتقق     تصورات بعض الكتاب وجهة إجيابية، فيخرج       
وقد يتوجه توجهـا    . عليه يوتوبيا علمية متفائلة أو أدب خيال علمي متفائل        والسعادة، وهذا ما يطلق     

شروط للعلم إىل نتائج كارثية ميكن أن تصل إىل غايـة           فا عن جمتمع قد أوصله التقدم غري امل       سلبيا كاش 
ـ يففكرة اية اإلنـسان أو األرض،                       )أو اليوتوبيـا الـضد    (شكل مـا يـسمى بـضد اليوتوبيـا          ت

(Utopie pessimiste / Contre - Utopie)أو أدب اخليال العلمي املتشائم ، .  

وإذا كان حلم اإلنسان باملدينة الفاضلة كائنا منذ القدم، فعنه ألّف أفالطون والفارايب مدينتـهما   
، فإن شكل اجلحيم الذي يترقبه ذلك احللم موجود منذ القـدم            )1(اليت يسودها اخلري واألخالق الرفيعة    

 للكاتب اإلغريقـي   (L’assemblée des femmes)"حمفل النساء"دفع بأصله إىل غاية ، ميكن أن يأيضا
(Aristophane) أرسطوفان

)2(
     ووجدت اليوتوبيا الضد صدى كبريا عند كتـاب اخليـال العلمـي             .

بلـدان  نافس حنو الشر بـني       فيه العلم احلديث من ت      تسبب  مما الذين اصطبغت كتابام برتعة تشاؤمية    
ـ   هلعلم وتأثريات تقدم  فأعلنوا ختوفهم مما ستؤول إليه جمريات ا      العامل،    ى عواطـف البـشر     السليب عل

، وعلى منط املعيشة االجتماعية، وعلى اختاد القرارات السياسية اليت يطبعها غالبا االسـتبداد              وأخالقهم
ذه اليوتوبيات املتشائمة رواية    ومن بني ه  . والظلم والسيطرة مما يوحي بقيام حروب ذرية واسعة الدمار        

      ألـف وتـسعمائة وأربعـة     "يـل   و، وروايـة جـورج أور     "عامل جديد شـجاع   " :ألدوس هكسلي 

"ومثانون
    ) (we"حنـن "  (Ievgueni Zamiatin)يفجـيين زاميـاتن  إ :، ورواية الكاتـب الروسـي  )3(

اليت ترتع حنو مـرتع حتـذيري   ، وبعض روايات ويلز اليت كتبت قبل احلرب العاملية األوىل، و   )م1924(
 (The first men in the moon) "الرجال األوائل علـى سـطح القمـر   "، "آلة الزمن" :تشاؤمي مثل

ــوامل"، و)م1901( ــرب الع ــورو"، و"ح ــدكتور م ــرة ال ــائم"، و"جزي ــستيقظ الن ــدما ي                      "عن

(When the sleeper wakes) )1899م فورسـتر . إ:روايـة  آخرين مثل إضافة إىل نصوص لكتاب ،)م 

)E.M. Forster( "اآللة تتوقف" )The machine stops( )1909إنسان روسوم " :ومسرحية تشابك، )م
)مR.U.R: Rossum’s Universal Robot ( )1920( "العاملياآليل 

)4(
 .  

   علمية راقيـة    ن ختيل مدن  مالكتاب  ومل متنع احلرب العاملية األوىل وال الثانية وال احلرب الباردة           

 اخليالية العلمية ومنهم ويلز ذاته الذي ألف يوتوبيات علمية متفائلة مبـا سـيقدمه العلـم               يف قصصهم 
 طوباوية فاضلة وأخرى    امدنروايات تصور   ويف أدب اخليال العلمي العريب احلديث       . لإلنسانية مستقبال 

                                                
، الـس   01 عامل الفكر، جملة دورية حمكمة، ع     جملة  ،   »يوتوبيا اخليال العلمي يف الرواية العربية املعاصرة      « روين،   ينظر، يوسف الشا   (1)

  .186 ، ص29م، الد 2000 سبتمرب/ يوليوالوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،
(2)

 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, p 204.   
  .188 ص ،01 عامل الفكر، عجملة ، »لمي يف الرواية العربية املعاصرة يوتوبيا اخليال الع«  ينظر، يوسف الشاروين، (3)
  .64 - 61ميشيل خوري، ص ص :  ينظر، جان غاتينيو، أدب اخليال العلمي، تر(4)
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 لعبد السالم   "الطوفان األزرق "هاد شريف،    لن "سكان العامل الثاين  : "متشائمة ترتع مرتعا حتذيريا، ومنها    
، اليت تعرض )1( لصربي موسى  "السيد من حقل السبانخ   " حلسني قدري، و   "هروب إىل الفضاء  "البقايل، و 

 بقيام مدن أو جمتمعات فاضلة تنعم باخلري والسعادة، مع ارتباطها الدائم بعنصر تـشاؤمي  امجيعها أفكار 
  . من مفاسدتاملخلوقاو غريه من حتذيري ملا قد يقدم عليه اإلنسان أ

وجود اختالفات جوهرية، قام أدباء     ب      اليوتوبيا أقرب األنواع األدبية إىل أدب اخليال العلمي، فحىت          
اخليال العلمي بتطويع مقوماا مع املعطيات العلمية احلديثة واملعاصرة، وكذلك األدب العجائيب أقرب             

   دب اخليـال العلمـي   ؟ وبأي اخلصائص واملميزات حيـافظ أ  بينهما فما هي أوجه التشابه:األنواع إليه 

   .على صورة وجوده اخلاص؟

      كان أدب اخليال العلمي يف بداياته األوىل تيارا هامشيا، وأطلق على ما ينسج ضمنه من روايات                
ة العجيبة ضـعف  اليت تتقاسم مع الروايات الفانتازي )Pulp fiction( "الروايات الشعبية الرخيصة" :اسم

إمنـا بعـض اهلـواة      و،  )2(األداء الفين وركاكة األسلوب، واليت ال تستهوي ذائقة النقاد األكـادميني          
         .قوم يف إطـار فـين مقـدر وحمتـرم          اليت ال ت   تهويهم األفكار الساذجة والغريبة   املتحمسني الذين تس  

ـ       اإلشكاليات اليت  إحدىذا كانت هذه    وإ       يف الفتـرة    إنـه فال العلمـي     أحاطت بظهـور أدب اخلي

        وبعد أن شق هذا النـوع األديب طريقـا طويلـة مـن التطـور واالرتقـاء يف األفكـار                     ،املعاصرة

ال حـديثا لـألدب   ه ممثال بسيطا للقصص الشعبية العجيبة، أو بـدي عدبأية حال   ال ميكن ،واألساليب
العجائيب و ال يترفعون    ألدب  ل هواة   إالهم  ما   علميلايال  اخلدعاء أن هواة    اال منه، أو العجائيب أو فرعا    

       ، تدعيما للفكرة اليت تعد أدب اخليال العلمـي جـزءا مـن ذلـك النـوع األديب                  درجة عنهم بأية 

 حالتان للـروح  ولكن أدب اخليال العلمي واألدب العجائيب     . الشامل، ومن مث فهو ممثل خملص ملقوماته      
 ينفرد كل منهما بسبيل معني حتقيقا حلاجته اخلاصـة؛ فحاجـة   :تعاديانأو شقيقان توأمان م    متضادتان

أدب اخليال العلمي هي تنظيم فعالية التخيل وفق أسس حدسية عقلية، بينما يحقـق األدب العجـائيب          
      عقول من اإلنسان، هلـذه القـوة املتـضادة         املغري  دعوته ومناداته الصرحية للجانب     حاجته من خالل    

من اجلانب املظلم الالواعي أين تغوص األصول األكثر عمقا للوضع مـا قبـل                اليت تنبعث  مع املنطق، 
)3(املنطقي فتجعل كل ما هو منبعث من ذلك اجلانب مثريا للخوف والرعب والقلق والغم

.  

        اخليال أبرز قاسم مشترك بني أدب اخليال العلمي واألدب العجائيب، ولكن وجهات النظر حنـوه               

       الته خيتلفان بني النوعني األدبيني، ألن األدب العجائيب يربط قوة التخيل بكـل مـا هـو غـييب                  متثّ و

                                                
  .189 ص ،01 عامل الفكر ، عجملة ، »لمي يف الرواية العربية املعاصرة توبيا اخليال العيو«  ينظر، يوسف الشاروين، (1)
، 71ع فـصول،  جملة أمحد هالل يس، : ، تر»خليال العلمي و االجتاهات النقدية  أدب ا « روناي جونيور،     ينظر، إيستفان سيسري و    (2)

  . 110ص 
(3)

 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, p 310.                                                                  
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   بـاألحالم   يتـشبث وما يتعدى إحساس البشر ومكونات الطبيعة، وبالكرامات واملعجزات، وغالبا ما           

، وذلك )1(ألوفة الواقعيةاليت حترر اخليال من حدود العقل، متهيدا خللق املفارقات والسخرية من األمور امل
   من خالل التعامل مع خملوقات تبعث على اخلوف والرعـب كاسـتدعاء أرواح قدميـة، ووحـوش                 

 فالرعب هو غاية األدب العجائيب ويعوضه يف أدب اخليال          ... خرافية، ومردة وشياطني ومصاصي دماء    
يم مستنكرة مرفوضة ال يتبعها اعتقاد العلمي عنصر املفاجأة واإلدهاش، والقيم اليت يستند إليها املرعب ق       

)2(املتلقي ا وتصديقها ألا غري حمتملة باملرة وال واردة التحقق يف أي وقت    
      ملوقـف  ولكـن هـذا ا  . 

    تصديق معطيات أدب اخليال العلمي؛ فعلى األقل هو يـستند إىل قـيم              ال يدعو إىل االعتقاد بوجوب    

  تناهيـة الـيت يتيحهـا    مه مفتوحا لتجريب اإلمكانيات غري امليقدغري منكرة، واملستقبل يظل بصدد ما  

وض، وعقالنية اخليال العلمي ضرورة     فإام الالطبيعي أمر مرف    « العلم، ومن مث االعتقاد ا أو رفضها؛      
    أمـا ؛ ، القاعـدة اآلن فصاعدامن نشترطها، ذلك أن قابلية التصديق فيما يتعلق بزمننا، جيب أن تكون      

»  املوصوفة غري موجودة   "احلقيقة"عتقد أننا نعرف، أنّ     ب العجيب فإننا نعرف أو ن     يف األد 
(3)

فمدهش . 
      حماولـة تفهـم تفـسرياا      واخليال العلمي حيث املتلقي على تتبع خطوات األفكار العلمية الواردة فيه            

 االعتراض املطلق من نفـس  نما يتميب. مما يدفعه إىل االعتقاد بإمكانية حتققها الفعلي يف أي وقت سيأيت      
    مرتبطة بأمور باطنية غري معقولة، ومـع ذلـك          ألااملتلقي على األفكار اليت حيتويها األدب العجائيب        

      ا ال تنفك حمدثة أثرا نفسيا عميقا سـواء أكـان متعـة            نت تتناقض مع تقييمه العقلي فإ     فهي وإن كا  

وهلعـا   رعبـا   يدة مل يألفها البشر من قبل، أم خوفا و        مبا أمكن للخيال إدراكه من مشاهد عجيبة جد       
  .وحرية من نفس الشيء الذي أدركه اخليال وصنعه بتمثالته اليت تفوق وتتجاوز مكونات الطبيعة

 فالدرجـة  ؛يقع أدب اخليال العلمي يف الدرجة الثانية من الدرجات الثالث الستعمال اخليـال                   و
         . يف حدود املمكن فال خيرج عن إطـار القـوانني الطبيعيـة املألوفـة             األوىل ضعيفة حيلق اخليال فيها      

اليت ال تربطها   عليه القصص الفانتازية العجيبة      اخلرايف الذي تبىن     جلامحأما الدرجة الثالثة فيمثلها اخليال ا     
وسطة اليت تقع   أما درجة كتابة أدب اخليال العلمي فهي الدرجة املت        . باإلطار الواقعي املعقول أدىن صلة    

)4(بني الدرجتني السابقتني  
ملعلـوم  فاخليال ضمن أدب اخليال العلمي ال يبقى ثابتا عند حدود الواقع ا           . 

  يتحرك باجتاه اكتشاف اجلانب اهول من الكون دون أن يرتلق إىل متاهات الوهم غري املعقولـة                 وإمنا

 مشاهد متخيلة حماكيـة ملـشاهد واقعيـة        اليت تبقى حمبوسة بني أطر عامل لغوي حمض فال تتجلى فيها          

                                                
، 06 ، جملة اآلداب والعلوم االجتماعية، جملة دورية علمية حمكّمـة، ع          »الوظيفة واملفهوم   : ألدب العجائيب ا«  ينظر، بومجعة بوبعيو،     (1)

  .14 م، ص2008تصدرها كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، السداسي األول 
  .147 ميشيل خوري، ص:  ينظر، جان غاتينيو، أدب اخليال العلمي، تر(2)
  .148 املرجع نفسه، ص (3)
  .52، ص  دراسة- قراءة نقدية:  ينظر، مسر روحي الفيصل، أدب األطفال وثقافتهم(4)
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العجيبة يف اسـتخدام    ومن مث فأدب اخليال العلمي حىت وإن تشابه مع أدب اخلوارق            . موجودة بالفعل 
ـ      ]أدب اخليـال العلمـي    [فاخليال فيه    « :ن درجة االستخدام خمتلفة   اخليال، فإ               ا لـيس خيـاال جاحم

بنـاء  (حبقائق علمية معروفة، أو باكتشافات علمية قائمة أو حمتملة أو حرا، ألنه يربط نفسه منذ البداية      
 ينطلق منها للكشف عن جانب جمهول من الكون أو من احلياة أو الـنفس               )أيضا على ما هو معروف    

» اإلنسانية
)1(

مد إىل بناء جدار لغوي فاصل بني التـصور         يتضح أن أدب اخليال العلمي ال يع      وبذلك  . 
مد يف كل حلظة من حلظات التواصل اللغوي مع قارئه إىل إدراج تفسريات علميـة               واتمع، بل إنه يع   

روايـة    و "فرانكنشتني"ولذلك تعد رواية ماري شيللي        ذلك القارئ،  ِقبلمتهيدا لعمليات االقتناع من     
احلالة الغريبة اليت أصابت الـدكتور جيكـل   " )Robert Louis Stevenson( روبرت لويس ستيفنسون

 أقـرب إىل أدب اخليـال   )م1886( (The strange case of dr.jekyll and Mr. Hyde) "ايدوالسيد ه
)م1897( (Dracula) "دراكـوال " (Bram Stoker) العلمي، يف مقابل رواية برام ستوكر

     وروايـة  )2(

)The lord of the rings( "سيد اخلوامت"(J. Tolkien)  تولكني .ج
تخيلة  تظهر فيهما صور م، اللتني)3(

هكذا يتضح أن أدب اخليال   و. ة تغلب فيها أجواء اإلثارة والسحر بدل التفسريات العلمية املنطقية         جاحم
     دون أن يـرتاح  هو علمي صارم وما هو خيايل خـالص، العلمي حيافظ على درجة من التوازن بني ما       

  . يقر له قرار حمسوسا الا مغرقا يف العلمية، أو أدبا جاحمإىل كفة أحدمها فيكون مقاال علمي

      وإن يكن السحر واإلثارة واحللم ركائز أساسية يقوم عليها األدب العجائيب فـإن أدب اخليـال                
العلمي متيزه فكرة جتعل الفارس املدجج بأحدث األجهزة والتقنيات يقع يف طـرف مقابـل للـساحر       

)4(الشرير، أو العامل مقابل املتعصب دينيا     
    ميكـن  ن الشقيقني التوأمني املتعـاديني هذا التضاد فإ و رغم  .

فأدب اخليال العلمي قد يستعري مواضـيع       ؛  )5(أن يتحالفا من أجل حاجات مشتركة ولو بشكل مؤقت        
      . أو شـيطانية   خـرية ل يف أجوائه العلمية قوى فوق طبيعيـة         الديين، فيتمثّ  - معينة من األدب اخلرايف   

 فالسحر يتطابق مـع العلـم    الساحر وإن اختلفت األساليب،دراتم تتماثل مع ق  حىت إن قدرات العالِ   
فـك  ؛ إذ إن األديب يسخر الشخصية ذات القدرات العلمية الفائقة ل  )ضمن أدب اخليال العلمي   ( نفسه

العودة إىل املاضي، بناء عوامل     ع كائنات حية، التصرف باملادة، اكتشاف املستقبل،        أسرار الطبيعة، وصن  
                                                

(1)
  .12عصام ى، اخليال العلمي يف مسرح توفيق احلكيم، ص  
 ينظر أيضا، عصام ى، اخليـال العلمـي يف مـسرح توفيـق       و.158العلمي أدب القرن العشرين، ص  ينظر، حممود قاسم، اخليال      (2)

  .12احلكيم، ص 
، 71ع فـصول،  جملة أمحد هالل يس، : ، تر»جتاهات النقدية خليال العلمي و االأدب ا « ، إيستفان سيسري و روناي جونيور،        ينظر (3)
  .118 ص
 ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخـرون، آفـاق أدب اخليـال            »يال العلمي حتول يف الذوق األديب       أدب اخل «  ينظر، مارك روز،     (4)

  .128حسن حسني شكري، ص : العلمي، تر
(5)

 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, p 310.                                                                         
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ا فيها، إنه    مري قوى غري متحك   سختوالكواكب األخرى، و    على األرض  يوشيد ج نجتألرض،  موازية ل 
)1(باختصار ميتلك مجيع قدرات الساحر، ولكن يف أجواء خمتلفة 

وبذلك يكون أدب اخليـال العلمـي   . 
 يعرض واقع اإلنسان    :باستغالله املعطيات اخلرافية الدينية صوفية جديدة، أو بعثا للشعر البطويل امللحمي          

)2( مع اهول ومفاخره وبطوالته، والصراع   ه على ذاته نفسه، البطلَ    وتفوق
انطالقا من هذا التمثـل   و. 

فيه البطل رائـد     ة اخليال العلمي سردا شعبيا، يعد      هل من املمكن تسمي    :عقد التساؤل التايل  ينوالتشابه  
  . ؟)3(فضاء

لمي قد يطرق موضوعات     أن أدب اخليال الع    أساسقد تصح اإلجابة عن السؤال باإلجياب على        
ومن جهة ثانيـة  .  ولكنه يستلهم العلم لتحديث هذه املعطيات... ارقة، رحالت خياليةخ قوى   :عجيبة

   إىل السرد الشعيب أو األدب العجائيب جائرا يف حق أدب اخليال العلمـي ألن تطابقـه   اءاالنتميعد هذا   

ها؛ فبينما يـرتع أدب     صورام االتصال جبميع    مع التسمية وجتلياا واستخداماا جيعله جزءا متصال مت       
        بوصـفه جـزءا   على عكس ذلـك      يرتع األدب العجائيب،     مظاهر جديدة، حنو إبداع   اخليال العلمي   

    حمافظا على مسار حكائي واحـد بـدءا  من السرد الشعيب، حنو تقدير النمط احلكائي التقليدي، فيظل         

          إىل غايـة اخلامتـة أو حـل العقـدة، والـيت يطبعهـا               "لزمانكان يف قدمي ا   "من العبارة االفتتاحية    

ضبط من خالل ركام     ذلك أن األدب الفانتازي العجائيب ي      ؛التشابه، إن مل يكن الثبات يف أكثر األحيان       
      رى أحداثه وفق أساليب وأنظمة جمربة وخمتربة مـن قبـل العديـد             رافات واألوهام القدمية وجت   من اخل 

ة  بدال من أن تكون حمكومة بواسط      ...  أساليب الرعب، األساليب السحرية وفوق الطبيعية      :فنيمن املؤل 
)4( أسـاطري حديثـة    ينشئفإذا صح القول أن أدب اخليال العلمي         . ..خرافات وأساطري العلم احلديث   

 

لتفعيل ها بل   فذلك يف حدود أنها تستثمر املعطيات القدمية املتحققة ليس لتكرارها وتأكيد ثباا ومجود            
ليس يف إطارها العلمي اجلديد وحسب بل من خالل األساليب األدبية اللغوية            نشاطها يف عوامل خمتلفة،     

والتقنيات السردية اليت جتعل قصص وروايات اخليال العلمي تتبع أمناطا سردية متغرية باستمرار حتفزهـا   
  ى عكس الفانتازيا اليت متتلك أسـاطري       عل. "سيكون أو سيحصل يف أحد األيام     " :منذ بدء احلكي عبارة   

  .ىن حكائية يف منتهى القدمب و

 اليوتوبيا واألدب العجائيب هو أما يصفان       رز ما مييز أدب اخليال العلمي عن            يتضح مما سبق أن أب    
ن سيأيت، ولكن أدب اخليال العلمي ال يكف        وع بأية طريقة من الطرق يف أي زم       مظاهر غري ممكنة الوق   

   ومهما اقتبس مـن جماهلمـا   .  االقتراب مما هو ممكن معقول سواء أكان مرغوبا فيه أم غري مرغوب      عن

وليست عالقة أدب اخليال . العقالين وبالتفسريات العلميةوتصورات فإنه يبقى متمسكا باحلد من أفكار 

                                                
(1)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - Fiction, p p 15,18.                                                 
(2) 

Voyant, Boris Vian, Cinéma  Science - Fiction, p 92.                                                      
(3)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - Fiction, p p 18, 19.  
(4)

 Voyant, Boris Vian, Cinéma  Science - Fiction, p 161.
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       ال وتـضمن   العجائبية عالقة بسيطة مسطحة، بل هي عالقـة اشـتم          العلمي بالتصورات الطوباوية و   

       فمـن مظـاهر امتـداد أدب اخليـال العلمـي       أن خيفيها ويواريها خلف تقنياتـه؛ ال يستطيع العلم  

ـ    ،حسب حممود قاسم  وتطوره،   )1(ة بروز ما يسمى بأدب اخليال الـسياسي وأدب الفانتازيـا العلمي
.     

 أدب اخليال السياسي ميكن أن يعـد        وإذا كان األدب العجائيب هو نقطة االرتكاز يف النوع الثاين، فإن          
    أو التسمية الثانية لليوتوبيـا العلميـة        ،امتدادا لليوتوبيا املثالية اليت تناقش تصورات سياسية واجتماعية       

  إن أدب اخليـال     إذ ؛اليت تناقش تلك التصورات وفق مبادئ علمية وخصوصا يف جانبها التحـذيري           

كما أنه أكثر التصاقا باجلماهري املرتبطة . تحذير اليت جتتاح العامليستجيب اليوم متاما ملوجة ال   «السياسي  
» بأحداث السياسة العاملية اليت جتيئها من كافة وسائل اإلعالم احمليطة ا          

فيطرح مواضـيع تتعلـق   ، )2(
   بشكل القرارات السياسية القادمة والعنف السياسي ومشهد اية العامل، وترقّـب حـصول كارثـة               

         لصراع على ملكية أشد األسلحة دمـارا، ومـشاكل أخـرى أكثـر مـساسا باسـتمرار       نووية، وا 

نّ هذا النوع األديب الناتج عن امتـداد       أي إ  . السكاين وتلوث البيئة   االنفجار كالكساد وااعة و   :احلياة
سية املستقبلية رة احلياة السياوتطور أدب اخليال العلمي واتساع إطاره التعبريي وتنوعه يتوخى تقدمي صو  

 دومنا حرص على ترقّب تطور هذه العمليـات         ،الناجتة بتأثري من العمليات واإلجنازات العلمية احلاضرة      
  .واالجنازات ألن األهم هو صورة احلياة السياسية

كان هذا النـوع     «       وتتوازى بدايات أدب اخليال السياسي مع بدايات أدب اخليال العلمي، فقد          
    إال أنه ما لبث أن انفصل عنه وأصـبح ذا شخـصية مـستقلة        .  األم وسائرا بني جنباته    ملتصقا بالنوع 

» حىت ميكن اعتباره يف السنوات األخرية نوعا مستقال بذاته        
)3(

ذا يربز ضمنه كتاب عرفوا من قبـل      هل. 
 منتميـة   إن كانت أعماهلم ستظل   ية دون متييز بني النوعني، وحىت       بتأليفهم قصصا وروايات خيالية علم    

ن مضامينها تسمح أيضا بإدراجها ضمن النوع املنبثق        اشرة إىل أدب اخليال العلمي فإ     صراحة وبصفة مب  
 :من بني أولئك الكتـاب    . ها ضمن جمال أدب اخليال السياسي     عنه، وبزيادة تقليص حدودها وختصيص    

 أدب اخليال   به يف تذى   أمنوذجا حي  "سنة ألف وتسعمائة وأربعة ومثانون    "ل الذي تعد روايته     جورج أوروي 
.  أدب اخليال العلمي والنوع اجلديد     فيها قد ميز بعد بني     أا برزت يف فترة مل يكن العامل      السياسي رغم   

م ضمن هذا النـوع األديب املتخـصص باسـتباق          اشتغاهل ب يضاف إليه كتاب آخرون متيزوا بوضوحٍ     
 رواية بعنوان) م(1979الذي نشر سنة  (Anthony Burgess)األحداث السياسية، ومنهم أنتوين برجيس 

       (Clock work orange) "الربتقالـة اآلليـة  " ورواية أخرى ضـمن نفـس النـوع    "1984-1985"

وألف كـريت  . )م1981( (Du meil pour les ours) "للدببةشهر عسل " :، وكذلك روايته)م1966(

                                                
  .10دب القرن العشرين، ص  ينظر، حممود قاسم، اخليال العلمي أ(1)
(2)
  .115املرجع نفسه، ص  
  . ن، صاملرجع نفسه(3) 
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فريـسة  "و (Breakfast of The hero) "إفطـار البطـل  ": روايات عدة تنتمي إىل اال منها فوجنوت
 ورواية الكاتب الفرنـسي روبـري   ،(The Cat’s cradle) "مهد القطّ"، و)م1979 ((Jail bird) "املشنقة
البشر الذين حتت " :، وروايته)م1971( (Le Jour du dauphine) "يوم الدلفني"  (Robert Merle)مريل

جرائم  "(William Harrison) واية ويليام هاريسون، ور)م1975 ((Les Hommes protégés) "محايتهم
والسياسي؛ إذ ال تتوضح  ومنهم من ميزج اخليال العلمي. (The Crimes of roller ball) "كرة االنزالق

            "الـسادة اجلـدد   " عند بعض الكتاب اخلطوط الفاصلة، مثل راي برادبـوري يف قـصته القـصرية             

(The Other toot)) 1951م(،  ايت "وروايته451فهر" (Fahrenheit 451) )1953ـاب  .)موأبرز الكت 
     قـرار الـسادات    "العرب الذين طرقوا هذا اال الكاتب املصري عمر كامل الـذي ألّـف روايـة                

"يف قاع النهر ثقب"، وبعدها رواية "األخري
 
.
(1)

  

ص أدب اخليال العلمي تـشبيهها        سبق الذكر بأن من مظاهر التملص واالستنكار اليت حلقت نصو      
      باألدب العجائيب الفانتازي الذي اعتادت الطبقة املثقفة قراءته بوصـفه جـزءا مـن األدب الـشعيب                 

           . الذي ال يرقى إىل مستوى األدب الرمسي أو الذي خيتلف عنه دون إقـصاء أي مـن قيمـه املـؤثرة                

مل يعد ينظر إليه بوصفه جـزءا   ، حىتتوضحت حدوده وإن ثبتت أركان أدب اخليال العلمي   ولكن ما 
؛ يرتقي إىل متثل البيئة العلمية جبميع جتلياا، و يرصد مالمـح            خمتلفامن األدب العجائيب بل نوعا أدبيا       

بفضل أدب اخليال العلمي    ،  زالتغري أن القطيعة ما لبثت أن       . تطور اتمعات أو احنطاطها يف املستقبل     
رابطة األخوة الصحيحة بني التوأمني املتعاديني تلبية حلاجة تعبرييـة حمـددة       مهد لعودة    الذي الفانتازي

ـ                 رة تتمثل يف جتديد قيم أدب اخليال العلمي، واألدب العجائيب على حد سواء، واللذين أصبحا يف الفت
ملنجزات العلمية  يف وقت أثقل فيه عقل القارئ وخياله بالقضايا العلمية وبا          املعاصرة يف حاجة إىل التغيري    

عن البزوغ بوترية متسارعة، فأصبح من جراء ذلك يف حاجة ماسـة إىل التـشرب            اليت ال تكف يوميا   
  ما ركّزه حممود قاسـم      ه زمن العلم والتقنية، ولعلّ هذا     االعجائيب الذي وار   بذلك اجلو الغييب الغريب و    

  :يف العبارات التالية

  

سافة قصرية بني التخيل واإلجناز مما جعل هـذا    وقد جاء على العلم وقت أصبحت امل       «
األكثر اتساعا ومن هنا     البعض إىل الشطحات     قدمي اجلديد، لذا راح   اخليال عاجزا عن ت   

 سـبقت   األسطورة قد ورغم أنّ الفنتازيا و   .  أخرى منبثقة عن النوع األم     جاءت آداب 
وقام الـبعض  .  واديه يفب املعاصرين قاموا بفصل كل منهما   إال أن الكتا   اخليال العلمي 

                                                
  .147 - 117 ينظر، حممود قاسم، اخليال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص (1)
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ا ميكن تسميته    القدمية واحلديثة فصاغوها فيم    ولوجيا اإلنسانية بني امليث  اآلخر بصنع مزيج  
» أو فنتازيا اخليال العلمي .مبيثولوجيا العلم

)1(
.  

  

مكان تعايش العلم مع أجـواء احللـم        إنّ هذا النوع املنشق عن أدب اخليال العلمي يثبت          أي إ        
رعب والتنجيم، كما يثبت استمرار وجود هذه األجواء يف كل مرحلة خيطو فيها العلـم               والكهانة وال 

خطواته حنو األمام وعدم قدرته بإجنازاته النفعية والواقعية إبطال هذه األمور الغيبية من واقـع احليـاة                 
الناس وتطلّعهم  حيفزه شوق ةولعلّ اجلمع بني الطرفني املتضادين ضمن أدب الفانتازيا العلمي. االجتماعية

    وهذا ما قـد يعـين      . لالستمتاع بنتائج اجلمع بني أكثر األشياء حداثة مع أكثر األشياء إيغاال يف القدم            

)2(أنّ أديب الفانتازيا العلمية ال يعتقد متام االعتقاد بإمكانيات وقوع احلوادث املـذكورة يف قصـصه               
 

د ىل لكتابة نصه بإمكانية وقوع ما يقدمه فيه بع        عكس أديب اخليال العلمي الذي يؤمن منذ الوهلة األو        
  .ذلك أم قرب

         وتعود جذور هذا النوع اجلديد إىل غاية رواية ماري شيللي اليت متزج فيها بني األجواء العلميـة                 

.  من أدب الفانتازيا العلمية"جزيرة الدكتور مورو" و"الرجل اخلفي "كما عدت روايتا ويلز     . الفانتازية و

  (Doris lessing)نجلوها بشكل جلي الكاتبة دوريس ليسمن األدباء الذين رمسوا مالمح هذا التيار ومتثّو

 وروايـة أخـرى بعنـوان    ،(The memorial of a survivor) " على قيد احلياةمذكرات باق" :مؤلفة

(Canorus)، واملخرج السينمائي اإلجنليزي جون بورمان (John Boorman)   زاردوز"مؤلف روايـة" 

(Zardoz) )1970م(
)3(

.  

      مل يتوقف أدب اخليال العلمي إذن عند حدود املواضيع املشبعة باألفكار العلمية، بل ظل يف كـل               
      مراحل تطوره يستقي أفكارا معينة من أنواع سابقة الوجود مقارنة به، حيث مل يلبـث، بعـد فتـرة                   

فانتازية يف ظل اتمع  التساع بالتعبري عن أفكار طوباوية ومن تعني حدوده الطبيعية، أن ازداد رغبة يف ا
حىت إنه ذا التوحيد    . العلم بيئتها بصفة دائمة   يسم  العلمي احلديث، أو يف ظل اتمعات املستقبلية اليت         

 مثل أدب اخليال السياسي     :جتلت اليوتوبيا القدمية بوصفها الصورة القدمية السابقة ألنواع أدبية معاصرة         
  والـذي ال يفتـرق   (أدب اخليال االجتماعي، أو اخليال العلمي االجتماعي الذي نادى به رايت ميلز            و

كما ال يلبث . )عن أدب اخليال السياسي افتراقا كبريا منظورا لتداخل املوضوعني السياسي واالجتماعي       
قاعدية ألدب الفانتازيا الصورة الغامرات واألهوال والرعب والسحر أن يكون األدب العجائيب املتخم بامل

  .ولوجيا العصر احلديث ميث الذي يشكلةالعلمي

                                                
  .11، ص اخليال العلمي أدب القرن العشرين حممود قاسم، (1)
(2)
  .154، ص املرجع نفسهينظر،  
.168 - 155 ، ص صاملرجع نفسه ينظر، (3)
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 اللذين )اليوتوبيا، األدب العجائيب (وال خيص امتداد أدب اخليال العلمي ارتباطه بالنوعني األدبيني          
وإمنا يشمل االمتداد جتليا آخر يتمثـل يف غـزارة          . انشق بفضلهما نوعان جديدان عن النوع الرئيسي      

، وحىت  يةكتب يف إطارها املواضيع اخليالية العلمية، من رواية وقصة قصرية ومسرح          األدبية اليت ت  األنواع  
 القالب الشعري  ترانج خانه شانه قدرة:خصوصا بعد أن أثبت الشاعر الفيتنامي املعاصر  الشعر كذلك ،    

"غرةمناظر طبيعية مص" :على احتواء أفكار خيالية علمية بتأليفه قصيدة شعرية عنواها    
)1(

قد كان أبرز  و. 
معظـم مـا ألفـه     إذ إن ؛ ضمن إطار روائيمندرجانتاج املرحلة الكالسيكية من أدب اخليال العلمي      

 على أدب اخليـال العلمـي       ولكن التحول الذي طرأ   . ه إىل جنس الرواية   ؤ انتما الكتاب األوائل حتدد  
            دبية متثـيال لـه منـذ انطـالق عـصر      إىل القارة األمريكية تسبب يف بروز أكثر األنواع األ         بامتداده

 من ناحيـة   وهي البناء الذي يبدو كامال«جسدت أعظم انتصاراته لقصة القصرية اليت االزدهار، وهو ا 
ل فكرة تأملية وحيدة، واليت إن جرى تصورها بقابلية للمناقشة، تكون هي العمـل      الترابط املتسق، وميث  

»  إىل أقصى درجة   الذي يناسبه أدب اخليال العلمي    
)2(

وعرب هذا القالب القصصي انطلق أدب اخليال       . 
ونية اليت قدمت إطار أدب اخليال العلمـي        سالعلمي حنو البيئة األوروبية ناقال تأثريات البيئة األجنلوسك       

  . احلديث

ساهم يف جتسيد مالمح أدب النـوع       قد   ، رغم تأخره بعض الشيء عن الرواية      ،أما املسرح فإنه  
 "إنسان روسوم اآليل العـاملي " مسرحية )م1920(ات؛ حيث ألف كارل تشابك سنة   ياية العشرين منذ بد 

 )م1923(  (The adding machine)"اآللة احلاسـبة " مسرحية (Elmer L.Rice) رايس  ألّف إملرهوبعد

 "وسـكوب كاليد"، (pillar of fire) "عمود مـن نـار  "وألّف راي برادبوري ثالث مسرحيات هي 

(kleidoscope)نقري الضباب"، و" (The fog horn) . وتضمن األدب العريب احلديث مسرحيات خيالية
    الطعـام  "، "شاعر علـى القمـر  "،  "تقرير قمري "،  "رحلة إىل الغد  "، و "لو عرف الشباب  " :علمية منها 

لـصالح   " السيد رقم واحد   عائلة" لنهاد شريف، و     "أحزان السيد مكرر  "، و )3( لتوفيق احلكيم  "لكل فم 
)4( لسعد مكاوي  "امليت احلي "، و يمعاط

نهما ال يبلغان نـسبة     هما بلغ حضور الشعر واملسرح فإ     م و. 
      استخدام الرواية، وكذا القصة القصرية اليت تعاظم حضورها بفضل االت الـيت انتـشرت بفـيض                

  .لعلميمنذ العشرينيات، فوضعتها يف وجهة األنواع األدبية اليت احتوت أدب اخليال ا

                                                
(1)
  .20، 19، ص ص )مقدمة املترجم(حسني حسني شكري، :  ينظر، روبرت سكولز وآخرون، آفاق أدب اخليال العلمي، تر 
  .99 ، ضمن املرجع نفسه، ص»العصر الذهيب ألدب اخليال العلمي «  كنجزيل إميس، (2)
ص ص  صام ى، اخليال العلمي يف مسرح توفيـق احلكـيم،  ينظر أيضا، ع  و.120، اخليال العلمي يف األدب، ص       ينظر، حممد عزام   (3)
30 - 34.  
  .96، 95ص ص ، 71ع فصول، جملة ، »الراهن واملستقبل : أدب اخليال العلمي العريب« طفى،  ينظر، حممد أمحد مص(4)
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ـ             ينفتح أدب اخليال العلمي على آفاق موضوعاتية كثري        ن ة بفضل عدم تقيده حبدث خـاص وزم
   غُرباء بيننا، التـاريخ البـديل، العـوامل         :عاوقد صنفت حتت ثالث وعشرين موضو     . ومكان حمددين 

     املعروفـة، مـدن   مكان مغايرين، خلف احلقـول  و ن  اذبية، االنتقال اجلزيئي إىل زم    البديلة، حتدي اجل  

 الفـائق  اإلدراك، نقيض اليوتوبيا، اخليال العلمي الصعب، )املدينة الفاضلة( الغد، السايرببونك، اليوتوبيا  
للحواس، أحالم اخللود، األراضي املنسية، االختفاء، اخليال العلمي الشهواين، أوبرات الفضاء، أصحاب     

  ض بعد حرب أو وبـاء      تصور األر (حار، ما بعد احملرقة     القدرات اخلارقة، السفر عرب الزمن، أعماق الب      

   ينفلت العلم عن عياره، اخليال العلمي اخلليط الذي جيمع كل ما سبق ذكـره                حني ،..).أو نفاذ طاقة  

)1(من مواضيع 
 كتـاب   اتساعه واشتماله للمواضيع اليت تطرق إليها بالفعلىلكن هل هذا التحديد عل    . 

 ليغفل مقدرة املوهبة األدبية على مزج القوة املتخيلة  أوغلق باب االجتهاد،    يأدب اخليال العلمي، كاف ل    
  .ومعطيات العلم إلبداع مواضيع جديدة تثري القائمة املعروضة؟

اخليال العلمي  أدب  فاألديب ضمن جمال    .  املذكورة       ال تتوقف حدود اإلبداع األديب عند املواضيع      
      ن مل تكـن متجـسدة      ملستقبل ممكنا بإحدى الصور حـىت وإ      عل ا  اليت جت  ال يكف عن اقتراح املواضيع    

 :وقد حاول إسحاق أسيموف حصر املواضيع ضمن ثالثة أصناف تتعلق بالعبارات التاليـة            . يف احلاضر 

             )If this goes on( "لـو أن هـذا اسـتمر   "، و) (If only"لو أنـه وحـسب  "، ) (What if"ماذا لو"

)2(يتتبع الكاتب أكثر من صنف منها   و من املمكن أن     
ولعل حتديد هذه األصناف الكالمية ذا الشكل . 

م املوضوعايت املفتوح أمـام قـدرات األديـب         لَادون إضافة كلمات أخرى ضمنها كاف ليؤكد الع       
ومواهبه، لطرح قضايا ومشكالت جديدة ونسج حبكات ختتلف عن احلبكات القدمية اليت اعتاد األدب       

           اإلحـساس  :لقفها وتتبع أبرز تفاصيلها الـيت حتـدث يف نفـس املتلقـي نفـس اآلثـار            العجائيب ت 

  ...  والقوى العجيبة الفائقـة الفتـك  بالغرابة، واخلوف، وعدم القدرة على التملص من األسرار الغيبية       

   خليـال  شروط للمواضيع اخليالية العلميـة هـو انفـالت أدب ا   غري املومن أسباب االنفتاح اإلبداعي    

قادر على الطواف بكـل   « :ن معينني، فهوحبدث معني أو مكان وزمعن التمسك  العلمي، منذ قيامه،    
 حىت اية مطافه، على ارتياد الفضاء       شيءأنواع احلدث، وعلى التجول يف كل األزمان من بداية كل           

» كله، بدءا مبا هو متناهي الصغر، حىت الكون نفسه 
)3(

 ومكانيـة  زمنيـة  وأطر وعدم التقيد بأحداث. 

                                                
                                                                〉 /wiki http://ar.wikipedia.org 〈                                     :، ضمن املوقع اإللكتروين»خيال علمي «  ينظر، (1)

  h 17:12 gmt.                            م، 2008 يونيو 17: آخر تعديل للصفحة كان يف
  .13  ينظر، عصام ى، اخليال العلمي يف مسرح توفيق احلكيم، ص(2)
ـ   مسرية أدب   «  جيمس جن،    (3) ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، آفاق أدب    »ج ولز إىل روبرت هينيلني      .اخليال العلمي من ه

  .50حسن حسني شكري، ص  :اخليال العلمي، تر
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على التجديد    فإذا كان كل من اخليال والعلم عاملني منفتحني        :حمدودة كفيل بتوسيع قائمة املوضوعات    
  . واالبتكار فتآزرمها بالضرورة لن يؤدي إىل اجلمود عند حدود إبداعية معينة سلفا

 التغري والتجديد ـدف     ن أدب اخليال العلمي مل يتوقف طيلة مراحل تطوره عن               وجممل القول إ  
 فبعد تعني حدوده وثباا لـسنوات معـدودة         حيه اخليال حلظات اخللق واإلبداع؛    إدراك كل ما قد يو    

احتاج إىل إضفاء بعد متخيل جديد، خصوصا بعد التقدمات العلمية السريعة اليت جعلت كـل إجنـاز          
      العلمي إىل بعث أفكـار طوباويـة   فاجته أدب اخليال. قريب وكل فكرة مت جتسيدها عمليا شيئا مبتذال      

           فانتازية يف مضامينه ودفعها إىل اكتناه آفاق جديـدة، والتـشبث بطموحـات مـستقبلية تنـأى                  و

  . عن الطموحات القدمية

روايـة  قّني لقد تداوله مجهور املـت فكما مل يثبت أدب اخليال العلمي ضمن قالب كتايب واحد،     
يف قـوائم تلقينيـة    تلف املواضيع اليت ال ميكن حصرها  ا، وتتبعوا عربها خم   وقصة قصرية وشعرا ومسرح   

     الـيت ظلـت تتطـور       خيلة القدمية باملستجدات العلمية   بسيطة، ذلك أن هذا األدب أحاط األفكار املت       

منذ انبثاق العصر احلديث، من أجل بناء عوامل مفترضة ختتلف عما هو مألوف، ودون أن تبتعد هـذه                  
ية للتأمل االجتماعي والـسياسي      متفائلة كانت أم متشائمة عن أن تكون خلفية أو أرضية متجلّ           العوامل

 العلميـة، خدمـة    ء واألدباء األكثر حيازة للثقافةالذي مينعه من الظهور بوصفه حيزا حمتكرا بيد العلما       

اعية وسياسية ال تتواجد    منهم للتقديرات االستقرائية العلمية الصارمة اليت تعزهلم عن مناقشة قضايا اجتم          
    وإمنا هذا الوجود أو الكيان الذي وفر للمجتمـع كـثريا            ب جنبا إىل جنب مع الوجود العلمي،      وحس

    من وسائل الراحة واملتع، هز هذا اتمع هزا من النواحي األخالقية والروحية، وكان سـببا مباشـرا                 

  . حاصل تأت من عدم وإمنا كانت حتصيليف بروز تلك القضايا االجتماعية والسياسية، اليت مل
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  :الفصل الثالث

  :)ثة مناذج تطبيقية روائيةثالدراسة مع (التماثل  مواقع االغتراب و      

  

ص نصا أدبيا، وما الذي      ما الذي جيعل الن    : أبرزها  مبحث مفهوم األدب إلشكاليات عدة     تعرض       
دب، والذي أحاطت    األ يم طبيعة ؟ وهو السؤال اجلوهري املتعلق بصم     ع عنه اإلشارة إليه بوصفه أدبا     يرت

 على حـساب    )أو املخطوط (لمكتوب  فقد تنوعت بني االنتصار ل     حبلّه جهود خمتلفة ومتضاربة أيضا؛    
، السياق األديب املتخيل مقابـل الـسياق الـواقعي          ظيم اجليد مقابل األقل عظمة وجودة     الشفوي، الع 

   كان املعيار األخـري هـو احلـد      و...العقالين، املثري لالنفعال مقابل التواصلي املنفعي املادي اخلالص         

تعريف سيد قطب الذي يعد مفهومه مثاالً جزئيا من األمثلـة   الذي توقف عنده مفهوم األدب ممثّال له ب       
جـاه  يفة االنفعاليـة، أي ت    حددت صفة األدب مبا حيتويه من انفعال، فدفعت به حنو الوظ          العديدة اليت   

وجهـة نظـر     ة مفهوم األدب حياصره يف هذا املقام تقييم خمتلف و         هذا املعيار الذي كان خامت    . املتلقي
مامهم جديدة ظهرت بوادرها األوىل مع الشكالنيني الروس الذين اختذوا معيار السياق املتخيل مركز اهت

اليت استدعت عندهم ضـرورة   مسوه بأدبية األدبا يف إطار ما دة، خصوصمن بني معايري وعوامل متعد    
 ما الذي جيعل    :عن السؤال السابق   واليت ال تنحرف  علم يبحث عن مالمح تلك األدبية،       بناء دراسة أو    

ليت أحاطت منذ أمد طويل مبصطلح       أا مل تتجاوز كثريا حميط اإلشكالية اجلوهرية ا        ليتضح. دب أدبا األ
  ."األدب"
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  :املبحث األول

  :األدبية  العلمية وتضاد

  

هودهم لتأسيس علم لألدب، من خالل االستفادة من النتـائج اإلجيابيـة                   سخر الشكالنيون ج  
، دون أن يكـون     )1(للسانيات الوصفية يف دراستها للغة وتسخريها ملعاجلة مسائل البنية اللفظية لألدب          

 لذاا، وإنما هو يتجلّى بوصـفه دراسـة         تقييميا للنصوص األدبية الفردية    منهجا حتليليا و  ذلك العلم   
          جاكوبـسن رومـان   متاشـيا مـع تـصريح        للمالمح واملقومات اليت جتعل الـنص أدبيـا،          واصفة

(Roman Jakobson) الذي حصر موضوع علم األدب يف نطاق ما يسمى باألدبية )Littérarité( موليا 
نّ غاية  ، وهذا ما يعين أ    )2(ما عمالً أدبيا، وليس األدب يف ذاته      عمل  االهتمام باخلصائص اليت جتعل من      

سة علمية أدبية   الشكالنيني وعلى رأسهم جاكوبسن هو استغالل إمكانيات علم اللّغة احلديثة لبناء درا           
نّ املنتهى هو إعداد نظرية أدبية      منطلقاا هي النصوص الفردية فإ    وحتى إن كانت    . ترصد أدبية األدب  
ي ما يطرح نفسه ملناقشة مسألة      ة أخرى حنو نص فرد    تقراء املوجود، تسمح بتوجيهها مر    قائمة على اس  

  .األدبية

 اللغة بوصفها عماد الواقعـة      تعد دراسة الشكالنيني رد فعل مباشر على إمهال توجيه النظر حنو                 
)3(ية أكثر من أي شيء آخر طاملا تغنت به اللسانيات التقليدية وعلوم النفس واالجتماع والفلسفة              الفن

 .

موجودة يف األدب ولكنها تترتب وفق تسلـسل هرمـي          إليها هذه العلوم    األشياء األخرى اليت تنحاز     
ته يف حضور الوظائف اخلمس األخرى اليت حددها جاكوبسن، واليت ال جتد            تشكّل الوظيفة اجلمالية قم   

يف ذلك اهلرم موضعا حمددا مضبوطا مثلما حددت تلك الوظيفة املوجهة حنو عامل الرسـالة اللفظيـة                 
ي ال ميكن أن حيصر يف الوظيفة اجلمالية، بل هو          فاألثر اإلنشائ  « :من دون إقصائها للبقية   موضعها فيه،   

» يتوفّر، إضافة إىل ذلك، على وظائف أخرى      
ة املرجعيـة املوجهـة     الوظيف، وتشمل هذه الوظائف     )4(

مية املرتبطة باملرسل   ل، والوظيفة اإلفها  التأثرية أو التعبريية املرتبطة باملرسِ    الوظيفة  لغوي،  للسياق اخلارج   
 بني املرِسل واملرسـل   التواصل واإلبالغإليه، الوظيفة االنتباهية اليت تكون مهمتها احلفاظ على استمرار     

                                                
ـ      نيوتن، نظر . م.، ضمن كتاب، ك    »راسة اللغوية للشعر  علم اللغة والد  « رومان جاكوبسن،      ينظر،   )1( : رية األدب يف القرن العشرين، ت

  .125م، ص 1996، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، مصر، 01 وب، طعاك العيسى علي
 نـصوص   -  الروس، نظرية املنـهج الـشكلي      ، ضمن كتاب، جمموعة من الكتاب      »املنهج الشكلي نظرية  «  ينظر، بوريس إخينباوم،     )2(

مؤسسة األحباث العربية، بـريوت،  /  املغرب،ملغربية للناشرين املتحدين، الرباط، الشركة ا01 إبراهيم اخلطيب، ط  : الشكالنيني الروس، تر  
  .35م، ص 1982لبنان، 

  .34 ينظر، املرجع نفسه، ص )3(
  .83، ضمن املرجع نفسه، ص  » القيمة املهيمنة«جاكوبسن، .  ر )4(
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       إليه، ووظيفة ما وراء اللغة اليت تتحدد بارتباطها باللّغة ذاا من خالل االشتغال علـى شـرح مجـل                   

تعليق عليها، وأخريا الوظيفة اجلمالية أو الشعرية كما تسمى أيضا أو تراكيب لغوية بعينها وتفسريها أو ال
            فحـديث اخلطيـب، واحملادثـة     «، دون أن تنحـصر يف ميـدان الـشعر ذاتـه             )1(يف أحيان كثرية  

   كلّ هذه األنشطة من املمكن أن تـضع         - الكتابات العلمية ومقاالت الصحف، واإلشهار، و   اليومية،  

 وأن تلعب لعبة الوظيفة اجلمالية، فتستعمل الكلمات، يف الغالب، لـذاا           ات مجالية،   يف اعتبارها حيثي  

»ويف ذاا، وليس فقط كنسق إحايل       
ي رية كامن داخل كلّ نسق كالمي متّح مما يعين أن ملمح الشع    )2(

صفها موحية  حملّها الدوال ذاا بواليت حتيل إىل مرجعيات خارجية، لتحلفيه مدلوالت الكلمات القدمية 
 خارج عنه، إىل وضع     )مدلول( على   )الدال(اصر اللغة من صفة      حيث تتحول عن   «مبدلوالت جديـدة   

ويف النصوص اليت يبحثُ فيها عن املالمـح        [ فاللغة يف النص األديب   . تحول فيه الدال نفسه إىل مدلول     ي
» مكانه  القدمي للكلمات لتحلّ هي)املدلول(ل على نفسها وتلغي      تد ]األدبية

)3(
وظيفة وهذا ما جيعل ال. 

رف مقابل للوظيفة اجلمالية أو الشعرية، إذا ما تعلّق األمـر بتـشييد علـم          اإلحالية املرجعية تقع يف ط    
  .موضوعي لألدب من منظور الشكالنيني الروس

   عرية  فإذا ما طرحت األنواع الـش      :       ومع ذلك مل تكن الوظيفتان متعارضتني حتى يف الشعر ذاته         

البة دوما بشكل تنعزل فيـه بقيـة   يف ميدان الدراسة اللغوية للشعر ال يظهر أن الوظيفة اجلمالية هي الغ    
 املركّز على الشخص الثّالث، يـستخدم       «الوظائف عن اعتالء موقع اهليمنة، حيث إنّ الشعر امللحمي          

ـ      ؛ والشعر الغنائي، امل   ة املرجعية للغة استخداما قويا    الوظيف ى حنـو   وجه حنو الشخص األول، مرتبط عل
    ]يقـصد االنتباهيـة   [مشربا بالوظيفة الندائية     ؛ ويكون شعر الشخص الثاين    محيمي بالوظيفة االنفعالية  

على كون الشخص األول خاضعا للشخص       يا، اعتمادا   وهو إما أن يكون تضرعيا، وإما أن يكون حظّّ        
»كون الثاين خاضعا لألول     الثاين أو   

)4(*
 الذي أسند اسا مبوضوع املهيمنة أو املسيطروهذا ما يتعلّق أس   . 

                                                
م، 1982هـ، 1402، دار الفكر، دمشق، سوريا،  01 ، ط امفهد عك : انية، تر ، النقد األديب والعلوم اإلنس     ينظر، جان لوي كابانس    )1(

  .96، 95ص ص 
 نـصوص الـشكالنيني      -  الروس، نظرية املنـهج الـشكلي      ، ضمن كتاب، جمموعة من الكتاب     »القيمة املهيمنة   « وبسن،  جاك.  ر   )2(

  .83إبراهيم اخلطيب، ص : الروس، تر
 مقدمـة نظريـة ودراسـة       ، قراءة نقدية لنموذج إنساين معاصر     لبنيوية إىل التشرحيية،   من ا  - امي، اخلطيئة والتكفري  حممد الغذ  عبد اهللا ) 3(

  .17م، ص 1985هـ، 1405، كتاب النادي األديب الثقايف، جدة، اململكة العربية السعودية، 01 تطبيقية، ط
عيـسى  : ة األدب يف القرن العشرين، تر   ظرينيوتن، ن . م.، ضمن كتاب، ك   »م اللغة و الدراسة اللغوية للشعر       عل«   رومان جاكوبسن،  )4(

  .128علي العاكوب، ص 
*
، فيـستخدم   الشخصياتحضور   خلف    الكاتب الثالث يتجلى حيث يتوارى   ، الشخص   )أنا( أو املتكلم     هو الكاتب ذاته   الشخص األول  

من حيث كونـه سـاردا   " (...) ولسرد الشخص األ"إن املنظرين مييزون    «  يدعم ذلك قول جونثان كولر       .)أنا( بدال من    )هو(الضمري  
، أي إن السارد    )أنا(من حيث إنه ال يوجد من يقول        " (...) سرد الشخص الثالث  "، مما يطلق عليه، بطريقة حمرية نوعا ما،         )I) (أنا(يقول

ريق االسـم  ال يكون متحققا بوصفه شخصية ما يف القصة، كما أن مجيع الشخصيات يتم اإلشارة إليهم من خالل الشخص الثالث عن ط            
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)1(ن سبب تغير مواقع الوظائف وخصائص األعمال والفنون األدبية من عصر آلخــر            وبسإليه جاك 
 .

لفة اختالفـا  مثل هذه الفكرة واألفكار اليت سبقتها أنّ الشكالنيني قد ابتدعوا أفكارا جديدة وخمت           وتبني  
األفكار القدمية السائدة يف معاجلة األدب، مما يفصح عن أنّ الشكالنية، بفـضل كـشوفات               يا عن   جل

بـة  أي املخالفة املغر(ة املتميزة وياللّسانيات احلديثة، قد فتحت اال لعهد جديد تتربع قمته الواقعة اللغ         
  .)اللغة العادية كما سيتضح الحق

 التيار البنيوي الفرنسي الذي انزاح هو اآلخر لفكرة تأسيس علم           تأثري الشكالنية الروسية احتواه          
على كيفية قراءة النصوص باعتبارها بداية جديـدة   «لألدب من منطلقات لغوية بنيوية حمضة، بالتركيز   

» للمرموز الذي صاغ ذلك األثر    
ويربز . اعيةية اإلبدلمى الشكل جمددا بوصفه ركيزة الع    ، حيث يتجلّ  )2(

  اللغة األدبية وفقه من جهة أنها صـحيحة  حدد تتكثر وضوحا عند روالن بارت الذي ال    ذلك بشكل أ  

             منظومـة   من مثّ صـاحلة مـن حيـث تأليفهـا         كوا صاحلة أو غري صاحلة، وتكون       أو خاطئة بل ب   

طيات من اإلشارات اليت ال ختضع سوى لنسقها الداخلي اخلاص دون النظر إىل ما يقع خارجها من املع                
   الواقعية الصحيحة أو اخلاطئة، فيتابع عندئذ علم األدب دوره يف استنباط اخلصائص النوعيـة اـردة                

)3(اليت حتقّق فرادة الفعل األديب، ومن مثّ تربز أدبيته        
    واألدبية عنـد روالن بـارت حتمـل عباراتـه          . 

النص متييزا له عن العمل األديب الذي كان  لغة جتاوز ترتبط مبفهوم  حسبه؛ حيث إنّ اللغة األدبية      خلاصةا
مة اللغوية للتركيـب    العاطفة أو كلّ ما يقع خارج احلز       أو ةيستعمل ألمد طويل اللغة للتعبري عن الفكر      

اللغوي ليغدو النص وفق املفهوم اجلديد بنية للغة مكثّفة ال تشري وال تتواصل بقدر ما تـوحي وتلمـح     
 معرضا  املتلقيه سيخبو تدرجييا، ويظل      اليت توهم بالتواصل، مع أن     *عىنوتبثّ الغموض وتطرح خيبة امل    
 أن يكون القارئ    ومن مثّ ال غرو   .  األدبية املكثّفة  غةاجلزئي املعقود بالل  خليبات أمل متكررة جتاه تواصله      
    فحيث وجهت اللغة بنسقها ومنظومتها اللغويـة اخلاصـة النظـر           :هو حمور انعقاد األدبية عند بارت     

 تكمن اد املعىن احلقيقي والوحيد، مثة   لذاا، ومل تترك للمتلقي فرصة االنفالت من تشكيلها من أجل إجي          
  .أدبية األدب

    بـدال  )La poéticité(ولكن النقد األديب البنيوي كان منشغال غالبا باستخدام مصطلح الشعرية        

   فاملصطلح يـستخدم للداللـة      عر وحسب؛  لغة الش  من مصطلح األدبية، ليس بتخصيصه ضمن دراسة      

                                                                                                                                          

أما الشخص  . 121،  120مصطفى بيومي عبد السالم، ص ص       : جونثان كولر، مدخل إىل النظرية األدبية، تر      . »أو الضمري هو أو هي      
  . الثاين فيتواجد يف اخلطابات اليت تشترط باثا و متلقيا يتبادالن األدوار باستمرار

)1(
 ص  ،وبعـاك  ال عيسى علي : ترنيوتن، نظرية األدب يف القرن العشرين،       . م.، ضمن كتاب، ك    »املسيطر«  ينظر، رومان جاكوبسن،   
  .26، 24ص 

  .59، ص )ت.د(، منشورات جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر، )ط.د( رابح بوحوش، األسلوبيات وحتليل اخلطاب، )2(
  .105، 104ام، ص ص فهد عك:  والعلوم اإلنسانية، تر، النقد األديب ينظر، جان لوي كابانس)3(
*
 .36، 35 ص  ينظر، املبحث األول من الفصل األول ، ص،لالستزادة يف هذه الفكرة 
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)1( يدرس مجيع النصوص األدبية على اختالف أنواعهـا        على علم عام  
        ومل مينـع اجلمـع الـوظيفي       . 

ا أوسع من األدبية، حيث تكـون       ية على أ  بني املصطلحني من بروز حماوالت تفريقية تنظر إىل الشعر        
ه الظاهرة العليا أو املعيار األعلى      بذاته، أو تنظر إىل الشعر بعد     األدبية موضوعا لألوىل وليس علما قائما       

  ولكن هذه االعتبـارات    . ة العادية اليت ال تشكّل انزياحا     الذي تستقى منه مالمح األدبية، يف مقابل اللغ       

مل تؤثر يف صميم دراسة الباحثني، ومل ترتع بعلم األدب حنو الشعر لوحده، ألنه ال يتعدى أن يكـون                   
 حتتوي املظاهر الفنية اجلمالية املرتبطة باللّغة بصفة مباشرة، ومن بني           أنزءا ضئيال من اآلثار اليت ميكن       ج

  :مواقف التفريق بني الشعرية واألدبية

 حتـل الـشعرية      حيث ال تعد األدبية سوى اجلانب النظري الذي        : الشعرية تتمثل خصائص األدبية    -
)2(من حتقيق اإلجراءات النظرية   مبقتضاه الوسيلة التقنية اليت تض    

 :ح األدبية السؤال اجلوهري   فحني تطر . 

تحققة امل و اللغوية الصادرة أ   وقائعال؟ تترتل الشعرية فعليا إىل       اللغة عامة أدبيتها   أوما الذي يعطي األدب     
ينهما دلول ب ه بغض النظر يف شأن املصطلحني، يبقى امل       نإلكن ميكن القول    . لتبحث عن املالمح األدبية   

إىل املواقع احلقيقية    زلـنالتسوى    يقصد من ورائه شيئا آخر     "األدبية"وهل مستخدم مصطلح     .واحدا
ـ                 :لـللنصوص األدبية، وخصوصا حتت هدف إنشاء علم لألدب، مع ما حتمله لفظة العلم من عوام

 .!؟تد طرح الفرضيا انطالقا من التطبيق أكثر من جمر والتنظري،التحقّق، واالستشهاد

د الغذامي مصطلح الشعرية أوسع وأمشل من مصطلح األدبية، حيث رأى أنّ ربط              جعل عبد اللّه حمم    -
 يتجاوزمها وهو مـصطلح     ما ويوحدمها مث   يضمه «دا  ـة خيرج مصطلحا واح   ـة مع األدبي  ـاألسلوبي

)poetics( «
خمطّطا أوسـع  واقترح سعيد يقطني . ذامي بالشاعرية على امتداد كتابه، الذي ترمجه الغ  )3(

بـوأ قمـة وجـود املـصطلحني                  الـذي يت   "البويطيقـا "صطلحني، مضيفا مصطلحا ثالثا هـو       للم
   العلم الكلي، موضوعه األدبية الذي يتفرع إىل حيـزين          أو؛ فالبويطيقا متثل االختصاص العام      السابقني

: علـى الترتيـب    موضوعهما علمني خاصنيشكالن يف حد ذاماالشعريات اللتان ت   مها السرديات و  

)4(ايل ذلك وفق املخطط الت يتجلىالسردية والشعرية، و
:  

  

  

  

                                                
  .137عيسى على العاكوب، ص : ظرية األدب يف القرن العشرين، ترنيوتن، ن. م.ينظر، ك) 1(
  .271م، ص 2002، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، )ط.د(مد جاد، نظرية املصطلح النقدي،  ينظر، عزت حم)2(
)3(

 مقدمـة نظريـة ودراسـة    ، قراءة نقدية لنموذج إنساين معاصر  من البنيوية إىل التشرحيية،    - ريعبد اهللا حممد الغذامي، اخلطيئة و التكف       
  .18، ص تطبيقية

ـ / ء، املغربريب، الدار البيضاـ، املركز الثقايف الع01  مقدمة للسرد العريب، ط - اخلرب ينظر، سعيد يقطني، الكالم و    ) 4( ان، ـبريوت، لبن
  .23م، ص 1997
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  االختصاص العام  البويطيقا                                                 

  

  موضوعه                       )األدبية(                             

  

                  االختصاص اخلاص   الشعريات          رديات         الس  

                        

   موضوعه             )الشعرية(         )السردية(                   

    

األدبية تنشد البحث عن خصائص األدب، ولكن األدب شعر ونثر، لذلك يتـشعب موضـوع      
حث     حث عن مكامن سردية النصوص النثرية، والشعرية اليت تب  السرديات اليت تب   :مسه علمان األدبية ويتقا 

 ما الذي مينع العلمني من الرجوع إىل اخللف، جتاه مصطلح           :لكن. عن مكامن شعرية اخلطاب الشعري    
 خصوصا أنّ مالمح سردية النثر      األدبية العام، ليمداه باخلصائص العامة اردة اليت جتعل األدب أدبا، و          

  . األدب وليس الشعر والنثر على حدةتقاطع يف نقاط عديدة ختدم أدبية الشعر تشعرية  و

يتخذ  (Jean Cohen) ولعلّ هذا التداخل بني سردية النثر وشعرية الشعر هو ما جعل جون كوين
        ؛ رغم دى األدب أيضا جممعا للمالمح األدبية يف الشعر والنثر، وما يتع)La poéticité(مصطلح الشعرية 

األوىل من احنياز جلانب الشعر، وخـصوصا   به املصطلح يف صفحات كتاب كوين    ما قد يكون قد ملح    
 الناقـد زمـن     ولكن هذا األمر مل يتعد حـسب      . أنّ الشعرية علم موضوعه الشعر    إىل  ية  أنه أشار بدا  

ل األبيـات   مبصطلح القصيدة وشك  مطلقا   الشعر واضحا بين املالمح التصاله       الكالسيكية عندما كان  
 القـصيدة، واتجـه      يف ربقة  ص الواقع اندفع مفهوم الشعر خارج نطاق الن     املرتبة، ومبجيء الرومانسية    

 فقد أصبح، منذ وقفة الرومانسيني، كل منظر طبيعي أو مقطع           ؛صوب االنفعال الشعري بدال من النص     
     )Poétique(ريا  ، أو شـاع   )1( شـعريا  :ويري أو موقف مؤثر أو شخص متميز      أو مشهد تص   موسيقي

           إىل إقامة علم يدرس الطابع اـرد  سعيهابني الشعرية بعدها علما جياري األدبية يف       من يفرق  من جهة 

 باعية جمـردة، تستـشرف  خاصة إبداعية مردودة إىل الشاعر، وقيمة انط    «لألدب، والشاعرية بوصفها    

» أنها حتتمل الصدق كما حتتمل الكذب        االنفعال اجلمايل والوجداين بدرجة مطلقة، غري     
)2(

الشاعرية . 
ي يولّي اهتمامه بالوظيفة االنفعالية، فـال تـربز         ومانسي الذ مرتبطة باملبدأ الر  إذن، وفق هذا املوقف،     

    ومبا أنّ الـشاعرية ال تترفـع       . ال بالشيء الذي حيمل قيما مجالية     الوظيفة اجلمالية إالّ من ناحية االنفع     

                                                
، دار غريب للطباعـة    )ط.د(أمحد درويش،   : ، ترمجة وتقدمي وتعليق   ) اللغة العليا  - بناء لغة الشعر  (ينظر، جون كوين، النظرية الشعرية      ) 1(

  .29م، ص 2000والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
  .482د جاد، نظرية املصطلح النقدي، ص  عزت حمم)2(
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    ت أو الصدق والكذب، فمعىن ذلك أنها انفلتت من الطابع الرومانسي املثـايل اخلـالص و             عن معيار   

  .وس سببا لرفع حتدي الشكالنيني الرباط بهواقع اخلارجي الذي كانت شدة الرإىل مرابط ال

ـ         )Poéticité( واملتأمل يف واقع ترمجة مصطلح              ضاربة  يلحظ أنه قد عرف ألوانا من الترمجات املت

      الفكرة األساسية اليت تقتضي عـدم املعانـاة         غم أنها ال تنفك عن التمسك بطرف      يف أحيان كثرية، ر   

ة اليت يولد وفق شروطها وواقعها      تتطلّب فقط معرفة القوانني العام    بحث عن املعىن وتسميته، وإمنا      يف ال 
)1(ل األديب ـاخلاص العم 

ـ   و.         بيـة جـزًءا أو موضـوعا للعلـم    اذ األدمن بني مظاهر االختالف اخت

  أو استخدام الشاعرية بدال من الشعرية للداللة على ذلـك العلـم            .  الشعرية، كما سبق الذكر    :لكليا

   يتوجه حبركة زئبقيـة نـافرة       «كما حصل عند الغذامي الذي رفض مصطلح الشعرية ألن استخدامه           

ـ  وال نستطيع كبح مجاح هذه احلركـة  )الشعر(حنو   » صعوبة مطاردـا يف مـسارب الـذّهن   ل
)2(

 .       

 جه هو اآلخر حبركة زئبقية نافرة      من التو  "الشاعرية"ما الذي مينع استخدام مصطلح       :ووفق هذا املنظور  

          مي حـسب حـسن نـاظم       ا الغـذ  فتسويغ؟   إىل املصطلح يف تركيبه الصويت     حنو الشعر، إذا ما نظرنا    

 -  مبا هي لفظـة فحـسب      -  ليس هلا املؤهالت الكافية    )الشاعرية( لفظةفته إطالقا،   ال يؤدي مهم   «

 )شاعر(ن   مشتقة ع  - يف األخري  -هي  ) الشاعرية(يف الشعر والنثر، فـ      لتصف أو تشري إىل اللغة األدبية     

»ايل فهي ألصق بالشعر     وبالت
)3(

 شاكل التي خلقها اشتقاق الشعرية من الشعر، واليت ال تستثىن         هذه امل . 

        تـثن كـوين مـن الثبـات         مل   )Poésie( مشتقة من    )Poéticité(أن   ا النظرية الغربية أيضا حبكم    منه

 للداللة على العلم الذي يدرس القالب الشعري، وللداللة على االنفعال الشعري            "الشعرية"يف استخدام   
األديب لثا على احملـيط اللغـوي   مثّ للداللة ثاالذي يولّده التفاعل مع الشيء املتلقّى مهما كانت طبيعته،  

  عري، ليس من ناحية االنفعال       ستقى منه امللمح  العام الذي يمـا   الشمـن ناحيـة احتـواء األدب     وإن
        عـن بقيـة اللّغـات املـستعملة، ويف مقولـة           الشعر اختالفه ومتيزه    للخصائص اللغوية اليت منحت     

   :كوين، يتجلّى تعليله اآليت

  

    حبتة، من األفضل أن حندد يف البدء حقل البحـث وأن ال نعـاجل               منهجية وألسباب   «

: ة الشعرية، وهذا يعـين     من الظاهر  -  باملعىن احلقيقي للمصطلح   -إال اجلوانب األدبية    

حتليل األشكال الشعرية يف اللغة وحدها فقط، وإذا ما استطعنا احلصول علـى نتـائج               
ا فيما وراء اال األديب، ألنه مـن الناحيـة          االمتداد  إجيابية من التحليل جيوز حينئذ      

                                                
الـدار  /ز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، املرك01  دارسة مقارنة يف األصول واملنهج واملفاهيم، ط-  ينظر، حسن ناظم، مفاهيم الشعرية   )1(

  .17، ص م1994البيضاء، املغرب، 
 مقدمـة نظريـة ودراسـة       ،اين معاصر  قراءة نقدية لنموذج إنس     من البنيوية إىل التشرحيية،    - ريامي، اخلطيئة والتكف  د الغذ  عبد اهللا حمم   )2(

  .19، ص تطبيقية
  .15 دراسة مقارنة يف األصول واملنهج واملفاهيم، ص -  حسن ناظم، مفاهيم الشعرية)3(
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يف املكـان  (املنهجية من املعقول البدء باخلاص قبل معاجلة العام، وأن نبحث عن الشعر           
ن الذي ولد فيه والذي     يف الف )  إن مل يكن مكانه الوحيد      أفضل أماكنه  -الذي يبدو أنه    

»أعطاه امسه، يف ذلك النوع من األدب املسمى بالقصيدة 
)1(

.  

  

   يف إطار القـصيدة، لتمتـد       دأ من اخلاص وهو الشعر الذي يصب      فالشعرية عند جون كوين تب    

األشكال اليت ال ترتبط باألدب عمومـا       أن تدرك    إىل   النثرية والشعرية، إىل اللغة األدبية بشىت أصنافها      
 ل الوظيفة الشعرية مسيطرةليت جتعة اريتها أي اخلصائص اجلمالية العاموالشعر خصوصا إالّ من ناحية شع

  .ا مرتبةوقع جبوارها، لكن دلبة على العناصر األخرى اليت توغا

 احتواءه للمالمـح          النثر األديب بال شك أدىن مرتبة من الشعر حسب كوين، ولكنه مل يستثن منه             
تخدم استخداما واسعا ه يس نفإ الشعرية، ألنّ النثر األديب مهما حافظ على حدوده بتقنني وسائله اخلاصة          

قد ال حتتسب    نعر الرومانسيي حىت إنه بني النثر والش    الوسائل ذاا اليت حتدد القصيدة مبحيطها اخلاص،        
        بني قطعـة نثـر أديب وقـصيدة نثـر          إال من الناحية الكمية، بل قد تقلّ الفروق بدرجة أكرب          الفروق

بينها وبـني النثـر      انب املعنوي ليه القصيدة، فيصبح اجل   اليت يغيب فيها اجلانب الصويت الذي ترتكز ع       (
قليدي اخلاضع للمقاييس   ، ومن مثّ فإن الشعر الت     )األديب شبه موحد دون فرق واضح مييز حدود النوعني        

ه  من خالهلا كوين الشعر التام مما يقل عنه درجة، مع أن           اإلبداعية الكالسيكية هو النقطة العليا اليت حيدد      
وهنا القصيدة التعليمية قد تقـع يف الطـرف   (القصيدة يستحيل أن تكون شعرية بصفة تامة       يضيف أنّ   

 ولذلك فإنّ هذا الناقد     ،) ألا تحافظ على الشكل وال حتمل أي معىن شعري         :املقابل ملا حدده كوهني   
 درجة :غويأو االنزياح الل ل ما يقرره ويفرضه مبدأ التجاوزقد حدد درجة الصفر يف األسلوب من خال

 غري موجودة تطبيقيا، ألنه حىتالصفر هي الدرجة اليت يغيب فيها أي مظهر من مظاهر االنزياح ولكنها         

ولكنـها  لغة العلماء اليت اختارها كوين لتمثّل هذه الدرجة ال ختفى فيها بصفة مطلقة مظاهر االنزياح،       
)2(ق احلد األدىن منهاحتق

 .  

يف شكل خطّ مستقيم، ميثّل أقصى       « تصوير ظاهرة األسلوب     ووفق هذا املنظور ميكن املضي يف     
       وقطبا شعريا يتحقّـق فيـه احلـد األقـصى           "ااوزة"طبا نثريا تنعدم فيه كلّ مظاهر        قطبني، ق  هطرفي

يف اللغة الشعورية، بالقرب من القطب الـشعري     وزيع األمناط املختلفة املستخدمة     منها، وبني القطبني ت   
    ة وبالقرب من القطب اآلخر توجد اللّغة العلمية، واـاوزة يف هـذه اللّغـة ليـست                 توجد القصيد 

»منعدمة، ولكنها تتجه حنو الصفر 
)3(

الشعرية التي جتمع الصوت فأقصى درجات ااوزة هي القصيدة . 

                                                
  .30أمحد درويش، ص : ، ترمجة وتقدمي وتعليق)غة العليا الل- بناء لغة الشعر(جون كوين، النظرية الشعرية ) 1(
  .44، ص املرجع نفسه ينظر، )2(
  .45املرجع نفسه، ص ) 3(
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بريا من املعىن   ات عدة قدرا ك   مرار النثر األديب الذي حيقّق مر     مع املعىن الشعري، ولكن يقترب منها باست      
يف النثر األديب يف طابع القصيدة أو اإليقـاع         إن مل يظهر الصوت       و .وكذلك الصوت الشعري أيضا،   

يربزه التكرار وكيفية ترتيب الكلمات مثال قد حيقّق قدرا         الذي  اخلارجي عموما، فإنّ اإليقاع الداخلي      
  . النثرية عينهاكافيا من املوسيقى الصوتية اليت توجه االنتباه حنو اللغة

      الشعريةمواطن تواجدعن   حماوالت البحثحددادة لتعيني درجة الصفر     طرق متعد لقد انبثقت          

غة اليومية منطلقا لتمييز اللغـة      لبني لغة الشعر وال   ل  النيون الروس مثال اختاروا التقاب    من عدمها، فالشك  
 مدةاملعتفر، ومن بني املقاييس     ن خفضها إىل درجة الص    ، واليت ميك  من اللغة األدىن شعرية   الشعرية العليا   

ت املميز الوحيد لتلك الصورة الشعرية ليس  اإلحساس بالشكل ال الداللة، :يف رسم مالمح اللغة الشعرية    
دة منها اإليقاع، األصوات، عناصر الصرف، القافيـة، الـنظم          اللغة؛ فهي وسيلة من بني وسائل متعد      

جانب املهيمنة  الوظيفة اجلمالية هي الوظيفة املهيمنة على األثر اإلنشائي، وإىل           ... )اخلطاطة العروضية (
التحكم ببناء اللغة اإلنشائية    يتحدد مقياس آخر وهو التغريب الذي يرتبط بطريقة بناء الكلمات وكيفية            

حني توضع   «  الكلمة إذ إن فها برتع ألفتها عما اعتاد الناس استعماله منها،          على متيزها واختال   واحلفاظ
        داليل  جت مـن اخلطـاب العـادي، وأحيطـت جبـو          داخل البيت الشعري، تكون كما لو استخر      

»جديد، فتدرك، بالضبط، يف إطار عالقتها باللغة الشعرية، ولـيس يف عالقتـها باللغـة عامـة                  
)1(

 .      

      طها مـن األدب  ألدب اسـتنبا ة اليت حياول علـم ا ولعلّ مقياس التغريب يؤكد أنّ املالمح اردة العام       

   ا مبنية منذ البداية على نصوص فردية، وإذا ما مجع علم األدب تلك املالمح املتحققة               لن تبقى ثابتة، أل
 والعودة إىل النصوص الفردية من جديد ما دامـت لغـة   . قابلة للتجديد وإعادة النظر   فهي تظل  بالفعل
ة فتمسي حمتاجة حملاوالت جتريبية جديدة توسـع ميـدان          عامبعد فترة مألوفة لل   قد تصبح   اليوم  األدب  

  .الشعرية، وتغير مواقع هيمنة اخلصائص الواقعة ضمنها

 حلّ مشكلة  أن)René Wellek & Austin Warren(أوسنت وارين   من رينيه ويليك ورأى كل       
انطالقـا   و .خلاص للغة األدبيةة يكمن يف متييز االستعمال ا     مفهوم األدب الذي تفرع يف اجتاهات خمتلف      

غة العلمية، ولغـة احليـاة      اللغة األدبية، الل   :من حلّهما املفترض ميزا بني ثالث استعماالت متباينة للغة        
 األدب ذاته ألناليومية،  ق بني اللغة األدبية ولغة احلياة وكانت الصعوبة حسبهما كامنة يف التفري.اليومية

 اليومية تضم بـدورها أنواعـا        لغة احلياة  ه حتوالت خفية، إضافة إىل أن      في يضم أشكاال خمتلفة وحتدث   
      لـذلك فقـد قـررا    ... كاللغة العامية واللغة التجارية واللغة الرمسية ولغة الدين وعامية الطلبة     :متباينة

ية، وأبرزهـا   العلمأن بعضا من مميزات اللغة األدبية تنطبق على خمتلف االستعماالت اللغوية عدا اللغة              ب
غة اليومية ذات طبيعة تعبريية أيضا ومثرية لالنفعال، وقد جتذب يف أحيان قليلة             إثارة االنفعال؛ إذ إن الل    

                                                
 نصوص الـشكالنيني  -  الروس، نظرية املنهج الشكلي، ضمن كتاب، جمموعة من الكتاب»حنو علم للفن الشعري « ن، سبجا كو.  ر )1(

  .58، 57إبراهيم اخلطيب، ص ص : الروس، تر
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الل، حسب الكاتبني، أن تقتصر اللغة اليومية بأنواعها الوعي واالنتباه إىل ذاا، لذلك قد يكون من الض       
)1( العامل اخلارجي  املتعددة على وظيفة واحدة هي االتصال وكشف مكونات       

     ومع ذلك فـإنّ أكثـر       .

فكلّ ما يقنعنا بعمل  « املنفعي ما يربز ويهيمن عند التفريق بني اللغة األدبية واليومية هو العنصر الذّرائعي
فعل فعله فينا بـشكل     فالشعر الصادق ي  . بأنه جمرد خطابة  خارجي حمدد نرفض أن نعتربه شعرا ونصمه        

» عن عامل الواقع     العمل الفين  نوعا من اإلطار أو اهليكل وخيرج        لفنويفرض ا . أكثر حذقًا 
فاللّغـة  ؛  )2(

وال تتخذها يف معظم    حقيقية،   مال اللغة وسيلة لنقل صور واقعية     ى منفعتها من خالل استع    اليومية تتجل 
 ز حينئذ املضمون وخيفت بـروز الـشكل      األحوال شكال يعكس أو يعرض بنيته ومجاليته اخلاصة، فيرب        

  .غوي اخلاص املطلوب يف الفنالل

    ؛ فـرغم أنّ األدب   مية فهو أكثر سهولة حسب الكـاتبني             أما التمييز بني اللّغة األدبية واللغة العل      

ال ميكن   توي فعليا أفكارا علمية، فإنّ اللغة العلمية      ال حيتوي فقط على عناصر االنفعال والشعور، بل حي        
فيها األدبية   عف جتلّياا ويف أدىن الدرجات اليت تض      أصفىنّ لغة العلم يف     أن تستوي مع لغة األدب، أل     

أو تغيب متاما تتحدد بوصفها لغة داللية حمضة غايتها التطابق بني اإلشارة ومدلوهلا املـصطلح عليـه                 
شارات أخرى تؤدي نفـس     العلمي بإ لتمثيلها، مع بروز إمكانية تغيري اإلشارات املستخدمة يف الكالم          

من أجل تأدية معىن حمدد ال يتغري، وإن تغير شكل       منتهى الدال يف اللغة العلمية هو استخدامه         ملعىن ألن ا
 فهـي  ؛ بااللتباسات والغموضا تكتظميزات أساسية أبرزها أيف مقابل اللغة األدبية اليت تتميز مب   . أدائه
ـ  . ن تراكيبه  الذي اختاره األديب ضم    أمام اللفظ املعىن    صرحية وال تضع   غري ـز بعيـد    كما أا      ا تتمي 

.  النفعال وكشف هلجة األديب وموقفـه     عن إقصاء الشكالنيني بأنها تعبريية تتجلّى نفعيتها عرب إثارة ا         

عناية القراء جتاه كيفية نسج مفرداا وتراكيبـها وإخراجهـا يف قالبـها             ها باستقطاب   متيز إىل جانب 
)3(القائم

تسمح بتغيريها من أجل نقـل      شكل األديب ال يقام بأي املفردات لدرجة        وهذا ما يعين أنّ ال    . 
ية، ذلك أنّ لغـة األدب مهمـا اعـتين فيهـا بـاملعىن                      بدقة كما هو الشأن يف اللغة العلم      معىن حمدد   

 مميزة للكاتب نفسه إىل حد ال يسمح بتغيري طرائق نظمه أو ترتيبه وتوظيفـه              يبقى خاصية    إنّ الشكل ف

  .لأللفاظ واملفردات، وإالّ انتفت عن متييزها ذلك الكاتب

يتضح من التقسيم الثالثي لالستعمال اللغوي أنه رغم تداخل كلّ طرف مع اآلخر يف خصائصه                      
    إنّ ذلك ال يتم إالّ يف حدود دنيا ومع هيمنة اخلاصية املميزة لكلّ طـرف علـى حـساب عناصـر                  ف

فاملسيطر على اللغة األدبيـة هـو طابعهـا         : هذا املقام مقياس املسيطر أو املهيمنة      إذا اقْتِبس يف  اآلخر،  
         واإلشـارة اإليـصال التخييلي وبروزها الصويت، أما املسيطر يف اللغتني اليومية والعلميـة فيتمثّـل يف     

                                                
  .23، 21حسام اخلطيب، ص ص : ةحمي الدين صبحي، مراجع:  أوسنت وارين، نظرية األدب، تر ينظر، رينيه ويليك و)1(
)2(

  .24املرجع نفسه، ص  
  .22، 21 ينظر، املرجع نفسه، ص ص )3(
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ومية من حيث إنها    أنّ لغة العلم ختتلف عن اللغة الي       لوضوح، غري إىل عنصر يقع خارج اللغة إضافة إىل ا       
مصطلحات تواضع عليها العلماء، بل إنها تسعى إلنشاء ال تستخدم مفرداا العادية، فكثري من مفرداا  

   لغة عاملية جمردة تقتفي لغة الرياضيات، مما يعين أنّ اللغة العلمية لغة خصوصية مقارنة باللّغـة اليوميـة                  

ـ    ؛اللغتني العلمية واألدبية ذاما   عدة تتداخل مع    اليت تتشبع باستعماالت     رة مـسألة    وتطرح هذه الفك
             إنّ اشـتراك اللغـة العلميـة مـع اللغـة اليوميـة مـن ناحيـة اإليـصال          درجة الصفر جمددا، إذ  

والوضوح، مثّ انسالخها عنها خبصوصية مفرداا قد جيعل اللغة اليومية أقرب إىل درجة الصفر، تليهـا                
، ويف درجة أعلى تقع اللغة األدبية بانسالخها عن أكثر ما مييز اللّغتني السابقتني إالّ ما وقع                 اللّغة العلمية 

ولكن عالمتني لغويتني ذكرمها صاحبا     . األدبية املهيمنة منهما يف األدب بدرجات أقلّ مساسا خبصائصه        
األدبية اللغة   اللغة اليومية و   فتصرحيهما بصعوبة التمييز بني   ؛  ق توحيان بغري التحديد الساب    "نظرية األدب "

هما والتحوالت اليت قد تطرأ من حني آلخر يف بنيتهما، وباملقابـل  بسبب تعدد أشكاهلما وشدة اختالط 
تصرحيهما بسهولة متييز اللغة العلمية عن األدبية يلقي بافتراض مفاده أنّ لغة العلم أبعـد مـن األدب                  

من العلم تقع لغة    ، ويف موقع يقترب من األدب أكثر        و األدب  العلملغة  الصفر، وبني    درجةإىل  وأقرب  
 وهذا ما يعطي االنطباع بأنّ وضع كلّ من اللغة اليومية واللغة العلمية يف طرف مقابـل                . احلياة اليومية 

 ال ميكّن من حتديد     من اللغة األدبية اليت تقترب ومتس يف أقصى حاالا املثالية درجة الشعرية أو األدبية،             
ا ع )اليومية والعلمية( اللغتني  أيا يأكثر قربا من درجة الصفر وبعدقي كال الطرفني بن درجة الشعرية، مم

ـ  التناوب املستمر حسب ما يقرره واقع استخدامه    يف حالة من     زات ما الفعلي ودرجة احتوائهمـا املمي
    واخلطـأ   حةز مقياس الـص   ن اإلشارية وجتاو  مها أساسا البعد ع    واليت يتقد  :األدبية وشدة خفضهما هلا   

فتيش عن مظاهر احلياة الواقعية اليت تنعكس عليها لغة         األدب بدرجة أوىل ختييلي وال يهم املتلقي الت        ألن
*األدب

.  

    فر  تتدرج يف االنطالق من درجـة الـص        االنزياح أهم ما يعطي األدب شعريته، وهذه الشعرية              

لكن احلرص على مراعاة مقولة لكلّ مقام مقال، وتزويد القسم . العلميةمية أو من اللغة إما من اللغة اليو
                                                

*
فر، لكن من منظور خمتلف متاما عن مراد البحث الذي اجته حنو    ، ملسألة درجة الص   "لصفر للكتابة الدرجة ا : "تطرق روالن بارت يف كتابه     

مصطلح الصفر عند بارت هي الدرجة اليت يقع فيها األدب مبفهومه اجلديد الذي يتقمصه     األخذ بوجهة نظر جون كوين يف املسألة؛ درجة         
  :، ومن مميزاا"الكتابة"

  . ممكنافية ويطبعها الوضوح إىل أقصى حدزها الشف مع الكتابة الكالسيكية اليت متي إحداث القطيعة-      

كونها لغة طقوسية   ف عن أداء أي شيء سوى لفت النظر إىل نفسها من حيث             كوالية،  لكتابة األدبية عن وظيفتها األدات     انفصال ا  -      
  .مينعها من اإلشارة إىل أي مرجع يقع خارج ذلك اال اللغوي احملايثالذي اص هلا حرمها اخل

غري شـفافة، لـذلك   موضوع لغياب الداللة، حمايدة عن أداء معىن واضح،     : ي حسب بارت  ه" درجة الصفر "الكتابة اليت تقع يف      -      
، منكفئـة،    رمزية «:و كينو، حيث تبدو الكتابة عندهم       كايرول   و، و ة كل من ألبري كامو، وموريس بالنش      جعل هلا بارت شواهد بكتاب    

، الـشركة   03حممد برادة، ط    : ت، الدرجة الصفر للكتابة، تر    ينظر يف املوضوع، روالن بار    . »هة جهارا صوب منحدر سري للغة       متج
 . 41، 31، 30، 28 ص م، ص1985ية للناشرين املتحدين، الرباط، املغرب، املغرب
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 وين الذي يعين مسار الظاهرة خبطالنظري من البحث جبانب تطبيقي مالئم، يلزم األخذ بتصور جون ك   

اليل نعتاق الد  وتقع يف أقصى درجات اال     هي درجة الصفر، اللّغة العلمية،    مستقيم تقع يف نقطة بدايته، و     
ألن البحث بصدد موضوع يتناول أدب اخليال العلمـي         الدال ومدلوله االصطالحي اللغة األدبية،      بني  

وع األديب الوحيـد  خر ال يربز فيه العلم بصفة رمسية؛ فأدب اخليال العلمي هو الن           وليس أي نوع أديب آ    
قام مقال يـضطلع     م مبراعاة مقولة لكلّ   و. هالذي يربز فيه العلم بتلك الصفة كونه حمددا رئيسيا لقيام         

وائي من أدب اخليال     األدبية والعلمية ضمن املنت الر     تضييق جماله، كشفا عن مكامن    البحث مرة أخرى ب   
 املنت تستدعي ههنا املصطلح اخلاصلذلك فأدبية هذا . القصة القصرية واملسرحية والشعر العلمي مستثنيا   

 :من قبيـل   ي تنعقد من خالله أسئلة متعددة     ، الذ "السردية"خطاطته وهو   الذي ذكره سعيد يقطني يف      

 علمي جيمع بـني طـرفني        خيايل ئي، وخصوصا فيما يتعلق بنص جترييب      سردية نص روا   كيف تتحدد 
 إىل أي مدى ختتلف رواية خيالية علمية من حيث بناؤها عن أية ،؟ مها العلم واألدب  )ظاهريا(متناقضني  

    ؟ أو ما درجة اغتراب رواية اخليـال العلمـي          ائي التقليدية وتقنيات الفن الرو  رواية أدبية حتقق شروط     

وهل تقبع رواية اخليال العلمي ثابتـة يف عـامل          ؟  ية يف مضموا ويف أساليب بنائها     عن رواية أدبية عاد   
الصفر ضمن حميط يطغى فيه جفاف اللّفظ واحنساره الداليل، أم حتقّق قدرا من التجاوز الذي يـسمها                 

       ... ؟نا شكال ومضموبالطابع األديب
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  :املبحث الثاين

  :اخللفية العلمية ألدب اخليال العلمي

   

 حبقـل   د أفكار خاصة   نشأا مل تثبت بني حدو     ؛ إذ منذ  شهدت الرواية تنوعا كبريا يف مضموا            
 .ب  حصرها روجـر   حسب املضمون ميكن للمرء احلصول على أنواع عدة       معني، فعند تقسيم الرواية     

 الرواية االجتماعية، الرواية النفسية، الرواية : ضمن أربعة أنواع رئيسية هيRoger B. Henkle)( هينكل
         ، وهي األنواع اليت ميكـن إضـافة روايـة اخليـال العلمـي              )1(الرمزية، والرواية الرومانسية اجلديدة   

آلخر الواقع الذي دفع كتابا عديدين إىل كتابة        إليها بوصفها حاملة ملضمون جديد خمتلف، فرضه هو ا        
ق يف الفصل الثاين من البحث التوصل إىل فكرة  وقد سب... روايات تارخيية وسياسية ونفسية ورومانسية   

    أساسية مفادها أنّ أدب اخليال العلمي هو قبل كل شيء أدب أبعدته األساليب واملـضامني األدبيـة                  

وحسب البحـث يف هـذا   . خالصا سياق األدب عن أن يكون علما اليت حورت كل ما هو علمي يف   
أن يستقرئ جزئيات هذا املعىن الكلي ليبحث ضمن سياق أديب روائي اجلانب العلمي ضمن أدب                املقام

 متوخيا يف اسـتقراء     ،اخليال العلمي يف مضمونه وشكله، واجلانب األديب فيه يف مضمونه وشكله أيضا           
 ما الذي جيعـل  : أفكار رئيسية إىل جانب الفكرة العامة اليت تنبع من إشكاليةهذه اجلزئيات تأكيد ثالثة 

     :يلي من أدب اخليال العلمي أدبا؟، وتتمثل هذه األفكار فيما

  . أدب اخليال العلميالوجود العلمي ضروري يف -  

  .وسائل لتحوير العلم من أجل خدمة املضمون األديب  ولألدب أدوات و مفاهيم -  

 .ة يفرضها الوجود العلمييداحلفاظ على تقنيات الكتابة الروائية مع بروز عناصر جد -      

 

  : املضمون العلمي-أ

   

مل يفرض األدب على الكتاب اقتفاء مضمون معين، فبمقدورهم تضمني لغتهم أي مضمون كان                     
ـ فلَ  ...ه، تناصه يشد انتباه القارئ إىل اختالفه، جتدده، تشا       ن أن يوظفـوا احلقـائق العلميـة        م إذ ه       

أن تصبح هذه احلقـائق      «ألن األدب ليس عدوا للحقائق أيا كان مصدرها، لكن الواجب التزامه هو             
» شعورية، وأن تتجاوز املنطقة العقلية الباردة إىل املنطقة الشعورية احلارة         

)2(
وباستشفاف عناصر هذه   . 

ز املضمون العلمي هو توثّب األفكار الواضحة اليت تشري إىل معىن           املقولة ميكن التوصل إىل أن أهم ما ميي       
                                                

، دار غريب للطباعة    )ط.د (،صالح رزق :  مدخل إىل تقنيات التفسري، ترمجة وتقدمي وتعليق       - هينكل، قراءة الرواية  .  ينظر، روجر ب   )1(
  . 76م، ص 2005 والتوزيع، القاهرة، والنشر

  . 11صوله ومناهجه، ص  أ-  سيد قطب، النقد األديب)2(

Université Sétif2



 )مع دراسة ثالثة مناذج تطبيقية روائية(مواقع االغتراب والتماثل                الفصل الثالث                       

 182

حمدد بعينه دون غموض أو تشعب ملعان متعددة يفرضها منطق األدب بعدوله وانزياحه حنـو اإلحيـاء                 
واالختالف والترفع عن احلقائق الثابتة، ذلك أن مصدر األفكار العلمية هو العقل اإلنساين الذي يتوخى             

وح يف كل ما هو موضع تساؤل وحبث عكس األفكار األدبية الـيت تتـهاوى يف عـامل                  الدقّة والوض 
الالوعي، ضمن عامل اخليال وعدم التحديد حيث التشبع بعواطف الذات وما حييط ا من خوف ورهبة   

من مث فإن األفكار العلمية ضمن أدب اخليال العلمي تتوثّب حيث ختفـت عواطـف            و. وأمل وترقب 
  . في بصفة تامةاألديب أو ختت

    ولكن رغم أن األفكار العلمية هي كل ما انفصل عن ذات األديب، فال يعين ذلك أـا تـشري                        

، ولكنها مرتبطة   تكون حقيقية بالفعل يف جوانب منها     إىل مرجع خارجي حقيقي، ألن هذه األفكار قد         
يقي الذي يوظفه األديب خللق أجواء      ضمن أدب اخليال العلمي بعنصر اخليال قبل ارتباطها باملصدر احلق         

 لذلك فالبحث عن مدى توفر األفكار العلمية يف روايـات          . ومضامني جديدة حىت من الناحية العلمية     

طالب عمـران    ، و "الرحلة الثامنة للسندباد  "كري  بسجياليل   ، و "أمني العلواين "  فيصل األمحر  :كل من 
        وفر لغويا، وال يتخذ هيئـة عـامل يرغـب بالبحـث             يتم إال يف حدود ما هو مت       ، لن "البعد اخلامس "

   :عن الوجود الفعلي لتلك األفكار من عدمه

 يف ارتكازه على فكرة الكتابة األدبية عرب الشبكة   "أمني العلواين "يتجلى املضمون العلمي يف رواية             
 فيـصل  :تب احلقيقي للروايـة والتفاعل عربها أيضا، غري أن هذا املضمون املوجود بالفعل يف زمن الكا  

رنـت مل تعـد      حيث إنّ شبكة األنت    ،*األمحر قد جتاوزه الزمن بعد مضي فترة زمنية ال تتعدى العقدين          
ت يف البساطة أصبحت مرتبطة     شر، فجل مظاهر احلياة مهما أوغل     حمصورة يف نطاق عدد حمدود من الب      

ا كان الطفل أمني العلواين يصاب مبرض مل يكن      ا بدءا من التداوي إىل غاية الدراسة األكادميية؛ فعندم        
لدان يهرعان إىل الطبيب مشيا على األقدام أو يتخذان مركبا، وإمنا كان أمـر التـداوي يقـضى                  االو

)1(باالتصال بالطبيب عرب الشبكة من أجل معاينة ابنهم عن بعد وتقدمي الوصفة له
كما أن أمني العلواين  .

   ول دراسته إىل الشبكة ومل يعد ملزمـا مبـشاركة زمالئـه مقاعـد              ن السابعة عشرة ح   منذ بلوغه س  

لى جممـل  الدراسة؛ فهو قد أحس منذ صغره بتميزه وتفوقه على غريه بسعة اطالعه، عرب احلاسوب، ع              
؛ حيث إنه مل يكتف بقراءة املوسوعات املبسطة املخصصة لألطفال، بل كان            املعلومات اليت تتعدى سنه   
بفضل والدته  ف  سنة، ةتجاوز سنهم أربعة عشر    املمنوعة على األطفال الذين ال ي      تيتصفح حىت املوسوعا  

                                                
ينظر، فيـصل   . ر العلمي حمل أي مظهر تقليدي آخر      م حيث حل املظه   2028 الكاتب أن التحول الكبري يف منط احلياة كان سنة           ذكر ي *

  .  89م ، ص 2008 املعرفة، اجلزائر، ، دار)ط.د(األمحر، أمني العلواين، رواية، 
                                                                                                                                 . 71ينظر، املصدر نفسه، ص ) 1(
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   جه حتويل دراسـته    من تصفح كل ما يرغب يف قراءته على حاسوب البيت، والذي تو             ممنوعا مل يكن 

)1(من دراسة تقليدية إىل دراسة متقدمة تتم عرب الشبكة
.  

ل علمي معترب استطاع من خالله منافـسة        مكنت الظروف السابقة العلواين من اكتساب حتصي      
 يف التلفظ باسم أحد علمـاء       ه أمام أستاذه وأنداده جراء خطئه     أستاذ الفيزياء، ولكن احلرج الذي أحس     

    هو التحول من جمال العلوم اليت نبـغ يف حتـصيلها           و  طرح قراره املصريي،    ب عجلالفيزياء املشهورين   

 مخس سنوات يف الدماغ امللتهب لطفل صغري يتحرق شوقا إىل العلم            جمرد خطأ دام   « :إىل اال األديب  
 فقد صار أمـني     ...واملدرسة ومصرييا بالنسبة ألمني     كان ذلك اليوم حامسا بالنسبة للعلم        ... واملعرفة

يضيق ذرعا باملدرسة والعلوم وكل ما هو علمي، وعرف فيما بعد أن الناس دارجون علـى تقـسيم                  
»  علمي وأديب، وقرر أن يكون أديبا      :الفكري قسمني توجههم الدراسي أو    

)2(
حدد العلـواين جمـال      .

امتهانه، وهو األدب، ومل تكن الكتابة األدبية تتم يف وقته على الورق، فقد كان يطرح أفكاره مباشرة                 
رجة تأسيس ورشـات أدبيـة      على الشبكة، ويتم تفاعل املتلقني عربها دون أية وسائط أخرى، إىل د           

        حسب مؤلف الرواية يف النصف الثاين        عددها  بني الكاتب ومتلقيه، واليت كثر      للتفاعل املباشر  افتراضية

)3(من القرن احلادي والعشرين   
   كان موجودا قبل االشتغال الواسع و الوحيد علـى الـشبكة           فكل ما   . 

 على الشبكة، وهـي  كانت تصدر الكتب بطبعات ورقية بدال من إلقائها املباشرهو حمدودية النشر؛ إذ     
         رنـت، إضـافة    طابه من قراء ومتفـاعلني عـرب األنت       طبعات قليلة جدا مقارنة مبا ميكن للكاتب استق       

        : إىل ما تسبب فيه النشر الورقي من مشاكل معقدة كانت موضع حرية ودهـشة يف ذهـن العلـواين                  

محر حول حياته والكتاب كله بكاء متواصل   أمني العلواين يقرأ كتابا آخر لأل      وتشعب السؤال أكثر و    «
         من جراء الشك يف موهبته، ومشاكل توصيل مـا يكتبـه لقرائـه، وعـسر العـودة إىل مكتوبـه                    

لتنقيحه، ومشاكل الضمري أثناء مراجعة ما كتبه سابقا إذ كان األمحر يشعر كأنه حيرف حقيقة ما هي                  
» لدفعة اإلبداعية األوىلتلك النسخة األوىل اليت كتبها صاحبها يف ا

)4(
.  

ولذلك فقد كانت الشبكة سبيال لتجاوز الكثري من العقبات اليت كـان يفرضـها االسـتعمال          
دميـة  الورقي، فمن منظور البشر زمن حياة العلواين مل يكن استعمال الورق سوى مطلب للشعوب الق              

اجلهد الذي يكلفه إخراج كتـاب  الثمن، ولكن سلبياته حسبهم تربز يف  ألن الورق كان متوفرا وزهيد  
اب يطرح ذاتـه  يح والتنقيح، إضافة إىل أنّ الِكت     ورقي من اعتماد ألدوات كثرية وثقيلة من أجل التصح        

مة على الـضعف واملهانـة       فكل ما كان رخيصا يف الصنع والبيع والتسويق كان عال          :للتمييز الطبقي 

                                                
  . 17، 11 رواية، ص ص فيصل األمحر، أمني العلواين، ينظر، )1(

  . 12، ص  املصدر نفسه)2(
  . 40ينظر، املصدر نفسه، ص ) 3(
  . 47 املصدر نفسه، ص )4(
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وانني الراعية للطبيعة وقبل إنشاء هيئة القـضاء         هذه العقبات كانت منتشرة قبل إصدار الق       والفقر، كل 
وهو عام تشكيل اهليئات البيئية األممية الـيت بـدأت عملـها حبريـق          « )م2028(البيئي، أي قبل سنة     

      شتوتغارت يف وسط أوروبا أين أحرق مخسون مليون حمرك سيارة كالسيكي كـآخر فعـل تلـوثي                 

» غم أن املسؤولني استعملوا النار الزرقاء املضادة للتلـوث  ر...يف تاريخ البشرية يبلغ تلك الدرجة    
)1(

 .

تالف هي األخرى إلإذا كان هذا مصري احملركات فما هو مصري الكتب الورقية، قد تكون قد تعرضت ل      
رها عرب الشبكة، ذلك أن أمني العلواين كان شـديد          بل ختزينها يف ذاكرة احلواسيب ونش     ولكن ليس ق  

، مما يعين أن كل     )2(القدمية عرب الشبكة، ومنها تعرف إىل عامله املفضل كوبرنيك        طالع على املعارف    اال
ما هو ورقي، وكلمة ورق يف حد ذاا، أصبح أسطورة تفسر منط احلياة على سطح األرض يف عصور                  

  .ليست بالبعيدة

ت وربـط   ترن من حيث شدة االهتمام بشبكة األن      غري أنّ مفهوم الشبكة ال ينعقد ذه البساطة؛              
فاالختالف بني شبكة اليوم والشبكة يف عهد العلواين ليس اختالفـا كميـا             . خمتلف أشكال احلياة ا   

لفت االنتباه  توحسب، يقع من ناحية القلة والسعة، ألا يف عهد هذا األديب املستقبلي ترتبط مبميزات               
ـ                  ا يـستقبل مـن اللغـة       لتميزها وتفوقها العلمي، فشبكة العصور الالحقة مزودة بطيف خـاص مب

  : األجنبية، وظيفته الترمجة اآللية والفورية لكل ما هو وارد غريب

  

      صـارت لغـة جديـدة مفتوحـة        ...  الشبكة صارت وعاء حيوي كلمات اجلميع      «

...  لكـل لغـة أن تتواصـل       ... صارت فلسفة مستقلة     ... على احتماالت ال تنتهي   

ترمجة اآللية أصبحت سياسة جديدة     ال...  من اللغات     تتخاصر مع ما تشاء    ... تتجانس
مل يعد هناك سبب لوجود اجلمارك ووزارات اخلارجيـة والـسفراء والقنـصليات             ...

 أصبحت اللغة قفزة سريعة ومباغتة      )... ( بني األمم والوفود الثقافية    تالصداقاومجعيات  
» صوب اآلخر

)3(
.  

  

ة فقط، فالعلواين مثال، وهو مثال للفرد يف العـصر          وال يستخدم الطيف من أجل الترمجة التلقائي      
القادم الذي سيشهد هذه التقدمات العلمية، ميتلك بطاقات طيفية صغرية يدون عليها ما يريد حفظـه                

)4(وحيملها معه أينما شاء الذهاب    
الترمجة التلقائية، وهي : تقوم الصورة الطيفية إذن بوظيفتني أساسيتني  . 

                                                
   . 89ص رواية،  األمحر، أمني العلواين،  فيصل)1(
  . 14، 12ينظر، املصدر نفسه، ص ص ) 2(

)3(
  . 65، 64، ص ص املصدر نفسه 

  . 23ر نفسه، ص  ينظر، املصد)4(
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 بشبكة احلاسوب، وختزين املعلومات البسيطة اليت يريد املرء حفظها ا فتكـون  مرتبطة بالطيف املتصل   

  .له مبثابة املفكرة اليومية

إضافة إىل فكرة الطيف املرئي، هنالك أفكار علمية أخرى طرحتها الرواية، منها مـا ال يتـصل                    
       الـديكور الـداخلي املـتغري       ظهور املواد املركبة بعد نفـاذ الـنفط،          :مبوضوع الكتابة األدبية، مثل   

 يشعر السائح كأنه دخل جسما       حيث تلقائيا، اجلوسسة الطيفية يف أجهزة االستقبال، سياحة األجسام       
 وغري ذلك من االكتـشافات املتحققـة        ...  الغبار اإلشهاري  ،آخر عن طريق اإليهام الكهروكيمياوي    

أا كانت من قبيل االفتراضات اليت طرحها فيصل        بالفعل يف زمن العلواين، واليت سردها العلواين على         
)1(األمحر زمن الكتابة الورقية دون أن ينتبه إليها أحد أو يوليها االهتمام املستحق            

من األفكار العلمية  و. 
    :ما يتصل بعملية الكتابة األدبية ذاا، أبرزها فكرة امليكروفون العاقل؛ فإذا طرح أحد الـسؤال التـايل    

أو احليز الذي تشغله الشبكة؟ يكون جوابه أا ليست من نوع الشبكة احملصورة يف نطـاق                ما الشكل   
على الورق سواء باليد أو بلوح ميثّـل   «  إذ إنّ الكتابة التقليدية اليت كانت تتم،شاشة احلاسوب الصغري  

ـ     رجمموعة حمدودة وبدائية من الوظائف آللة كاتبة أو جهاز كمبيوت          ل شاشـة    حمصور داخل علبة حتم
» صغرية جدا 

رنت املعاصرة لوجود العلواين مرتبطـة      ط احلياة املستقبلي، فشبكة األنت     قد جتاوزها من   )2(
 لوحـة   تصال بالشبكة عرب هذه الشاشة لـيس      بشاشة عمالقة قد حتتل مساحة اجلدار كله، وسبيل اال        

م حركات يده من أجل     مفاتيح كما الشأن يف احلاسوب التقليدي البسيط الذي جيرب املرء على استخدا           
 تشغيله والتواصل عربه، وإمنا سبيله امليكروفون العاقل الذي يلتقط الذبذبات الصوتية فيحوهلا مباشـرة              

  :إىل عالمات مرئية ميكن قراءا، ويصف األمحر احلياة الرغدة اليت حيياها العلواين بقوله

  

ذلك امليكروفون العاقـل    تاحا جدا ل  رتغريت طرق القراءة على زمان العلواين فكان م        «
      الذي ميلي عليه نصوصه فيكتبـها مث يـأمره مبحـو الكلمـة فيفهمـه امليكروفـون                 

  يف قاعة املكتـب و ظهـره       وميحوها، ويستبدل اجلملة باجلملة وهو مستلق على ظهره         

إىل سريره املائي وعيناه تقرآن ما ميليه لسانه على ميكروفون مرتبط بعقـل آيل ينقـل                
ـ ...) (دار أمامه   املُلقى مباشرة إىل اجل   الكالم   ائط يـتغري  وكان شكل احلروف على احل

فيتغري املكتوب على احلائط وتثري األشـكال الظـاهرة         ) كويف/خط: (بأمر من حنجرته  
وجتد اجلمل تسبح على البحر   ) حبر/خلفية(عبت عليه مواصلة الكتابة     خميلة الكاتب إذا ص   

يقى باخ الربانية على جدران ومتأل نفس العلواين        فتتهاطل موس ) باخ/موسيقى(وتتموج  
فتنبعث أصوات خلفية تتماوج حسب إيقاع      ) ليل يف الغابة  /صوت إضايف  (... باملشاعر

                                                
  . 58رواية، ص  األمحر، أمني العلواين،  ينظر، فيصل)1(
  .48 املصدر نفسه، ص )2(
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ومع كل أمر يتغري الزمن واملكان بتغري إحساس العلـواين          ... املقطوعة املوسيقية املؤداة    
» ما وتنشأ مجل عديدة

)1(
.  

  

شبكة ليست عالقة بسيطة تتكرس من جانب واحد، ألنه ليس الطـرف            العالقة بني العلواين وال   
      الـيت تتوثـب    (الوحيد الذي يتفاعل مع معطيات الشبكة، فهي تتفاعل أيضا مع انفعاالته ومـشاعره              

 فتشكل قطعا موسيقية أو صورا تناسب تلك املشاعر وتواكب          )من خالل نربة الصوت على امليكروفون     
  .اجلمل امللقاة إليها

من خالل هذا القول يتبني أن اإلنسان يف عصر العلواين مل يعد ذلك الفرد الذي يكتسب إنسانيته 
بسلطته على مكونات الواقع احمليط به وتعاليه عليها أو تفرده عنها، وإمنا أصبح فردا سيبورجيا متمسكا                

ويعد أمـني   . األوىل املتفردة يف مجيع مظاهر حياته بالوسائل العلمية حىت مل يعد لديه منفذ إىل إنسانيته              
العلواين أمنوذجا لذلك اإلنسان السيبورجي الذي دفع عنه وسائل الكتابة األدبية التقليدية اليت ال حتدث               

 ...) قلم، أوراق أو لوحة حاسـوب     (تأثريا يذكر على األديب ألا ال تتعدى استخدام وسائل بسيطة           

وال حتدث هي باملقابل أي أثر يف توجهاتـه وانفعاالتـه   يسيطر عليها الكاتب يف مجيع حلظات الكتابة،  
وهذا يعين أن املؤلف تتغري طبيعته، بعد أن ختلى عن القلم واألوراق ليستعمل اآلالت               « وتطلعاته املقبلة، 

هذا الكاتب اجلديد الذي ميكن أن نطلق       . يف العمل فيها كما يطور    والربامج ويبدع بواسطتها، ويطور     
» الكائن املستقبلي الذي هو هجني مـن اإلنـسان واآللـة          / الكاتب :بورج؛ أي يعليه الكاتب الس  

)2(
 .    

لكن الرواية مل تطرح هذا الكائن اجلديد املتعايل بوصفه كائنا آليا يتمتع باسـتقالل ذايت مـن خـالل               
ن كات اإلنساعمليات ختزين طاقات املخ اإلنساين يف ذاكرته االصطناعية أو ترويض حركاته لتطابق حر            

 فالعلواين منذ بداية حياته     ؛ الكائن اجلديد بفضل التفاعل املتبادل بني اإلنسان واآللة        العادي، وإمنا يتجلى  
ل أمامه سوى الشبكة، إذ عربها يتم التداوي والدراسة عن بعد، والكتابة األدبية أيضا اليت منحتها                مل متثُ 

ـ كتابة مرئية، إضـافة إىل مـا قدم      الشبكة مساحات للنقل السريع بفضل سرعة حتويل الصوت إىل                 ه ت

ن يتغريان   املوسيقية والصورة اخللفية اللذي    فضاءي النغمة  من خلق جو للتكامل بني الصورة املسموعة و       
كما مل ختل الشبكة . صاحبه الفكرية وشحناته العاطفيةحسب تغري إيقاع الصوت الذي حيمل توجهات        

      إبداعات األدباء عرب الشبكة والتهافت على كـل مـا يلقـى             من فائدة تسريع عملية تفاعل القراء مع      

من أعمال، حىت إم ليعدون أيضا من قبيل اإلنسان السيبورجي الذي ترسخت يف أعماقه مالمـح     فيها  
  .اآللية

                                                
  . 51 ،50رواية، ص ص  فيصل األمحر، أمني العلواين، )1(
، أعمال املؤمتر الدويل الثـاين  01النظرية األدبية، ط  من كتاب، عز الدين إمساعيل، العوملة و   ض،   »األدب والتقنية «  أمحد عبد الفتاح،     )2(

  . 388م، ص 2003، "م2000 نوفمرب - القاهرة" للنقد األديب
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    اليل بسكري، عن الروايـة الـسابقة      ي جل "دباالرحلة الثامنة للسند  " االختالف يف رواية     ما يبث         

     اية طالب عمران أيضا كما سيظهر الحقا، هو احنصار مـضموا العلمـي يف الثلـث األول                 وعن رو 

منها معلنا غيابا شبه كلي لألفكار العلمية ملا يزيد عن ثلثي الرواية املتبقيني، وممهدا لسيطرة شبه تامـة                  
كم الكاتب منـذ الـصفحات      الفانتازية لوال احمليط العلمي أو اخللفية العلمية اليت أح         لألفكار األدبية و  

ق العنان لألفكار املتخيلـة     األوىل تثبيتها وجتليتها حىت يبقي ذهن القارئ مرتبطا بتلك اخللفية مهما أطل           
 وشـبكة الطرقـات     التطور الفائق للمركبات الفـضائية     :ومن بني تلك املظاهر العلمية الثابتة     . ةاجلاحم

مالكو الفضائي، حمطة   ديقه أكرب حني وصال إىل ميناء       والعمران، والذي أثار انفعال ودهشة سندباد وص      
  :نقرةالعبور إىل م

    

ختطى سندباد وأكرب حافة املركب ليجدا نفسيهما فوق بساط نقال أخذمها حنو برج              «
. هندسة ميناء مالكو هي يف الوقت نفسه فريـدة ومدهـشة          . طويل من معدن وزجاج   

    تقطعهـا  .  األرصفة ببعـضها الـبعض    توجد أبراج عالية عند اية كل مرفأ تربط كل        

. وبداخل هذه األبراج تتم مراقبة شـرطة احلـدود        . من جهة إىل أخرى أنفاق زجاجية     

هناك توجـد حمطـة   . عندما يتجاوز هذا النظام يركب العابرون مصعدا حىت قمة الربج  
. غريةتربط امليناء مبنقرة، وميكن للمسافر أن خيتار بني مركبة نقل مجاعي أو سيارات ص             

أما الغرباء األثرياء والوجهاء احملليون فيستعملون مركبام اخلاصة يسوقها أحيانا ربـان            
» خمتصون

)1(
.  

  

خيل العامل الفضائي اجلديد الذي حل به سندباد وأصحابه البحارة من وصف لألسـلحة              مل  كما         
 تلقائيا بواسـطة    لليزرية املشحونة ، واملسدسات ا  )2(بائيةجهاز الصدمات الكهر   :املتطورة الفتاكة، مثل  

مولدات ضخمة تنتج وتوزع الطاقة      « اتيم الكون  و  تزودها بالطاقة من مسافات بعيدة،      اليت "اتيمالكون"
» على بعد لكل املراكب وتغذي بطريات األسلحة الثقيلة واخلفيفة        

)3(
ت الرواية أيضا وصـفا     وتضمن. 

وكب منقرة، لدرجة أن أقوى طبقة من حراس الكـائن          الذي بلغه علم البيولوجيا على ك      ملدى التطور 
، وإعادة صـياغة تركيبـام      )4(الشرير شاقور تضم مجاعة من املمسوخني الذين مت تشويههم بيولوجيا         

 تويعود فضل هذا التحكم إىل ما ورثه العلماء من األرض نفسها قبل دمارها الكلي الذي تسبب              . اجلينية
  كوكـب  «:  نتائج األحباث البيولوجية   ،النووية واالنقسامات السياسية   إضافة إىل احلروب     ،يف جزء منه  

                                                
، لزهري لبتر للنشر، اجلزائـر،      )ط.د(بد القادر بوزيدة،     ع :مراجعة ،نبيلة زويش : الثامنة للسندباد، رواية، تر    جياليل بسكري، الرحلة     )1(

  . 65، ص م2007
  .63 ينظر، املصدر نفسه، ص )2(
  . 189 نفسه، ص  املصدر)3(
  . 190 ينظر، املصدر نفسه، ص )4(
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 الطبيعة كتابا مفتوحا بـدون     كانت  . كان العلم قد خطا خطوة سريعة يف ترقية تعلم اإلنسان          !األرض

 أن يغري بنية أيـة مـادة        نه كان بإمكان أي حريف    راثيات كانتا مبتذلتني إىل درجة أ     الذرة والو . أي سر 
» هاتوطراز خلق 

)1(
                  :فاحلياة اليت حيياهـا سـكان منقـرة حيكمهـا التطـور يف مجيـع جوانبـها                . 

  .اليا احليةاخل وحىت يف التحكم بوسائل النقل، واألسلحةيف العمران، و

*تتزامن حياة سندباد مع فترة حكم اخلليفة العباسي هارون الرشيد، وقد أكمل رحلته الـسابعة                      
 

، عائدا إىل البصرة يف رحاب اخلليفة العباسي وأصدقائه الذين بث           )م776(  سنة مته الرواية حسب ما قد  
 البوصـلة  :فيهم العجب والذهول مبا أحضره معه من اختراعات علمية مذهلة مل يسبق هلم رؤيتها، مثل         

)2(واملنظار
ـ            .     ار، منـذ  لكن سندباد ذاته انفتح على حميط علمي أرحب هو ورفيقاه البحاران أكرب وخمت

        يظهـر مكاـا    أن عهد هلم رجل غامض شيئا غريبا طلب منهم إيصاله إىل جزيرة غـري معروفـة ال               

مل يكن املنطق العلمي، حسب سندباد، يسمح بتصديق وجود جزيرة          . إال من خالل خريطة قدمية جدا     
                 ألي طـائر حبـري      يف املوقع املشار إليه يف اخلريطة القدميـة، فـال وجـود لـسمكة يف املـاء وال                 

يف السماء ، وبعد مرور أيام اصطدمت السفينة بعاصفة قوية متكن البحارة من اإلفالت منها فاقدي القوة 
ا بعد أنه جهاز حيفظ نظـام   اجلهاز الغريب الذي تبني هلم فيم   إىل أن أيقظهم صوت صادر من      ،والوعي

م منها بدأ هذا اجلهاز يرسل نوتات موسـيقية تنـذر بقـرب          االلتواء املغناطيسي للجزيرة؛ فعند اقترا    
)3(وصوهلم إليها

.  

ر عرب  طناعية، أو هي بتعبري آخر آلة للسف      هذه اجلزيرة ليست جزيرة طبيعية، وإمنا هي جزيرة اص                
  : الزمن ولالنتقال إىل الفضاء اخلارجي يف نفس الوقت

  

كانت من بلـور  . ها البحارة واألساطرياألغرب هو كوا ال تشبه أي جزيرة وصف   و «
صبة هنا وهناك، تعلوها أهرام سداسية الـشكل      توجد أعمدة ضخمة منت   . وردي متأللئ 

 . بهار جبماهلا إىل االجنرار حنوهـا   دفعتنا احلرية والفضول واالن   . على قدر كبري من اجلودة    

مسموعة، مثـل   كلما اقتربنا منها كانت األصوات املنبعثة من الشيء الغريب تصبح            و
        فجـأة، خـيم سـكون      . عها ويتسع إىل أن يصبح غري حمتمـل       موسيقى يتسارع إيقا  

                                                
  . 124بد القادر بوزيدة، ص  ع: مراجعة،نبيلة زويش: الثامنة للسندباد، رواية، تر جياليل بسكري، الرحلة )1(
*
واحلكاية األصـلية  . قام ا السندباد، ومجع فيها ثروته وحكاياته  « ضمت سبع رحالت حبرية     " ألف ليلة وليلة   "يشري حممد عزام، إىل أن     

تبـع  وهو الشكل الدائري امل. اية رحلة من رحالت السندباد، مث تعود إىل احلكاية األصليةتتفرع إىل سبع حكايات فرعية، تتصمن كل حك  
لبحرية والرحلة الثامنة ليست رحلة حبرية مثل الرحالت ا       . 20م، اخليال العلمي يف األدب، ص        حممد عزا  .») ألف ليلة وليلة  (ايات  يف حك 

  .   ئيةاالسابقة، وإمنا هي رحلة فض
  . 16، 15بد القادر بوزيدة، ص ص  ع: مراجعة،نبيلة زويش: الثامنة للسندباد، رواية، تر ينظر، جياليل بسكري، الرحلة )2(
  . 23، 22املصدر نفسه، ص ص  ينظر، )3(
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حتركت شقة جدار كاشفة عن فتحة كـبرية تفـضي إىل أعمـاق             على األجواء و    تام  
» اجلزيرة

)1(
.  

  

م          مبجـرد دخـوهل  شقة اجلدار، انغلقلمل تكن هذه اجلزيرة أو اآللة ثابتة، فبعد االنفتاح التلقائي        
ضوئي حاد، وبدأت اجلزيرة تدور حول نفسها بسرعة كـبرية إىل أن لفظتـهم             إليها، مث انطلق وميض     

   وبعد فترة مـسري يف اهلـواء    . نتهمخارجا فوجدوا أنفسهم يسبحون يف الفضاء اخلارجي على منت سفي         

لوعي، يف قاعة واسعة تعج     بني النجوم والظالم وجدوا أنفسهم فجأة، بعد أن كانوا يف حالة من فقدان ا             
  باألضواء الساطعة واألصوات االصطناعية، ليختموا رحلتهم املؤقتة هذه بالتقائهم بزهرة أمـرية منقـرة       

مساعدم يف إجياد كوكب باهية تـوأم   اليت طلبت مساعدم لتخليص شعبها من ظلم املستبد شاقور و 
)2(األرض الفانية

.  

        إلمتـام الرحلـة    ك األمرية على أمل العودة جمـددا        لرحلة الثامنة بلقاء تل    ورفيقاه ا  دباابتدأ سند         

      . وعيهم، وإمنا رحلة حقيقية سبيلها مـنظم تنظيمـا دقيقـا           تعد حسبهم رحلة خيالية لفظها ال      اليت مل 

لـة   على مسامعه لوال بعـض األد دباهذه احلكاية اليت سردها سند   اخلليفة هارون الرشيد    يستوعب  ومل  
     املادية اليت دفعته للتصديق القهري، واملتمثلة يف الوسائل واألدوات اليت حازها الرفقاء بعـد سـفرهم                

      دبانها، والـيت عرضـها سـند   يف الفضاء ووصوهلم إىل منقرة، ومنها مركبة الفضاء اليت عادوا على مت          

  ل بأكرب عرب قرص مضيء كان يضعه  من خالل االتصااستدعائهاأمام ناظري هارون الرشيد بعد أن قام ب

 وبعد فترة وجيـزة حطـت املركبـة         ؛)3(يف معصمه، ينقل صورة مصغرة جدا لوجه املرسل إليه أكرب         
ارة خرجت من آلة حديدية عجيبة صفراء اللون كلها منحيات          نزل أكرب صوما فوق عب     «الفضائية، و 
» بانتظام مسرع حتت باطن اآللة كان ضوء قوي يشتعل وينطفئ         . واستدارات

)4(
كل هذه الوسـائل    . 

  املستحدثة تدل على درجة التفوق العلمي الذي بلغه شعب منقرة، وقد عاد سندباد ورفيقـاه بـبعض                 

  .منها قصد تسهيل السفر جمددا عرب الفضاء من أجل إمتام الرحلة الثامنة

  حارة طريق البحر كما اعتـادوا      كان سبيل العودة إىل منقرة واضحا مقارنة باملرة األوىل؛ شق الب                 

طبيعيا يعترض طريقهم   وبعد أن اجتازوا العاصفة القوية اليت أصبحت شيئا         . يف الرحالت السبع السابقة   
 شغلوا نظام االلتواء املغناطيسي الذي مكنهم من حتديد اجلزيرة اليت انبثقت فجأة من حتـت     إىل اجلزيرة، 

انفتح باب اجلزيرة فاجنذب املركب إليها تلقائيـا دون حتريـك           املاء مستجيبة لذبذبات جهاز االلتواء؛      

                                                
)1(

  . 23بد القادر بوزيدة، ص  ع: مراجعة،نبيلة زويش: الثامنة للسندباد، رواية، ترجياليل بسكري، الرحلة  
  . 26 - 24ينظر، املصدر نفسه، ص ص ) 2(
  . 27، ص املصدر نفسهينظر، ) 3(
  . 28 املصدر نفسه، ص )4(
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 ائلة، واملركـب يـدور بـنفس       الباب وأخذت اجلزيرة تدور بسرعة ه     انغلق  . يدوي من قبل البحارة   

سرعتها، مث بدأ يتقلص إىل أن اختفى، ليظهر جمددا، وبدأ يستعيد حجمه تدرجييا تزامنا مع بطء تسارع                 
    ركتها، انفتح باب جديد فاندفع املركب الذي يضم سندباد وأكرب وخمتـار           اجلزيرة، وعندما توقفت ح   

       و ببغاءه شيكو، والطفل ناد الذي تسلل خفية إىل املركب بالبصرة، إىل الفضاء اخلـارجي وإىل سـنة                 

)م776( بعد أن كانوا قد غادروا البصرة سنة )م2800/ هـ2224(
)1(

.  

سندباد وأصدقاؤه عرب البحـر، وهـي   لبحرية أا نفسها اليت استقلها   اواملالحظ يف أمر السفينة             
نفسها املركبة الفضائية اليت أثارت ذهول هارون الرشيد، ونفسها اليت انطلقت يف الفضاء اخلارجي بعد               
م مرورها باجلزيرة االصطناعية؛ إذ إم عندما توجهوا بسفينتهم الشراعية التقليدية حنو اجلزيرة اليت دفعته         
           ألول مرة إىل الفضاء والتقوا بشعب منقرة، استفادوا من تقدمهم العلمي وطوروا سـفينتهم اسـتنادا                

إىل ما توصلوا إليه من معارف، وذلك ما ذكره سندباد يف معرض تفسري تغري هيئة املركـب وتطـوير                   
عـة  وانا شعب ذو حضارة الم   يف رحلتنا األخرية، آ    «: ملحقاته حىت تستجيب ملتطلبات الرحلة الفضائية     

. فة وقد برع يف كل ميادين املعرفـة هذا الشعب له حتكم كبري يف املعر      . ترأسهم أمرية نبيلة تسمى زهرة    

 اآلن نـستطيع مـن  . قد غرينا بنية مركبنا ونظام دفعـه بفضله، تعلمنا نظام مالحة جديد يف الفضاء، ل 
»  نكون متحررين من تقلبات الرياح     وهذا يسمح لنا أيضا أن    . فصاعدا أن نبلغ سرعة الضوء    

 فعادوا  ،)2(
وعندما أرادوا العـودة   بسفينتهم احملسنة إىل البصرة، وإىل زمنهم احلقيقي وطاروا ا أمام مرأى اخلليفة،       

الـريح      باستخدام األشرعة اليت تـدفعها    :إىل الفضاء غريوا نظام مالحتها اجلوي إىل نظام مالحة حبري         
     وعندما قذفتـهم تلـك اجلزيـرة       .  أن طريق بلوغها الوحيد هو البحر      بدورة اليت ي  من أجل عبور اجلزي   

حنو الفضاء أجروا التغيريات املالحية املالئمة على السفينة، بدءا من إظهار لوحة القيادة القابلة لالختفاء               
تغطـي القـسم    ية شفافة    وهو قبة زجاج   :واليت حتتوي أزرارا وعدادات كثرية، إىل تشغيل درع األمان        

 للسفينة وتشغيلهما    من اجلهتني اجلانبيتني اخللفيتني    ضخمني  نيل، إضافة إىل إخراج مفاع    العلوي للسفينة 
     من أجل تسريعها لقطع ظلمات الفضاء، وبلوغ سرعة الضوء اليت متكنهم مـن الوصـول إىل منقـرة                  

)3(اليت تفصلها عن نقطة انطالق رحلتهم يف الفضاء سبعة أشهر ضوئية
.  

نيغـا  بعد قطع هذه املسافة فعليا عرب االنتقال إىل سرعة الضوء، يكون الرفقاء قد بلغوا طريـق                         
املؤدية مباشرة إىل منقرة، فيوقفون عندئذ نشاط درع األمان الزجاجي، ونشاط املفاعلني، ويشغلون نظام 

صفائح معدنية رقيقة كأشرعة  وانبسطت   « ؛املالحة املغناطيسي بإخراج صواري تضم أشرعة مغناطيسية      
 يسري دون استعمال وقود، مثل شراع ]السفينةاسم [وبفضل احلقل املغناطيسي للكواكب انطلق الباونت 

                                                
  . 42، 41، 21ص ص  بد القادر بوزيدة، ع: مراجعة،نبيلة زويش: رواية، تر، دباي، الرحلة الثامنة للسنديل بسكر جيال، ينظر)1(
  . 50فسه، ص املصدر ن) 2(

   .51 - 47، ص ص املصدر نفسه ينظر، )3(
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» يدفعه الريح 
)1(

يت طرأت كما حتتوي السفينة مظاهر علمية أخرى تدل على مدى تقدم اإلصالحات ال. 
)2(يط الفضائي املمتد الذي ستسلكهورية اليت ترسم خريطة احملعليها، ومنها الشاشة الفل

ومن مث فالرحلة . 
   أو مغامرته الثامنة ختتلف اختالفا جليا عن مغامراته السابقة من حيث وقوع أحـداثها               دباالثامنة للسند 

سندباد الوسائل العلمية املرتبطة بأرقى التقنيات اليت بلغتها        ع جزئياته، وامتالك    يف عامل يلفه العلم من مجي     
 ات األخرى، واليت مكنته من جتاوز العقبات اليت تطلبت االرتباط الضروري بتلك التقنيات             شعوب ار

   سوى حلول بسيطة مقارنة مبا قدمه العلـم         هنظرا الختالفها عن العقبات القدمية اليت مل تكن تتطلب من         

  . له يف عصر الفضاء 

الب عمران انطالقا مـن امتـهان معظـم         لط" البعد اخلامس "يتجلى املضمون العلمي يف رواية              
 فطارق درس الرياضيات العالية، وماهر الضامن طبيب نفسي، وحامد عامل ؛الشخصيات فيها ملهن علمية

)3(بيولوجي
    اويبدأ املضمون العلمي يف التنامي منذ التقاء كل من طارق وزوجته لينا، اللـذين سـافر                .

   ، بالدكتور ماهر الذي سافر هـو اآلخـر       )4( والتمتع مبناظرها  إىل اهلند لقضاء إجازة قصد التجوال فيها      

 يزور  )ماهر(كان الدكتور    «: مي عن طب النفس واخلوارق    ، ولكن من أجل حضور مؤمتر عل      هلندإىل ا 
 وقد استغل   )طب النفس واخلوارق   ( للمشاركة يف مؤمتر   )جواهر الل رو  (اهلند بدعوة رمسية من جامعة      

           ، وهو عامل نفس مشهور بأحباثه فجـال يف اهلنـد يف املنـاطق الـيت متـارس                  فرصة وجوده يف اهلند   

» فيها اليوغا، والتقى مع أناس مشهورين بقدرام اخلارقة 
ن اهتمام ماهر باليوغـا مرتبطـا   ، وإذا كا)5(

ل فرصـة   غاله يف اال النفسي، فإن طارق مل يبتعد يف اهتماماته عن هذا األمر أيضا، فقد اسـتغ                تشبا
  يـب سـنغ    دوجوده باهلند لزيارة صديق كبري يف السن سبق أن التقى به يف إحدى زياراته، وهو غور               

 لرياضـة   إتقانهالكف والطالع للسياح، إضافة إىل       الذي ميتلك قدرة التنبؤ بأمور قريبة احلدوث، وقراءة       
 من اجلسد خالل فتـرات      اليوغا لدرجة مكنته من التحكم يف نفسه، وإجراء حماوالت اخلروج بالروح          

دامت أطوهلا أربعة وعشرين ساعة، مث العودة إىل اجلسد جمددا دون تأثري سليب عليه، وقـام غورديـب            
   األرض دوء بعدما وضع على جـسده قطعـا    متدده على مالءة، مث ارتفاعه عن:بعمليات أخرى منها 

)6(من اخلشب، ليعود إىل حالته الطبيعية بعد مضي فترة وجيزة
.  

                                                
  . 52عبد القادر بوزيدة، ص : مراجعةنبيلة زويش، : تررواية، ، د جياليل بسكري، الرحلة الثامنة للسندبا)1(
  .53 ينظر، املصدر نفسه، ص )2(
، 20،  13م، ص ص    2000، احتاد الكتاب العرب، دمـشق،       )ط.د( ينظر، طالب عمران، البعد اخلامس، رواية من اخليال العلمي،           )3(

32 .  
  . 78 ينظر، املصدر نفسه، ص )4(
  . 12 املصدر نفسه، ص )5(
   .28 - 25 ينظر، املصدر نفسه، ص ص )6(
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 )اخلروج من اجلـسد واالرتفـاع     ( فالعمليتان   :هذه األمور ليست من قبيل السحر أو الفانتازيا               

يخ اهلندي باخلربة واملعرفة والقدرة على التحكم باجلسد، وقدم تفسريا منطقيا لذلك            رهينتان حسب الش  
حلـة مـن الـسبات      باخنفاض ضربات القلب إىل نبضتني يف الدقيقة، ليتم دخول اجلسد حينئذ يف مر            

)1(املؤقت
          ومل يلتق الزائر السوري علنا  أكثر حتكما يف قدراته من غورديب،   لكن أوم بركاش سنغ كان    . 

أوم بركـاش رجـل      و.  ذاكرته عند خروجه من بيت غورديب      إمنا قد طرق الرجل املسن فجأة      به، و 
ن امتلك من اربني القـدرة      ، إال م  مقتدر على قراءة األفكار، ومعرفة ما يدور بذهن من يقف بصدده          

    على ضبط النفس وتركيز الذهن حىت ال خترج أفكاره منسابة طيعة، ومن ذلـك قـدرة طـارق                   أيضا

 من ذهنه أمام أوم بركاش، ومل يتسن له ذلك إال بفضل            كم بأفكاره وتركيزها حىت ال تنفلت     على التح 
ادية، فيـزداد   رياضية املعقدة اليت تتجاوز حميط األشياء امل      دراسته للرياضيات العالية، واهتمامه باملسائل ال     

  : بالقضايا الذهنية التجريدية؛ يقول طارق يف هيئة املتمكنباطراد عمق ارتباطه

  

عن طريـق متابعـة   النفس  مقتنعا أن القدرة على قراءة األفكار ومعرفة خبايا        وكنت «
حاولـت أن أضـلل     ..  تـه ومضاته، أصبحت يف هذا العصر علما قائما بذا        الذهن و 

ه ملعرفة  جر يب بصمت، وأنا أست    معلوماته فحصرت تفكريي يف قضية معينة، وهو حيدق       
: قلت له حينذاك  ..   شخص صعب  ينمن أفكاري، ولكنه بعد حلظات اعترف أن       املزيد

    ..  ليس ذلك صعبا، كل ما يف األمر أنين أركز أفكاري وال أتركها سـهلة تـصطادها             

»ين أتابع دراسيت يف الرياضيات العالية نعرف أ(...)  و
)2(

 .  

          

ر كالرياضيات وعلم النفس، ولكنه سـخ  :مل يكن أوم بركاش خمتصا يف أحد فروع العلم احلديثة           
اليوغا حىت أتقنهما، ومل يكن يقوم باختبارات يف هذين اـالني    ذاته قرابة مخسني سنة لتعلم التخاطر و      

      الـدخول يف حالـة      «وم منذ سن العشرين باختبارات السيطرة على الـنفس، و         وحسب، بل كان يق   

»  والقدرة على التخشب بال حراك كاجلثة امليتـة        .. السبات غري طبيعي  ) ياجالليتار(من  
       وجـرب  ،)3(

  من جسده، ويف كل مرة ينفلت فيها، يبقى جـسده رات االنزواء يف غرفته، واالنفالتيف العديد من امل  

ـ  عرب متخشبا بال حراك ويهم هو بروحه يف التجوال       ةالعديد من دول العامل، والتمتع بالـسعادة العارم
اليت تغمره حينما يبصر جسده الفاين ممددا على السرير، أو اختراق اجلدران والفرار من البيت والطريان                

ا ما انعكس يف اختصار فترة      بسرعة خارقة حىت مل يعد هنالك إحساس باحلرارة أو الضوء املنتشر، وهذ           
االنفصال، حيث مل يكن يتجاوز يف رحالته بضعة دقائق، مع أن اجلسد كان يظـل متخـشبا أليـام                   

                                                
  . 28رواية من اخليال العلمي، ص ن، البعد اخلامس،  ينظر، طالب عمرا)1(
  . 32 املصدر نفسه، ص )2(
  . 35املصدر نفسه، ص  )3(
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)1(معدودة
خالهلا غري أن جسده اهلرم أثر عليه يف أطول رحلة قام ا، واليت تعدت ثالثة أسابيع؛ انطلق         . 

ملوت، ففوت على طارق معرفة املصري الذي آلت ة إىل جسده الذي أصابه اعابرا أصقاع العامل دون رجع
 د طـارق   ومل يبق منه سوى اتصال ختاطري راو      وية،   أن فقد آخر اتصال له باحلياة الدني       إليه روحه بعد  

تجـول  ي يؤكد يل أنـه      ..أنه خاطبين ختاطريا دون أن أراه       الذي أعرفه ومتأكد منه، هو       «: بعد رحيله 
انت زياراته يل يف احللم، بعد وفاته حقيقية؟ أم أنين لكثرة ما شـغلين               هل ك  )دون قيود ( طليقا يف العامل  

»بتجربته كنت أختيل؟ 
)2(

 .  

         وفق مـا تداولتـه الشخـصيات        ، من األمور اليت رأى بأا ال تبتعد       اطرح كاتب الرواية كثري           

وصول إىل أقصى درجات     وخصوصا الرياضيات اليت متكن اإلنسان من ال       ،من حوار، عن ميدان العلوم    
التجريد العقلي والتحكم باألفكار مثلما حصل مع طارق، أو إجراء حوار ذهين فكري خالص كما وقع        

)3( و أوم بركاش   بني العامل الغريب أرنولد   
  ولعل مثل هذه األمور اليت تضمنها القالب الروائـي ليـست    . 

ضمون العلمي ضمن هذا القالب، وما يسوغ  يف معرض مناقشة املاهنمن قبيل اخليال اجلامح؛ فالبحث ه     
إيرادها يف هذا املوضع هو أن القدرة على قراءة األفكار والتحكم يف الذهن والتحاور بني عقل وآخـر                  

 التخـاطر  :بتبادل األفكار ذهنيا دون إشارات مادية حركية أو لغوية هو مـا يـسمى اليـوم علميـا        
)telepathie(      ن الظواهر اخلفية اليت متتد على طول الرواية ما يـسمى          ، والذي يوجد إىل جانبه أيضا م: 

 معرفـة   زون عن البشر العاديني بقدرم علـى       ويتمتع به قلة من الناس الذين يتمي       )shining( قاإلشرا
)4(أحداث وقعت يف املاضي وأحداث أخرى تقع يف احلاضر أو ستحدث يف املستقبل 

 وقد امتد اإلشراق. 

 الذي دار بني غورديب سـنغ       ة ومن أمثلة ما تضمنه هذا املقطع احلواري       يف صفحات كثرية من الرواي    
  أنت لينا إذن؟ .. أهال بك يا ابنيت -« :زوجة طارقولينا 

   كيف عرفت؟-:انتفضت لينا مدهوشة أيضا                     

» رأيتكما يف نومي أمس، كنت ترتدين هذا الثوب أيضا -                     
)5(

.  

        تـدخل بـنفس ثيابـك       ..حلمت بك أمـس      -«: ل أوم باركاش سنغ يف حماورته مع طارق       أو قو 

» .. هذه
)6(

رتبط فيها اإلشراق باحللم وإمنا باحلدس املباشر عـرب مواجهـة           وهنالك أمثلة أخرى ال ي     .
   ـ اش على احلياة املاضية لطارق و أر      ف أوم بارك  الشخص املستهدف، مثل تعر       مبجـرد رؤيتـه    دنول

                                                
  . 38، 37، ص ص  ينظر، طالب عمران، البعد اخلامس، رواية من اخليال العلمي)1(
  . 41 املصدر نفسه، ص )2(
  . 33، ص  ينظر، املصدر نفسه)3(
  . 186، 176رين، ص ص مي أدب القرن العش ينظر، حممود قاسم، اخليال العل)4(
  . 26 ص ،رواية من اخليال العلمي طالب عمران، البعد اخلامس، )5(
  . 35 املصدر نفسه، ص )6(
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خيفي هلا حياة املستقبل أن هلما، وكذلك إطالع غورديب لينا على جزء من حياا املستقبلية، كاشفا هلا   
)1(مع عائلتها ال تكدرها مهوم املاضي وأحزانه سعيدة

.  

غم أنه مل يقدم تفـسريات      ميتان أكد العلم وجودمها، ر    ل كالمها ظاهرتان ع   التخاطر واإلشراق         
)2(امحدوثه أسباب   أكيدة عن 

        وهاتان الظاهرتان املتحققتان فعال يف عامل الواقع ال متثالن سوى جـزء         . 

فهم خفايا الكون من خالل تسخري طاقاته الكامنـة  لمنوذج بسيط للوسائل اليت يستخدمها اإلنسان       أأو  
ة اإلنسان ال تكمن    واألفراد الذين مييلون إىل هذا االعتقاد تدفعهم فكرة مفادها أن سعاد          . نفسيا وعقليا 

يف قضاء نزوات اجلسد وحاجاته وإمنا يف فهم أسرار احلياة الروحية الداخلية اليت تطرح أمام اإلنـسان                 
وكل من شخصيات الرواية سعى إىل فهـم  . همة أكثر مما يطرحه جسده الفاين     الكثري من التساؤالت امل   
ضيات العالية حىت أتقناها ومتكنا من التحكم        اشتغال بالريا  دنول فطارق و أر   ؛تلك احلياة بطريقته اخلاصة   

   أيـضا    يتحكمان بأفكارمها  أوم بركاش  غورديب و  بأفكارمها أمام من يريد االسترسال يف كشفها، و       

التخاطر ذهنيا، إضافة إىل متكنهما من كشف بعض أطراف           أفكار الغري و   ميتلكان القدرة على كشف    و
  مقدرما بدراستهما للرياضيات وإمنا بتدريباما املتواصـلة  مومل تن. اة املاضية واحلاضرة واملستقبلية   احلي

  من أسـرار   التدريب من كشف سر جديد    يف فن اليوغا، الذي مكنهما يف مراحل متقدمة من التمرن و          

نة أو السبات، معل   ضلياإلنسان، وهي اخلروج بالروح من اجلسد، الذي يصاب حبالة من التخشب الع           
  . صاحب ذلك اجلسد ظلصاحبه، إذا ما طال أمدها ومل يستيقالوفاة الفعلية 

       يتني جتدان تفـسريات مقنعـة يف املـسار العلمـي           إذا كان التخاطر واإلشراق ظاهرتني علم             

      يخني اهلنـديني  ان الـش للرواية، فإن ظاهرة خروج الروح من اجلسد ال جتد أي تفسري مقنع على لـس           

   ها سوى بتدريبات متواصلة مكثفـة      ارتازيا حبتا، ألما مل يفس    ألخرية تتبع مسارا فان   مما جيعل الظاهرة ا   

يف فن اليوغا، على عكس حامد جد ماهر الضامن، وصديقه عاصم زيدي اللذين جعالها امتدادا لنظرية        
ـ              تمم علمية راسخة، واصطلحا عليها تسمية البعد اخلامس الذي يعد تبعا الكتشافهما البعد األخـري امل

  . لسلسلة األبعاد األربع 

ئلة مل تكن زيارة ماهر للهند رحلة استجمامية، وإمنا من أجل إجياد حلول صاحلة جتيب عن األس                       
عـن ظـاهرة    اختفاؤه فجأة أمام العني، هذه الظاهرة ختتلف          املفاجئ و  املبهمة اليت خيلفها ظهور جده    

قد صرح  و. جلسد مبا فيه من روح أمام الناظر      ختفاء ا خروج الروح من اجلسد وختشبه، فهي تتمثل يف ا        
سؤاله عن حياته، وعمله وأين يقيم؟       و ..را أن أتابع جدي يف اختفائه       حاولت مرا  « :ماهر بذلك بقوله  

       كان يتحرك باستمرار بسرعة حـىت تـأيت حلظـات        (...) ولكنه كان يبتسم مث خيتفي فجأة من أمامي       

                                                
  . 32 ،31 ،26ص ص ، رواية من اخليال العلمي ينظر، طالب عمران، البعد اخلامس، )1(
  . 176 ،175ص رين، ص شاخليال العلمي أدب القرن الع  ينظر، حممود قاسم،)2(
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»أنه خيتفي أمامي     حركته إذ    فيها من متابعة   ال أمتكن 
)1(

وعلى هامش ملتقى طب النفس واخلـوارق       . 
الذي قام ماهر بزيارة اهلند حلضوره، عمل على ترتيب لقاء بينه وبني زيدي من أجل معرفة نتائج أحباث                

    ، والربوز واالختفـاء روحـا وجـسدا    مائة وتسعة وثالثني سنةجده البيولوجية اليت مكنته من التعمري      

ن تقدمي تفسري مقنع، إضافة إىل حالة زيدي نفسه املشاة حلالة حامد، فهو يفوقه عاما كامال ومياثله                 دو
)2(يف اختفائه املتكرر وبروزه بعد مضي أعوام عديدة من االختفاء       

وقد متكن كل من مـاهر وطـارق   . 
أجـرى حـوارا   صم زيدي، الذي وزوجته من معرفة جزء من ذلك السر الغامض بعد زيارم ملرتل عا     

    معهم لصعوبة احلفاظ على قناة االتصال الصوتية بينه وبينهم، ألنه مل يكـن حاضـرا جبـسده                  خمتصرا

لـسان  وإمنا بصوته فقط، وذلك من نتائج متكنه هو حامد من إدراك البعد اخلامس، ويقع تفسريه على                 
   :زيدي ضمن احلوار الذي مجعه مباهر

  

  لكن ملاذا ال نراك؟  و-«

           أنا يف البعـد اخلـامس      ..  ول تقريب إجابته إليك   ولكن سأحا ..  سؤال صعب     إنه -

  .لن تراين رغم أنين أراك جيدا.. يا ماهر 

..  أبعاد املكان الثالثة  .. البعد اخلامس؟ ال أفهم شيئا، أعلم أن يف الكون أربعة أبعاد             -

 .قصده؟ذي تما هو البعد اخلامس ال .. هو الزمن زائد البعد الرابع و

 .. إنه مكان املكان وزمان الزمان -

 .  ما تقصد، كأن األمر يبدو لغزا؟أرجوك أوضح يل -

      البعد اخلامس هو مكان وزمان أيضا، مكان ألنـين أتواجـد فيـه ضـمن حيـز                  -

»حمدود، وزمان ألن الوقت مير فيه بسرعة أيضا 
)3(

.    

                        

        ذا الكالم، بفضل األوراق اليت قدمها      هل من معرفة بعض التفسريات العلمية       متكن الرفقاء الثالث  

فعرفوا أن خمترب اجلد حامد املتواجد مبزرعته بـسوريا  . مع ما ميتلكه ماهر من مذكرات جده     هلم زيدي،   
اج عقـار  ولوجية والطبية اليت كان جيريها مع زيدي باستمرار، حىت متكنا من إنت     يكان مركز األحباث الب   

)4(مكنهما من جتديد النشاط اخللوي يف اجلسم، وخصوصا اخلاليا الدماغية         
  وهكذا متكن الـصديقان    . 

من بلوغ البعد اخلامس بعد إجراء جتارب متعددة جعلت حضور جسمهما املادي يتضاءل إىل أن يصبح                
ن مـا يقدمـه اجلـسد    غري مرئي دون أن ميس قدراما الذهنية اليت تصبح أكثر قوة وبروزا، مؤكدة أ             

  . والكشف عنهاإلنساين احملدود ضئيل جدا مقارنة مبا ميكن للعقل تقدميه 

                                                
  . 16ص  ،رواية من اخليال العلميطالب عمران، البعد اخلامس، ) 1(
  . 47، 19 ،14ينظر، املصدر نفسه، ص ص ) 2(
  . 49 املصدر نفسه، ص )3(
  . 59ينظر، املصدر نفسه، ص ) 4(
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         وخـط    خـط الطـول وخـط العـرض        :أبعاد املكان الـثالث   األربع  تشمل نظرية األبعاد            

ـ   حركة  أي جسم، ألن    في لتفسري حركة    فاع، وهي أبعاد مادية حبتة ال تك      االرت          سبية األجسام املادية ن

  الثالث، مما يعـين     داخل حدود األبعاد املكانية   تستغرقها  غري ثابتة، وهي تتغري حسب املدة الزمنية اليت         

أن البعد الرابع، واملتمثل يف العامل الزمين هو العنصر املتحكم يف حركة األشياء، وهي عندما تتحـرك                 
فلكل جسم يف الفضاء ثالثة أبعاد لكي ينطبق         «تتحرر من شروط املكان الثابتة وتصبح خاضعة للزمن         

» الـزمن  تلك البعد الرابع يتمثـل يف عنـصر  ومبجرد أن يتحرك اجلسم فإنه مي     . عليه شرط الوجود  
)1(

 .  

 حيث  :كانت هذه النظرية اخللفية العلمية اليت شكلت نقطة التجاوز والتجديد يف أحباث حامد وزيدي             
   ن خالل اختراع احمللـول البيولـوجي  ئج وحلول، بل قاما بتطويرها مما قدمته من نتا    عند اإما مل يثبت  

    بعد اخلامس الذي يعد خالصة اجلمـع      ي مكنهما بالتدريج من فقدان ثقل اجلسم املادي ودخول ال         الذ

    ليـق يف اجلـو    بني األبعاد املكانية الثالث والبعد الزمين، فيتمكن املرء من قطع املسافات البعيدة والتح            

  .عدى حلظات قصرية متر بسرعة فائقةإحساس بالزمن، ألن األمر، داخل ذلك البعد، ال يتدون 

   

  :األسلوب العلمي -ب

  

ضمن أفكارا  إذا كانت علمية مضمون الروايات الثالث قد جتلّت من خالل حمتوى اللغة الذي ت                    
كبات فـضائية مرفقـة     ب عمالقة تستشعر الصوت، ومر    يعلمية معقّدة كحواس  عديدة تتعلق بأجهزة    
 تشحن عن بعد، إضافة إىل استثمار ظواهر علمية أو نظريات علمية موجـودة              أسلحةبتقنيات عالية و  

 البحـث العلمـي   علـى  بـه   ميكن لإلنسان بلوغه مـستقبال بدأ بالفعل وتطويرها من أجل إدراك ما    

 األسلوب تتجلّى عـرب لغـة        فإنّ علمية  ... التخاطر واإلشراق ونظرية األبعاد األربع       :والتجريب، مثل 
     الكتابة ذاا أي بطريقة صياغة الكاتب للمعجم اللغوي الـذي تتـوفّر عليـه لغتـه أثنـاء العمليـة         

اإلبداعية، واليت تنم وتكشف بالضرورة عن وجود مالمح لألسلوب العلمي يف نص روائي خيايل علمي    
  .تتجلّى فيه علمية املضمون بكلّ وضوح

الواضحة الشفافة املؤدية مباشرة إىل معناها احلقيقي       أنّ اللغة العلمية هي اللغة      شارة إىل   سبقت اإل        
خمتلف اخلـصائص املميـزة   و مصطفى أمني ، ويبني علي اجلارم *الواحد غري القابل لالنقسام أو التعدد     

  :علميللعبارة العلمية اليت يتحدد املعىن عربها بدقّة يف تعريفهما التايل لألسلوب ال

  

                                                
        .115 حنو نظرية عربية جديدة، ص -  نبيل راغب، التفسري العلمي لألدب)1(
*
 .76 - 74 ص ، و املبحث الرابع من الفصل األول، ص178 ينظر، املبحث األول من الفصل الثالث، ص ، هذه الفكرةلالستزادة يف 
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 أبعـدها    هو أهدأ األساليب، وأكثرها احتياجا إىل املنطق السليم والفكر املستقيم، و           «

      عن اخليال الشعري، ألنه خياطب العقل، ويناجي الفكر ويـشرح احلقـائق العلميـة              

وال بد أن يبدو    .  وأظهر ميزات هذا األسلوب الوضوح     اليت ال ختلو من غموض وخفاء،     
 بيانه ورصانة حججـه، ومجالـه يف سـهولة           واجلمال، وقوته يف سطوع    أثر القوة فيه  

عباراته، وسالمة الذوق يف اختيار كلماته، وحسن تقريره املعىن يف األفهام من أقـرب              
  .وجوه الكالم

             فيجب أن يعىن فيه باختيـار األلفـاظ الواضـحة الـصرحية يف معناهـا، اخلاليـة         «

ا للمعـىن  ذه األلفاظ يف سهولة وجالء، حىت تكون ثوبا شفّ        من االشتراك، وأن تؤلّف ه    
»املقصود، وحىت ال تصبح مثارا للظنون وجماال للتوجيه والتأويل 

)1(
.  

  

  ربزومن مثّ يتبين أن األسلوب العلمي يف روايات اخليال العلمي الثالث هو األسلوب الذي سـي                      

 الية يف أغلب األحوال مـن الـصور اازيـة         هلة اخل سمال كتاا للعبارات البسيطة ال    من خالل استع  

ا املعاجلـة املوضـوعية     اء بالعواطف العميقة للكتاب وإمن     وظيفتها ليست اإلحي   واحملسنات البديعية، ألن  
لألفكار باعتماد عمليات التحليل والتفصيل والتعليل، إضافة إىل استخدام املصطلحات العلمية واأللفاظ            

. ة األدبية اليت تطيل عملية الفهـم      يق الفن  املعىن بسهولة ودقة بعيدا عن عوامل التشوي       املناسبة املؤدية إىل  

  س القيمـة الكـربى   هم املعىن الذي حتمله، على عك    مية ال م العلماء بقدر ما يهم      ورغم أن اللغة العل   

على ترتيـب   والقدرةن يف حسن اختيار ألفاظها تكم  قيمة تلك اللغةنفإاليت يوليها النقاد للغة األدب،    
 ىن احلقيقي املطلـوب، ألنّ القـراء  عباراا ترتيبا منطقيا حمكما حبيث ال تفضي إىل انزياحات تشوِّه املع   

 املفروض أنهم ال يتوقعون منه إنشاء ولكنهم يتوقعون شـيئًا           «الذين خياطبهم صاحب الكتابة العلمية      
       ه أمـر يتـصل بـصميم دراسـتهم        و أيسرها ألن  رق  حتددت يف أذهام الرغبة إىل معرفته بأبسط الط       

أو اخليال أو البديع     بالعقل، ال صلة له بالوجدان     اتصاال يرتبط    ]املوضوع العلمي [هلذا املوضوع بالذات    
»واملنسق من اللفظ    

)2(
    ريرية ال تستلزم اجلمـل اإلنـشائية      هذا ما يعين أن الكتابة العلمية كتابة تق        و. 

إلخبارية  حال أن يصدق عليها معيار الصدق والكذب املنطقيني، وإنما تستلزم اللّغة ا            ةبأياليت ال ميكن    
  . شيء ما يكون إما صادقًا أو كاذباالتي خترب بالضرورة عن

 وصف منجز علمي، وشرح ظاهرة علمية       :حتتمل اللغة اإلخبارية العلمية عدة هيئات لغوية، منها              
 حتليل وتفصيل حتى ينجلي ما كانت صفته الغموض والتعقيد، إضـافة إىل هيئـة              معينة وما يتبعها من   

                                                
        دار الفكـر للطباعـة      ،)ط.د( البيان واملعاين والبديع ويليه دليل البالغة الواضـحة،          - مصطفى أمني، البالغة الواضحة    علي اجلارم و   )1(

 .10 ص م،2009هـ، 1430 - 1429ت، لبنان، والنشر والتوزيع، بري و
، منشورات مكتبة الوحدة العربيـة، مـصر،        )ط.د(عبد العزيز سيد األهل،     :  املرجع يف النقد األديب، مراجعة      أمحد إبراهيم البشبيشي،   )2(
  .45، ص )ت.د(
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  . تاج علميـا إىل الربهنـة والتعليـل    أخرى، هي االستدالل على ما يصعب تصديقه للوهلة األوىل وحي         

 املنت الروائي اخليايل العلمي اجتماع اهليئات الثالث أو هيئتني معا يف املقطع الواحـد             يشهد  ولكن قد   

  :"أمني العلواين" لما وقع يف هذا املقطع من روايةمث

   

إنـه غرفـة    ... أو كان مشهورا جدا يف العشرينات       ...  هذا منظر مشهور جدا      «
مبجرد و  واتر  اجلدران مزودة مبشاهد سريعة الت    ... اإليرلندية كاثلني أوغرادي    الكاتبة  

) مأخوذة من اجلدران طبعـا    (أن تدخل الكاتبة غرفتها وحتدق باجلدران تأتيها فكرة         

وتشكّل اجلملـة األوىل  !) ... الكاتبة وليست اجلدران طبعا   (يها  تغمض عين تدخل  مثّ  
حنن اآلن نعرف هذا األمر إالّ أنه منذ ثالثني سنة كـان            ... اليت ستظهر على املوقع     

   كيف تـأيت هـذه املـرأة       ... جمهوال متاما وكان املتفاعلون يقفون أمامه مشدوهني        

وال أحد، بأي حال من األحوال، كان يتوقـع أن ختتفـي   ... ذه األعاجيب كلها   
 اخترعها أصحاا من أجل تسلية الصبيان والرضع        للرنوخلف تلك العبقرية جدران     
      هـل يـنقص    : الن مهـا  ايطرح اآلن سـؤ   !!!... لعملحينما يذهب والدوهم إىل ا    

 أم أن جدران الرضع على قدم املساواة     هذا األمر من قيمة إصدارات كاثلني أوغرادي      
 وما األمران سـوى     - ي والكالم للمؤرخ السياسي البشري زواغ     -مع تفاحة نيوتن    

والـسؤال  ... رتب عنهما مصدري إهلام تافهني يف حد ذاما مهمان بالنظر إىل ما يت       
  صـة  خا... ؟  فسها بعد إعراا عن سـر إهلامهـا       ما هو موقف كاثلني ن    : الثاين هو 

»... ؟  عن الكتابة أيام أظهرت سرها ذاكوحنن نعرف أنها توقفت
)1(

.  

  

      جدرانها ليست جدرانا عادية لعزل الغرف       :جيمع هذا املقطع بني وصف غرفة الكاتبة اإليرلندية              

  تـردد  يعن بعضها البعض ورسم حدودها فقط، وإنما هي، كما تظهره الرواية، جدران إلكترونيـة                

 الكيفية اليت يأتيها بواسطتها اإلهلام حتى مل يعد أمام املتلقي   وشرحِ ...عليها الكثري من الصور واملشاهد      
ظـاهر العلميـة، هـو طـرح        أي جمال لالستغراب واحلرية، ويف آخر القول يتجلّى مظهر آخر من م           

د من االفتراضات احملتملـة   املرتبط بالعدي  ئص الوجود العلمي هو طرح السؤال     ؛ فمن أبرز خصا   األسئلة
احلصول، وقد طرح كاتب الرواية سؤالني ال ميتنعان عن بعث افتراضات غري مستبعدة لدرجة كـبرية                

 قد تنقص قيمة إصدارات الكاتبة اإليرلندية وقد تظلّ على حاهلا، قد تتوقف         :نظرا النكشاف سر اإلهلام   
نيوتن أبدع نظرية علمية على قدر كبري من األمهية         عن الكتابة وقد تستمر بقوة ومحاس أكرب نظرا ألنّ          

نقطة انبثاقها سقوط تفاحة على األرض، فما الذي مينع كاتبة من إطالق العنان إلبداعاا عرب ما تبعثه                 
  ...!؟لكترونية املوجهة لتسلية الصغاراجلدران اإل

                                                
  .39 ص  رواية، فيصل األمحر، أمني العلواين،)1(
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 الورود، من جتلّياته املقطع املوايل ل، ولكنه قليلالدالرواية من استخدام أسلوب االستل        كما مل خت
الذي يظهر فيه أسلوب املقارنة ممتزجا مع الرباهني واحلجج اليت يراها الكاتب منطقية لتفـسري سـبب             

  : فاملخترع،زا عاليا يف اتمعات القدميةاإلعالء من قدر املخترعني الذين كانوا حيتلون مرك

   

       نـيب أو عـراف   ... لقّى أفكـاره مـن اهللا   شخص يت(...)  كان ينظر إليه على أنه   «

ذلك العامل منخفض األجر كـانوا يعدونـه      ... املخترع  ... أو ساحر أو شيء كهذا      
...  أخرى   بفئةوالسبب يف ذلك كون املخترعني قالئل إذا قورنوا         ... موجودا استثنائيا   

 هذا شأن أي آيل     سيقول أغلبهم إنّ  ... وكوم حيلّون مشاكل يعجز عن حلها آخرون        
وهذا ... للصيانة املرتلية إالّ أنّ هذه األجهزة الرخيصة مل تكن منتشرة يف ذينك القرنني              

فامتناع نشاط هذا األخري عن الغـري هـو عقـدة           ... ما كان يعلي من شأن املخترع       
»احلكاية 

)1(
.  

  

  :نعةكلما طرحت يف هذا القول مسألة تثري الغموض والغرابة تبعتها تفسريات مق

  . ؛ ألنه ميتلك كفاءات ومهارات ال ميتلكها غريهرع قدميا كائنا استثنائيا فريدا كان املخت-

ا مل تكن متـوفرة     ؟ ألنه يف زمن سابق  املخترع  آالت الصيانة املرتلية رخيصة الثمن ب     ستبدل  مل ت  ذا ملا -
       .الستقراءات اجلزئيـة املقدمـة  بنتيجة جامعة لمث يختتم القول    .  قدميا زمن االنتشار الواسع للمخترعني   

    مثّ االنتقال من اجلـزء إىل الكـلّ     االستقراء اجلزئي للمشكلة،    . هذا ما يستند عليه أي أسلوب علمي      و

  .املقدمات إىل النتائج عرب جمموعة من االفتراضات املنطقية احملتملةمن أي 

، يتعلق بشرح وحتليل كيفيـة حـدوث         ومل يتردد الكاتب يف إضافة أمنوذج لغوي شارح آخر              
   :التفاعل بني األديب ومتلقيه من القراء على الشبكة

  

حسب سرعة  ( يعمل التفاعل مع هذه الصور احلرفية الصوتية على توليد صور مباغتة             «
تثري بدورها صورا كهربائية ملراكز الذّاكرة اليت تولّد عمليـات اهليجـان            ) القراءة طبعا 
 ديد يف األمر أنّ نصا أدبيا قدميا من شأنه أن يفعل األمر نفـسه بـبطء                واجل... املعقدة  

وبالتـايل  ... إذ أن االنتقال من صورة ال يولد الكم نفسه مـن الـسيوالت             ... كبري  
 فالنمط الواحد من السيولة يدوم على مدى ورقة أو أقل أو أكثر وهذا أقلّ مما حيـدث                 

»!  وهذه نسبة تفاعلية باهرة ...1/692ة  بنسبشقوقهمع مقتطفات العلواين أو 
)2(

 .  

  

                                                
  .39، 38ص ص ية، روا فيصل األمحر، أمني العلواين، )1(
 .43، ص املصدر نفسه) 2(
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    التفاعل يف القول يتعلّق بالعالقة بني كاتب أديب ومتلقي نصوصه األدبية، لذلك كان من املفروض        

ألخاذ بني املتلقي والـنص     أن يعبر عن هذه العالقة بعبارات وألفاظ موحية تبعث التواصل الشعوري ا           
    اعل بألفاظ أكثرهـا ينتمـي       آخر يتمثّل يف تفسري عملية التف      فعليا هو حصول أمر   لكن الواقع   . األديب

          ، واستخدام أرقـام توضـيحية   ...)صور كهربائية، مراكز الذّاكرة، السيولة، النمط  (إىل احلقل العلمي  

ن يقـدم    خواص العلـم أ    فمن(، استخدام األقواس لتفادي الوقوع يف اخلطأ والغموض         )1/692نسبة  (
املعلومات صحيحة واضحة ال تدفع إىل اللّبس كما يوضح ذلك مفهوم األسلوب العلمي عنـد علـي         

كملـها   كلّ عبارة حتمل فكرة ت     ؛ إذ إن  تميز العبارات بترتيب منطقي حمكم    وت. )اجلارم ومصطفى أمني  
انطباعا جبفـاف   ا يوحي بوجود انسجام فكري حمكم، ومع ذلك فهو يبعث يف القارئ             العبارة التالية مم  

  أديب روائي أكثر ما يتوقّـع       يات واألحداث وخصوصا يف حميط نص     املادة العلمية وجفائه عن الشخص    

يدفع  هذا النص ينتمي إىل اخليال العلمي، الذي         يضه بالعواطف ومالمح اجلمال الفين، لوال أن      فيه هو ف  
وجود البارز للمضامني العلمية اليت تستلزم      الع  عاته األدبية القدمية وأقلمتها م    القارئ إىل إعادة تقنني توق    

  .باملقابل استخدام أساليب علمية للتعبري عنها

ة بني مساحة توزعها رنوبإعادة إجراء استقصاء ثان لألساليب العلمية املتواجدة يف الرواية عرب املقا       
التوصوتوز وايفل إىل أنّ النصع األساليب األدبية، يتمة يبتعد يف فقرات كثرية منه عن وصف  الثاين للر

 كمـا   ... مشاعرمها، أفعاهلما، مهومهمـا      :)أمني العلواين وفيصل األمحر   ( الرئيسيتني   حالة الشخصيتني 
تنخفض به نسبة حضور األساليب الفنية لتفسح اال ألساليب أكثر سطحية يف التعبري عن اجلوانـب                

ما يرتبط ا من عوالق  ونقارئ ووعيه إىل اللغة يف ذاا دتباه الاألدبية والقضايا العاطفية، وأقل جذبا الن
) عند الشكالنيني  هذه أبرز صفة للغة األدبية    (فكرية مرجعية   

هيمن على هذه األسـاليب     ، بل أكثر ما ي    *
إىل خلق حياد تام بني ذات الشخصيتني واملوضوع العلمي، هو ترتيب العبارات ترتيبا منطقيا    اليت دف 
و الفكـرة   ات حن صادر العاطفية من أجل توجيه الذ     وضبط ألفاظها وحتييدها قدر اإلمكان عن امل      حمكما  

          منها اعتماد الـشرح     ةة طرق إليصال احلقائق العلمي     قد شق كاتب الرواية عد     و. العلمية اليت تتضمنها  

   :ثلبني قوسني، والذي قد يقطع استمرارية املسار السردي لعبارتني أدبيتني، م

  

 أرسل األمحر جمموعة أشعار مكتوبة على أوراق ألجل قراءا من قبل جلنـة قـراءة                «
كانت األعمال املبثوثة متر أساسا على الطبع على الورق واإلصدار عرب كتب، وكانت             (

ليد أو بلوح ميثّل جمموعـة حمـدودة وبدائيـة             الكتابة ال تتم سوى على الورق سواء با       
   بة أو جهاز كمبيوتر حمصور داخل علبة حتمـل شاشـة صـغرية    كاتمن الوظائف آللة    

وكان يوجد شخص يسمى الناشر ويتحكم يف ظهـور األعمـال أو عـدم              ... جدا  

                                                
*
  .33، 32ص لالستزادة يف هذه الفكرة، ينظر، املبحث األول من الفصل األول، ص  
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          ي أو املعنوي تدعى جلنة  ظهورها، وكانت الشرطة األمنية واألخالقية هلذا الشخص املاد
ائدة وعلى املنظومـة  سياسة الساألعمال اخلطرية على ال ل بإقصاء   القراءة وهي اليت تتكف   

م تقييمها  لصل األمحر باللجنة املعنية كي يع     فلما ات ) ليت تساعد أرباب العمل   األخالقية ا 
»... ألعماله اكتشف أم أضاعوا نسخ اموعة 

)1(
.  

  

 املالحظ يف هذا املقطع هو انقطاع املسار السردي احلكائي بني اجلملة األوىل واجلملة األخـرية                     

ى وظيفتها يف إطالع القارئ على شكل الكتابة لشارحة الواقعة بني قوسني، وتتجلبالعديد من العبارات ا
   قدميا بداية من كتابة األديب على الورق مثّ عرض أعماله على جلنة قراءة إىل غاية نشرها يف آخر مرحلة       

اء األقواس، يتمثل يف اسـتخدام   ويستويف الشرح العلمي فضاء آخر غري فض      . احل الكتابة األدبية  من مر 
)اتمثاين مر (امش الذي اعتمده كاتب الرواية عدة مرات        اهل

   تعقيبا على املعلومات الواردة يف املـنت        )2(

أو شرحا هلا استقصاًء للدقّة والوضوح العلميني، وكأنّ القارئ بني تلك الـصفحات التـي تـشغلها                
  .اعيةاهلوامش إزاء حبث علمي حمض وليس رواية إبد

 اإلكثار من اسـتخدام  : من مظاهر هيمنة األسلوب العلمي يف الرواية أيضا، منذ بدء شقّها الثاين                
 جيمعهـا  رطة فاصلة، حيـث ال      دة كلّ منها بش    حتتها العديد من القضايا املتفر     العناوين، واليت تنضوي  

 صفحة واحدة، مثل العناوين التالية      وقد جتتمع عدة عناوين يف    . ها إىل العنوان الواحد نفسه    ئنتما ا سوى
ط اإلصالح، مهوم الشعراء  على البطل فعله بعد السفر، خمطإشكاليات فلسفية لالستفادة منها، ما جيب (

)القدامى
      "أهـداف األسـلوب اجلديـد     " :، وقد ينفرد عنوان ضمن الصفحة الواحدة، مثل عنوان        )3(

  :الذي يطرح فيه الكاتب هذه األفكار

  

 احملافظة  -  إدراج اللغة املنبوذة   -هلم  ملن ال لغة     فتح اال    - تعبري عن صمت بوذا    ال -«
 إنشاء لغة جديدة تكـون نتـاج        - مسيةة النابض دون ماكياج اللغة الر     على نص احليا  
شيء ( حتضري لغة جديدة للحياة التي ستأيت        -الوعي إلنتاج الوعي واجلسم      ال الروح و 

اب الذي يدعونا إىل تربية األبناء لزمان غري زماننـا، اللغـة    مثل توصيات عمر بن اخلط    
 حماولة استخالص لغة    -) أيضا جيب أن نكتبها لزمان غري زماننا ألنّ هلا قراء غري قرائها           

استيحاء مجيـع    ... رياحلركة واجلسم وتقسيم احمليط واأللوان واملزاوجة بني شكلي تعب        
»... أشكال التعبري اليت تعد فنا 

)4(
.  

  

                                                
  .48ص رواية، فيصل األمحر، أمني العلواين، ) 1(
  .60 - 47 ينظر، املصدر نفسه، ص ص )2(
  .42، ص املصدر نفسه ينظر، )3(
  .68 املصدر نفسه، ص )4(
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شملها العنـاوين األربعـة   وال ختتلف هذه األفكار يف ترتيبها عن ترتيب األفكار والقضايا اليت ت     
       ي القدر املطلوب من املعىن دون إضافة  منسوجة بعبارات خمتصرة تؤد)القضايا األفكار و(وهي . السابقة

      علمـي الـذي يتـوخى    ؛ وهذا من أوضح خصائص األسـلوب ال ظ زائدة ما ينحرف ا عنه من ألفا     

عدم إثقال اجلمل بالصور البيانية واحملسنات البديعية، وكذا االختصار يف املوضع الذي يستويف املعـىن               
ع اليت حتتاج إىل ذلك من أجل إزالة اإلـام          طالة بالشرح والتحليل يف املواض    بأقل قدر من اللّفظ، واإل    

  .وتوضيح الفكرة يف ذهن املتلقّي

راسـات  تواؤها لقسمني شبيهني مبالحق الد     اجلزء األخري من الرواية هو اح       يلفت االنتباه يف   وما       
، ومها  " منها مفاهيم ال بد  " :، والثاين بعنوان  "ادر ومناهل أخرى  مص": لعلمية، القسم األول حيمل عنوان    ا

ل موعة من الكتب وبشخصييت الرواية إال من حيث تضمن األال يرتبطان مبسار األحداث الروائية وال 
عماهلما وأسلوب كتابتهما، وكـلّ  أو ) فيصل األمحر،أمني العلواين(اليت ألفت فيما يتعلق حبياة الكاتبني   

  :كتاب يأخذ صيغة حمددة بإحكام تبلغ دقّة التحديدات العلمية، مثل

  .2082/.د.ي.د.ج.ب.د.با.و.ر.و. أ/ دقيقة117 /تماري لينهار/ األدب اجلديد •

 /ث.ج.ب.ي.ن.إ.و.ل.ع.ب.ر.و.أ/ دقيقـة  139/كاريل لودين / حبثا عن العلواين   ...ية  العلوان •
2081. 

2069/ء.ا.ق.ت.ر.ا.ي.ق.ر.ف. ا/ لفافات3/ عبد الرمحن بومليس/االرتقاء الشعري •
)1(

. 

         عنـوان  بكل عنوان من هذه العناوين يوفّر ما حيتاج القـارئ إىل معرفتـه مـن معلومـات بـدًءا                    

ؤلف، عدد دقائق البث أو كم املساحة اليت يـشغلها حجـم الكتـاب علـى الـشبكة                  الكتاب، امل 
 بعدها كاتب الرواية يف عرض ملخـصات  ، وزمن البث، ليسترسل، الرموز اخلاصة بالبث  )لفافة/دقيقة(

.     ع الكتـاب املـذكور    رة ملا ورد يف كلّ كتاب بلغة موضوعية حيادية ال خترج عن جمال موضو             مصغ

الثاين فيضم جمموعة من املصطلحات املتعلقة هي األخرى بالشخصيتني الروائيتني من ناحيـة        ا القسم   أم
        التكـوين األديب التلقـائي، نظريـة األقطـاب          :ملصطلحات شيوعا يف عصرمها، منـها     كوا أكثر ا  

...أزمة النشر، احلداثة وما بعد احلداثة /ص، توزيع الكتاب، التكملة النقدية للنةالثالث
)2(

.  

منحى علميا موضـوعيا     تنحو    املصطلحات، وصياغة مفاهيمها اليت    ورغم الصياغة العلمية هلذه          
 انتماءها إىل علم األدب والدراسة األدبية يكسر بعض جفافها، ويعلن حتول الرواية من جمال               نأيضا فإ 

ـ  الـشبكة يف الـن  (اخليال العلمي الصعب املرتبط بالتقنية         إىل اخليـال العلمـي   )داص الروائـي حتدي

                                                
  .87، 83، 82ص ص رواية، ينظر، فيصل األمحر، أمني العلواين، ) 1(
  .91، 88 ينظر، املصدر نفسه، ص ص )2(
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؛ حيث حتول الكاتب إىل استثمار خياله وطرح افتراضاته العلمية يف جمال علم األدب والكتابة               *الشعري
  .األدبية بدالً من الثبات يف جمال التقنيات العلمية والتكنولوجية

ية القائمة يف رواية    لوبختتلف مظاهر األسلوب العلمي يف رواية جياليل بسكري عن املظاهر األس                 
 تكثر األقواس الشارحة والعناوين اليت تنضوي حتتها املفـاهيم          "أمني العلواين " ؛ ففي رواية  فيصل األمحر 

 والتعليق علـى امتـداد عـدة        والتعريفات العلمية، كما استغلّ فيها الكاتب مساحة اهلامش للشرح        
  فهو عدم وجود مثل هذه املظاهر الـشكلية         "ادندبالرحلة الثامنة للس  "أما املالحظ يف رواية     . صفحات

اليت يصب فيها احملتوى العلمي، ومع ذلك فالباحث عن األساليب العلمية يف الرواية ال يفتأ أن جيد كثريا 
        من العبارات ذات الصياغة العلمية التقريرية، واليت حتمل نفس اخلـصائص الـيت متتـاز ـا روايـة                   

 ...يث الوضوح وتقدمي املعلومات الدقيقة، الشرح، التحليل، االستدالل والتعليل           من ح  "أمني العلواين "

 تـسبقها، وال بـني       حتت عناوين حمددة، وال بعد شرطة      غة وفق هذه املزايا ال تقع     وولكن اجلمل املص  
ة، وإنما تتماشى مع اجلمل املصاغة أدبيا ضمن نفس          اهلامش، وال تخص مبالحق خاص     قوسني، وال يف  

املنت الروائي، فتقع بني ثنايا مقاطع حوارية أدبية، أو تتخلّل مقاطع سردية أو وصفية يمن عليها الصيغ               
 أيضا، لوال ما تتميز به العبارات العلمية من مالمح أسلوبية خاصة تفرقها عن مالمـح الكتابـة            ةاألدبي
العلمية للتوثّب عن حميط اجلمل األدبية       وإذا كان الشيء بنقيضه يعرف فإنّ أبرز ما يدفع اجلمل            .األدبية

 دقّتها يف اإلشارة إىل معان حمددة بألفاظ واضحة سـهلة           :نسبة كبرية من املنت الروائي، هو     اليت تشكل   
      وعبارات خمتصرة تشري مباشرة إىل املعىن املُراد، وتدارك كلّ ما كان مبقدوره اإلحيـاء بـشيء آخـر                  

  ...ية أخيلة فنمن حمسنات لفظية وصور غري املعىن الظاهري للعبارة 

ها صبغة الطـابع العلمـي      نوقد استخدم جياليل بسكري العديد من املقاطع اللغوية اليت تشيع م                 
عن قضايا سياسية واجتماعيـة     التقريري، سواء أتعلّق األمر بالتعبري عن قضايا علمية وتقنية أم بالتعبري            

احلوارية  ومن مناذج هذه العلمية اجلمل .ور النفسي للشخصيات الروائية أو ينعدم فيها متاما احلضيتناقص
  :الية اليت تقع ضمن ترتيب علمي آيل حمض ال يصل بينها أي ملمح من مالمح العاطفةالت

  

   .طح اخللفيندباد من أعلى مدرج آخر عتبة السشغلوا مراقب اآلالت، أمر س -«

   . متّ تشغيل املراقب-

  .لسفينة أنزلوا صواري ا-

  . بدأ إنزال الصواري-

  . افتحوا الباب األرضي اخللفية-

  . الباب األرضي مفتوحة-

                                                
*
 .  139لالستزادة يف هذه الفكرة، ينظر، املبحث الثالث من الفصل الثاين، ص  
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  .!اضبطوا نظام االلتواء املغناطيسي -

  . نظام االلتواء املغناطيسي جاهز-

 مصنوعة من أنابيـب برونزيـة       .فتح أكرب صندوق من خشب أمحر، أخرج آلة عجيبة        
بلورية زرقاء موضوعة فوق قاعـدة    كرة   مركزه   متداخلة مشكلة هيكال معقّدا حيوي يف     

  .فوالذية

  .ز يف الصندوقشغل زرا صغريا فانتشرت كل األنابيب لتمأل كل حي

  . نظام االلتواء املغناطيسي جاهز، أكّد أكرب-                

» شغل النظام -
)1(

.  

  

يب اإلنشائية اليت تعطي بعدا أدبيا             رغم أنّ هذا املقطع يشتمل مجال أمرية، واألمر من قبيل األسال          
 األمر ههنا مل يكن طلبا متـضمنا        ن تقريريتها احملكمة، فإ   للكالم بعيدا عن جفاف األساليب اخلربية و      

ة متعلّقـة بكيفيـة      موجها لتنفيذ أفعال حمددة بدق     ا كان طلبا  صلة باألدب، وإمن  ن أدبية أو قضايا مت    ملعا
همـة بدقّـة    فعل مباشر آيل ال حييد عـن أداء امل لطلب شبيه بردحىت إن جواب ذلك اتشغيل مركبة،   

        كده استخدام اجلمل املختصرة اليت مل ختـرج بـاملعىن عـن نطـاق مـا هـو                  متناهية، وهذا ما يؤ   

ختلّل احلوار العلمي مقطع وصفي يقتفي       و. ز مميزات اللغة العلمية األصيلة    مطلوب، وهو ما يعد من أبر     
ألسلوب العلمي، من خالل التحديد الدقيق ملكونات آلة نظام االلتواء املغناطيسي وتفكيك            بدوره أثر ا  

  .عناصرها الداخلية

  حتتوي الرواية مقاطع حوارية عديدة مكتوبة بأسلوب علمي واضح، وبعض منـها ال يتـألّف     و       

       مثلمـا يالحـظ   ،رقام الرياضـية من ألفاظ شفّافة تشري إىل املعىن املباشر وحسب، وإنما يمن فيه األ          

  :يف هذا املقطع احلـواري

  

  ! درجة إىل امليمنة30 وجه املقبض -«

   ! درجة إىل امليمنة30 -

  ! عقد10اخفض السرعة إىل !  إىل األمام ببطء -

  ! عقد10 السرعة -

  ! عقد5 خفضها إىل -

  ! عقد5 السرعة -

 (...)  

  .أمر سندباد!  عقدة400ضاعف السرعة إىل !  شغل احملركات-

  ! عقدة400 السرعة -

                                                
  .39، 38 ص ص ،زيدةعبد القادر بو: مراجعةنبيلة زويش، : رواية، ترري، الرحلة الثامنة للسندباد، جياليل بسك) 1(

Université Sétif2



 )مع دراسة ثالثة مناذج تطبيقية روائية(مواقع االغتراب والتماثل                الفصل الثالث                       

 205

  ! عقدة800 -

»!  عقدة800 -
)1(

.  

  

ه ليمكن إعادة صياغة بعض العبارات حبذف األلفاظ وإبقاء األرقام وما يرتبط ا من مـصطلح                حىت إن 
   ! عقد10 السرعة -« :رياضي، مثل

  ! عقد5خفّضها إىل  -                

 » !عقد 5السرعة  -                

   : بالشكل التايلقطعميكن إعادة قراءة هذا امل

   ! عقد10 السرعة -«               

  !عقد 5 -                

 » !عقد 5 -                

الـسرعة ( عليه، وحتذف يف اجلملة الثالثة كلمـة        )10(حذف الفعل لداللة مصطلح السرعة والرقم       في(     

 يدل على التحقّق الفعلي للتنفيذ، وهذا ما طبقه الكاتـب           )5(تكرار الرقم   يف موضع تنفيذ الطلب ألنّ      
  :نفسه يف اجلمل احلوارية األخرية

   ! عقدة400 السرعة -«               

   !عقدة 800 -                

 » !عقدة 800 -                

حذف كلميت ها يف اجلملة الثانية، وهد حلذف يف البداية، حىت مي)السرعة(حيث حافظ الكاتب على كلمة   
    . )400( و)800( يف اجلملة الثانية، ومعىن الزيادة مفهوم من السياق نظرا للفـارق بـني      )ارفع السرعة (

. ذ الطلب، نظرا لتكرار نفس الرقم      يف اجلملة الثالثة، واليت تبوأت موضع تنفي       )السرعة(كلمة  حذف  مثّ  

     يـستعيض  اإلظهار واحلذف ألصق باألسـلوب العلمـي الـذي           ولعلّ مرونة هذه اجلمل من ناحية     

   أو دقّتها املوضـوعية     ما بلغ إجيازها  عن صناعة وتأليف تراكيب كالمية مه      يف مواقف معينة،     ،باألرقام

. )يف الرياضيات والفيزيـاء مـثال  (ا قلب األرقام فيه كلمات والكلمات أرقام    حيادها، أو الذي قد ت    و  

منأى عن خصائص األسلوب األديب الذي ال تقوم أدبيته إال إذا تبوأ اللفظ املوضع احملدد               وذلك كلّه يف    
إالّ انقلب عمل األديب عمالً آخر       و ، دون استبدال أو حذف أو تقدمي وتأخري       *الذي اختاره له األديب   

 عديالتإليه بصلة بل إىل غريه من الال ميتذين أجروا تلك الت.  

                                                
  .56، 55 ص ص ،عبد القادر بوزيدة: مراجعةنبيلة زويش، : ري، الرحلة الثامنة للسندباد، رواية، ترجياليل بسك) 1(
*
  .75 يف هذه الفكرة، ينظر، املبحث الرابع من الفصل األول، ص لالستزادة 
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        روزهـا مـسار الـسرد إلفـادة       لرواية مقاطع وصفية عديدة، قاطعة حلظـة ب       وانتشرت يف ا         

 انعكست املوجات   « : يف املركبة الفضائية   علومات عن كيفية اشتغال نظام علمي معني      ، مب القارئ، مثال 
غبار  كُتل أو :الصوتية والضوئية الصادرة من الكرة البلورية بفعل كلّ املواد املتحركة يف الفضاء القريب            

إنها تلتقط باألنابيب الربونزية يقوم مرسم الطيف بتحليل املوجات وإثر ذلك ترتسم خريطـة              . أو غاز 
»جمسمة للمحيط الذي يتحرك فيه الباونت على شاشة فلّورية          

، أو لتحديد ماهية الطريق الفـضائي       )1(
إنهـا  ور تلك، إنها نيغا     الغبار والصخ  ترى كومة    «: املؤدي إىل نيغا كقول الراوي على لسان سندباد       

ال يوجد من حول نيغا إالّ غازات وغبار وحجارة      . ذلك الشبه توجد احلياة يف منقرة     تشبه جمرتنا بفضل    
»يف الفراغ ليبعث احلياة يف موضـع آخـر          مادته  تدور يف الفراغ، كمضاد إلعصار ضخم يوزع        

)2(
 .  

 متواجدة يف املعجم اللغوي املتعـارف       ح وتعريف مصطلحات خاصة، غري    وقد يتزامن الوصف مع شر    
 احتاد  « بأنه   "املاهون"ى األرض، مثل تعريف الكاتب مصطلح       عليه، قصد تسمية أشياء غري موجودة عل      

»مي لطريق نيغا وكذلك كواكب بعيـدة أخـرى          ن كلّ النظام البينج    ميثلو شيخيتكون من مائة    
)3(

 .

    راف مكان لقاء وراحة، يـستقبل زبـائن        تسي الس «: الشريما بقوله  وتعريف مصطلحي السيستراف و   

وقد جرت العادة أن تكون املفاوضات حول شريما، رحيق         .  كلّ شيء  نغري متجانسني يشترون ويبيعو   
»مهلّس ذي مزايا كبرية     

ضخمة اليت تـزود األسـلحة      ؛ تلك املولّدات ال   *، وتعريفه أيضا للكونتيما   )4(
قاطع التعريفية الوصفية من جفاف يف تقدمي املادة العلميـة ضـمن            ورغم ما توحي به هذه امل     . بالطاقة

نفس االنفعال وتبعـث    الري يف   عية بيانية أو تنغيمية إيقاعية تث     عبارات دقيقة البناء ختلو من أية مظاهر بدي       
ختلو من فائدة تؤكّد ضرورة تواجدها بني املقاطع السردية         ال  نها  اصل مع الشخصيات الروائية، فإ    بالتو
 الوصفية واحلوارية األدبية، تتجسد يف متكني القارئ من فهم الرواية يف أبعادها العلميـة، خـصوصا                و

        ال يعدم القارئ إجياد منـاذج كـثرية لألسـاليب العلميـة         حيث  وأنها تنتمي إىل أدب اخليال العلمي       

 يف األنـواع الروائيـة      ) األحوال املطلقة يف أغلب  (إىل جانب األساليب األدبية اليت اعتاد توقّع هيمنتها         
  .األخرى

  وحسب بـل للتعـبري   العلمية ومل يستخدم الكاتب جياليل بسكري الوصف للتعبري عن القضايا              

يـق  تخلّلها العديد من وسـائل حتق     يعن مشاكل اجتماعية وأخالقية، واقتصادية وسياسية أيضا، واليت         
هر بشكل جلي منذ منتصف الرواية، عرب عدة صفحات         وهذا ما يظ  . العلمية من شرح وتعليل وتفسري    

                                                
  .53، 52 ص ص ،عبد القادر بوزيدة: مراجعةزويش، نبيلة : تر رواية،  جياليل بسكري، الرحلة الثامنة للسندباد، )1(
   .53املصدر نفسه، ص ) 2(
  .66 املصدر نفسه، ص )3(
  .70 املصدر نفسه، ص )4(
*
 .187سبق اإلشارة إىل املصطلح ضمن املضمون العلمي للرواية، ص  
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لة اليت عمتها، معل  الفساد  فيها األمرية زهرة هيئة احلياة األخرية على سطح األرض، حملّلة مظاهر            تصف  
 اكتشاف طريق نيغا املؤدي ا إىل منقرة بعدى حيوء من تبقت ذاته سبب اندثار األرض وكيفية جل   يف الوق 
ا مدار الوصف العلمي املوضوعي بـدء    كلّه ضمن بناء منطقي حمكم مل خيرج عن         وصب حديثُها   . إليها

األخالقيـة واالجتماعيـة، واالقتـصادية    (من مقدمات تذكر فيها تورط العلم يف بروز تلك املشاكل         
  : اليت أدت إىل حرمان اإلنسان من احلياة على سطح األرض جمددا)والسياسية

  

ية وروحية، بل باألحرى فعـال آليـا        حلياة سريورة طبيع  مل يعد العلم يرى يف خلق ا      « 
كان هذا الفهم اجلديد للحياة قد خلص اإلنسان ائيا         . حيث كانت الصدفة مغيبة كلّيا    

      (...) من القيم القدمية مثل الفضيلة والرذيلة حتى ال ينـشر سـوى األنانيـة واللّـذة      

قُرر عندئـذ   . املخ  كتشف اإلنسان أسرار    وقد بلغت هذه احلالة مداها يف عاملنا عندما ا        
ات يـوم بقطيعـة     انتهى هذا ذ  .  ومجايل جديد ساد أغلبية األذهان     خلق نظام أخالقي  
 ووضع حدا ائيا لأللوهية األمسى ضامنة النظام األخالقـي          اإلهلية وحدة الشعور بالقوة  

»والسماوي 
)1(

.   

 

              افت األغنياء الحتالل الفضاء وقيـامهم      :ردي، منها مثّ استرسلت يف عرض أهم مظاهر هذا الت 
إقامات  بتأسيس قواعد فضائية يف الطبقات العليا للجو، فأنشأوا عليها مدنا كبرية تضم فنادق سياحية و    

        ومنتزهات وغابات وحبريات واخترعوا مناخات اصـطناعية للتـأقلم يف تلـك الطبقـات اجلويـة                

       ومني الذين ظلّوا على األرض اليت أصاا التعفن من جـراء تـراكم النفايـات               العالية، يف مقابل احملر   

اليت ترمى عليها من القواعد الفضائية، فتستقطبها األرض مباشرة بفضل جاذبيتها، ومبرور الوقت تلوثت  
.  املتـبقني  اض املعدية بني النـاس    ، وتفشت األمر  اإلشعاعيةمياه احمليطات والبحار وازدادت التسربات      

وختمت زهرة حديثها بتبيان نتيجة هذا التردي، واملتمثلة يف انفجار األرض بعد قيام حـرب نوويـة                 
 إالّ بعض املعمرين وجنودهم وعبيدهم الذين سكنوا        ك طبقات مياه صافية غري متجددة؛ فلم ينج       المتال

     يا، فتـاه النـاجون يف الفـضاء    القواعد الفضائية أو الكواكب القريبة، وتالشى النظام الشمسي تدرجي        

   إىل أن وجدوا طريق نيغا الذي قادهم حنو منقرة آملني العثور على كوكب باهية التابع لنظام مشـسي                  

))2م البائدة ال خيتلف عما ألفوه يف جمر     
     تتجلى علمية األسلوب الذي وظفـه الكاتـب يف نقـل            و. 

      ابقة تتابعة، اليت تكمل كل مجلة منها معـىن اجلملـة الـس           لقصرية امل هذه األفكار يف استخدام اجلمل ا     

  .ى فيها اللفظ أيضا املعىن العقلي املراد تبليغه للمتلقي دون اإلحياء بأمور أخرىهلا، واليت ال يتعد

                                                
  .126، 125 ص ص ، القادر بوزيدةعبد: مراجعةنبيلة زويش، : رواية، تر جياليل بسكري، الرحلة الثامنة للسندباد، )1(
   .129 - 126 ينظر، املصدر نفسه، ص ص )2(
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              مـن ناحيـة التعـبري عـن قـضايا علميـة          ية ال تتجلّى يف األسـلوب       مل وذا يتضح أن الع         

بل من ناحية التعبري أيضا عن قضايا خمتلفة يف احلياة جبمل تقترب من درجة الصفر يف األسـلوب   فقط،  
ائدة تتجاوز احلـد املطلـوب      من حيث عدم حتملها ألية طاقة شعورية معنوية أو طاقة تزيينية لفظية ز            

عـبري وال تـرتبط     فالعلمية تتجلّى يف طريقة الت    . أو شرح ظاهرة  خرب   وهو نقل معلومة أو تقدمي       :علميا
    ديب خالص، ويتفـق ذلـك      بالضرورة باملضامني العلمية ألنّ املضمون العلمي ذاته قد ينقل بأسلوب أ          

    ابق الذي أشار فيه إىل أنّ احلقائق العلمية ممكنة الوجـود يف األدب شـرط               مع موقف سيد قطب الس    

*أن تنقل بألفاظ موحية معبرة عن انفعال األديب
.  

؛ إذ قدمت أغلـب     ب عمران عن الروايتني السابقتني    خيتلف واقع األسلوب العلمي يف رواية طال             
 ميتزج بذوات الشخصيات، وتتخلّله الدهشة واملفاجـأة اللّتـان           أدبية وعلمية بأسلوب أديب    :املضامني

  .تبعدانه عن جفاف الوصف العلمي والتقرير اخلربي

      مل أرقامـا وال نـسبا      ت؛ فهـي مل تـش     الروايةلعلمية يف أسلوب     ومل تتعدد إمكانيات وجود ا          

عنـاوين  ومل تتضمن   . دود أفعال واستجابات مضبوطة أيضا    مئوية، وال أوامر علمية مضبوطة تقابلها ر      
    ما تضمنته هو بعض املقاطع اليت تعرف عمليـة أو ظـاهرة            . تنضوي على شروحات وحتليالت وافية    

 أن الكفاءة الذكية هي معاينـة األشياء  أريد أن أؤكد«اوي على لسان الدكتور ماهر     ما، منها قول الر   
 وكما قلت لك الكفاءة ال تأيت مـن التقـدم           ..مبجملها فالكفاءة اإلنسانية هامـة، كالكفاءة املهنية       

    تـام بنـوع    الوهي تقوم على اإلملام      )الكفاءة احلمقاء  ( أطلق عليها اسم   دعينهناك كفاءة     و ..بالسن  

» شيء    نفسه فوق مستوى مجيع الناس بكل      من املعرفة دون غريه، وصاحبها يعترب     
)1(

تتجلّى العلميـة   . 
هنا يف وضوح الكلمات وتناسق اجلمل وفق طابع تقريري حمكم ال يتجاوز اإلملام بتعريـف عملـييت                 

نها مل حتدد بشكل كاف    فإمل  الكفاءة الذكية والكفاءة احلمقاء، ولكن، رغم البناء املوضوعي لتلك اجل         
          امـل الـيت تـرتبط     ا والعو م الكفاءتني املذكورتني يف املقطـع ومل تـشرح كيفيـة حـصوهل            طبيعة

   ؛ وكـل    إليهمـا   صفيت الذكاء واحلمق   إسناد وخصوصا بعد    نيضامغفهومني  بربوزمها، بل تركتهما م   

 ثابتا مستقرا، لذلك فالقارئ إزاء مـصطلحي        من الذكاء واحلمق عامالن معقّدان وال حيتمالن مفهوما       
الكفاءة الذكية والكفاءة احلمقاء حيتاج إىل شرح علمي مستفيض وليس إىل شرح نفسي ذايت معقّـد                

قوله بأنّ صاحب الكفاءة    و )الكفاءة ال تأيت من التقدم بالسن     (مر تعقيدا، كقول صاحب املقطع      يزيد األ 
إىل تفـسريات   هذين التفسريين الذّاتيني حباجة، مما جيعل )يع الناسيعترب نفسه فوق مستوى مج    ( احلمقاء

  .أخرى منطقية تدفع القارئ إىل التصديق

                                                
*
 . 181ينظر، املبحث الثّاين من هذا الفصل، ص  لالستزادة يف هذه الفكرة، 
  .24ص رواية من اخليال العلمي،  طالب عمران، البعد اخلامس، )1(
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ومن اإلمكانيات اليت أضفت العلمية على أسلوب الكاتب إضافة إىل التعريف، اعتماده التصنيف                    
نب الروحي لإلنسان أمـام ضـعف   من أجل شرح عملية االختفاء وإبراز القوة اليت ينضوي عليها اجلا    

  :رد الكاتبجانبه العضلي، فعلى لسان حامد أو

  

       ت حضرت الكـثري مـن جلـسا      ..  احلياة   حلني البحث يف سر   وبدأت منذ ذلك ا   « 

واقتنعت أخـريا    ية   ليست أرواحا وإنما أجساما موج     ما يسمى بتحضري األرواح وهي    
 تقـن فـن   بـدأت أ  ..  عامل تلك التموجـات      ة تنقل اتمعني إىل   أن اجللسة الناجح  

ك فوق لوحة كتبت عليهـا األحـرف األجبديـة          تحضارها بدًءا من الفنجان املتحر    اس
   وقد اختلطـت املعلومـات     .. ال   عة، إضافة لكلميت نعم و    تسواألرقام من الصفر إىل ال    

انـا  اليت كان الفنجان يقرؤها حبركته فوق األحرف، حتى أنين رفضت تـصديقها أحي        
ا هلا عالقة جبسم امليـت      وأيقنت أنها متوجات فيزيائية رمب    . .لكثرة املعلومات املتناقضة    

  .. وتأثرياته 

ويف حالة جناح الوسيط    .. ا الطريقة الثانية وهي طريقة الوسيط فكانت أكثر إقناعا          أم« 
 الطريقة  اأم..  إتقانا   يف محل اللوحة املستحضرة يف داخله تكون املعلومات أكثر دقّة و          
يها اجلسم املوجي متجسما    الثالثة وهي مستنبطة أو مطورة من طريقة الوسيط، فيظهر ف         

» واإلحساس مبادته وليست له عالقة بالروح للحظات ميكن أحيانا ملسه
)1(

.  

  

لة فانتازية واضحة، ولكنه مع ذلك أميل إىل جمـاراة           القارئ ضمن هذا القول معان متخي      تواجه       
       الكاتب مل يفسر كيفيـة حتريـك األشـياء           ألن ؛به املطلق ب يف أفكاره بدالً من مقاطعته وتكذي      الكات

 تؤثّر علـى األشـياء   اليت االختفاء مبعطيات سحرية وخرافية بل بوجود حزم من املوجات الفيزيائية           أو
ـ         وهذا ما يتيح القول بأن    . الظاهرة       ب عمـران    املوضوع األساسي الذي يشغل صفحات روايـة طال

   البعد اخلامس، الناتج عن اجتماع األبعـاد املكانيـة   د يصح االستنتاج أن، ومن مثّ ق   *هو العامل املوازي  

     ي مواز للعامل األرضي الظاهر، وال يستطيع اإلنـسان بلوغـه           البعد الزمين يتجسد ضمن عامل خف     مع  

 اجلسدية إىل موجات فيزيائية تلـج البعـد          إالّ بعد حتول مكوناته    - لما حصل مع حامد وزيدي    ث م -
  .يف عامل أفضل من العامل األرضي حتيا اخلامس، و

 املضمون العلمي يشغل حيزا مهما ال ميكن االستغناء عنه ضمن أدب اخليـال                     يتضح مما سبق أن   
               زة، ومل يكن أدب خيال علمي بـل جمـرـيمن         د أ العلمي، وإالّ فقد هذا اجلنس خصائصه املمي دب

وال يقوم املضمون العلمي على ما هو واقعي موجود بالضرورة، فاملوجود يـشكّل             . فيه املعاين األدبية  
                                                

  .56، 55 ص صرواية من اخليال العلمي،  طالب عمران، البعد اخلامس، )1(
*
 .166يعد هذا املوضوع أبرز مواضيع أدب اخليال العلمي اليت طرقَها الكتاب الغربيون، ينظر، املبحث الرابع من الفصل الثاين، ص  
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رئ ق الذي ينشئ الكاتب على أساسه معان مفترضة حمتملة الوجود، شرط أن يتقبلها القـا              لفقط املنط 
م يف الصياغة اللغوية لتلك املعاين وذلك رهن قدرة الكاتب على التحك  . علميا ويصدق إمكانية حصوهلا   

      مجيع منافذ التصو غري أنّ األسـلوب    . رات الفانتازية املستحيلة الوقوع   وإخراجها بأسلوب علمي يسد
 ، بل يستخدم لطرح القضايا االجتماعية والسياسية       فقط العلمي ال يستخدم خللق العوامل العلمية املمكنة      

   ملتخيلة، شرط أن يستوعب شروط العلمية اللّغوية، مثـل املوضـوعية   ، وحىت لنقل املعاين األدبية ا     أيضا

يف التعبري واستخدام الكلمات املتداولة والواضحة، تتبع النمط التقريري اخلربي اخلـايل مـن الـصور           
كلّ من املضمون العلمي والصياغة العلمية ضرورة يقتضيها بناء املسار السردي   و...واحملسنات اللفظية   

      واية اخليال العلمي، وال يشكالن قطيعة مع اجلوانب الفنية سواء أكان ذلك من ناحيـة املـضمون                 لر
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  :املبحث الثالث

  :اخللفية األدبية ألدب اخليال العلمي

  

، فقد تبـين    يشترك املضمون األديب مع املضمون العلمي من ناحية كون اللغة هي سبيل ظهوره            
؛ فهي اللغـة األمثـل      ها تطرح بصفة مباشرة قضايا علمية     تقريريت سابقا أنّ اللغة العلمية مبصطلحاا و     

للتعبري عنها، ومع ذلك فتقريريتها وشفافيتها وعرضها املباشر للمعىن خصائص كفيلة ملنح اللغة العلمية              
ة واألخالقية، يف مقابل اللغة األدبية اليت تعد        صالحية التعبري عن القضايا االجتماعية والسياسية والنفسي      

 والسياسية االجتماعية(اللغة األمثل للتعبري عن املضمون األديب، وللتعبري عن القضايا السابقة الذكر أيضا      
مع عدم استبعاد فكرة التعبري عن مضامني علميـة بأسـلوب أديب، وصـعوبة              . )واألخالقية والنفسية 
وب تقريـري   أسل (دةملتشده خبصائصه ا  ضامني األدبية بأسلوب علمي، ألن    عن امل استيعاب فكرة التعبري    

 ...)  غري غامض، بساطة األلفاظ، انعدام الصور البيانية واحملسنات الكالميةمباشر يشف عن معىن واضح

لمية، وستضمحلّ فيها صـفة     سيؤثّر على أدبية تلك املضامني، فتجنح ال حمالة صوب درجة الصفر الع           
  .!بيةاألد

    غة األدبية الـيت تتعـارض      اف املضمون األديب سيتم عرب الل      استشف     وجتاوزا هلذه التداخالت فإن      

 الوضـوح  لصور الفنية واحملسنات البديعية، ومن ناحية عدم وضوحها      بروز ا مع اللّغة العلمية من ناحية      
ال حمتـوى   فثمة أو  «وي الذي ينقله    د رفعة املضمون العلمي على القالب اللغ      العلمي املباشر الذي يؤك   

 هناك ثانيا الشكل اللفظي املسؤول عن التعـبري عـن ذلـك            الرسالة العلمية، الذي هو كلّ شيء، مث        

»احملتوى، الذي هو ال شيء      
 ى أمام الفكرة اليت هي غاية متلقـي       نّ الشكل ليس ذا قيمة كرب     أي إ ،  )1(

ال يبىن ليشف عن معىن واضح، وال حـىت لتوجيـه          الشكل اللفظي األديب الذي      عكسالنص العلمي،   
       حبتة، بل ليبث عالمات لغوية خاصـة تـسمح بالتواصـل            ةشكالنيالوعي املطلق إىل ذاته وفق نظرة       

نظام بنـاء  نظام عالئقي خيتلف عن    ، وتلك العالمات تتواجد ضمن قوالب مبنية وفق         *مع النص األديب  
غة األدبية هي اللّغة املثالية الحتـواء  و من مث يتأكد أن الل    . لى السواء ي أو العلمي ع   قوالب الكالم العاد  

        ما تتعدد واختالف داملضمون األديب الذي ال يثبت عند صورة معينة واحدة وإنصوره ومناذجه تبعا لتعد 
  .قعات القراءة ووجهات النظر وأفق التوطرق

  

                                                
العـاكوب، ص  علـي  عيسى : ظرية األدب يف القرن العشرين، تر    نيوتن، ن . م. ك ، ضمن كتاب،  »العلم إزاء األدب    «  روالن بارت،    )1(

147. 
*
                                                                                                                                                                                                .36الستزادة يف هذه الفكرة، ينظر، املبحث األول من الفصل األول، ص ل 
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  :  املضمون األديب-أ

  

ما الـذي    ؟ و حتتويه العبارة األدبية   ما طبيعة املعىن األديب الذي       :هناهن ه      السؤال الذي يتبادر للذ     
    يفرق بني املعاين العلمية والسياسية واالجتماعية اليت حيتويها القالب اللغوي العلمـي ونفـس املعـاين             

ني تنقل  ية الصفة األدبية ح   ؟ وما السبب يف اكتساب الفكرة العلم       جزًءا من الصياغة األدبية    صبح ت حني
  .؟بية صفة العلمية حني تصاغ علمياتساب الفكرة األدكوباملقابل اة أدبية، بصياغ

 التعبري عن تلك القضايا بطريقة موضـوعية  يكمن الفرق بني منطي التعبري يف التعارض الكائن بني         
ـ   تستند إىل معطيات املرجع اخلارجي، وبني التعبري عنها استنادا إىل رؤية الكاتـب               ه   ـوعـرب مواقف

  ويسجل األدب أداته العواطف، وهو الذي يحدث عن شعور الكاتب ويثري شعور القارئ«؛ إذ  اخلاصة

»اة وأعمقها ـأدق مشاعر احلي  
)1(

األديب العاطفة كما يتجلّى من هذا القول هـي منبـع املـضمون    . 
 إىل تنفـيس    معينة أو موقف دفعه    تجاه مسألة    وهدفه، فهو أثر للتجربة الشعورية التي خاضها األديب       

 مشاا للتجربـة الـشعورية      سواء أكان ( وجهته هي إحداث أثر يف نفوس املتلقني         أنكنوناته، كما   م
من مثّ فاملعىن األديب هو املعىن الذي تشع فيه العواطف مهمـا كـان               و. ) خمالفا هلا  باألديب أم اخلاصة  
إبـراز  وشاعريته تكمن يف مدى قدرة الكاتب على . )ميا اجتماعيا أو سياسيا أو عل  أونفسيا  (ضوعه  مو

 يف احلياة، شرط حتقيق االختالف الذي يسمح للقارئ تـذوق مـواطن             موقفه اخلاص جتاه معىن معني    
بل مق يف مناحي احلياة ومتعنها بسبل جديدة تتخطى الـس         الكاتب على التع  ة  التجديد واإلحساس بقدر  
  .ذوقيةتنمي مهاراته الت  بتوقعات جديدةه تغذية أفق توقعات يفوالتقاليد املعتادة، مما يساهم

        ال تكمن روعة األدب يف نقل نفس املعىن االعتيادي واملرجعي املباشر وإنما يف طريقة صـياغته                

   بالشكالنيني الروس مطلع القرن العشرين إىل اإلعـالء         خمتلفة، وهذا ما دفع    اليت متد ذلك املعىن بروح    

ذي يتيح إعطاء املعىن املـألوف    كل هو ال  ، ألنّ الش  *ريبم فكرة التغ   الشكل، إضافة إىل طرحه    من قيمة 
» مادة العقدة اخلام هي احلياة، وصنع العقد هو تنظيم هذه املـادة              «؛ فإذا ما كانت     منظورا جديدا 

)2(
  

ا يف طريقـة صـياغتها      فإنّ األمر املهم بالنسبة للقارئ ليس نقل معطيات احلياة جبميع تفاصيلها، وإمن           
وإخراجها ضمن القالب الذي تبتعث عربه أدبية املضامني مهما كانت مألوفة أو قدمية، وتبعا هلذا الرأي                

دامت هذه األفكار تظلّ جمـرد   مسألة وجود أفكار يف عمل أديب ما       «يتضح أنّ املضمون األديب يتعدى      
  إذا تغلغلت هذه األفكـار عمليـا يف نـسيج العمـل     وال تثور املسألة إالّ  . جمرد معلومات مادة خام،   

                                                
  .41، ص 01  أمحد أمني، النقد األديب، ج)1(
*
  .177األول من الفصل الثالث، ص  ، واملبحث 33، 32الفكرة، ينظر، املبحث األول من الفصل األول، ص ص  يف هذه لالستزادة 
االشتراك مع مؤسسة فرنكلني    ب، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، نشر       )ط.د(جربا إبراهيم جربا،    : إريك بنـتلي، احلياة يف الدرامة، تر     ) 2(

  .39م، ص 1968للطباعة والنشر، بريوت، نيويورك، 
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، باالختصار، عندما تكف عن أن تكـون أفكـارا بـاملعىن املـألوف              "مكونة"تغدو  عندما   و الفين،
» للمفهومات وتصبح رموزا أو حىت نوعا من األساطري       

)1(
فإذا كانت احلياة مصدرا رئيسيا للمعـىن       . 

ة وال معادال هلا وال بديالً عنها، وإمنا هـو حيـاة   يحلياة القارة احلقيقاألديب، فإنّ املعىن األديب ليس هو ا 
إىل أمل التطلّع إىل حيـاة أفـضل، أو خـوف    أخرى تشكلّها عواطفه أو تدفعها إىل التكون مشدودة   

غض قساوة الواقع ورفض سلطة الظروفاملستقبل، وب.  

كفي لتغيري  واطف فياضة ال ي   ألنّ امتالك ع  وحدها مضمون األدب،           ومن مثّ فالعاطفة ال تشكّل ل     
بعث التأثري وتوثّب العاطفة من لغة النص هو مقـدرة    احلياة، أو باألحرى بثّ رؤية جديدة تجاهها، فم       

 إذ إنّ املعىن األديب وفق منظور     ؛   واملواقف بدل االكتفاء بتقريرها     األحداث األديب على التخيل وتصوير   

 اللّعـوب    تلقائيا من الوجدان حتت تأثري اخليال اللعوب واستخدام كلمـة          عينب «اح الديدي   عبد الفت 
 الـشاعر   أوفاملعىن األديب لدى الكاتـب      . خليال املقصود يف اإلنتاج األديب     ا ضروري هنا لتحديد نوع   

   يصور قدرة اخليال على املرح والتلوين وسرعة احلركة وهو شيء خمتلف متاما عن التعبريات النفـسية                

»  االجتماعية أو الفلسفية   أو
)2(

العاطفـة أو التجربـة    : ما ورد يف الفقرات السابقة  ؤكدوهذا الرأي ي  . 
  وانـسلخت  الشعورية ال تكشف عن جوهر ماهية املضمون األديب إالّ إذا تنحت عن مصدرها العام،               

      فاللغـة اخلاصـة     ...تشكّل من صور فنية متخيلة ورموز وأسـاطري         تعن األديب ذاته، عرب لغته اليت       

ـ الناس ومع ذلـك     بني  هي اليت متنح القارئ إحساسا مجاليا فنيا يتجاوز اإلحساس العام املشترك             م فه
*يتأثرون بتجربته االنفعالية الفريدة واملتميزة بلغتها وطريقة عرضها

.  

جـود ظـاهر               علـق مبـا هـو مو          تتمحور نتيجة هذا االستقصاء يف أنّ املـضمون األديب ال يت       
 فكـلّ  ...نفسية، علمية  ؛ فهو ليس واقعيا حمضا، يتضمن أفكارا اجتماعية وسياسية وفلسفية،           يف احلياة 

منها خيرج وفق رؤية األديب وموقفه الشعوري، أو ينسج أدبيا وفق منظورات متخيلة، وهلذا ال ترفض                
سواء أكان ينتمي صراحة إىل أدب اخليال العلمـي         العلمي  فيه، وخصوصا ضمن أدب اخليال      الفانتازيا  

                                                
  .128حسام اخلطيب، ص :  الدين صبحي، مراجعةحمي: ك و أوسنت وارين، نظرية األدب، تر رينيه ويلي)1(
  .11م، ص 1994، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، 02 عبد الفتاح الديدي، األسس املعنوية لألدب، ط) 2(
*
اص الذي تفـرزه    اإلشارة إىل أنّ االنفعال الذي يشكّل مضمون األدب ليس هو االنفعال املشترك السابق للغة األدبية وإنما االنفعال اخل                  

    : خصوصا فيما يتعلـق بالـشق الثـاين   تلك اللغة برموزها وصورها، تستوجب أن تكون منهجية الفصل التطبيقي غري املنهجية املقدمة، و           

ها، ولكـن   أي تقدمي األسلوب األديب على املضمون األديب، أو حىت اجلمع بني احلدين بعرض املعاين املمكنة للعبارات األدبية بعد استجالئ                  
 لتراكيب اللغوية بقدر ما هو بيـان اخلـصائص   دفه ليس تقدمي تأويالت وتفسريات لذلك خيرج البحث عن نطاق اإلشكالية املطروحة، فه       

ليس تقدمي املضمون على األسلوب أو فصلهما إالّ تسهيال لكشف مـسألة              و .الروايات الثالث أدبيتهما  اليت متنح املضمون واألسلوب يف      
ني املضمون العلمي واملضمون األديب متهيدا لبيان تداخلهما يف املبحث األخري من الفصل، وكذا لكـشف التـضاد القـائم بـني      ب التضاد

ل، وليس إشكالية الـسبق  ومن مث فهذا التقسيم خيدم إشكالية التضاد والتداخ     .  متهيدا لبحث مسألة التداخل أيضا     األسلوبني العلمي واألديب  
هما من األسلوب إالّ ليتاح وصف أسلوب الروايـات التطبيقيـة عـن معرفـة         ضمونني العلمي واألديب على نظريي    مي امل وما تقد . (والتبعية
 ).وألنّ تأخري األسلوب يسمح بإدراك مدى مالءمة البناء األسلويب للخصائص املضمونية.  العلمية واألدبية وليس جهال امبضامينها
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 الذي ميكن أن تدرج ضمنه رواية طالب عمران، إضافة إىل رواية جياليل بسكري اليت تتجلّى *الفانتازي
بشكل يعلن خفاء شبه كلّي للجانب العلمي لوال البيئة العلمية التـي عـرف              فانتازيتها يف شقها الثاين     
كما تـضاف   .يف مجيع مراحل قراءة املنت السردي     ها، فتدفعه إىل استحضارها     القارئ منذ البداية مالحم   
الـزمين   املغرقة فكرة االستباق     ا عن الفانتازيا  ولو بشكل أقل، تعزهلا نوعا م      ،إليهما رواية فيصل األمحر   

 مـن حـدة امللمـح      يقلّل    متس واقع احلياة األدبية، مما     اليت عرضها الكاتب، فطرح من خالهلا قضايا      

  .الفانتازي يف روايته

واقعيتـها  حلياة رغـم ال   يا لألدب، وميكنها أن تعكس مواقف يف ا       ازية بعدا فن   الفانت صورالمتنح  
ال حيطّ من قدر الـشعر   «أ حبيث  ـال يقاس مبقياس الصحة واخلط     ان املعىن األديب  ـإذا ك  و .الظاهرية

»  كذب اإلشارات فيه وال يرفع منه صدقها       ]واألدب عموما [
)1(

فالوجود الفانتـازي أو املـضمون      . 
ـ    ا هام  فرق  يف األدب، غري أن    مشروعالفانتازي     ق بـني املـضمونني الـشعري       ا يقطع التماهي املطل

          داللتـه علـى الـذات    لوما بانفعاليته الـشديدة، أو بقـوة   ع؛ فإذا كان املضمون الشعري م   والروائي

، ومن مثّ فتحديد املضمون     )2(لة على املوضوع منها على الذات     ، فإنّ الرواية أكثر دال    منه على املوضوع  
للشخصيات  االنفعايل   النفسيظهر عربها احملمول    ع اليت ي  واضيتم برصد تلك امل   لن  يف الروايات الثالث    
االجتماعية والسياسية، وأيضا   مواطن املعاين املرتبطة باحلياة الواقعية يف مناحيها        بتحديد  وحسب، وإمنا   

  . حتتوي ختيالت مقبولة أم جاحمة املرتبطة بالصور الفنية املتخيلة سواء أكانتعاينتلك امل

 ."أمـني العلـواين  "       ال تكاد تشكل الفانتازيا أو اخليال اجلامح حيزا كبريا ضمن مساحة روايـة        

أمـني  "ـ؛ فقدمبها مالمح العمل اإلبداعي امل وجودها بتلك الصورة املتخيلة اليت رسم فيها كات    ويتحدد
علواين ال، حتكي مسار احلياة االجتماعية واألدبية ألمني  )م2008( رواية كتبها فيصل األمحر سنة       "العلواين

 تقلّباته واضطراباته النفسية    أو، مثّ نبوغه األديب إىل غاية توقّفه عن الكتابة          )م2017(ه سنة   ـبدًءا بوالدت 
  :تب قدمي تنبأ حبياته املستقبليةعرب الشبكة بوجود كاخصوصا بعد أن علم فجأة 

  

هذا اخليال الذي اسـتوحاه  ...  فأمني العلواين بالنسبة لألمحر ليس سوى خيال حمض        «
أو أنّ أمينا علوانيا حقيقيا آخر قد عاش منذ زمن          ... الزمن فجاء أمني العلواين احلقيقي      

يقـول  ... (يلة  زارت األمحر ذات ل   بعيد وبقيت ذكراه يف مكان ما من الكون إىل أن           
قـضى  األمحر يف بعض رسائله أنه رأى كتابه كلّه وقرأه يف املنام ويف ليلة واحـدة، مثّ                 

                                                
*
ن أدب اخليال العلمي الرئيسي، وخصوصا بعد جتلّي الفانتازيا بشكل ثابت إىل جانـب القـضايا                وهو واحد من الفروع اليت انشقّت ع       

، ينظر، املبحث الرابع من الفصل      لالستزادة يف هذه الفكرة    العلمية، أو معاجلة القضايا وفق منظور فانتازي يتجاوز الوقائع العلمية املعروفة،          
 .164، 163ص الثاين، ص 

  .96 أصوله واجتاهاته، ص -، النقد األديب احلديث  أمحد كمال زكي)1(
.83، 82ص   ص ينظر، املرجع نفسه، )2(
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غلب املعلّقني و إن كان أ  ... أومل يعلق بذهنه     أشهرا وهو حياول استرجاع ما قرأه وعلق      
             يكذّب هذا الكالم ويضعه موضع حـب اإلثـارة وشـهوة الغرابـة الـيت اشـتهر                 

 األمحرا!( ... «
)1(

 .  

  

ما ورد يف الرواية، مل يكن مبعثا لرضا القراء، بل موضعا حلـشد  حسب  فما كان يكتبه األمحر،     
 صور اجلنون والغرابة اليت كانت تنبع من نفسية معقّدة غاضبة تتخبط يف مهوم الكتابة األدبية ومشاكل                

قصص متقدمة عن زمنها مثّ خيتطـف        «وفة وتقدمي   النشر، نفسية مهّها جتاوز كل األمناط الكتابية املعر       
 األمحر كان ...تم هو يف دوامة احلسد والغيظ والسب والشالغري تقنياته يف احلكي فيشتهرون هم ويغرق 
» سيستطيع أن يكون أكرب كتاب زمنه لوال نفسه       

)2(
وية، إضافة إىل خمالفة املعايري     النفسية غري الس  هذه  . 

 وشيوع الغموض فيها مقارنة بالوضوح املعهود يف عصره، دفعت القراء إىل النفـور           املألوفة يف الكتابة،  
من كتاباته، ولكنها دفعت العلواين إىل اإلعجاب ا والذّهول من قدرات ذلك الكاتب على التجديـد    
 اية  وخصوصا أنّ كتاباته قد حتولت فعليا، باعتراف العلواين ذاته، إىل موضات يف الكتابة الشعرية مع              

)3(الثالثينيات من القرن احلادي والعشرين
.  

       ما زكّى إعجاب العلواين مبؤلفات األمحر هو كوا ال تعبر عن زمنها الفعلي ال من حيث أساليب 
 فتحيط مبـا ميكنـه      الكتابة التقليدية، وال من حيث املضامني املعروفة وإنما هي كتابات تستِبق الزمن،           

 كثريا من األدوات والظواهر العلمية دون تسميتها مما قلّل          استشرف( جمال العلوم    يف؛  الوقوع مستقبال 
     من حضور صاحب األفكار األول بسبب عدم منحها تسميات خاصة مالئمة مثلمـا فعـل العلمـاء          

)بعد ذلك، وهي األدوات اليت شهد العلواين صورها املتحققـة منـذ والدتـه          
األدب    ، ويف جمـال  )4(

قتفى عند األدباء الالحقني، ويف مضامينه اليت شهد الزمن ذاتـه               احتديد؛ يف أساليبه اليت صارت موضة ت
 الكثري من االفتراضات الـيت أطلقهـا     علواين، الذي تيقن بأن   فترضة، على األقل عند ال    حتقّق صورها امل  

ر اليت رأى العلواين    األمحر عن شخصية العلواين املتخيلة أضحت صحيحة، وحىت تلك التخيالت واألمو          
مبدئيا، حفّزت فيه الشك يف شخصيته اليت حيياها ويف الصورة اليت يراهـا             ذلك  بأا خاطئة، أو اعتقد     

 اليت مل تكن قد صدرت بعد، وكـان يبتعـد     كان األمحر يصيب كثريا يف وصف خلجايت       «: صحيحة
 املعامل كلّها وأنا أقرأ عن نفسي أحيانا عن نفسييت ولكنه جعلين أشك يف مدى معرفيت بنفسي، وحتركت

    هل أنين خمطئ يف تقدير نفسي يف حني أصاب هذا الكاتـب الـذي أمـام      ...قبل أن أوجد بسنوات     

                                                
  .47رواية، ص فيصل األمحر، أمني العلواين،  )1(

  .52، 51ص ص ، املصدر نفسه )2(
  .54 ينظر، املصدر نفسه، ص )3(
  .58ينظر، املصدر نفسه، ص ) 4(
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» عيين
)1(

ويزداد املعىن األديب غموضا ومجوحا عندما يعتقد العلواين بأنّ األوصاف اليت عدها أخطـاء    . 
        وهـذا مـا دفعـه     وإمنا أمورا وأوصافًا مل تصدر بعـد،      ليست أخطاء بالفعل   وأاهي احلقيقة ذاا،    

ها األمحر إىل التفكري يف إمتام شخصيته الناقصة، اليت مل تكتمل بعد، ولن تكتمل، إالّ بالصورة اليت خطّط              
وصار ولوعا بأن جيعل من أمني العلواين املفترض أمينا حقيقيا، ليس من قبيل             . قبل والدته بتسع سنوات   

           العبقريـة  و  ،   األسـلوب  مغمـور، غاضـب مبقـاييس      طموحات وأحالم كاتـب قـدمي،        حتقيق

واملوهبة، بل ألنّ صحة غالبية التوقّعات املتعلقة حبياته وطموحاته األدبية هي اليت دفعته إىل أن يؤكّـد                 
 أجد نفسي مهتما    إنين «: التداخل بني الشخصيتني املفترضة واحلقيقية، وهذا ما صرح به العلواين بقوله          

بتقليد األفعال اليت كتبها األمحر عن أمني العلواين القدمي الذي هو أنا قبل أن أكون أو الذي أنا بـصدد          
كتبه األمحر أكثر    لكنين أحب أمني الذي       و ...كلّ ما أبثه اآلن جنون يف جنون        ... التحول كي أصريه    

» الذي قضيت عمري وأنا أكونهمن األمني 
)2(

.  

حمهـا  ي مـع مال ورقية أخذ يسعى إىل التطابق الكل   منذ أن عرف أمني العلواين تلك الشخصية ال              
حمل االفتراض إىل صفات حقيقية، وهو القرار الذي ضمنه كتابه زالت قائمة وحتويل كلّ الصفات اليت ال
ه هـو إحيـاء     ، وكان هدفه في   " مرآة وحقيقتان   ...فيصل األمحر "األمحر، بعنوان   الذي ألفه عن فيصل     

كتاباته األدبية التفاعلية بدفع من منط كتابة فيصل األمحر بعد أن اطلع على كامل نتاجه املبثوث عـرب                  
املرفـوض   ورغبة يف تقمص غضبه واحتراقه ومعاناته حىت حيقّق من خالل منطه التجديدي              ،)3(الشبكة
 فقد سعى العلواين إىل متثّل      من مثّ و. اليد التقيد الصارم بالتق    بسبب )األمحر(، النجاح الذي حرمه     سابقا
مل يتحقق فيه بعد من شخصية العلواين الورقية، كما سعى إىل متثّل سبل األمحر يف الكتابة من أجـل        ما

 شغل تفكريه جبدوى الكتابة، فطرقه    أن  بعد  اليت حلّت به      بسبب األزمة النفسية   اإلخفاقجتاوز مرحلة   

ـ  عن البثّ يف الـشبكة       العـاإلق واضطر إىل    الشك يف هدف ما يكتبه األدباء،               ر ـوايل عـش  ـحل

، بسبب تراجع نسبة التفاعل، وتلقّيه      )م01/10/2056(ه بتاريخ   ـر إصدار ل  ـداء من آخ  ـسنوات، ابت 
ار ـبعضا من ردود األفعال أو التفاعالت اليت أشارت إىل ضعف ما أصبح يبثه مقارنة بسنوات االزده               

 يبثّه، والشعور بعـدم     ا، فأصابه امللل مم   )4(رهـرا وهو دون الثالثني من عم     ـحا باه اليت حقق فيها جنا   
القدرة على التجديد الذي ترتفع معه نسبة التفاعل، ومن مثّ تفاقم يف ذهنه خطر إشكالية جدوى الكتابة    

فزه األمر  من أجل رد اد املتواري، لوال أنه اكتشف الكاتب الذي صاغ شخصيته، فح            وصعوبة حلّها   
 العلواين صـدق  حىت إن. وجتديد أسلوبه وفق أسلوب مبتكرهاعلى جتديد طباعه وفق تلك الشخصية،    

                                                
  .46، ص  فيصل األمحر، أمني العلواين، رواية)1(
  .61 املصدر نفسه، ص )2(
  .46ينظر، املصدر نفسه، ص ) 3(
  .47، 37، 32 ينظر، املصدر نفسه، ص ص )4(
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      بأنّ كلّ الكالم الذي نسبه األمحر سابقا لشخصيته الروائية هو الكالم الذي كـان سـيقوله حتمـا                  

املقطوعة الشعرية اليت رآهـا     لوال أن األمحر قد سبقه يف ذكره على لسان العلواين املفترض، ومن ذلك              
إنها يف احلقيقة من تأليف فيـصل        « العلواين قصيدة خرجت فعليا من لسانه هو رغم وجودها السابق         

         األمحر ولكنه أدرجها ضمن روايته حول العلواين على أساس كوـا للعلـواين وكوـا سـتكتب                 

 أعتقد أا لو مل يكتبـها       ...أجد نفسي داخلها بكثافة     إنين   مثّ   ...يف املستقبل، فهي مقطوعيت أنا أيضا       
» األمحر لكتبتها أنا  

)1(
                من خالل مـا حتقّـق بالفعـل مـن افتراضـات األمحـر جمـرب                فالعلواين  . 

       ليل، كما أنه مضطر أيـضا لتـصديق مـا سـيكون          ها هي الد  على التصديق، فاحلياة الفعلية اليت حييا     

         ته الذي مل يتحقّق بعد وفق الصورة املتخيلة القدمية نظرا لتوفّر اإلمكانيـات احلاضـرة              يه طرف حيا  لع

  .موجود مما هو متحقّق يف املاضياليت سيتأسس عربها ما هو غري 

 إىل أي مـدى  :، منـها  ولعلّ املعاين املتخيلة املطروحة حلد اآلن تبعث على كثري من التساؤالت                 
و ـ؟ وما الفاصل بني ما هو واقعي وما ه        ازيا أو يربز الغلو يف االبتعاد عن الواقع يف الرواية         تشيع الفانت 
؟ أم من منظور القراء     الفعليني املعاصرين لفيصل األمحر   وهل تتجلّى احلقيقة من منظور القراء       . متخيل؟

شخـصية  راضـات مبـدع      عايشوا صحة افت   أوعاينوا  يفترض أم   ين للعلواين الذين    صرالفعليني املعا 
  .؟علواينال

ليها مضمون أدب اخليال العلمي، ومبا أنّ الرواية تنتمي ستقبل نقطة ارتكاز رئيسية يستند ع        يعد امل 
بعالماته وليس إىل أي صنف آخر فإنّ أبرز ما مييزها هو بـروز الرؤيـة               إىل هذا الصنف األديب املميز      

     تتشكّل عربها هيئة حياة ممتدة عن املاضي واحلاضر، قـد حتـصل         املستقبلية، ليس من حيث إنها نقطة     

كوا مركز احلقيقة اليت افترضت يف أحد فترات الزمن املاضي على أنها            أو ال حتصل، وإنما من حيث       
حتقّـق   ن كان صحيحا أم خاطئـا؛ فـإن  ستقع يف أحد األيام بغض النظر عن التاريخ احملدد لوقوعها إ 

دس والتخمني، وإن ظلّ منتظرا متقلّدا صفيت اإلمكان واالحتمال كان          ـعلى كفاءة احل  ان شهادة   ـك
وهذا ما جعل إسحاق أسـيموف يتخـذ   . امللموسمبعثا للحقيقة أكثر من احلقيقة اليت يفرضها الواقع       

ابتعدت وجاذبيتها كلّما ظلت خافية و  اليت تأسر األلباب بسحرها       املستقبلية حلظة إلشباع احلقيقة    الفترة
لـذلك كـان    .  يبث يف األشياء الرتابة واخلمود     احملسوس الذي عن حلظة التجلّي واالنكشاف املادي      

 ومقاييسه غري تصورام ومقاييـسهم، فهـو        وتصوراتهاشتغاله بالعلم خمتلفا عن اشتغال بقية العلماء،        
أن أبذل جهدا الصطياد الضباب     وليست هناك متعة يف كتابة العلم بالنسبة إيلّ، إذا مل أستطع              «:القائل

ـ تنتمي إىل احلقائق املخطوفة من ع  واأللوان القزحية اجلذابة اليت      أكثـر مـن انتمائهـا            ل، ـماء اجله

                                                
  .76، ص فيصل األمحر، أمني العلواين، رواية )1(
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»ة  ـإىل أكاذيب واهي  
يضر باحلقيقة هو النظر إليها من خالل ما هو موجود متحقّق فتكـون             ، فما   )1(

ولكن احلقيقة الفعلية، حسب أسيموف، هي احلقيقة الـيت         واقعيا،  تبعا لذلك صحيحة واقعيا أو كاذبة       
    لة الرتيبة اليت تزداد رتابة كلّما ميـز صـحيحها         ترتفع شيئا فشيئا بفضل اخليال عن سطح احلقائق املم        

       مل يعلـم بعـد   منتزعـة مـن كـلّ مـا    ماء اجلهل، ، إىل أن تكون صورا خمطوفة من ع عن خاطئها 

            الً، مؤجـل التحقـق باسـتمرار، تعلوهـا حملـة           هو متخيل أو يظل متخي    ن كل ما    ويتحقّق، أي م  

ليست احلقيقة الغموض، وهي ذه الصفات تومئ فعليا بوجود حقيقة، هي احلقيقة املتأملة املرتقبة و      من  
ل ووجود  ولعلّ هذا ما كرس لسيطرة اللحظة املستقبلية على حلظيت املاضي واحلاضر، ب           . الواقعية الرتيبة 

)ل مسر روحي الفيصل   مث (نقاد
*
املاضـي    عن أدب اخليال العلمي سري أحداثه ضمن الـزمن         فون ين نمم 

 على اختصار حلظات احلكي يف زمين احلاضر واملستقبل، واختاذ احلاضر مبكوناتـه املوجـودة             ويلحون
  .مص األفعال داخلهامنطلقا لبناء عوامل مستقبلية تعد عوامل حقيقية من منظور الشخصيات اليت تتق

فكار املطروحـة سـابقا، يتبـين               األ  من خالل  "أمني العلواين "مون رواية          وبإعادة النظر يف مض   
 فيما يتعلّق بـأدوات الكتابـة       :مبوجوداته املتحققة فعليا، الرتيبة واملتكررة    ( كاتبها قد اتخذ احلاضر      أن

 منطلقا لبناء عامل مستقبلي مبين      ...)بة والعبقرية والتقاليد    ووسائل النشر، مشاكل النشر والتلقي، املوه     
.  يف سبيله حنو الوجود أو التمامعلى افتراضات حيكمها ما هو موجود يف الواقع نفسه أو حسب ما هو            

الدرجة فالتواصل عرب الشبكة يف خمتلف العلوم وااالت موجود ومثله التفاعل األديب حىت وإن مل يبلغ                
ها الكاتب بتخيالته، واليت بلغت حد التخلّي املطلق عن اإلبداع الورقي، وذلك ما قد حيصل               اليت حدد 

ـ  ذا  ـوه. فسح اال املطلق للشبكة والصوت    الورق فين بالفعل يف زمن ينفذ فيه       ار ـما جيعـل األفك
    الفانتازيـا  ة يف عصره املستقبلي، بالنسبة لألمحـر، تبتعـد عـن            ـاملرتبطة حبياة العلواين ومنط الكتاب    

و مل يستند يف بنائها على السحر أو اخلرافة أو قوى غيبية، وإمنا على افتراضات منبعها الفكر                 املغرقة، فه 
 منطلقا للبحث عن حقيقة أكمل قد تكتمل فعليا يف تارخيها احملـدد            املطعم باحلقيقة الواقعية اليت جعلها    

   احلقيقة األكمل ألنها مثال للعامل الـذي تحـل      لك فهي   روائيا، وقد تبقى مؤجلة تنتظر التمام، ومع ذ       

مع أن املشاكل ظلت مستمرة يف عصر العلواين، و لكـن لـيس     (األدبية  الكثري من مشاكل الكتابة  هفي
 العلمية للكتابة األدبية بل من حيث أوضاع نفسية معقّدة ناجتة عن عناصر أدبية معينةمن ناحية األدوات 

     املوهبة والتجديد يف األسلوب، وجدوى الكتابة أمـام تقـادم األسـلوب ورتابتـه وانقطـاع             :مثل

ال يقلّل من قيمة تلك احلقيقة كون احللـم          و. ...)قطاعه  التجديد، ومن مثّ ضعف التفاعل، أو حتى ان       

                                                
ر، نشر باالشتراك  ، دار املعارف مبص   )ط.د(حممد مجال الدين الفندي وجابر عبد احلميد جابر،         : يموف، احلقيقة واخليال، تر   إسحاق أس ) 1(

  .10م، ص 1965مع مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر، القاهرة، نيويورك، ماي 
*
 .121، 113ينظر، املبحث الثاين من الفصل الثاين، ص ص  يف هذه الفكرة، لالستزادة 
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    يـشف عـن معـان       فقد جعلت اللغة األدبية صور احللم املتتالية بناء لغويا ماديا واقعيـا              :منطلقا هلا 

)1(متخيلة، ولكنها أوفر حقيقة من الواقعية املادية ذاا
.  

       أفكارا قـد تتجـسد يف املـستقبل         فترضة قد ال تقرأ من حيث كوا      إنّ تلك األفكار امل   حتى         

ـ  يغدو الزمن، الذي كان مـستقبليا مـن       ؛ إذ    متجسدة بالفعل يف زمن العلواين     بل هي أفكار      ور  منظ

  األمحر، زمنا حاضرا متحققا من منظور العلواين، فاألحداث ضمن الرواية ال تقرأ بالضرورة انطالقـا               

   انطالقـا   حياة أديب مستقبلي، بـل      تشرفسر بطلها الذي ا   من زمن األمحر الفعلي حيث يكون األمح      

املاضي بإدراكـه   : جاذبه زمنان من زمن العلواين أيضا، الذي يعد حاضرا متحقّقا بطله العلواين الذي يت           
 صدفة أنه كان شخصية روائية سكنت هاجس أديب قدمي هو األمحر، واملستقبل ابتداًء مـن احلاضـر                 

نه سيكون الشخصية اليت سينصب عليها اهتمام مالـك         يا، منذ أن أدرك ثانية أ     الذي حيياه العلواين فعل   
. لواين اليت أصبحت من قبيل املاضي     فيها حلياة الع   رخاته اليت سيكتبها يف زمن الحق، مؤ      األديب يف سري  

ومن مثّ يحتمل أن يكون مضمون الرواية من تأليف فيصل األمحر الذي استبق األحداث، أو من تأليف                 
                  تـه بأنـه قـد كـان حقيقـة متخيلـة تتطلـع             أمني العلواين الذي يروي حالته النفسية بعد معرف       

 بعـد أن ذكـر      ،ية لسرية أديب مستقبلي   ة فعلية ملموسة، وسيصبح مادة غن     ح حقيق إىل املثال، مثّ أصب   
أيضا جانبا مـن حيـاة    قلسينقل سرية حياة العلواين وسيناألديب األمحر يف روايته أنّ أديبا امسه مالك   

 مالك  هو بطل ترمجة   « العلواين   فأمني؛  العلوايناألمحر الذي أثّر يف آخر التحوالت اليت عرفتها كتابات          
 :الذي ذكر آنفا، عنوانـه    [األديب اليت هي رواية لفيصل األمحر الذي هو بطل لكتاب ألمني العلواين             

الك األديب الذي هو بطل رواية فيـصل        مل الذي هو بطل لكتاب      ]" مرآة وحقيقتان  ...فيصل األمحر   "
»رة فيصل األمحر األديب الذي أوجده أول ماألمحر كما هو وارد يف ترمجة للعلواين كتبها مالك 

)2(
.   

 أمـني   سمجهة األوىل، اليت نقل عليها ا     ؛ فالوا ويتماشى ما ذُكر يف القول مع غالف الرواية ذاا               
أما الواجهة اخللفيـة  .  املؤلف كلمة رواية، متثل املاضيالعلواين بوصفه عنوان رواية األمحر، وحتت اسم 
اء بالسرية اليت سـيؤلفها مالـك       ـمحر مث كلمة سرية إحي    فمكتوب عليها أمني العلواين وحتته فيصل األ      

ل املستقبل، ويعد بطلها أمني العلواين وأدىن منه فيصل األمحر ألنّ العلواين هو بؤرة              ـاألديب، وهي متث  
   األحداث يف الرواية القدمية ويف السرية الالحقة، وبني الواجهتني تقع الصفحات الـيت متثـل احلاضـر        

 ومعربا فيه أيضا عن بعـض مالمـح         ...لواين معربا فيه عن أجماده ومواقفه واضطراباته        الذي حيياه الع  
  .ة القدميةـه على الروايـر من خالل اطّالعـشخصية األمح

                                                
  .115ظافر احلسن، ص : ظر، دين هويسمان، علم اجلمال، تر ين)1(
    .07رواية، ص  فيصل األمحر، أمني العلواين، )2(
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ة ـالرحلة الثامن "       تضافرت عناصر املضمون واألسلوب العلميني لتشكّل اجلانب العلمي من رواية           
إىل أدب اخليال العلمي بفضل تلك العناصر رغم ما قد يوحي به العنوان             ها  ؤ، اليت تأكّد انتما   "للسندباد

من أنها تنتمي إىل أدب املغامرات أو األدب العجائيب على شاكلة الرحالت السبع املبثوثة ضمن ألـف                 
ملغـامرات             ليلة وليلة، ومع ذلك فالرحلة الثامنـة للـسندباد تعـد مغـامرة أخـرى تـضاف إىل ا                  

األرض بـصورها  ري يف حميط آخر غري البحر، ويف بيئة أخرى غـري بيئـة             بقة، ولكن أحداثها جت   السا
األرض املنقرضـة   عن   الذي يبعد  منقرة؛ فقد اختذ الكاتب الفضاء اخلارجي وكوكب        التقليدية املألوفة 

لعـة   طريق نيغا ومينـاء مالكـو وق  :ورها من مراكز وقواعد فضائية مثلبسبعة أشهر ضوئية، وما جيا   
ة، فكل جانب أسـلم     هر فيها أثر للطبيعة احلية املشرق     رئيسية للحكي، حيث ال يكاد يظ      أمكنة   ،شاقور

 لذلك فرحلـة    ؛ الفضاء الالمنتهي  للتقنية العالية التقدم أو للدمار الكلي الذي يلقي ما يصيبه إىل هاوية           
 مبا حتمله   تقبل، مل تكن جمرد مغامرة     حنو الفضاء واملس   )أكرب، خمتار، شيكو، ناد   (سندباد ورفاقه األربعة    
 بل مغامرة اقتـضاها الـرتاع       ... ستكشاف، ومقارعة اهول  اال التسلية، وحب    من معىن إجيايب غايته   

، من أجل نصرة شعب يئن حتت ظلم        )1(ري قوة اخلري ضد الشر    تسخاألبدي بني اخلري والشر، وضرورة      
عـد أن اغتـال   حييطها من كواكب بـالقوة، ب    رة وما    منق يسعى لكسب شرعية حكم   شخص مستبد   

ة اة آمنة هادئة قبل أن يكتشفوا أن ار الذي رد لشعبه أمل عيش حي    )والد زهرة (حاكمها السابق مجان    
. تربطهم باألرض، على وشك االنفجاراليت يقع ضمنها كوكبهم، الذي أواهم بعد أن قطعوا كلّ صلة           

الذي بزغت تباشريه منذ عهـد       األمل   منكرافوذه عليها   مل تسلم من طموح شاقور لبسط ن       ومع ذلك 
وهـو الكوكـب    بوجود كوكب جديد يقع ضمن جمرة مشاة يف ظروفها رة األرض البائدة،    مجان

)2(الذي عهد لزهرة أمر إجياده يف طرف من أطراف الكون اهولة بعد
.  

 بعد أن اسـتبدت  ،هفكرواخلوف من  واستئصال اليأس  وكان طموح زهرة يف جتديد أمل شعبها             
قادة وعامة، الداعي إىل التواصل مع سندباد عرب نظـام   ظاملة خضع هلا األغلبية طمعا أو قهرا،  سلطة به

        تسعى لترجيح كفة الغلبـة للخـري ضـد الـشر           املغناطيسي طالبة مساعدته لنجدة القلة اليت        االلتواء

ب وإجياد باهية الكوكب التوأم لألرض لتدارك كلّ األخطـاء           مقابل مادي سوى إحياء أمل الشع      دون
  .اليت تسببت يف زواهلا، واليت ستتسبب يف ختريب منقرة أيضا عاجال أم آجال

وقد كان ذلك اهلدف منطلق كاتب الرواية لسرد مغامرات الرحلة الثامنة اليت خاضها سـندباد                      
          وحكمـة بـدءا بالعاصـفة اهلوجـاء       جبهد وصـرب     عابه األربعة، متخطّني العواقب والص    وأصدقاؤ

الوردية اليت تعد معربهم الوحيد حنو الفـضاء        اليت اعترضت سبيلهم أثناء عبورهم البحر إلجياد اجلزيرة         

                                                
  .204، 26 ص ص ،عبد القادر بوزيدة: مراجعةنبيلة زويش، : حلة الثامنة للسندباد، رواية، تر ينظر، جياليل بسكري، الر)1(
   .69 - 66، ص ص املصدر نفسه ينظر، )2(
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ام شاقور  ـوايل لنظ ـوم عنيف مبيناء مالكو من طرف حراس األمن امل        ـ، مثّ تعرضهم هلج   )1(واملستقبل
 األمرية زهـرة ومـساعديها      إلنقاذ يف مغامرة خطرية أخرى      واخنراطهم،  )2(ملنطقةاملهيمن، وعمالئه با  

؛ إذ نصبوا شركًا لإليقاع ببارجة شاقور اخلاصة الـيت كانـت سـتنقل     رـماندل وشان من قيد األس    
وبعد أن متكـن  . ين واآلمالمت املؤبد، وآالم ضياع األما    قلعته احملصنة، ومن مثّ إىل الص     رى إىل   ـاألس
ة أعضاء الباونت، لينصرفوا إىل مهم     شان وزهرة إىل سندباد وبقية       ، انضم إنقاذهمر من   ـباد وأكب سند

 استرجاع السيادة وختليص منقرة من حكم شاقور، وانصرف ماندل مع تشوفسكي لشحذ ِهمم شعب             

ـ      لقادة الذي ع   للثورة يف وجه أعضاء املاهون املستبدين أو ا        منقرة ودفعه  هوض ينوا، ليس من أجـل الن
)3(باحلياة الكرمية، وإمنا إلغراقها يف سدمي الكره واحلروب

.  

واستمر الكاتب يف عرض مزيد من مشاهد الصراع اليت أثرت املـضمون األديب علـى امتـداد             
صفحات كثرية، وازداد أبطال هذا الصراع ليشمل زهرة وشان حبركاما القتالية إىل جانـب أكـرب                

ـ نتصار منذ أن متّت عملية اإلنقاذ     ادهم ورغبتهم يف التحرر واال    وسندباد، وقد جتلّى احت    وا ؛ حيث تعرض
   مركبات احلـرس املقاتلـة إلدراك عمليـة الفـرار واسـترجاع      ِقبلبعدها مباشرة هلجوم عنيف من  

وتلتها مشاهد هجوم عنيف آخر شنته مجاعة من القراصنة على مركبة سندباد وهي تـشق               ،  )4(األمرية
)5( ظالم الفضاء وفراغه حبثا عن موضع قلعة شاقور اهول         طريقها عرب 

 وتصاعدت حدة األحـداث    . 

           بعد أن وصلوا إىل إقليم رجال احلجارة الذي يعد إقليما صـخريا مكونـا مـن صـخور ضـخمة                    

ـ      غري ثابتة، حبيث لو حاولت أية مركبة اختراقها اهتزت واوت ونتج عنه                ي ا جـرف صـخري يلق

، أصبح املمر بني احلواجز أكثر ضـيقا        كان كلّ أعضاء الباونت حذرين     «: ما يواجهه يف الفراغ    لّبك
  سهو ميكـن     واعيا بأنّ أدىن   ]ربان الباونت [كان خمتار   . فرق بني اجلرفني تتوغّل يف ظالم     واهلاوية اليت ت  

   ب يف اة  ـاء هذه اهلاوي  ـر يبتلعهم يف أحش   ايأن يتسب«
    د مكنتهم تـضحية أكـرب      فقومع ذلك    ،)6(

؛ حيث تصدى للجرف الصخري الذي كان سيواجه الباونت ال حمالة، بفضل طقس اوز اإلقليمـمن جت
           على مقربة من قلعة شـاقور الـيت بلغوهـا بعـد              وهم ،)7(سحري عجائيب قبل أن يلتحق م ثانية      

دا أشـداء    طابق من طوابقها جنـو     وا يف كلّ   فواجه .ارة مباشرة ـال احلج ـا إقليم رج  واوزـأن جت 
 بلغوا حجرة أنيزدادون قوة يف كلّ طابق، وقاتلوا بشراسة بدًءا باحلرس اخلاص، مرورا باملمسوخني إىل  

                                                
  .37 - 35، ص ص بوزيدةعبد القادر : مراجعةنبيلة زويش، : حلة الثامنة للسندباد، رواية، تر ينظر، جياليل بسكري، الر)1(
   .77  - 73ينظر، املصدر نفسه، ص ص ) 2(
  .116، 95 ينظر، املصدر نفسه، ص ص )3(
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شاقور، فكان قتاهلم له مغامرة تفوق املغامرات السابقة شراسة بسبب قوته الشيطانية اخلارقة اليت صدت  
           عاهم إىل استخدام البخـور مـن أجـل ردعـه والقـضاء             ددية، مما   حماوالم اهلجومية التقلي  مجيع  

الثامنة يف الفضاء    شكلت مشاهد رحلته     ون ايته اية سلسلة مغامرات سندباد، اليت      ، لتك )1(عليه ائيا 
اخلارجي ويف بيئة ختتلف عن البيئة العباسية منشآت وتقنيات، ولكنها ال تبتعد عن هـدفها اإلنـساين                 

ري وليس إلذكاء جذوة الشر حىت تقض مسى، وهو تشجيع العلم وتسخري نتائجه أنى كانت خلدمة اخل    األ
  .اس واستقرارهمأمن الن

 لوصـف  شغلت املغامرة حيزا كبريا من مساحة الرواية، وقد خصص الكاتب صفحات طـواال           
أغلـب  الذين ارتبطت ـم     وهم  ( مشاهد الصراع وكيفية قتال كل من سندباد وأكرب وشان، وزهرة         

قتـال  واملميز يف كيفية القتال هو اعتمادهم أدوات        . )الروايةشخصيات  مشاهد الصراع أكثر من بقية      
    . ةوتتوفّر علـى أدوات حربيـة كـثري   بسيطة ال تتجاوز استخدام السيف رغم أنّ البيئة متقدمة علميا      

مـات  لفئة القليلة البسيطة العدة من شـن هجو دة من نصيب فريق الشر، وهذا مل مينع ا     وقد كانت الع  
املدججة بأفتك األسلحة، وحتقّق هلم النـصر بفـضل سـرعة تقـدمهم      ناجحة يف وجه الفئة الكثرية      

 لفنون قتالية أكسبتهم مهارات مكنتهم من دحـر         إتقاموخفّة حركام اليت حازوها من      ومناورام  
ن قوته أو قوة السالح الذي حيمله، وكانت جلّ انتصارام  خفّة اجلسد وسرعته أكثر م    باستغاللالعدو  

كان الكاتب حريصا على وصف هيئـة      وقد   .يت خاضوها وقفا على هذه املهارات     يف املعارك الكثرية ال   
ـ ددا أدق تفاصيل حركـام ومنـاورام، وحـىت    ـقتال كلّ من سندباد ومرافقيه، حم           ...سمياا ت

    :ومن ذلك قوله

  

ـ  ـان ك ـل ش ـعم است « ـ  ـل التقنيات اليت حبوزت مـات،  الت، ولكـه، مـن رك
ـ . ل، وقفزات مقص، ووقوع وتـدحرج     ـوضربات مطرقة وتثبيت مرفق، ورك     لّ أض
  . مال السيف ورمي اخلناجر الرفرافةخصومه وكان األخطر مهارته يف استع

كخدروف وسط جمموعـة جنـود      انقذف    على مسافة قريبة، تدثّر سندباد بدرعه و       «
   .سبب هو األخر بفضل حدسه ورشاقته خسائر كبرية لشاقور. تراصنيم

  .صاح شان!  حذار يا أمرية-

تفـادت بـذلك    و   ان حىت انبطحت أرضا بانفراج كبري      ما كادت تسمع صياح ش     «
  يف الوقت الذي أحست فيه بالـضربة متـر         . بة قطاعة كانت موجهة هلا من خلف      ضر

ـ شـاقة حركا  ر. فها يف بطن املتعدي عليها     سي وأدخلتفوق رأسها، ضبطت ردها       ا
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ر، وكانت  ـكانت األمرية ثاقبة الفك   . دون هيكل عظمي  ـع للظن بأا ب   ـعقدة تدف امل
»ل كليا أو جزئيا مهامجيها هي تصوب إىل النقاط احليوية فتشضرباا جد فعالة، ف

)1(
.  

  

املغامرات اليت خاضها سندباد ورفاقه     ولعل انتشار هذه املشاهد التصويرية اليت جاءت يف صلب                 
على امتداد صفحات كثرية من الرواية، حىت إنه ال تفصل بني مغامرة وأخرى سوى صفحات قالئـل                 

إزاء رواية  القراء بيضع بعضها عن بعض، يوحي عددها بفترة اهلدوء القصرية اليت تفصل مشاهد الصراع
ت مواضيع  ب؛ حيث احتج  بثاقه األوىل منذ جول فرين    احل ان علمي بدائي يشهد مر   تنتمي إىل أدب خيال     

الرحلة يف الفضاء   ضوع  مي بسبب السيطرة شبه التامة ملو     كثرية عن الربوز ضمن نوع أدب اخليال العل       
ـ أنّخيل للقارئ رات والكواكب، حىت لي ايفوما يرتبط ا من حروب ومغامرات         ق انتمـاؤه   ما حي

ال العلمـي وكتابـه          أدب اخلي  طرق ذلك املوضوع الذي أصر منظّرو     ا  إىل ميدان اخليال العلمي هو م     
 على خمتلف ااالت اليت تـشكّل مـضمون    على جتاوزه بضرورة االنفتاح، وما وليه يف عصر ازدهاره  

من أولئك اددين    و. ر الفانتازية املتخيلة  األدب بشكل عام، ومنها جمال النفس اإلنسانية وجمال الصو        
   : أحد رواد املوجة اجلديدة الذي ورد على لسانه قولهدرج باال.ج

  

عرض عن طرق موضوعات الفضاء والسياحة      يأنّ أدب اخليال العلمي عليه أن       أعتقد   «
   ب يف جنباتـه وأرجائـه      ه وكواكبه وأشكال احلياة اليت تد     يف أرجائه والسفر إىل أجنم    

 سكان جمراته ومغازلة األفكـار      واستعراض احلروب اليت تنشب بني    اليت ال حيدها أفق،     
ي كلّ تسع من عشر جمالت أدب اخليـال  يت تنبثق منها واليت تسري يف حواش والرؤى ال 

  العلمي واليت يوضح ا الكاتب إحاالته وسواء أدرك هؤالء الكتاب األمـر أم غفلـوا               

 م وأصـاا  عنه فهذه املوضوعات تثري يف نفس القارئ السأم واملاللة مبا أكلها من تقـاد     

»من عوامل البلى 
)2(

 .  

  

استنفذ الصراع يف الفضاء مساحة كبرية من الرواية، ولو حولت بدورها إىل فـيلم سـينمائي                       
من أجل توفري أو جتسيد صور املعدات والتقنيات احلربية ووسـائل         (الستنفذت ميزانية ضخمة يف املال      

 بعـض   ميجـه ولعل هذا ما    . )ة الشخصيات وعناصر الصراع   لكثر(واألفراد   ،)العيش املتقدمة، املتخيلة  
ـ    الذي صرح   املهتمني بسينما اخليال العلمي، مثل بوريس فيان         ايل علمـي   ـبإمكانية إخراج فيلم خي
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 ، دومنا حاجة لصرف امليزانيات الـضخمة       *ا مع املضامني البسيطة اليت يطرحه     وافقـتمبيزانية بسيطة ت  

ا يقصر يف تصوير أفعال     دة يف الرواية بدقّة متناهية، مم     فضاء اخلارجي الوار  اليت يتطلبها جتسيد تفاصيل ال    
وحركات الشخصيات ومشاعرها، أو يضيق مساحة ظهورها أمام اجتياح صور ومشاهد البيئة الفضائية 

  .املتخيلة

ـ                     ارجي جعل جياليل بسكري املغامرة القائمة على الصراع بني جبهيت اخلري والشر يف الفضاء اخل
ـا  اددين السأم واملاللة، فإ الفكرة يف حد ذاا قدمية، تثري يف نظر    أنّ ورغم   .مرتكز روايته األساسي  

        ودفعتـهم  كانت الفكرة اليت نالت إعجاب القراء يف سنوات ظهـور أدب اخليـال العلمـي األوىل،        

    ة مضامني األدب االعتيادي، وربمـا هـذا        إىل اإلقبال على هذا اجلنس اجلديد مبضمونه املتميز عن بقي         

  ليت أصـاا البلـى بـسبب تـوايل     ة اإعادة إحياء تلك الفكرة الناجحما قد دفع جياليل بسكري إىل    

هات الفكرية املستجدة يف ساحة أدب اخليال العلمي، دون     ومن مثّ حرصه على تطعيمها بالتوج     نني،  الس
    لتقوي روابـط األصـر      "الرحلة الثامنة للسندباد  "جاءت رواية   ؛ ولذلك فقد    ي عن فكرة املغامرة   التخل

بني املرحلة الكالسيكية يف أدب اخليال العلمي ومرحلة حداثته بإدراج توجهات فكرية جديدة تنحصر              
نتازي على وقائع املغامرة الفضائية، مما جيعل الرواية واحدة من منـاذج أدب اخليـال               ايف إضفاء بعد ف   
ازي الذي انشق عن النوع الرئيسي، كما تنحصر أيضا يف التعبري عن احلالـة الـشعورية                العلمي الفانت 

 احلكي العديـد     النفسية اليت أوقف الكاتب بتحديدها وحتليلها مسار الصراع و         اللشخصيات ونوازعه 

       من املرات، فتكون الرواية تبعا لذلك واحدة من مناذج أدب اخليال العلمي الـشعري الـذي كـان                  

هو اآلخر أحد إرهاصات املوجة اجلديدة اليت انبثقت عن نداء ضرورة جتديد املضمون بالتركيز يف بعض     
ا سـافرا لروايـات    اكتناه أغوار النفس البشرية مما يعد حتدي على استبطان الذات و «تصوراته اجلديدة   

واإلجالل إىل سلطان العلـم     اخليال العلمي اليت تسبح يف عامل من شطحات اخليال وتنظر بعني التوقري             
»وجربوته  

)1(
حقة قد جتـاوز فكـرة التـصوير الـصارم       فأدب اخليال العلمي يف عصور تطوره الال       .

استباقات   بكونه حزمة لتوقّعات و    ال يكاد يعرف نص خيايل علمي إال      للمنجزات العلمية، حيث كان     
 يب مشاهد احلياة وقطع كل صـلة  تغرخليال العلمي املعاصر ب  كما ال يقوم أدب ا    . ختص تلك املنجزات  

 جدته وجودته مقرونتني حبسن نقل الواقع النفسي الذي حتيـاه الشخـصيات             تبل أصبح هلا بالواقع،   
  . املتخيلةخل العوامل العلمية أو الفانتازيةدا

                      هات الفكرية السابقة، رغم ما قد يطرحه أحدها من حتـدوقد مجع جياليل بسكري كلّ التوج 
 الفانتازي لألحداث، ويعد ذلك اجلمـع      رالتصويفر لتوجه آخر، مثل تعارض االستبطان النفسي مع         سا
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فالفانتازيا كانت أيضا جزًءا من مـضمون       ؛  ع التوجهات رغم التناقض الظاهري     مجي توافق على   اتأكيد
 ضمن  )الفانتازيا(إن استقلت    املغامرات الفضائية اليت ميزت نصوص أدب اخليال العلمي األوىل، وحتى         

نها مل تكن لتتجلّى إال عرب مـشاهد املغـامرات       فإ )أدب اخليال العلمي الفانتازي   ( ة خاص ة فرعي تسمية
ه األربعـة   بوضوح، مثل تعرض سندباد وأصدقائ    "الرحلة الثامنة للسندباد  " وهذا ما يربز يف رواية       ذاا،

 وهم يف طريقهم البحـري حنـو اجلزيـرة          للريح ذات الرؤوس األربع أثناء رحلة الذهاب إىل منقرة،        
 يف إقليم احلجارة إىل متثال حجري       ،رة عجوز، بطلب منه   ـ، وحادثة أكرب الذي حولته ساح     )1(الوردية

، إضافة إىل مشهد تقسيم شـان       )2(ضخم يصد اجلرف الصخري الذي اعترض سبيل السفينة الفضائية        
، ومشهد شاقور ذاتـه  )3(ه القتالية يف قلعة شاقور   طيفية مستقلة يف أحد مواجهات     أجزاءجلسمه إىل عدة    

   الذي اختذه الكاتب بؤرة صراع فانتازي متعدد األوجه، منها عدم تأثره بضربات سندباد، واختفـاؤه               

 القضاء عليه لـيس     ضخم سام، مما ثبت يقني زهرة بأن      وحتوله إىل ثعبان    مثّ ظهوره فجأة خلف شان،      
ال روحه الشريرة من خالل إشعال قطعة اجلاوي اليت قـدمها هـارون             مبهامجة جسده، وإنما باستئص   

)4(الرشيد لسندباد ببغداد، وبعث خبوره يف اجلو      
 ر يف منقـرة  ه الكيفية وضعوا حدا لوجود الـش   ذ و. 

كما جتاوزا مجيع املواقف النفسية والنوازع اليت كانت تراودهم بعد كلّ صراع، أو عند بداية مواجهة                
  .ب أخرىجديدة وصعا

 مل متنع الكاتب من إيراد املواقف ، على سعة جانب املغامرة البطولية واخليال اجلامح فيها        ،فالرواية       
ومل تشكّل   .ي الكامن وراء املشاهد املتخيلة    والنوازع النفسية اليت تلفت انتباه القارئ إىل اجلانب الواقع        

  كانت حاضـرة   ثره سعة املغامرة أو الفانتازيا، بل       تلك املواقف حيزا بسيطا من الرواية حبيث حتجب أ        

ومل يكد . اليت تلوح عنها حاالت القلق واخلوف من قوة العدو وغموض اهوليف كلّ مواقف الصراع 
    الكاتب يستثين أية شخصية من شخصيات الرواية سواء أكانت رئيسية أم ثانوية من كـشف جـزء                 

 اليت أصابت سندباد وأصدقاءه     واالنبهار الذهول    وصف حالة  :جهجانبها النفسي اخلاص، ومن مناذ    من  
وجنومه، وذهول اخلليفة  يشقون مبركبتهم الفضاء بني ظالمهة، وـ يعربون ألول مرة اجلزيرة الوردي    وهم

غري زمنه، مثّ افتتانـه مبظهـر        وي ويف زمن  عندما عرف حكاية شعب يعيش خارج حدود الغالف اجل        
)5(متنها إىل جانب سندبادعلى و هو   ظر اليت كان يشاهدها     مركبة الفضاء وباملنا  

ومن أمثلتـه أيـضا   . 
)6(ره هلا ـعلى اإلفصاح عن مشاع    من شدة إعجابه بزهرة وعدم قدرته      سندباد   وعذابوصف معاناة   
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ترجاع األمل بوجـود    ادة شعبها، واس  ـل سع ـراعات واملواجهات اليت ختوضها من أج     ل الص ـيف ظ 
    حنو الزوال، مثّ وصف معاناة سـندباد وقلقـه          ريقها اليت ختطّ كل يوم ط     ن جمرته ضه ع أرض ثانية تعو  

 ها عندما محلها زعـيم     النفسي والشك اليت انتابت    االضطرابمن تبدل طباع زهرة وخصوصا بعد حالة        

)1(باهية، الكوكب املأمول الذي لن جيـد طريقـه غريهـا           حنو   الرحل مسؤولية توجيه شعب منقرة    
 .   

حداث واقعيـة رغـم     إضافة إىل مواقف نفسية أخرى مرتبطة ببقية الشخصيات، وهي تضفي على األ           
آنفا، يتبين أن رواية جياليل بسكري تعد مهزة وصل بـني            وبفضل األمثلة املذكورة  . غرابتها ومجوحها 

 يتبين أيـضا     املرحلة الكالسيكية ومرحلة احلداثة، كما     :مرحلتني من مراحل تطور أدب اخليال العلمي      
نـا  م الرحالت السبع العجيبة القدمية، والرحلة الثامنة املختلفـة ز :ها مهزة وصل بني مرحلتني أخريني  أن

ل شخـصية  ـمثز رحالت سندباد ـن الكاتب استغل بعض ركائ ومكانا وأخيلة ومواقف نفسية؛ إذ إ     
ا بابتداع جتاوزه ولكنه ... راقيةة، وشخصية هارون الرشيد، البيئة الع  ـر، والرحل ـسندباد البحار املغام  

  السندباد الـواردة    تشخصيات وأماكن ومواقف وصور جديدة تتجاوز ما ألفه القارئ املتشبع حبكايا          

  .يف قصص ألف ليلة وليلة

     على فكرة رئيسية مفادها أنّ اإلنـسان ميتلـك          "البعد اخلامس "  طالب عمران يف روايته    ارتكز       

   ، وقد تـسبب اجلهـل   اخلارقة والعقلية قوى وقدرات هائلة تستحق تسمية القدرات     ةالروحييف أبعاده   

قدرات املا تعرف تلك ال   اجلسد وحده الذي يتيقن ضعفه وهشاشته ح      ا يف إنكارها وإسالم القوة إىل       
    وذلـك   اهلائلة املخزونة وراء اجلسد الضعيف، والذي ال ينبئ عن القوة الفعليـة،       إدراك الطاقات تم  وي

   :ما صرح به الكاتب على لسان اجلد حامد حني يروي خالصة جتربته يف احلياة

  

اإلنسان هو املخلوق الذي اصطفاه اهللا عز وجل من بني كلّ املخلوقات فالذي خيرب             «
 ..ين يؤثّر على أنزميـات اخلاليـا        إنّ غذاءه من اللحم احليوا    خالياه ليس شيئا واحدا،     

   توصـلت إىل هـذه املعلومـات    .. احلقد واحلسد والعدوان آه يا إهلي     وهناك األنانية و  

وأنا أرى املتصوف الذي ال يأكل سوى القليل القليل من طعام ال يغذّي بدنه، أقـصد                
إنّ هـذا   .. ويعيش على املـاء أحيانـا       . .لغذائي الضروري للجسم    ليس به الراتب ا   

».. رقة وتكون قوته خا.. املرض باملتصوف ال يصاب 
)2(

.  

  

 اليوغـا، مثـل     ، املذكورين يف الرواية، املتمرسني بفـن      وقد كانت أهداف بعض شيوخ اهلند            
 فهم بالدرجة األوىل متـصوفة  ،آمار سنغ تقتفي أثر تلك املبادئ أوم بركاش سنغ، و غورديب سنغ، و  

                                                
  .155 - 152، ص عبد القادر بوزيدة: مراجعةنبيلة زويش، : حلة الثامنة للسندباد، رواية، تر ينظر، جياليل بسكري، الر)1(
  .56 طالب عمران، البعد اخلامس، رواية من اخليال العلمي، ص )2(
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ميكنهم مـن إجـراء   لي الذي آثروا التخلي عن كلّ ملذات احلياة من أجل زيادة التركيز النفسي والعق      
  حركات عجيبة خارقة، نظرا لكـرب سـن ممارسـيها وضـعف             لفاقديها اليت تبدو    حركام البدنية 

ر على حياته وحيويتـه سـوى       ليتبني عندئذ أن القوة الكربى تكمن يف العقل الذي ال تؤثّ          أجسادهم،  
لبحث واستكشاف اهول وكلّمـا     كلّما سلط اإلرادة على ضرورة ا     ؛ فعطاؤه يتزايد باستمرار     املعرفة

يلة احلقيقية للسمو إنه الطريق إىل املعرفة، الوس «: ابتعد عن الشره واحلقد والطمع ومعاداة أخيه اإلنسان       
      حيث ال يرى الذي يسلك سبيل املعرفة أمامـه سـوى النـور        ..  الصراعات واألحقاد  باإلنسان، عن 

» والعدوان ور وخفاياه وينبذ من نفسه الشرالذي يضيء له السبيل ليتعرف على الكون
)1(

.  

  النظر يف تفكري اإلنـسان، حماولـة           ومنه فرواية طالب عمران قد تضمنت دعوة صرحية إلعادة               

         بتوجيه الكفّة حنو عامله الداخلي، الذي ستمكّن املعرفة ببعض خفايـاه مـن حـلّ كـثري           إلقناعهمنه  

والتشاؤم، بدال من حب اخلري والتـسامح       دية اليت غذّت تفكريه باحلقد والكره       من مشاكل العصر املا   
 والوفاق، وغريها من الصفات احلميدة الكائنة بالفعل بفضل نتائج العلم واملعرفة خلدمة املصاحل العامـة               

   مـا يلفّهـا   يف شقّها اإلجيايب، وهذا ما حثّ الكاتب على طرح أفكاره اليت متتاز باجلدة واجلدية، رغم      

ملاضي والـتفكري     من حني آلخر من أفكار متخيلة غريبة، من أجل دفع إنسان احلاضر لتجاوز أخطاء ا              
   ه العلم عقالنيـا، بـدالً      ، حيث يوج  )العقلالعلم،  (نائية  ث مستقبلي أفضل مرتكزه     يف إمكانية عيش غد   

املنجزات املادية للعلم خلدمة أهداف أخـرى       ، حيث تسخر    )العلم، املادة ( أو   )املادة، اجلسد (من ثنائية   
  .مادية تلبي أطماع اجلسد ونزواته

 عـامل نفـسي، وطـارق درس         املضمون األديب يف الرواية، فماهر     ق بناء ل       وقد كان العلم منط   
 إضافة إىل أنّ اليوغا عند شيوخ ،*الرياضيات العالية، وحامد عامل بيولوجي، وعاصم زيدي درس الطب        

         املذكورين آنفا، مل تكن جمرد رياضة بسيطة تستند إىل تـدريبات جـسدية مكثّفـة للوصـول                 اهلند  

 أمهية عن بقية العلوم النظامية، يؤكّد ذلك ل كانت تعد علما خالصا ال يقل    إىل حاالت نفسية معقدة، ب    
   :دـقول أوم بركاش سنغ يف إحدى حماوالته لقراءة أفكار السائح األجنيب أرنول

  

 وار ذهين، أحسست يف ايتـه      ـان رجال صعبا دار بيننا ح     ـك..   بالطّبع وفشلت  «

اليوغا، بتـرويض    خالل مخسني عاما من دراسيت للتخاطر و      (أنين حزين، مثّ مهست له      
) أرنولد(يسور  ابتسم الربوف ) الذهن وقراءة األفكار، مل أصادف دماغا صعبا مثل دماغك        

فقـط، وال   ماغ عمال صعبا ملن يعملـون بـالفكر  ض الدقد يكون تروي  : (عندها وقال 

                                                
  .57، 56ص طالب عمران، البعد اخلامس، رواية من اخليال العلمي، ص  )1(
*
  .191، ص املضمون العلمي، ينظر،  يف هذه الفكرةلالستزادة 
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يستخدمون سواه يف حيام العملية، ولكن من يعملون بقواهم البدنية ميكـن تـرويض       
» )أذهام دون صعوبة

)1(
.  

  

 ال يقلّ أمهية عن نـشاط  )الناتج عن تدريبات عقلية صارمة    (فنشاط أوم بركاش سنغ التجريدي      
ـ   ن جمال رياضي عقلي حبت    ذي يشتغل ضم  نولد ال رالعامل أ  اوما حملـاوالت أوم بركـاش      ـ، جيعله مق
   االلتـواءات   ختـشب اجلـسد، و    ( اليوغـا    ممتهنووم ا   ـوحىت احلركات اليت يق   . راء بواطنه ـاستق

أشياء واقعية منبثقة من رحـم      الكاتب، بل هي     من نسج خيال     تازية ليست حركات فان   ...)اجلسدية  
ة حركة اجلسد، وتركيـز  ا إنقاص الوزن الذي خيدم خفها وحصوهلتم واقعيتقاليد اهلند وطقوسها، يدع 

  .ا عن منبهات العامل اخلارجي بفضل حدة الوازع الديين لديهممالذهن والنفس بعزهل

           ورغم واقعية هذا املظهر، وتأكيد الكاتب على الواقـع العلمـي الـذي حتيـاه الشخـصيات           

يزة لالنطالق حنو عوامل متخيلة ال يضر مجوحها املضمون األديب بل يزيده            ذ العلم رك  نه اخت الرئيسية، فإ 
اختالفا عن املضامني األدبية املألوفة، على شاكلة ما يؤلّفه جل املتمرسني بكتابة أدب خيال  وجدة وثراء   

اط  ورغـم نـش   .يةعلمي متميز ال تؤثّر بعض مظاهر أسلوبه ومضمونه العلميني على بروز قيمته األدب            
؛ فهو عامل هندسة متحصل على دكتوراه يف اهلندسة التفاضلية من إحدى جامعات طالب عمران العلمي

، مل حيدث خلل يف نتاجه األديب، إذ مكنته سعة جتربته، وهو الكاتب األغـزر نتاجـا يف أدب                   )2(اهلند
 ناتج عن منادمة خربته ،"البعد اخلامس" : على مضمون روايتهزمتميأديب  من إضفاء بعد    ،*اخليال العلمي 

  اخلاصة املتخيلة وانفعاالته النفسية اليت جـسد        اته احلقيقية يف بالد اهلند بصوره     يف ميدان العلم ومشاهد   

و هي تسعى ملعرفة سر احلياة و كيفية امتالك القدرات الذهنيـة            مل النفسي للشخصيات    امن خالهلا الع  
  .م جبسدهاخلارقة اليت متكّن مالكها من التحك

من مظاهر الوجود االنفعايل يف الرواية تصوير الكاتب حالة القلق اليت أثقلت كاهل ماهر بسبب                      
م الظهور جمددا  صارحه، عند اللقاء، بعدأنزنه العميق بفراق حامد بعد ، مث تصوير ح)3(قرب لقائه جبده

 أطلعـه مبكـان     أنواصل معه بعد    يئته املرئية، وانفصاله التام عن جسده، ومن مثّ قطع كلّ صلة بالت           
)4( بـسوريا   يف صندوق كبري مغلق بإحكـام يف مزرعتـه اخلاصـة           ةواملتواجداحتفاظه بسر أحباثه،    

 .       

ومن الصور االنفعالية اليت تلقي بظالهلا على مشاهد الرواية، حاالت الذهول والعجب اليت كانت تنهال 
 يف رحلة تقصي احلقائق واملعرفة؛ عندما رافقا ماهر        واصلة ملاهر املتعلى طارق ولينا تباعا يف مالحقاما       

                                                
  .33 طالب عمران، البعد اخلامس، رواية من اخليال العلمي، ص )1(
  .183ص ، 71 عجملة فصول، ، »ة املصغرة ألدباء اخليال العلمي  املوسوع« ينظر، حممود قاسم، )2(
 .150بحث الثالث من الفصل الثاين، ص ، ينظر، امل يف هذه الفكرةلالستزادة *

  .70 ينظر، طالب عمران، البعد اخلامس، رواية من اخليال العلمي، ص )3(
  .73 - 70 ينظر، املصدر نفسه، ص ص )4(
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 تا فقط دون جتلّي صورته احملسوسة     لقيهم زيدي صو    عاصم زيدي، ففُتحت األضواء تلقائيا، و      إىل بيت 

، ويف رحلتهما مع ماهر إىل إحدى حـدائق اهلنـد   )1(بسبب وجوده ضمن مكان املكان وزمان الزمان   
 إذ بعد أن حدثهم عن مكان أحباثه بـدأ جـسده            م الثالثة صورة رحيل عجيبة؛    صدمتهملالقاة جده، ف  

)2( وتفقد هيئتها املادية   يتكلّل بالبياض وخيتفي كسحابة تتالشى    
كما تكرر شعورهم بالدهشة والغرابة     . 

 حركات عجيبة تنم عن قدرات نفـسية وعقليـة          أمامهمعند زيارم ملرتل آمار سنغ الذي استعرض        
جز عن أدائها مهرة الرياضيني الذين يركزون على تغليب جانب القوة اجلسدي على قوة العقل خارقة يع

   :مار ضيوفه يف غرفة واسعة تسع حركاته متعددة األشكال النفس؛ فبعد أن استضاف آأو

  

 أن أحضر مالءة وعصي وقضبان من اخلشب، مثّ متـدد علـى األرض      ]...[ما لبث    «
            اخلـشب، وارتفـع جبـسمه املـشدود يف الفـضاء متغلبـا             ووضع املالءة وقضبان    

 حيرك رأسـه وحيـرك      هبط بعد حلظات، وعرى صدره وبطنه، وأخذ      .. على اجلاذبية   
عاد من جديد يقف    من حتت جلده الرقيق، وحنن مدهوشون حلركاته، مثّ         معدته وأمعاءه   

 وجسمه عمودي على أرض     إىل األسفل على رأسه وحيرك يديه، مث يرتفع هكذا ورأسه         
الغرفة ويطري يف الغرفة للحظات قبل أن يعود وسط ذهولنا مثّ وقف على رأسه يف بركة                
              ماء جانبية وظل هكذا لنحـو ربـع سـاعة كأنـه خـشبة مغروسـة يف الربكـة                   

» ..دون حركة 
)3(

.  

  

والذي يظهر جبالء تفنن آمـار  ه الكاتب بانفعال الضيوف ودهشتهم،          من هذا القول الذي أحاط    
           ن أن الكاتب قد أوصل هذا الفنإىل أبعد مستوياته بفضل إضفاء طاقاته       )اليوغا(يف ممارسته لليوغا، يتبي 

ملشاهد الواقعية اليت ال تستبعد رؤيته هلا يف اهلند، فخيال طالب عمران قد اختـذ صـورة       املتخيلة على ا  
 ض هلا ضربات القلب، منطلقا لتجليـة      فسية وعقلية مطلقة تنخف   ختشب اجلسد وما يلحقه من سكينة ن      

ـ     ـصورة اخلروج بالروح من اجلسد، دون موت       واز ـه، مثّ متتع تلك الروح بقدرة الولوج إىل عـامل م
ه، ومن مناذج تلك الصورة جتربة غورديب سنغ، الذي بلغـت           ـتنعدم طاقة األفراد العاديني على رؤيت     

 وجتربة أوم بركاش أيضا، الذي خـرج       ،  )4(ن ساعة  جسده أربعة وعشري   صى رحلة له خارج   مبدئيا أق 

   عن جسده وعاد إليه بعد تسعة أيام، مثّ كانت عاقبته املوت وفقدان القدرة على العـودة إىل اجلـسد                   

                                                
  .49، 48، ص ص طالب عمران، البعد اخلامس، رواية من اخليال العلمي ينظر، )1(
  .73 ينظر، املصدر نفسه، ص )2(
  .91ه، ص  املصدر نفس)3(
  .27، ص املصدر نفسه ينظر، )4(
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)1(بعد حماولة منه القيام برحلة أطول خارج جسده تبلغ ثالثة أسابيع          
إضافة إىل صور أخـرى مثـل       . 

مار سنغ عن األرض أيـضا ملـسافة   ض حممال بأثقال خشبية، وارتفاع آسنغ عن األر  ارتفاع غورديب   
وتأكيدا على غلبة القوة     اجلسد وثقله،    وةق، ليكون ذلك حتديا منهما ل     )2(اعةمترين كاملني مدة ربع س    
ـ   ة لكلّ قوة مادية مهما بلغت درجتها، حتى وإن ك         بيسالروحية وطاقات الدماغ احل    ة انت طاقة اجلاذبي

  لتختصر قوة اإلنسان الداخلية كلّ سنوات إجناز احملركات النفاثة اليت حقّقت بالفعل حلم  !األرضية ذاا 

 العقليـة    فائدة اجلمع بني قدرات اإلنسان     )احملركات( واليت تؤكّد    ! سطح األرض  اإلنسان بالتحليق عن  
اجلانب املادي املطلق الذي يفتت شـعور    ؛  اجلانبني على اآلخر   مقولة تغليب أحد     واملادة، فتعوق من مثّ   

            اإلنسان ويقصي ممكنات عامله الداخلي، أو اجلانـب الـداخلي املطلـق الـذي يـسلم إىل أوهـام               

  . مرئية نتائجهاغري واعية، ال يصدقها منطق العقل إالّ إذا أقيمت على أسس مادية صرحية

 القائمة علميا بفعل وجودها املادي امللموس منطلقا خلياله              وقد اختذ طالب عمران ظاهرة التخاطر     
على التحكم باألفكار وجتاذب احلوار الذهين   الفانتازي، متجاوزا ذلك املفهوم البسيط املتمثل يف القدرة         

أوم  ه بني طارق وـه مثل مشهد التخاطر الذي متت وقائعـ متقابلني وجها لوج أكانا طرفني سواء    نيب
  ، أم كانا متباعدين، كاستدعاء ماهر سائق الـسيارة ختاطريـا    )3(أرنولد  و أوم بركاش  وبركاش سنغ،   

، وانعقاد اللقاء بني ماهر وجده بفـضل  )4(بعد نصف ساعة من نقله مع طارق وزوجته إىل بيت زيدي      
)5(الرسالة التخاطرية اليت بثّها حامد يف ذهن لينا عرب احللم         

 األمنوذج  هذه مناذج ختاطرية مقبولة عكس    . 
؛ حيث استعان به ماهر ملعرفة ما جيري يف مزرعـة           لكاتب يف مشهد حديثه مع آمار سنغ      الذي ساقه ا  

   بيعها، مهددا ذا الفعل أسرار االنتقال إىل البعـد اخلـامس أمـام          )أخو ماهر (جده اليت يعتزم كاسر     

يا مملوًءا باملاء، فقام لتوه بالتركيز  مار باستدعاء خادمته سومشا اليت أحضرت له وعاًء زجاج        آماهر، فقام   
   على الوعاء إىل أن انقشع املاء عن صور ملزرعة حامد تبين كاسرا وهو يهـم ببيـع املزرعـة لـبعض        

      التخاطرات البعيدة، وقـام عربهـا، بعـد     فاستدعى سومشا وسيطته اخلاصة يف نقل األفكار و     الزوار،  

  يز عقلي شديد، بالتأثري على دماغ كاسر حمدثًا صـداعا أليمـا            أن دخلت يف نوم عميق ناتج عن ترك       

، مث إعادته الكرة بإحداث صداع ثان يف رأسـه          )6(ملية البيع ملدة ست ساعات كاملة     يثبطه عن ع  عليه  
باستخدام وسيطته اخلاصة، حتى ميدد فترة املرض، إىل أن يتمكن ماهر ورفيقاه من مغادرة اهلند وبلوغ                

                                                
  .41 - 36ينظر، طالب عمران، البعد اخلامس، رواية من اخليال العلمي، ص ص ) 1(
  .84، 28 ينظر، املصدر نفسه، ص ص )2(
  .33، 32 ينظر، املصدر نفسه، ص ص )3(
  .52ص ، ينظر، املصدر نفسه)4(
  .65 ينظر، املصدر نفسه، ص )5(
  .89 - 86ملصدر نفسه، ص ص  ينظر، ا)6(
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)1(نه إدراك أسرار حامد قبل ضياعها     ا، وم ـسوري
 عـن الـشرح والتفـسري          فهذا األمنوذج يبتعـد   . 

      .لم صوره للخيال اجلامح والغرابة والتشويقالعلميني، ويس

واية، ولكن الكاتب   صرامة الواقع املادي العلمي للر    كما كانت نظرية األبعاد األربع شاهدا على               
 نـسبية ؛ فاستغل فكـرة  ع من فيض شعوره وختيالته اخلاصة     واقع خمتلف ينب   وظفها لتكون منطلقا لبناء   

مكان املكان وزمان   "املكان البتكار بعد خامس مساه      املسافة الزمنية اليت يقضيها اجلسم يف قطع حدود         
يف صناعة العقـار البيولـوجي   ل من حامد وزيدي بعد أن جنحا  الذي ارتاده ك جعله العاملَ، و "الزمان
ـ    ، مما مكن  )2(سم، وخصوصا الدماغ  خلاليا اجل د  اد ـ    ـهما من بعث الطاق       ة ـات الداخليـة الكامن

       ل اجلسد، فيتحول تدرجييا إىل جزئيات غري مرئيـة أو موجـات تعبـر املكـان                ـاليت تتحكم يف ثق   

ورائي  العامل املـا أنّ الكاتب مل يبين طبيعة ذلكغري . ية بتأثري سرعة االنتقـال الزمينبكل سهولة وعفو  
  سوى أنه يسمح ملدركه من جتاوز عبء اجلسم ومشاكل احلياة املاديـة            ة صفة من صفاته   ومل يقدم أي  

  .ةه بتحكّمه بطاقاته العقلية اخلفيقاليت ال تساوي شيئا أمام ما حيق

ـ  ا:مل يفصح الكاتب عن وسيلة االنتقال إىل ذلك العامل سوى ذكره لبعض العناصر مثل                  ار ـلعق
رعة الزمنية الفائقة يف قطع املكان، تالشي صـورة         يا، تركيز القوى الدماغية، الس    العجيب، جتديد اخلال  

ـ        ق بذلك العامل سر   ـليترك كلّ ما يتعل    ... اجلسم  دة ـا يلف املضمون األديب بالغموض الذي ازداد ح

فاجأة والتشويق من خالل معرفة      يتوقع فيه القارئ اية رحلة امل      امي؛ فحيث ـة اخلت ـيف مقطع الرواي  
؛ فقد أى هاية مفتوحة على مجيع االحتماالتفاجأ جمددا بن  يأجوبة مجيع تساؤالت ماهر وطارق ولينا،       

، ومتكنه من فتح الصندوق الذي حيتوي أسـرار  املزرعةطالب عمران روايته بوصول ماهر ومرافقيه إىل     
   ليكون يف األخري واحدا آخر من األفراد الذين متكنـوا           ارق ولينا، ـجده، مثّ قيامه بدراستها، دون ط     

  ه دخـل   ، وقد أرسل رسالة أخرية لنا، تؤكد أن        اختفى متاما  1997ويف عام    «: من بلوغ البعد اخلامس   

» ..ومريديـه   وسط دهشة أحبائه.. يف البعد اخلامس وتعرف على معىن مكان املكان وزمان الزمان        
)3(

  

مع ذلك فهذا    و . االختفاء ة، ورغبتهم يف معرفة سر    ـأيضا وإحساسهم بالغراب  راء  ـوسط دهشة الق   و
ة يف رواية   فها القراء ألول مر   دنصري املفاجأة والتشويق ليس خاصية يصا     النمط اخلتامي املستند على ع    

           أدبيـة  روايـات   الروايـات سـواء أكانـت        مـن    د، بل هو منط مألوف يف العدي      "البعد اخلامس "

؛ فاملضمون  ن األديب هو غموضه يف بعض جوانبه       ما مييز املضمو   ولعل. ، أم روايات خيال علمي    عادية
عن مـستوى الوضـوح    األديب ال يسعى إىل التدين إىل مستوى وضوح املضمون العلمي بل إىل الترفع        

                                                
  .93، ص العلمي اخليال من رواية اخلامس، البعد عمران، طالب ينظر، )1(
  .59 ص ،املصدر نفسه ، ينظر)2(
  .98 املصدر نفسه، ص )3(
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هم اخلاصة  والبساطة من خالل اإلضمار حتى يفسح اال للقراء لتأويل العالمات اللغوية وتقدمي معاني            
   .ذلك املضمون ذاته اليت تعد جزًءا من مضمون رواية الكاتب، ألنها استقرئت عن لغة

  

  : األسلوب األديب-ب

  

           ما مييـز أسـلوب نـص أديب هـو كثـرة الـصور الفنيـة        قد يقع يف الذهن ألول وهلة أن 

ن هذه الفكرة مبحاذاة وجـود نـصوص   ع قيمته املهيمنة، ولكن إعادة متالبالغية، وأنها هي اليت تشكّل    
 البناء العلمي  معاصرة ال تستبعد عنصر اخليال منعلمية كثرية، خصوصا تلك اليت تكتب من وجهة نظر

زمن (منه، بعدما كان مطلب املوضوعية ة أصبحت تشكّل جزًءا ال يتجزأ       للنص، ستبين أن الصورة الفني    
بني األخـذ    وإذا كان الطرف الوسط   . واخليالنافذ الذات    يستلزم البعد املطلق عن م     )نيوتن خصوصا 

ز وحمـسنات   نحي عن اا  ت حيسن ال  «مبعطيات اخليال والتخلّي عنها يشترط حضورها العفوي، حيث         
        أو ميـزة     مـن أصـوله    ؛ إالّ ما جييء عن ذلك عفويا من غري أن ميس أصالً           البديع يف هذا األسلوب   

مماثلها، فهو يف هذا     قائق إىل األفهام وتوضيحها بذكر     الذي يقصد به تقريب احل     أما التشبيه . من مميزاته 
»األسلوب حسن مقبول 

 كالرك، إسحاق .سي آرثر(  التوجه املعاصر يقتضي عند بعض العلماء، فإن)1(
)أسيموف

، من أجل   االستعارةمنها وحسب، بل حىت      صدي للصور البالغية، ليس التشبيه    التوظيف الق *
والتعبري بتلك اجلمل أو الكلمات املركبة تركيبا جديدا عن املعـاين الـيت              خلف احلقائق الثابتة     التوغل
على العلماء اللجوء إىل توظيفات وأبنية لغوية مشبعة         ، فتحتم شف بعد يف حيز الغموض مل تتك    الزالت  

 بصفة مباشـرة، الـذي   املمكن، وتتجاوز الكائن بالفعل واملالحظ بتصورات متخيلة تتطلّع إىل احملتمل   
 وضوح  :ة وهو القانون الذي تشبث به العلم لعقود طويل         لغة بسيطة تشف عن املعىن الواضح؛      يستدعي

  .املضمون بسهولة عباراته

      أما إمكانية االنفتاح على حقائق جديدة مل تتجسد فعليـا بعـد، باسـتعمال أدوات تعبرييـة                        

      ؛ فقد تراكمت جمموعة مـن احلقـائق النظريـة          لواحد والعشرين بحت خاصية القرن ا   أدبية، فقد أص  

 العلم السعي   علىللحياة، فتحتم   اليت انبثقت عنها مبتكرات مادية عديدة شكلت الوجه املألوف الثابت           
      من أجل إبداع نظريات علميـة جديـدة يحتمـل          لتجديد مناهجه باستثمار إمكانيات الصورة الفنية       

واملادية  النفسيةقها الفعلي مستقبال يف خلق صور حياة خمتلفة أكثر تطورا وحتقيقا للراحة             أن يسهم تطبي  
               وتعجيـز   ومن مثّ فقد أصبح األدب مكمـال للعلـم ولـيس نقطـة تـأخري              . مما حيياه البشر حاليا   

           يب ومـا هـو    لقد تقاربت املسافات يف القرن الواحد والعشرين بني ما هـو علمـي وجتـري               «: فيه

                                                
  .11 البيان واملعاين والبديع ويليه دليل البالغة الواضحة، ص -  علي اجلارم ومصطفى أمني، البالغة الواضحة)1(
*
 .86 رأي ماكس بامي، ص ، و218 ،217 ص ، وموقف أسيموف، ص115 ص ،ستزادة يف هذه الفكرة، ينظر، موقف كالركلال 
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الثنائية وبـدأ عـصر العـوامل    ية وذكاء احلدس، واارت احلدود وامنحت العالقة بني ذكاء التقن  أديب،  
 األدبية، واملعرفة ختفي بقدر     باالستعاراتحنن نعيش باالستعارات العلمية كما نعيش       املتعددة املتداخلة،   

» ما تكشف، ومتنع بقدر ما متنح     
لرابط املتحقّق بني العلم واألدب، ويبقـى التميـز         ، فاخليال هو ا   )1(

        على معجم تسوده املصطلحات    ؛ إذ تستند الصور العلمية      من ناحية املعجم اللغوي   واضحا بني الطرفني    

يات العلمية، أما الصورة يف األدب فتطغى فيها املفردات ذات احملمول العاطفي، ولكن هـذا               و التسم 
 أدب خيـال  :ا بني صنفي العلم واألدب إذا ما اجتمعا ضمن نفس الصنف املسمى   التميز يتقلّص تدرجيي  

علمي، فيصبح التداخل الكبري بينهما حائال دون تقصي مميزات الطرفني، رغم االجتـهاد يف الفـصل                
ذلك  ، مثلما جتلّى  )مضمون علمي، مضمون أديب، أسلوب علمي، أسلوب أديب       (املنهجي بني العناصر    

ليل مالمح األسلوب العلمي يف رواية طالب عمران، حيث مل ينقَل املـضمون بطرائـق    من قبل عند حت   
 ضئيال  "البعد اخلامس "وجود األسلوب العلمي يف     التحليل واملناقشة العلميني بل بكيفية أدبية، مما جعل         

  .مقارنة بالروايتني األخريني

الصور البالغية سواء أكان ذلك يف رواية       لكن ذلك ال يعين طغيان األسلوب األديب املرتكز على                 
؛ فأدبية هذه الروايات مل تنتج من استعمال        جياليل بسكري  طالب عمران أم يف رواييت فيصل األمحر و       

فيها وصف  إنما من طريقة بناء الكلمات حبيث تنقل مشاهد يطغىسنات البديعية والصور البالغية، واحمل
بتسمية أسـلوا   تسمح  ة  ـعض من مقاطع احلوار إىل درج     األمكنة والشخصيات وسرد األحداث وب    

الذي ميثل األسلوب املتحرر من الـصناعة اللفظيـة واحملـسنات البديعيـة             وهو   «باألسلوب احلـر   
» والزخارف اللّغوية 

ار ـ تنقل بواسطته القضايا العلمية أو األفك ي، أو باألسلوب العلمي املتأدِّب الذ     )2(
حر نه يف النهاية أسلوب     ، أي إ  )3(ةبيان والبالغة بصفة عام   را خال من مكونات ال    ـحالعلمية نقالً أدبيا    
 تـسمح   نّ طريقة تركيبه البسيطة   وه من عناصر البالغة فإ    ورغم خل . ص بفكرة علمية  مرتبط على األخ  

ـ  وجفاءهـا فاف املادة العلميـة ل جواقف األديب وانفعاالته بكيفية تذل   ببيان م         ع باألسـلوب  ، وتترف

                 نات السردية اليت تبعث شوق املتلقـي وتـشدعن مستوى اللغة العادية من خالل جتسيد خمتلف املكو
؛ فرغم أنّ األسلوب العلمي التقليدي مل يتجـسد جبميـع    أفكار النص أدبية كانت أم علمية  انتباهه إىل 

ضا أي مل يتجسد فيها     )تعبريإن صح ال  (عناصره يف الروايات الثالث، ورغم أن األسلوب األديب التقليدي          
ء الذي سيـسعى     البناء السردي قد حتقّق جبميع عناصره املعلومة، وهو البنا         نّجبميع العناصر املتوقعة، فإ   

  .ياته إىل كشف جتلالبحث

                                                
  . 100، ص 71 ع، فصول، جملة »"شعرية الفضاءات البينية" شعريـة العلم يف اخلطاب الشعري املعاصر « أميـن إبراهيم تعيلب، )1(
م، 1993، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائـر،       )ط.د( تطوره، معامله الكربى، مدارسه،      -حامد حفين داود، تاريخ األدب احلديث       ) 2(

  .171ص 
  .نص  ينظر، املرجع نفسه، )3(
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       بنـاء الـسردي، مـن حبكـة وحـوار وسـرد      حتققت يف الروايات الثالث مجيع مقومات ال         

 مجيع جتليات البناء السردي  املقام لن يناقشولكن البحث يف هذا. ن مكاوشخصيات وزمن وووصف، 
ـ . الذي حيقق سردية اخلطاب الروائي؟     ما   :وفق ما تقتضيه اإلجابة عن السؤال العام       ة اخلياليـة   فالرواي

نص روائـي   قراءة  الرواية العادية، و القارئ العادي بإمكانه       نات  ا، على نفس مكو   العلمية تتوفر، تقريب  
     نص روائي آخر، وهو حممل بأفق التوقّعات ذاـا، ولكـن قراءتـه             يل علمي بنفس طريقة قراءة      خيا

رغم جديتها لن تبلغ مستوى جدية قراءة قارئ مشبع بثقافة خاصة يف جمال أدب اخليال العلمي، ذلك                 
كون اخلصوصيات  القارئ الذي ميتلك معرفة خبصوصيات البناء السردي لرواية خيالية علمية، وعندئذ ت           

 إىل احلدود بحث، عرب تضييق السؤال العام السابقهذا املاملميزة هي العنصر الفعلي الذي سيناقش ضمن   
  .؟خصوصية يف القراءةالعلمي  رواية اخليال ما هي مميزات البنية السردية الروائية اليت تكسب :التالية

        ث سيوقع البحـث يف تـشعبات كـثرية        لعلمي الثال إنّ مناقشة مالمح سردية روايات اخليال ا             

قد ال تتصل مبوضوع البحث بأدىن صلة، لذلك كان االقتصار على اخلصوصيات املميزة للموضوع أمرا        
و الـسرد       ضروريا، بل ويتطلّب التضييق أيضا عدم إقحام بعض مـن تقنيـات الـسرد كالوصـف             

ف يف رواية اخليال العلمي بنفس طريقة توظيفها يف رواية عاديـة            واحلوار، فهذه التقنيات الثالث توظّ    
      من حيث اقتراا بالشخصية والزمن واملكـان، لـذلك سـيتم التركيـز        وهي ال حتقّق االختالف إالّ      

على استنباط العناصر اليت متنح رواية اخليال العلمي خصوصيته من خالل تبيان كيفية عرض الشخصية               
أم رواية   هل هي رواية خيال علمي       :، فهي العناصر الثالث الكفيلة بتحديد نوع الرواية       والزمن واملكان 

؛ إذ لكل كاتـب     ع فرادة رواية اخليال العلمي    حىت احلبكة ذاا ال تصن     و. ؟تنتمي لصنف روائي خمتلف   
عروفة  مبصطلحات م«طريقته يف عرض األحداث حىت وإن كانت البنية التقليدية للحبكة واحدة وحمددة 

» العقدة، الذروة، احللّ     :للجميع
)1(

     وإن قام أديب خيال علمي بكـسر عمـود الروايـة التقليديـة            . 

فذلك ال يعين أنّ فعله هو خاصية مميزة ملعمارية رواية اخليال العلمي لوحدها، فتجاوز اإلطار التقليدي                
   ذلـك الترتيـب هيمنتـه الكالسـيكية         للرواية ترسخ منذ بروز مناذج للرواية اجلديدة اليت يفقد فيها         

جزًءا ) ومنها رواية فيصل األمحر  (املعهودة، ليكون التجريب الذي ميس بعضا من روايات اخليال العلمي           
*ويتأكّد ذلك حتديدا عند استحضار ما ذكر آنفًـا     من املوجة اجلديدة التي أصابت الرواية بشكل عام،         

 

كالبنيوية، مذاهب  : مناهج نقدية (انفتاحه على منابع حداثة األدب       ب يمن تزايد قيمة أدب اخليال العلم     
  .) الرواية اجلديدة:يالية، وأنواع أدبيةري كالس:أدبية

                                                
، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعـة، عمـان،   01ط أمحد علي اهلمداين،    : الروس، املدخل إىل علم األدب، تر     جمموعة من الكتاب    ) 1(

  .158م، ص 2005  هـ،1426األردن، 
*
، فقد جتدد أدب اخليال العلمي بفضل مواكبـة    141،  140 ينظر، املبحث الثالث من الفصل الثاين، ص ص       ،  لالستزادة يف هذه الفكرة    

 .مسار التجديد يف طرائق النقد األديب والكتابة األدبية
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  : الشخصية       

، والنقطع حتى احلوار    ولوالها النقطع السرد فيها          الشخصية هي العنصر احملرك ألحداث الرواية،       
             بـني شخـصيات، وجـزء مـن الوصـف يقـع يف وصـف          والوصف ألنّ احلـوار ال يـتم إالّ       

       ومن مثّ ينعدم وجـود اجلـنس الروائـي بانعـدام           الشخصية، والنقطعت حىت أمهية الزمن واملكان،       

ة العقدة اخلـام  إن تكن ماد «ذلك العنصر احملرك الذي ترتبط به جلّ مكونات البناء السردي للرواية، و    
سيما مـا نعتـربه     دة الشخصية اخلام هي الناس، وال     مافإنّ  سيما األحداث العنيفة،    هي األحداث، وال  
    "التـصنيع "ا شيء مـن     ا، لقد جرى عليه   لشخصية اخلام، إذن ليست خاما جد      مادة ا  .دوافعهم الفظّة 

» فن الفنتزة    : حولت إىل ضرب من الفن     نلقد سبق أ  
، فالشخصية يف الرواية تنأى عن التـشخيص        )1(

لواقعي مبسافة مقدرة تدعى التخييل أو الفنتزة يف أبسط حاالا اليت ال يلجأ فيها الروائي إىل اقتحـام                  ا
 كلّ شخصية روائية ما هي إالّ شخصية ورقية مصطنعة حىت وإن تشات             ... عوامل السحر والعجائب  

ا مع مكونات العامل الواقعي    مكوـا   ؛ إذ إنّ الشخصية تترفّع بأبسط صور اخل نايال ألن تكـون أمنوذج
روائيا فريدا غري مكرر، يكون بديال للفرد املتحقّق الذي يرى الشخصية املتخيلة إسقاطا لذاته، مع أا                

تظلّ قائمة ضمن سياق األدب الداخلي، مرتبطة ببقية عناصره املتخيلة فعليا، ال هو وال غريه، بل ال متثّله 
  .)البيئة الزمنية واملكانية(

)2( بعد جسمي وبعد نفـسي وبعـد اجتمـاعي     :يتم بناء الشخصية الروائية وفق ثالثة أبعاد          و    
.     

وعند حماولة استنباط هذه األبعاد من الروايات التطبيقية الثالث يتجلّى أنّ جياليل بسكري قد استفاض               
 روايتـه   يف وصف اخلصائص اجلسمية ألبطال رواياته، حيث خص تقريبا كلّ شخصية من شخصيات            

 لقوا اجلسدية وحركاا القتالية، ولعلّ ذلك ما يتماشى مع طابع املغامرات اليت جعل              مسهببوصف  
، ومع ذلـك مل يغفـل   )التغلب على شاقور(بسكري الصراع فيها نقطة رئيسية يف سريورا حنو احللّ        

ي املتأزم الذي دفـع    الكاتب عن وصف احلالة النفسية للشخصيات يف ظلّ الوضع االجتماعي والسياس          
كفّة الصراع إىل جانب قوة     سندباد وأصدقاءه خلوض صعاب كثرية من أجل جتاوزه وحتسينه، وتغليب           

ة نفـسية  فارقرض منب النفسي لشخصيتيه الرئيسيتني بعوقد شدد فيصل األمحر على وصف اجلا   . اخلري
 فرضتها الظـروف االجتماعيـة      ؛ ففي حني يعاين فيصل األمحر من مشاكل نفسية معقّدة          الطرفني بني

 حييا العلواين حياة رغدة ... ومشاكل النشر ونفور القراء من القيم اجلديدة املختلفة اليت تزخر ا كتاباته     
        منذ طفولته، وخيتار طوعا أن يكون أديبا ليسر العملية اإلبداعيـة بفـضل الواقـع العلمـي املتطـور       

، فكان العلواين تبعا لذلك أشهر أدباء عـصره وأكثـرهم           والتلقيالذي امحت يف ظله مشاكل النشر       
 كما مل يتوان طالب ... استقطابا للمتفاعلني الذين أصبحوا يفضلون كلّ ما هو جديد، خمتلف، وغريب    

                                                
  .45، 44 إبراهيم جربا، ص ص اجرب:  إريك بنـتلي، احلياة يف الدرامة، تر)1(
  .39، 38م، ص ص 2004 هـ، 1425، مكتبة وهبة، القاهرة، 01 محاين، نظريات نقدية وتطبيقاا، طر ينظر، أمحد )2(
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     فوصف حريم وقلقهـم واضـطرام      عمران عن عرض احلالة النفسية لكلّ من طارق ولينا وماهر،           

كيفية استغالل طاقات اإلنسان الدفينة     اخلامس الذي ستمكنهم معرفته من إدراك       من انغالق سر البعد     
وجتاوز مشاكل احلياة املادية اليت تضعف قيمتها أمام بلوغ تلك الطاقات اليت حازها كلّ مـن حامـد            

*وزيدي
.  

 شخصيات سكونية، وشخـصيات     :شخصيات أية رواية إىل صنفني           ويتم بصفة تقليدية تقسيم     
)1(ة أو تطورية تالئم بشكل كبري الروايات الطويلة       ميدينا

ة هـي الشخـصيات     فالشخصيات الدينامي . 
                الرئيسية اليت ترتبط ا جلّ أحداث الرواية ومظـاهر الـصراع واألزمـات، وينـاط ـا حلّهـا                   

      الروايـة، ومـع ذلـك       تشغل حيزا كبريا يف   ال  تذليلها، وتقابلها الشخصيات السكونية الثابتة اليت       و  

 وتعديله وفق ما يتالءم مع مواقـف الشخـصيات      فهي قد تساهم يف امتداد احلدث الرئيسي أو تقوميه        
 وتفـاقم  أسلوبهالرئيسية، ومن تلك الشخصيات مدحية زوجة أمني العلواين، اليت أثر ظهورها يف نوعية      

، وشخصية  )2(ركونه إىل الضعف والرتابة واأللفة    شعور املتفاعلني بتغير منط كتابته املتجدد باستمرار، و       
 الذي كان العنصر املساعد يف جتاوز سندباد ورفاقه احلراسـة           ،"الرحلة الثامنة للسندباد  "شيبا يف رواية    
آمار سينغ الذي ساعد ماهر وطارق ولينا، بفضل إتقانـه   ، و)3(عند مدخل قلعة شاقور   األمنية املشددة 
)4( تأخري عملية بيع مزرعة حامدالبعيدة، على للتخاطرات  

املهم ههنا ليس عرض جممل القـوانني  لكن . 
اليت تواضع عليها املنظّرون يف رسم شخصيات الرواية، بل مناقشة قضايا مرتبطـة بـصميم إشـكالية       

 فهل يكفي وصف الشخصية يف مناحيها اجلسمية والنفسية واالجتماعية، وتوزيع الشخصيات            :البحث
ـ . لثالث ال أدب اخليال العلمي؟    وية، ليتحدد انتماء الروايات التطبيقية ا     إىل رئيسية وثان   راد ـوهل إي

روايات خيـال    كفيل بتسميتها    ) جياليل بسكري وطالب عمران    يف رواييت (ة  ـبعض املشاهد الفانتازي  
  .؟علمي

 أغلب األحداث إىل شخصيات رئيـسية حبيـث         وإسناد       وصف مظهر الشخصيات وسلوكها،     
 رواية، حـىت     قوانني متيز السرد بصفة عامة وال تستغين عنها أية         ... خلّلها بعض الشخصيات الثانوية   تت

كما أن بروز الفانتازيا يف رواية ما ليس عامال أساسيا يف تسميتها برواية خياليـة               . رواية اخليال العلمي  
  حتديد الشخصية واألفعـال      مثّ فقوانني  نوم. سمى رواية عجائبية أو رواية وحسب     علمية، فعندئذ ست 
ة علمية من حيث كوا جنسا أدبيا خاصا إالّ بـربوز عنـصر مميـز               ـة خيالي ـالفانتازية ال متيز رواي   

                                                
*
 .229، 228، ينظر، املضمون األديب، ص ص  يف هذه الفكرةلالستزادة 
  .230، 229ب، ص ص حمي الدين صبحي، مراجعة، حسام اخلطي: يك وأسنت وارين، نظرية األدب، تر ينظر، رينيه ويل)1(
  .36 ينظر، فيصل األمحر، أمني العلواين، رواية، ص )2(
  .189 ص ،عبد القادر بوزيدة: مراجعةنبيلة زويش، : د، رواية، تر ينظر، جياليل بسكري، الرحلة الثامنة للسندبا)3(
 .89، 88 ينظر، طالب عمران، البعد اخلامس، رواية من اخليال العلمي، ص ص )4(
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يـال العلمـي الترفـع    ؛ حيث يتعمد كاتب روايـة اخل تأساسي، وهو إضفاء العلمية على الشخصيا 
ايات، فيحرص على أن جيعل شخصياته       مستوى الوصف العادي املألوف يف غالبية الرو       بالشخصية عن 

ففيصل األمحر قد أشار إىل أنّ أمني العلواين        ؛  )بشىت فروعها (العلوم  الرئيسية شخصيات تشتغل يف جمال      
 وينمي موهبته األدبية، مل يكن      أديباوعندما اختار أن يكون     . علمية خالصة قد تثقّف منذ صغره بثقافة      

 فال يكتب نصه إالّ عرب الشبكة مبا ميليه عليها من أصـوات  :بتقنية العلمأديبا تقليديا، وإنما أديبا مشبعا      
 حساس، وال يستقبل تفاعالت القراء إالّ عرب الشبكة أيضا، وإذا ما طرأت على ذهنه             نمبيكروفوتتلقاها  

          يبـه، وباملقابـل     صـغرية حيملـها يف ج      أفكار فجأة وهو بعيد عن الشبكة نقلها على بطاقات طيفية         

                أديبـا بـدائيا، مبنظـور معاصـري العلـواين، ال يكتـب              )شخصية الرواية (مل يكن فيصل األمحر     

    بل كان أديبا طليعيا، نقل العديد من نصوصه على الشبكة، حيث تعـرف العلـواين                ،إالّ على الورق  

الورق أو قراءة كتاب ورقي  وليس عرب الورق يف زمن انقرض فيه استخدام )1(على آثاره ورسائله عربها
  .على حد سواء

قصصي العـريب   وقد استرجع جياليل بسكري يف روايته شخصية أسطورية انبثقت من التراث ال                  
ولعل سامع لقب سندباد ألول وهلة قد يعتقد بأنّ الكاتب قد نقله            . القدمي ممثّال بقصص ألف ليلة وليلة     
ألسطورية، ولكنه مل يستغل من تلك املكونـات سـوى البيئـة            يف روايته املعاصرة بنفس املكونات ا     

ـ           ـة، الرحلة البحري  ـلعراقيا ال ـة، خفّته القتالية، ووظف الشخصية القدمية لتالئم ركـائز أدب اخلي
فسندباد الرحلة الثامنة ليس حبارا ال يتقن سوى قيادة سفينته الشراعية وال يفقه شيئا من أسرار                ؛  العلمي

مقدوره قيادة سفينة فـضائية     ب؛ ف  يف البحر، ومالح يف الفضاء أيضا      ية احلديثة، بل هو مالح    العلم والتقن 
ومن إتقان حـسابات    حتتوي صواري معدنية ومقبضا آليا وأزرارا إلكترونية كثرية ودرعا مغناطيسية،           

             رياضية دقيقة متكّن من توجيه السفينة بدقـة متناهيـة، وذلـك بفـضل شـعب منقـرة املتقـدم                    

   علميا، والذي دفع سندباد وأصدقاءه من كوكب األرض إىل تغيري نظام املالحة وإجـراء تعـديالت                

ـ            على السفينة مبا يتالءم مع احمليط        وفّر      العلمي اجلديد الذي عايشوا فيه مشاهد علميـة مذهلـة مل يت
            حتديـد مالمـح    ويعـد العلـم أيـضا منطلـق طالـب عمـران يف              . عليها عهد هارون الرشيد   

؛ فكل منها تشتغل يف جمال علمي معين، واملميز يف األمر أن الكاتب قد اختار للشخـصيات         هشخصيات
  ذلك فقد مجعهـا    ، ومع   )علم النفس، الرياضيات، البيولوجيا والطب    (علوما متشعبة ظاهريا ومتضاربة     

   إمكانيات البيولوجيا لصناعة العقـار الطـيب        يف شخصيتني أساسيتني مها حامد وزيدي اللّذان استغالّ       

 ...)شبابه مـثال   (الذي ميكّن من جتديد اخلاليا العصبية اليت ال ختدم بالدرجة األوىل طاقة اجلسد وقوته               

                                                
  .46ر، فيصل األمحر، أمني العلواين، رواية، ص  ينظ)1(
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 العقل والنفس، وبعث القـوى   يتمكّن من تركيز طاقاتوبفضلهالإلنسان،  وإمنا ختدم اجلانب الروحي     
بوابة بلوغه البعد اخلامسالكامنة الالواعية اليت ت عد*

.  

تهن اليت مت  صيةيتبين مما ورد آنفا أن الشخصية ضمن رواية اخليال العلمي ال تتمثّل يف تلك الشخ                     
، وإنما ميزا أن تشتغل يف حقل علمي حمدد، وأن تكون خبرية فيه، عاملـة خبفايـاه     عادية مهنا بسيطة 

فة، سواء  خمتل حكام وقدموا شخصيام بصور علمية    ثالث هذه امليزة بإ   ودقائقه، وقد استغل الروائيون ال    
روائيون شخصيات  ومل يصطنع ال  . صيات أسطورية مضافًا إليها العلم     شخ أكانت شخصيات متخيلة أم   

         إنسان آيل، آلة تتكلم، كائنات بيولوجية غريبـة، كائنـات فـضائية، كائنـات               :جديدة كلّ اجلدة  

؛ فليس املهـم شـكل      يام ذات البعد اإلنساين العلمي     ذلك مل ينتقص من قيمة شخص      ، و **غري مرئية 
       ش بقوى خرافية حبتـة ال أثـر للعلـم     فقد تكون الشخصية غري إنسانية، مثل وح      (الشخصية خارجيا   

 ولكن إذا كانت علمية الشخصية تـساهم       . بل كيفية ربطها مبنظور علمي معني     ،  )أو أفعاله يف وجوده   

فهي ليست  ذه املهمة غري كاف لذلك،      خليال العلمي، فاضطالعها الفردي     انتماء الرواية إىل أدب ا    يف  
       باالنتمـاء الفعلـي إىل أدب اخليـال       سوى إمكانية جزئية تسمح إضافتها إىل إمكـانيتني أخـريني           

 أن تكـون إحـدى      العلمي، ومن دوما ستكون الرواية جمرد رواية عادية ال يغير وجهتها املألوفـة            
  ... طبيبا، أو عامل رياضيات، أو فيزياء :شخصياا

  :املكان

 املكان عامل يتعرف القارئ من خالله على العادات والتقاليد واملبادئ اليت حتكم اتمع الـوارد                      

يت ومـصنع   ، وقد ال يكتفي الروائي بذكر تلك العناصر املرتبطة باتمع مبا فيه من ب             )1(يف منت الرواية  
طبيعي الذي ال ميثّل جمرد خلفية ثانوية       ومدرسة، وإمنا خيصص أيضا جانبا ال يقل أمهّية لوصف اإلطار ال          

  .وإنما ميثّل موقعا استراتيجيا جتري فيه األحداث وتتحرك ضمنه الشخصيات

اليت ال تبتعد عن جمال     ال تقتصر وظيفة الفضاء املكاين يف الرواية على تقدمي املكونات الواقعية             و       
         فوظيفتـه ال تكمـن    ... رؤية املتلقّي، من مناظر طبيعية وهيئة البيوت وأي بناء آخر يتضمنه اتمـع            

ا مهما بدت صلته    متثيلي وتصويري هل  إطار  توفري   « بل يتعداها إىل      فقط يف تقدمي إطار واقعي لألحداث    
عامل خيايل حمض، كما هي احلال يف روايـات اخليـال           ستخدم الفضاء خللق    فقد ي . بالواقـع ضعيفة 

»العلمي  
)2(

الطبيعة  رواية تنتمي إىل اخليال العلمي يعمد غالبا إىل إزاحة كلّ ما له صلة مبشاهد  فكاتب. 
                                                

*
  .195لالستزادة يف هذه الفكرة، ينظر، املضمون العلمي، ص  
**
مع أن طالب عمران قد أشار إىل ظاهرة اختفاء حامد وزيدي إالّ أنه مل يدخل القارئ إىل عواملهما وظلّت األحداث مرتبطة باجلانـب                        

 .اإلنساين املرئي
  .39 رمحاين، نظريات نقدية وتطبيقاا، ص  ينظر، أمحد)1(
، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار للنـشر، بـريوت،          01  لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، عريب، إجنليزي، فرنسي، ط          )2(

  .128م، ص 2002لبنان، 
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اد القارئ رؤيته داخل منجزات اتمع انطالقا من املعجم العلمي الذي حيوزه، فريسم من خالله    وما اعت 
 إلنشاء صورة مفترضة    نامليكروفو رة، مثل استثمار فيصل األمحر لكلميت الشبكة و       صورا جديدة مبتك  

     عاقل يتمتع بكفاءة ذكية عالية، فيتحـول الـصوت حروفـا            نميكروفوتقوم على إلقاء الصوت إىل      

 يستجيب ألي أمر آخر يتعلّق بنوع اخلطّ وتصحيح األخطاء وخلفية الكتابة، وتتوفّر الشبكةمرئية، كما   

 يقضي أوقاتا   ]العلواين[كان   «: إضافة إىل كلّ ذلك على أجهزة بيئية تبعث املوهبة من مكامنها اهولة           
طويلة يف مجع هذه املؤشرات البصرية احلسية والسمعية، وكان من حني آلخر يركّب جهازا بيئيا جديدا   

 بطريقة اعتباطية يف األلوان و أو تتحكم اجلمن تلك األجهزة، اليت تبعث الروائح أو تغري نوع الرطوبة يف     
 وكان كلّ ذلك مضافا إىل جهاز البثّ احلكومي األمين والربامج املبثوثة بـالقمر            ... كلّها داخل الغرفة  
» على الكتابة كلّما تعقّدت األمور هالصناعي، يساعد

)1(
.  

 عجـم لغـوي علمـي       كان املتخيـل علـى م  وإذا كان فيصل األمحر قد اعتمد يف تشييده للم              

 معروف، ومستثمر بكيفية جديدة، فجياليل بسكري قد أضاف إىل املعجم اللغوي العلمـي املتواضـع     

...املاهون، الكونتيما    السيستراف،   :عليه مصطلحات علمية جديدة، فاخترع    
*
من أجل تغريب الواقع     
حيددها هو اللغـة الروائيـة      املألوف وبعثه بصور جديدة ليس هلا وجود مرجعي خارجي، وإنما الذي            

ففي الرواية بعامة تقوم املرجعيـات   «؛ سميات مفترضةيبات لغوية جديدة وت   اخلاصة مبا تضمه من ترك    
خليـال      بينمـا تنـاطُ بالقـارئ، يف أدب ا         بتحديد صنوف األشياء املوجودة يف العامل الفعلي للقارئ       

     كون هـذه األخـرية سـابقة        وذلك بقدر ما ال ت     ، تصنيفات األشياء  "تصنيع"ية إعداد و  لمالعلمي، ع 

ار ـتصنيفية يف إط  د وصيغ   ارئ من موا  ـبل إنّ تصورها يرتبط ارتباطا وثيقا مبا جيمعه الق        . على النص 
»موسوعته الغرائبية   

)2(
فاملكان ضمن أدب اخليال العلمي ليس هو املكان الذي يتشابه مـع املكـان              . 

ه من تكـوين  بريا يف تتبع مالحمه اليت متكنكان خمتلف يبذل القارئ جهدا ك  املرجعي الواقعي وإنما هو م    
  .صورة عامة للمكان أو األمكنة املتعددة اليت جتري ضمنها األحداث

من مثّ فاملكان ال يقلّ أمهية عن الشخصية يف حتديد هيئة رواية خيالية علمية، بل الشخـصية                  و
إالّ إذا حرك الروائي أفعال الشخصيات ضمن مكان يتسم بالغرابة          العاملة ال تكفي لوحدها يف حتديدها       

        والبعد عن املألوف، ليس بتصوير أمكنـة يتلـبس ـا الـسحر واخلرافـة والوحـوش الـضخمة                   

  الشيطانية، وإنما بتصوير أمكنة يكثر فيها وجود املعدات العلمية، حتى إنه ليخيل للقـارئ أنّ املكـان       

وتكمن أمهّية املكان العلمي    . اخليال العلمي آخر إىل جانب البطل اإلنساين الذي حتتويه رواية         هو بطل   
          الغرائيب الذي ال يتوفّر مرجعه اخلـارجي، وال تتحـدد صـورته إال بـالوجود اللغـوي العلمـي                   

                                                
  .51 فيصل األمحر، أمني العلواين، رواية، ص )1(
*
 .206، األسلوب العلمي، ص  ينظر،لالستزادة يف هذه الفكرة 
  .22، ص 71 عجملة فصول، ، »قراءة لشعرية جنس أديب : اخليال العلمي«  حممد الكردي، )2(
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    اختالفهـا  اخلاص، يف ترسيخ فكرة انتماء رواية ما إىل اخليال العلمي ومتكني القـارئ مـن رصـد                  

من مثّ كان الكُتاب حريصني على استعمال املقاطع الوصفية يف حتديد هذا املكان الغريـب     «ومتيزها، و 
      يبدو وصف املكان معيـارا للمعرفـة العلميـة          و. ارئ إىل التواصل مع حوادث القصة      الق بغية قيادة 

       ر إىل اسـتعمال معارفـه العلميـة        نه مضط ألو  صف اإلنشائي ال خيدمه،     اليت ميلكها القاص، ألنّ الو    

»  والفضاءيف وصف األرض
)1(

.    

 املكـان   :ميكن تقسيم وصف املكان، مثلما يتجلّى من الروايات الثالث إىل قسمني رئيسيني            و
 احملدود املساحة، كاملكان يف رواية فيصل األمحر، فهو ينحصر يف صورة غرفة مغلقة حتتوي أدوات املفرد
املتعدد الذي يتجاوز املفتوح والثاين فهو املكان  أما ... نميكروفوشبكة، بطاقات طيفية،  :متعددة علمية

الرحلة الثامنة  "دد يف   املكان الواحد املخصوص بوصف وتعداد مكوناته الداخلية، ويتضح االنفتاح والتع         
ض األمكنة الـيت متتلـك       فوصف بع  :؛ حيث قدم صاحبها إمكانيات متعددة لوصف املكان       "للسندباد

مرجعيات واقعية كمدينة بغداد يف مقاطع موجزة، وبعدها انقطع لتقدمي املشاهد الغرائبية ووصف مركبة 
  .سندباد وأصدقائه، وسفينة شاقور وقلعته، ومنطقة رجال احلجارة، ولألرض يف فترات وجودها األخرية

 كري هـو ارتكازهـا    يف رواية جياليل بس   ي ويدعم حضور اخليال العلمي           ولعلّ أهم ملمح يقو   

تكون روايـة خياليـة     ؛ إذ يستبعد أن تتضمن رواية ما هذا املكان املفتوح دون أن             على عنصر الفضاء  
*علمية

ومل يعرض بسكري أحداث روايته ضمن فضاء اموعة الشمسية املعروفة، وإنما ضمن فضاء             . 
    فضاء من جهة أخرى موضـعا للرحلـة اخلالـصة          ، ومل يتخذ ال   )منقرة(مفترض يضم كوكبا جديدا     

بل جعل حيث تعربه الشخصيات يف سفينة فضائية وصوالً إىل كوكب معين جتري فيه جممل األحداث،          
الفضاء مسرحا للصراع بني قوى اخلري وقوى الشر، وأتاح له ذلك عرض صور متقدمة لتكنولوجيـا                 

. ...)بعد، شاشات مسح الفضاء وترصـد العـدو       مراكب فضائية حربية، أسلحة تشحن عن       (احلرب  

يون ن الفضاء يف رواية اخليال العلمي ال ينظر إليه بوصفه مكانا جمهوالً مل يكتشف الفلك              وميكن القول إ  
؛ فمنذ أن وطأت قدم اإلنسان سطح القمر سخر الكُتاب إمكانيام           سوى جزء ضئيل جدا من غياهبه     
 عددة تعيش ا أجناس بشرية أو كائنات أخرى، وتعد صـورة احلـرب             التخيلية خللق عوامل فضائية مت    

أكثر الصور ورودا ضمن تلك العوامل، وهي تبين مقدرة الكُتاب على اسـتغالل رصـيدهم العلمـي                 
  ...وكفاءم التخيلية يف وصف أحدث طرق القتال، وأحدث األسلحة وسفن الفضاء 

    ؛ إذ إنـه عمـد      "الرحلة الثامنة للسندباد  "واية   املكان يف ر   اتبع طالب عمران نفس منط توظيف            

 إىل االنفتاح على عدة أمكنة ومل يعرض األحداث ضمن حيز مكاين مفـرد              "البعد اخلامس "يف روايته   
 اليت قام ا طارق ولينا وماهر، والـيت تـستدعي         "الرحلة"علّ كثرة األماكن مرتبط مبوضوع      ضيق، ول 

                                                
             .65 دراسة، ص -قراءة نقدية :  مسر روحي الفيصل، أدب األطفال وثقافتهم)1(
 .ل فرينهذا العنصر الذي اعتاد القراء ربطه باخليال العلمي منذ بروز قصص جو *
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واملالحظ يف طريقة توظيف . لقاء مع حامد ومعرفة سره العلمي عديدة إىل غاية عقد ال التوقف يف مواقع  
طالب عمران لعنصر املكان أنه مل يقم بتصويره تصويرا علميا وافيا، فقد طغى ذكر األمكنة اليت مل تربز                  

مكنـة ذات   ، أكثر من ذكـر األ     )فنادق، املدن اليت حيل ا طارق ولينا وماهر       (فيها مواصفات علمية    
املواصفات العلمية، ومل يذكر من هذه األمكنة سوى امسها وبعض ارتباطاا العلمية مثل اجلامعة اهلندية               
 ...اليت جيري ا مؤمتر طب النفس واخلوارق، واملخترب العلمي الذي جيري به حامد اختباراته البيولوجية  

ـ        إفية  ورغم ضعف املواصفات العلمية لألمكنة الواردة يف الروا                دمتنّ تلك األمكنة مجيعهـا قـد ق

يف معرض احلديث عن الرحلة العلمية اليت متت من أجل غرض علمي حمض، وبالتايل فالغرض العلمـي            
         الذي ارتبطت به جلّ األماكن الواردة يف الرواية يعزز حظوظ انتمائهـا إىل سـرد خيـايل علمـي                   

  .وال يضعفها

أن وظيفة املكان يف رواية اخليال العلمي تتوافق مع وظيفة املكان يف أية رواية تنتمي   ا سبق   يتبين مم        
ـ                           الـسرد األديب بـصفة     ستغين عنـه  إىل صنف داليل آخر، فالفضاء املكاين عنـصر أساسـي ال ي

مكنة اليت ن تغريب مواصفات ومشاهد األعالعلمي ة، ولكن التشابه الوظيفي ال يغين الكاتب اخليايل عام
اعتاد القارئ استقباهلا، فيعيد تشكيلها انطالقا من املعجم العلمي الذي حيوزه، مضيفا إليـه كلمـات                

 ووصف املكان مبكوناته املفترضة يـضفي       ...جديدة تستدعيها املشاهد املميزة اليت يريد بثّها يف روايته          
اصفات املكانية املفترضة يف رواية تنتمي  حضور املوأدب اخليال العلمي، وإذا ما تناقص    قيمة كبرية على    

يتـه   ال ترتبط باملكان وحده، رغـم أمه       صراحة إىل أدب اخليال العلمي فذلك ال يضعفها ألنّ قيمتها         
  .الكربى، وإمنا ترتبط أيضا بعناصر أخرى تتقدمها الشخصية والزمن

   :الزمن

رد تقييمها يف نفس الوقت، ألنّ عملية س      الزمن ركيزة أساسية من ركائز بناء الرواية و       عنصر  يعد         
ـ      األحداث ترتبط بصفة مباشرة مب     ف بـصفة مباشـرة باملـشاهد           دة زمنية معينة، مثلما يرتبط الوص

؛ فحركة الشخصيات وأفعاهلا جتري خالل زمن، ولكن الزمن الروائي ال يتطـابق يف أغلـب                املكانية
     بط مبدلول النص وأفكاره الكلّيـة، فالروايـة بنـاء          األحوال مع الزمن احلكائي احلقيقي املرجعي املرت      

 ال يعقل لروائي حيكي     ص يف الوضعية الزمنية داخل النص؛ إذ      فني، ولغته تقتضي التحكم والتصرف اخلا     
 سرية حياة شخصيته الرئيسية أو يصور ويصف رحلة طويلة يقوم ا البطل، أن يسرد مجيع اجلزئيـات                 

اية ايته، فالضرورة الفنية يف مثل هذه املواقف تقتضي منه احلذف واالختـصار           من بداية احلدث إىل غ    
حمدودة جدا مقارنـة    فترة  والتلخيص، وتقدمي املضمون احلكائي ضمن قالب سردي ال تتجاوز قراءته           

  وعهـا  باملسافة الزمنية الطويلة اليت عمد الروائي إىل تقليصها لغويا، ومن مثّ فكاتب الرواية مهما كان ن               

   غري مرتبط بضرورة تصوير الزمن اجلاري حرفيا وبصورة مباشرة، الشيء الذي هـو              « :أو موضوعها 

ير ، الزمن الضروري من أجـل التـصو  املسرحيمن خصائص املسرح، حيث يتطابق يف حدود املشهد    
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فتـرة زمنيـة   ة لكن أن تقدم مواصفات دقيقة مفصليف العمل األديب مب . تطابقا كامال مع الزمن املصور    
يف األغلب يقدم الكاتب، على العكس، مواصفات متماسكة متراصة للغاية لفترات            (...) موجزة للغاية 

»زمنية طويلة للغاية    
)1(

ل متديد الزمن الوجيز    فالكاتب يوظف خمتلف التقنيات والعناصر اللغوية من أج        .
 السردية، أو من أجل تضييق الزمن الطويل         يف ذلك التوظيف غاية فنية معينة تقتضيها العملية        جدا، ألن 

الذي ينأى بدرجة كبرية عن احلاجة الفنية اليت تقتضي تقليص الزمن الفعلي الطويل الذي تحرك داخله                
  .األحداث واألفعال

           الـذي تـتحكم     "زمـن الـسرد   "ن يف الرواية مبصطلحني أساسـيني       ترتبط طريقة عرض الزم          

رئت من جهة املـضمون      الذي ميثل زمن احلكاية كما لو ق       "زمن القصة "لغوية الفنية، و    فيه العالمات ال  
 وال ينظر إىل املصطلحني من ناحيـة التـضييق والتمديـد          . ع املقاطع اللغوية املزاحة فنيا    باستعادة مجي 

ـ            وحسب، بل من ناحية الترتيب أيضا      ي ؛ إذ ال خيضع زمن السرد بالضرورة للتتـابع املنطقـي الطبيع
لألحداث كما حيصل بالنسبة لزمن القصة الذي يشترط الترتيب والتتابع، فبينما يتخذ زمن القصة الرسم  

  :البياين اآليت

  ج          أ             ب                                      
  :قد حيتمل زمن السرد الشكل اآليت

  ب             ج      أ                                           
  

 ليعود  ،)ج(ي فجأة حلظة النهاية أو احللّ        مثّ يستبق الروائ   ،)أ(حيث يبتدئ احلدث وفق مساره الطبيعي       
. ة اليت تدرجت وفقها األحداث حنو اخلامتـة       جمددا حنو اللحظة اليت كسر فيها تتابع الزمن فيبين الكيفي         

 املفارقة؛ وهذه   فارقة بني زمن السرد وزمن القصة      امل وحيتمل أن تعرض األحداث بطريقة أخرى حتدث      

)2(ا استرجاعا ألحداث ماضية أو استباقا ألحداث الحقةمجيع التجليات واملظاهر، تكون إميف 
.  

 وحتريك أحداث ضمنه، وإنمـا يقـصد            ال يقصد باالسترجاع عودة الكاتب إىل الزمن املاضي              
تـابع  سابقة، أصلها أن ترد متأخرة عن النقطة اليت قطع فيها الكاتب الت           به قبل كلّ شيء إيراد أحداث       
   الً أن ينطلق من بدء احلدث ينطلق من منتصفه أو ايته عائـدا أدراجـه               الزمين الطبيعي لألحداث فبد   

     الزمن املـستقبلي قَـرب      ؛ فهو ال يقصد به اختيار     كذلك االستباق  و. للتفصيل والتوضيح حنو اخللف   

» تقدمي موعدها وإيراد خربها قبل أن حيني زمنها يف سياق الرواية             «رض األحداث وإنما    أو بعد لع  
)3(

      . 

                                                
   .88أمحد علي اهلمداين، ص :  جمموعة من الكتاب الروس، املدخل إىل علم األدب، تر)1(
، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيـع، الـدار          03  من منظور النقد األديب، ط     - ينظر، محيد حلمداين، بنية النص السردي        )2(

   .74، 73م، ص ص 2000بريوت، لبنان، / املغرب،البيضاء
   .103جنليزي، فرنسي، ص يتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، عريب، إ لطيف ز)3(
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    ن كال من االسترجاع واالستباق مرتبط بـسياق الروايـة ومتعلـق بكـسر املـسار الطبيعـي        إأي  

  تنعقد ضمنها األحـداث     وال يتعلق األمر خبلق بيئتني واحدة     . اث، والذي يفترض أن يتم بالفعل     لألحد

يتضح أيضا مـن الرسـم البيـاين الـسابق أنّ االسـتباق           و. لزمن املاضي واألخرى يف املستقبل    يف ا 
ما استبق الكاتب األحداث فهو مضطر للعودة حنـو بدايـة           واالسترجاع مرتبطان بعالقة حتمية؛ فحيث    

يت قطعها من أجـل عـرض       احلدث، وحيث استرجع فهو مضطر أيضا للعودة إىل اللحظة الالحقة ال          
  .أحداث سابقة

 ما حقّه التقدمي، ويستبق ما حقّه التأخري لدواع فنية يفرضـها            يسترجع رغم أنّ الكاتب     ،ولكن       
 ا قد يلجأ إىل تقدمي أشـياء الحقـة             نه يف حالة االستباق حتديد    ، فإ الشكل الفين وليس مضمون القصة    

     حـدثا   ال تتعلق بنمط ترتيب األحداث وإن ما باملستقبل بوصفه زمنا حقيقيا، كتصوير مشهد حلم يضم
     سيقع مستقبال مقارنة بالزمن الذي تتموضع فيه الشخصية، أو تقدمي صورة للشخصية كمـا تتمنـى                

  ي البحـث    وعندما يقـص   ...أن تكون مستقبال، أو تقدمي نبوءة عما سيحصل يف الزمن الالّحق أيضا             

                 القائـل   )Gérard Genette(ة القليلـة ويتتبـع رأي جـريار جينيـت     هذه الـصور االستـشرافي  

                 احلديثـة، ال تلجـأ إىل االستـشراف بقـدر مـا تلجـأ غالبـا                 ، و لو   احلكاية، ولو األدبية   « بأنّ

» إىل االستعادة 
ـ    : مثل هذا الطرح يستدعي التساؤل     ، فإنّ )1(   اخليـال   ستقبل يف روايـة    هل يشكّل امل

قة اليت يفترض   ة الزمنية الالحقة وليس باستباق األحداث الالح      العلمي، بوصفه زمنا حقيقيا متعلّقا باملد     
؟ أم املستقبل هو بـؤرة     و حاصل يف بقية األنواع الروائية     ، عنصرا ثانويا كما ه    تأخريها يف مسار السرد   

  . السردية؟األنواعة يمتيز السرد اخليايل العلمي عن بق

 يشكل املستقبل جزًءا ضئيال أو منعدما يف احليز الروائي اخليايل العلمي، فليس املكان العلمـي     ال
حسب، فما مييزه أيـضا هـو إدراج         فعليا ما مييز البيئة السردية و      الذي يتجاوز احمليط الطبيعي املوجود    

مي األحداث يف مكان    ؛ فقد يتميز كاتب خيال علمي بتقد      ث ضمن زمن مل يأت بعد ومل يتحقّق       األحدا
ال تتوافق معه معطيات عصر الكتابة، كما قد يتميز أيضا بدفع األحداث للوقوع ضمن زمن املـستقبل        
لتصبح أحداثا مرهونة بالتوقع واالحتمال يف أي زمن ممكن مفترض ما دام املستقبل مل حيـدد تـاريخ                  

   ا عن طبيعة احلوادث العاديـة املألوفـة   ايته، فاألحداث ليست حقيقية وال واقعية، وقد ختتلف طبيعته     

رؤية أو منظور إنسان (يف الروايات األخرى وفقا الختالف طبائع الشخصيات عن الطبائع املألوفة أيضا        
إنسان طبيعي ينظر إىل األشياء ويتعامل معها تعامالً يفوق التعامل الراهن نظـرا ملـستوى               أي  آيل، أو   

لزمن املستقبلي هو الزمن املفترض الذي تقع ضـمنه معظـم األحـداث    ، فا...)التقدم العايل املفترض  
البعد الزمين املستقبلي هو أبرز العناصـر       يال العلمي يف روايام، ولعلّ      املفترضة اليت يقدمها كتاب اخل    

                                                
 الثقـايف العـريب، الـدار             ، املركـز 01 سـعيد يقطـني، ط   : حممد معتصم، تقـدمي   : ينيت، عودة إىل خطاب احلكاية، تر      جريار ج  )1(

   .33م، ص 2000بريوت، لبنان، /املغربالبيضاء، 
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 ؛ فهذان العنصران ال يتميـزان بكـون  العلمية أكثر من الشخصية واملكان   املميزة للبيئة السردية اخليالية     

الشخصية تقوم بأفعال خارقة وتتواجد ضمن مكان مزود بتقنيات علمية متفوقة، بل ألنّ الشخـصية               
تقوم بتلك األفعال يف املستقبل، كما أن املكان العلمي الفائق التطور ليس املكان املفترض ضمن اإلطار                

قبل يعد بـؤرة الروايـة      من مثّ فاملست   و. قبليالزمين احلقيقي بل هو املكان املفترض ضمن الزمن املست        
» ]املستقبلي[ ال ميكن فهم اخليال العلمي إال يف بعده الزمين «  و ،اخليالية العلمية 

 تستند جـلّ  أمل، مثّ )1(
مفاهيم أدب اخليال العلمي على عنصر االستباق أو التوقع واالحتمال واالفتراض أكثر مـن ذكرهـا                

*لإلطار املكاين املختلف
!.  

دل ب فيـست  ،بأنّ حوادث اخليال العلمي املفترضة جتري يف زمن مستقبلي مفتـرض          سبق القول          
        كـان  " مبقدمة القـص التقليديـة       "سيحصل يف السنوات القادمة   "الكاتب املقدمة االفتراضية اجلديدة     

، ورغم ذلك فإن الكاتب ال ينظر إىل ذاتـه          )أو أية مقومات أخرى تدلّ على الزمن احلاضر       ( "يا مكان 
» يضع نفسه يف زمن الحق لزمن القراءة         «بوصفه مستبقا ألحداث مل تأت وإنما       

 ، كـأنّ القـاص    )2(

 اخليايل العلمي مبنظور جان غاتينيو ال ينظر إىل ذاته بوصفه مؤلّفا حقيقيا لنص يقرؤه القراء املعاصـرون          

ثه، بل بوصفه تابعا    أحدا نبه، ويستبق الزمن املفترض لوقوع    له من حيث هو نص مفترض يف مجيع جوا        
للزمن املفترض داخل النص الروائي، فينصب نفسه شاهدا على األحداث املتخيلة، فال يذكُرها من باب          
االستشراف والتوقع واالستباق بل يصوغها صياغة أخرى جتعلها قائمة مقام األحداث التامة اليت وقعت           

  .بالفعل وانقضى زمن وقوعها

؛ فهما مل يوظّفا عنصر      جياليل بسكري روايتهما   قدم كلّ من فيصل األمحر و      ووفق هذا املنظور          
الزمن بوصفه عنصرا جزئيا خيدم فكرة حمدودة، بل بوصفه الفكرة الرئيسية اليت تنتظم وفـق مـسارها             

 األمنية أو صورة    طية تقدمي زمن املستقبل عرب صورة     األحداث الكربى يف الرواية، ومن مثّ فقد جتاوزا م        
   هيئة استغالل الرواية العادية الـزمن املاضـي   بنفس رامية لفترة ليقدما األحداث الد حللم، ومددا تلك ا   ا

  .أو احلاضر لعرض أحداثها

 ومل يكتف فيصل األمحر بعرض أحداث مفترضة يف املستقبل وكأا قائمة بالفعل وانقضى أجلها                    
       ، لكن لـيس بطريقـة منتظمـة يفتـتح مـسارها            وحسب، فقد عمد إىل املزج بني األزمنة الثالث       

املاضي، مث يأيت بعده احلاضر مث املستقبل، وإمنا بطريقة تنبئ عن وجود مفارقة سردية عرب كسر التتـابع            
الزمين املنطقي لألحداث، فينفتح القارئ ليس على إمكانية قراءة وحيدة بل على ثـالث إمكانيـات                

 حاضر احلكي، ومنطلقا لعرض حيـاة       )م2008(أليف فيصل األمحر لروايته      اتخاذ زمن ت   :حمتملة، أوهلا 

                                                
   .127ميشيل خوري، ص : ل العلمي، ترنيو، أدب اخليا جان غاتي)1(
*
  .112، ينظر، املبحث الثاين من الفصل الثاين، ص الستزادة يف هذه الفكرةل 

   .129ميشيل خوري، ص :  غاتينيو، أدب اخليال العلمي، تر جان)2(
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 بالنسبة لفيصل األمحر، وهذا منظور استشرايف       )م2017منذ ميالده سنة    (العلواين اليت متثل فترة املستقبل      
 والثاين اختـاذ زمـن   . مل يتعين موعدها الزمين الفعلي    حمض، حيث يرسم الكاتب صورة حياة مفترضة      

ل فترة املستقبل، حقيقة     أي بقلب ما كان يف املنظور األول متوقعا مفترضا يشغ          : حاضر احلكي  العلواين
ن املوعد الذي افترضه األمحر قد تعين بالفعل، ويف خضم هذا الزمن املستقبلي الذي انقلـب             فعلية وكأ 
ـ      ؛ إذ بعد عرض تفاصـيل     ث املفارقة السردية املشار إليها    حاضرا، حتد        أمـني  اة   معينـة متعلقـة حبي

، الشخصية احلاضرة، بوجود شخصية قدميـة       العلواين يكسر مسار احلكي الطبيعي بعد معرفة        ،العلواين
تنبأت بوجوده، وهنا يعمد السارد إىل اعتماد تقنية االسترجاع السردية من خالل عرض مشهد تنقيب               

رى تتجلّى يف اسـتباق وجـود       العلواين عن حياة تلك الشخصية القدمية، كما أنه يحدث مفارقة أخ          
 ستحل بعد نصف قرن من وجود العلواين، وتقـوم  )بالنسبة حلاضر العلواين املتحقّق (شخصية مستقبلية   

 متكّن القارئ من طرح إمكانية قـراءة        شخصية مالك األديب اليت   ته، وتلك   بتسجيل مجيع تفاصيل حيا   
     ذي يكون بصدده هـذا الرجـل شـاهدا         ثالثة باختاذه زمن وجود مالك األديب هو الزمن احلاضر ال         

 حياة ماضية قريبة من حاضر مالك األديب متثّلها حياة أمني العلواين، وحياة        :على احلياة السابقة لرجلني   
ومتثلها حيـاة   بقرن تقريبا،   عن حياة مالك األديب     تبعد  و  ماضية أسبق بقليل من حياة أمني العلواين،        

   ...فيصل األمحر

اليل بسكري مساحة واسعة من أجل توضيح تفاصيل بنية الزمن املستقبلي املـرتبط              خصص جي       
  تاريخ وصول سـندباد إىل بغـداد       (بأغلب أحداث الرواية، وكان حريصا على حتديد الفترات الزمنية          

ـ         سبع بعد إمتام رحلته السابعة، وتاريخ التواجد يف البيئة املستقبلية اجلديدة، والفترة الزمنيـة املقـدرة ب
وتضمنت رواية جياليل   . ...)سنوات ضوئية اليت يتطلبها االنتقال من مركز اخلالفة العباسية إىل منقرة            

دات كـبرية أو حتتمـل   بسكري هي األخرى مفارقة زمنية، ولكنه قدمها بطريقة خمتلفة ال حتتوي تعقي       
     عباسـية يف عهـد هـارون    ال؛ فقد قدم يف بداية الرواية أحداثا تشغل فتـرة اخلالفـة             قراءات عديدة 

ولكن السارد مل يتوقف عند هذا احلاضـر        . احلاضر الفعلي الذي حيياه سندباد    ي فترة متثل    الرشيد، وه 
فترة طويلة وإنما قطع مسار احلكي الطبيعي عندما عرض مقطعا قصريا كسر من خالله النمط التتابعي                

   لت له ولرفاقه يف أول لقاء بأهـل منقـرة          احلادثة اليت حص  سندباد  استرجاع  و يتضمن   الكالسيكي،  

على مسامع هارون الرشيد، فعرض تلك احلادثة الواقعة يف املستقبل على أنها حادثة ماضية ألنها بالفعل     
 قد أضحت من املاضي، مثّ بعد هذا الكسر ينطلق السارد يف عرض مغـامرة سـندباد الثامنـة رفقـة       

ن املستقبلي الذي حتول إىل حاضر حييا أولئك الرفقاء يف أجوائـه     أصحابه، واليت جرت أحداثها يف الزم     
حياة فعلية متحقّقة، ومبوجب هذا احلاضر حتولت الفترة احلاضرة السابقة الـيت عرضـت يف إطارهـا          
أحداث البيئة العباسية إىل فترة ماضية، واكتفى جياليل بسكري بعدها بعرض جممل األحداث يف إطار               

  . بعدما أضحت احلاضر الفعلي للروايةالفترة املستقبلية
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       أما طالب عمران فكانت معاجلته خمتلفة عن معاجلة الكاتبني السابقني، فكيفية عرضه لألحـداث    
   فنادق، جامعة، معرض، شوارع شـعبية      (يف بيئة مكانية تتضمن كلّ معطيات الواقع املوجود املألوف          

مد يف بيئة زمنية يتساوى فيها زمن السرد احلقيقي الذي يتواجد ، مثّ عرض رحلة البحث عن حا)يف اهلند
          ن للخيـال  قـد أهـم ملمحـني مميـزي    به املؤلف مع زمن القصة املتخيل، يوحي بـأنّ الروايـة تفت       

 روايـة مـن اخليـال    " :اجلزئي الوارد على واجهة الرواية    العلمي، وأنه ليس هنالك تطابق بني العنوان        

واملضمون الداخلي الذي يدعي الكاتب انتماءه إىل ذلك احليز اخلاص، ولكن هذا األمر جيانبه              ،  "العلمي
كثري من اخلطأ ألنّ أدب اخليال العلمي ال يتطلّب بالضرورة اإلغراق يف وصف املكان العلمي وإدراج                

    تطـورات األخـرية   ؛ فالكاتب قد اقتفى أثـر ال قبل من بداية الرواية إىل آخرهااألحداث يف إطار املست 

اليت مست أدب اخليال العلمي، وتتعلّق باالهتمام باجلانب النفسي لإلنسان وبعث مكامنـه النفـسية               
بتسخري املخيلة لتشكيل عامل خاص ميزته االرتكاز على فكرة علمية يف عالقتـها بـالقوى الداخليـة            

أدب اخليـال   يال العلمي النفـسي أو      باخلالنفسية، مما قد يسمح بتسمية هذا الفرع من اخليال العلمي           
  ...أدب اخليال االجتماعي  أدب اخليال السياسي و النفسي على غرار أدب اخليال العلمي الفانتازي و

   ارتكز على فكرة علمية معروفة وهي نظرية النـسبية          ران يف روايته؛  وذلك ما اعتمده طالب عم           

ته مل ينغلق عند هذه الفكرة ألنه اختذها منطلقا لبناء العامل           أو فكرة األبعاد األربع، ولكن مضمون رواي      
النفسي املفترض الذي حتكمه قوى نفسية متباينة، أبرزها تلك القوى اليت ختص حامد وزيدي اللّـذين                

     . ألبعاد املكانية مـع البعـد الـزمين       بلغا البعد اخلامس الذي أضحى البعد اجلديد املنبثق عن امتزاج ا          

عد املفترض هو الذي حيدد بالفعل انتماء الرواية إىل اخليال العلمي، ألنّ الكاتب قد اختذه حتديدا   وهذا الب 
        عنوانا لروايته ومل يربطه بتلك القوى النفسية الناجتة عن إتقان اليوغـا مثـل االرتفـاع واالنفـصال                  

دب العجائيب اخلالص، مثّ إنّ البعـد       عن اجلسد، وذلك جيعلها أكثر متثيال للخيال العلمي من متثيلها لأل          
لمكان األرضي أو تـشييد     ال العلمي، وهو بناء عامل مواز ل      اخلامس حييل مباشرة إىل أبرز مواضيع اخلي      

عامل زمين جديد متيزه سهولة االنتقال إىل املستقبل أو االنتقال عرب األزمنة املختلفة، أي بسهولة االنتقال           
وقد مزج طالب عمران بني العـاملني       .  أية فترة تقرر الشخصية ارتيادها     ىليف األزمنة الثالثة والرجوع إ    

 فهو مل جيعل البعد اخلامس حكرا على املكان اجلديد لوحده أو حكرا على البيئـة الزمنيـة                  املوازيني؛
 ة واهولة تتساوى وزيدي على ارتياد األمكنة القاصي    مبفردها، بل مزج احليزين، وذكر بأن قدرة حامد       

ومع ذلـك مل يقـدم      . فة، وضمنها االنتقال حنو املستقبل    قدرما على االنتقال عرب األزمنة املختل     مع  
     جتري جمرى األحـداث الواقعـة بالفعـل     ا ضمنه أحداث  يل ذلك العامل املستقبلي ومل جير     الكاتب تفاص 

يراد تفاصيل لذلك العـامل     ، وإمنا تعمد عدم إ    "الرحلة الثامنة للسندباد  "  و "أمني العلواين "كما يف رواييت    
  . وال حىت توضيح وسائل بلوغه 
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اكتفى طالب عمران بذكر عالمات تشري إىل وجود البعد اخلامس، وعدم اإلفصاح ليس منقصة                     
     يف قدرة الكاتب، وإنما هو بعد مجايل فين يدفع القارئ إىل تسخري خميلته لبنـاء تـصورات مفترضـة                

        وهذا أمر طبيعي خيص أدب اخليـال العلمـي؛ فهـو مـزيج مـن العلـم                  .عن ذلك العامل املوازي   

واألدب، ومن مث هو إفصاح يتطلبه العلم وإضمار يقتضيه األدب، وإعادة كتابة طالب عمران للروايـة          
مة اليت حازا وفق منطها بذكر مالمح مفترضة مفصلة للبعد اخلامس لن يضفي قيمة مجالية أكرب من القي    

ولعل ما يبعثه اعتماد طالب عمران اإلضمار أكثر من اإلظهار أن بناء الصور االفتراضية يف أدب          . القائم
اخليال العلمي ال يقع على الكاتب فقط بل هي مهمة منوطة بالقراء أيضا الـذين يقـدمون صـورهم      

جودة لتجـسيد   املفترضة انطالقا مما خيلفه النص من فراغات ختيلية، تدفعهم إىل تسخري اإلمكانيات املو            
   وهذا ما يربز أن أدب اخليال العلمـي اجلـاد هـو األدب               ...الصور اجلزئية املتخيلة يف عامل اإلمكان     

الذي يقدم إمكانيات التحقق من خالل إفساح مساحة للتخيل أمام القارئ الذي يقع بفـضله حتقيـق       
     يايل العلمـي بالتقنيـات اجلامـدة       م اخل ل العالَ املوجودة يف النص، وهو ليس ما يثق      املعطيات املفترضة   

اليت تعيق االبتكار وحتد من قدرة القارئ على االستجابة ومن مثّ تسخري خميلتـه إلعـادة التركيـب                  
  .واالفتراض وبناء النماذج املادية املمكنة الوجود

، أنّ لكلّ كاتب  يتبين بصفة عامة مما سبق ذكره فيما يتعلق باألسلوب األديب يف الروايات الثالث                 
ى للشخصية أكثر من املكـان       الكاتب قيمة كرب    يف تشكيل العامل اخليايل العلمي؛ وسواء أمنح       طريقته
      ساوى بـني العناصـر الـثالث    املكان أكثر من الشخصية والزمن أم الزمن أكثر منهما، أم       ن أم والزم

 وتواجـدها   . مجيعها ولو بنـسب متفاوتـة      نّ ذلك ال يعيق انتساا إىل اخليال العلمي ألنها متوفرة         فإ
الضروري، رغم اختالف النسب، يتماهى مع تواجدها الضروري يف بنية رواية عادية، لذلك يقع وجه               
االختالف بني االستعمالني يف الطريقة املختلفة اليت يقصد الكاتب االستناد عليها عندما يعتزم إنـشاء               

صنف روائي آخر، وهي طريقة تعتمد أساسا تتبـع عنـصر           رواية خيالية علمية، من دون أن حتيل إىل         
؛ فالشخصية ال تتمتع بالصفات     وحتديد مسات املكان ومعامل الزمن    االفتراض أثناء رسم معامل الشخصية      

         املوجودة وإنما حتتمل صفات جديدة ال مييزهـا ارتباطهـا بعـامل الـسحر والعجائـب والقـوى                  

        إن ارتبطـت بعدئـذ بقـوة     اص أو اهتمام علمـي معـين، وحتـى          باختصها  اخلارقة، وإنما ارتباط  

  .وال يشطط ا حنو األدب العجائيبالعلمي خارقة، فالوجود العلمي سيحفظ نسبتها إىل اخليال 

 واملكان اخليايل العلمي يصاغ كذلك وفق منظور افتراضي جديد، فالكاتب ملزم بإجراء تعديالت       
    وهذه التعديالت ليست مرتبطـة بـأي شـيء ميكـن ختيلـه             . ألوف للعامل اخلارجي  ى املظهر امل  عل

وافتراضه، بل هي مرتبطة مبا حيقّق لألدب ملمحه اخليايل العلمي، وتتجلّى يف بعث منجـزات وآالت                
ومنشآت ومبتكرات علمية يف املكان الروائي، وعدم استبعاد كلّ ما هو مألوف، ألنّ االفتراض منطلقه               

أما الزمن فال يرتبط مبعىن علمي معين، وملمحه اخليايل   . حلاضر بداية الطريق حنو املستقبل    واقع، وألنّ ا  ال
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ال يقع يف كيفية السرد أو يف كسر التتابع الزمين املنطقي ألنّ لكلّ رواية مهما كان صنفها سبيل        العلمي  
تخصيص كلّ صنف روائي ببناء وحبكة يف تقدمي األحداث، وهذا االختالف أو التنوع ال يسمح ب   معني  

الزمن الغالب لسرد *معينني، وإمنّا يقع امللمح اخليايل العلمي عند استحضار عنصر الزمن يف اختاذ املستقبل
 األحداث الرئيسية للرواية، وليس جمرد حيز ضئيل لعرض أحداث ثانوية بسيطة، ولكن الكاتب حينئـذ       

            بوصـفه شـاهدا     ظهـر عين زمنها املفترض بعـد، وإنمـا ي       ال يقع موقع املستشرف ألحداث مل يت      

متت على األحداث وكأا قد وقعت بالفعل، فينقلب املستقبل بالنسبة للقارئ إىل حاضر روائي فعلي،               
من مثّ حيقّق االفتراض متيز الزمن اخليايل العلمي، من خالل جتاوز فكرة             و. أو جيري متام أحداثه املتخيلة    

حداث املفترضة يف زمن مل يتحقق بعد تارخيه املفترض إىل افتراض متامها ووقوعها يف إطار الـسرد                 األ
  .الروائي اخليايل العلمي

        

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ذ بأنها من اخليال العلمي إالّ بكوا تستند إىل موضـوع  وإن سرد الكاتب األحداث يف الزمن املاضي، فالزمن املاضي ال مييز الرواية حينئ         *

  ارخييـة الت للمعطيـات  بديلـة  معطيـات  الفتراض خميلته الكاتب يسخر حيث ،"التاريخ البديل "حضر املاضي، وهو موضوع     رئيسي يست 

  .166 ص ثاين،ال الفصل من الرابع املبحث ينظر، فيها، واالستزادة الفكرة لتوضيح .إجيابا أو سلبا املتجسدة،
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  : املبحث الرابع

  :جدلية العلمية واألدبية

   

 واألديب يف الروايـات     ت منهجية الفصل التطبيقي الفصل قدر اإلمكان بني اجلانبني العلمي         اقتض       
الثالث، وإذا كانت هذه املنهجية اجلزئية قد كفت الغرض منها وحققته، وهو تبيان مواضع العلميـة                

     من أجل تأكيـد الوجـود الفعلـي    مواضع األدبية مضمونا وأسلوبا أيضا،     وأسلوبا، مث تبيان     امضمون

 آخر، فاملهم أن الروايات الثالث      ت نسبة بروز أحد العناصر دون طرف      لكل طرف على حدة، وإن قلّ     
   حققت انتساا إىل أدب اخليال العلمي عرب بروز تلك العناصر اليت حتقق انتماء كل رواية تستوفيها                قد  

إىل اخليال العلمي مهما اختلفت طريقة الكتاب يف عرضها، فذلك راجع إىل كيفية صياغة كل واحـد              
  . ستشرافيةمنهم لرؤيته اال

 أجزاء العقد املتناثرة، والـيت ال يـربز      املنهجية، يف املبحث األخري من البحث، تقتضي ملّ        بيد أن        
زائـه  متماسكا، ومثلها أدب اخليال العلمي ال يربز مجاله من خالل أج          شكال معينا   مجاهلا إال بإعطائها    

        صة طريقة الكاتب    مبدية بالتحامها وتوحدها شكال ائيا معينا يعد خال        املنفصلة بل من خالهلا موحدة    

     مجاليـة   أويف تشكيل وصياغة العناصر املتناثرة، ألن األمر على حاله من االنفصال ال يبعث أية قيمـة                 

يف أدب اخليال العلمي؛ فجماليته ال تربز يف النظر إىل العناصر يئتها املتناثرة بل بالنظر إليهـا جمتمعـة                
لوقوع ح للكاتب باحلفاظ على أدبية نصه اخليايل العلمي وعدم ا         ضمن القالب األديب الروائي الذي يسم     

لذلك فمجمل اإلشكاليات املتعلقة ذا املبحث تلخص يف األسئلة الـثالث           . به يف هوة العلمية املطلقة    
  ما القيمـة النهائيـة للعلـم      و،اب الثالث يف روايام عن درجة الصفر؟   الكت بأي مقدار ابتعد     :اآلتية

 يال العلمي؛ هل يستخدم حبيث يطغى على الفنية األدبية، أم يتساوى معها، أم تطغـى               ضمن أدب اخل  

من مثّ ما موقع كلّ من احلد األديب واحلد  ؟، و تترك جماال واسعا جليا لظهوره     هي على وجوده حبيث ال    
  .العلمي ضمن أدب اخليال العلمي؟

 مستوى تركيب الكالم العـادي، مـن خـالل           تربز شعرية النص األديب من خالل انزياحه عن    
االهتمام جبانبه الصويت اإليقاعي وسالسة بنيته اللّغوية بتذييله وحتسينه باحملـسنات البديعيـة، وتبيينـه              
وتكثيف معانيه بالصور البيانية اليت متد املعىن األديب درجة جديدة تتعدى درجة املعىن البسيط املـألوف                

 العلم يشكّل قيمة مهيمنة يف النص األديب، أال تتحقّق يف هذه احلالة شـعرية               للعامة، لكن ماذا إن كان    
  .  خاصة ناجتة عن تداخل العلم مع األدب ووجوده املكثّف ضمنه شكال ومضمونا؟

تاب الثالث يف روايام اهتماما بالغا بالصوت اللغوي، يستدعي النظر إىل ذات اللغة          مل يظهر الك         
 إيقاعها اخلاص دون احلاجة امللحة لطلب مضموا، باستثناء فيصل األمحر الذي ضمن ، وتذوقبوحس
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      ؛ فبعث اجلمـل باسترسـال متواصـل        كثريا من اجلمل بطريقة استعراضية    بىن   روايته قصائد شعرية و   

     ل الـسطر بقطعهـا            من دون انقطاع لوال وجود شرطة بني اجلملة واجلملة، أو رجوع باجلملة إىل أو    

     القراءة وتتبع ملعـىن معـين      يف  ؛ استرسال   ا يعطيها طابعا خاصا يف القراءة     عن اجلملة السابقة، وهذا م    

يـد منقطـع        يف اجلملة األوىل مثّ انقطاع عنها واالنطالق يف قراءة مجلة أخرى والبحث عن معىن جد              
               يقـة الكاتـب احلقيقـي    حيتمل أن تكـون هـذه الطريقـة مرتبطـة بطر    . عن معىن اجلملة السابقة  

يف الكتابة، ورغبته يف إضفاء نغم جديد على النمط املألوف، ولكن حيتمل بـشكل أكـرب أن تكـون          
ن رسوخ التعامل عرب الشبكة مستوحاة من طريقة الكتابة األدبية املفترضة االنتشار يف املستقبل، الناجتة ع    

      حبب التلقائية وإلقاء مـا جتـيش        ، حسب الصورة املفترضة    األديب بصفة خاصة،   أوع املرء   اليت ستطب 

   ، ويـدعم  ية اإلبداعية اليت تـرده ناقـصة  لمىل املتلقي الذي يكمل فعليا الع   به النفس والقرحية مباشرة إ    

شيء مثل توصيات ( حتضري لغة جديدة للحياة التي ستأيت     « ول الكاتب يف إحدى مواضع الرواية     ذلك ق 
   ب الذي يدعونا إىل تربية األبناء لزمان غري زماننا، اللغة أيضا جيب أن نكتبـها لزمـان                 عمر بن اخلطا  

») غري زماننا ألنّ هلا قراء غري قرائها      
)1(

       االسترسـال  (مثّ إنّ فيصل األمحر مل يعرض تلـك الطريقـة           . 

الصوت إىل الشبكة بكيفيـة  ؛ العلواين الذي يلقي ة، بل نسبها إىل شخصيته املفترضة بغري نسب )مث القطع 
آلية تلقائية، مث يبعث مجلة أخرى أو مجال متتابعة دون النظر يف ترتيبها أو العودة إىل الوراء حبثًا عن معىن   

  ...اجلملة السابقة 

ا باحملسنات البديعية والصور البيانية، وإمنا كـان        لغكما مل يربز أولئك الكتاب الثالث اهتماما با              
مهم منصبا على كيفية إبراز العلم أدبيا، أي تبيان امللمح العلمي دون أن ميحو معاملـه الوجـود                  اهتما

األديب، ودون أن يؤثر وجوده يف تضاؤل قيمة اجلانب األديب، وهذا ما حتقـق بالفعـل يف الروايـات              
 موجودا مبعـزل  ن كل عنصر مل يكن العناصر العلمية واألدبية، فإالتطبيقية؛ إذ رغم الفصل املنهجي بني 

ف الكـالم  باعثا جلمالية خاصة منبعها ليس زخـر عن العنصر اآلخر، بل بإزائه، مشكلني كال موحدا    
وحمسناته وإيقاعاته، وإمنا اجتماع العلم واألدب حبيث ال يقصي أي منهما ظهور اآلخر، بل يرتع العلم                

       دون أن تـشف     التوثـب  ز و ليفسح مساحة لألدب، كما يرتع األدب ليدفع األفكار العلمية للـربو          

ومن مث يعد أدب اخليال العلمي موضعا متحققا لزوال . جفائها عن البعد الذايت اإلنساين  عن سطحيتها و  
الفاصل املفروض قدميا بني اجلانب الذايت الذي يسود األدب واجلانب املوضوعي الذي يبعـث الـيقني    

ي دعوا إىل ضرورة جتاوز فكرة اليقني املطلق ومتكني         العلمي، وموضعا توج نداءات العلماء احملدثني الذ      
الذات من املشاركة يف اكتشاف احلقيقة أو صنعها، ونداءات األدباء الذين رفعوا القطيعة بني الفكـرة                

                                                
)1(

  .68 فيصل األمحر، أمني العلواين، رواية، ص 
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الذاتية والفكرة املوضوعية، ومنها العلمية اليت ال تقع خارج الذات وإمنا هي جزء من األجزاء الكـثرية                 
  .  وأحالمهم ومهومهم اخلاصة طموحامتشكل اليت 

األدبية شكال ومضمونا قتضى الفصل بني العلمية شكال ومضمونا، وإذا كان التنظيم املنهجي قد ا       
 ة عن األدبيـة، نظـرا لـشدة التـداخل             ن حتقق الفصل جبزئياته ال يعين سهولة فرز العلمي        كذلك، فإ 

ن الفكرة العلمية اليت تنقل بأسلوب علمي، والفكرة        بينهما، ولعل حتقق ذلك الفصل يكمن يف تتبع مظا        
األدبية املنقولة بأسلوب أديب، ومن مث فإن أبرز املواضع اليت تتحقق فيها مجالية التداخل بـني العلميـة                  
           واألدبية تكمن يف املقاطع اليت ينقل فيها الروائي الفكـرة العلميـة بواسـطة أسـلوب أديب ختتفـي                   

، لتحل مكاا ألفـاظ مـشبعة       صل األول للتعبري عن تلك الفكرة      العلمية اليت تعد األ    فيه املصطلحات 
                إنـساين   بعاطفة األديب، متهد لتجاوز حمموهلا العلمي إىل التعبري عن قضية ذاتية خاصة أو عـن هـم     

   :عام، ومن ذلك قول فيصل األمحر

  

حدين  إشكالية حدود أو     ه إىل ع مثال على ترمجة العامل كل     إن املعادالت الرياضية أرو    «
  خمتف يهـدد بـالظهور      ...جمهول مع وقف التنفيذ     ... فقط، فاملتغري غامض إىل حني      

فـإذا حتـرك     ... واملعطيات كلها مرتبط بعضها ببعض    . .. إذا حتركت كوامن املعادلة   
            واخلطر األكرب هـو ظهـور القيمـة احلقيقيـة للمجهـول             ..معطى حترك اآلخرون    

     إن املعادلة الرياضـية حقـل ملغـم مقبـل     ... و حىت ااهيل الكثرية أو للمجهولني أ  

لقابلـة للـذهاب    الذات واحلرص على املكتسبات ا ةملراقبإا منوذج   ... االنفجار  على  
        ذا شـئنا فلـسفة األمـور        وإ ... لتزم كل حد من احلدين حـدوده      واالندثار إذا مل ي   

ء كاألنظمة املستبدة بالشعوب واملعادلة شيء كالنظام العادل القائم    فإن املتراجحات شي  
» ...لفرص واحترام النظام للفرد على أساس التكافؤ يف ا

)1(
.  

  

ا ، بل اختـذمه  و املتراجحات   املعادالت الرياضية  يتفالروائي مل حيافظ على احملمول احلقيقي لفكر      
االستبداد  والنظام العادلابل بني ا التقعن قضية سياسية اجتماعية مرتكزهللتعبري ربا مع .  

ويتبع جياليل بسكري طريقة أدبية أخرى لنقل الفكرة العلمية؛ حيث قام بنقلها يف إطار حواري               
         الـذايت لشخـصيات    املنظـور   حبت دون أن يسترسل يف حتليلها ضمن مقـاطع مطولـة حتجـب              

   :الرواية، ويتجلى ذلك يف قوله

  

                                                
     .70 فيصل األمحر، أمني العلواين، رواية، ص )1(
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شون وبالكاد يالمـسون    وهم مي  نظر، حائرا إىل أصدقائه   .  خفة غريبة   ناد خبفته   أحس «
 اهلواء  كان معلقا يف  .  من ساقيه وجعلته ينفصل عن السطح      قوة دفعته. خشبات السطح 

  .  صرخة وهو يكاد يطري فرحا ودهشةأطلق حيرك ذراعيه كما نفعل باألجنحة، و

   ! أنا عصفور!أنا أطري -

  .  قال شيكو!عجبا، عنده ريش -

  . ن من الضحكوان أعضاء الطاقم يتلوق، يتلوى ليتفحص جسمه بينما ككان ناد، القِل

حنن بعيدون جدا عـن األرض وال  .  سندبادطمأنهد، أنت مل تصبح عصفورا، ال يا نا  -
إن كل األشـياء، مثلنـا   . جلوار حىت جيذبنا يف حقل جاذبيتها أي جرم مساوي يف  يوجد

  .وكتلتهاما كانت قامتها متاما، تطفو يف اهلواء، مه

»حنن يف الفضاء، أضاف أكرب بلطف وهو يداعب رأس ناد الربيء  -
) 1(

.  

  

فالكاتب مل يغرق يف حتليل ظاهرة اجلاذبية؛ إذ مل يتجاوز بضعة أسطر يف شرحها، وكسر جفافها 
            العلمي بوصف حالة الشخصيات وهـي تتفاعـل بـسخرية مـع جهـل الطفـل نـاد بظـاهرة            

ن تتبعه للفكرة   جلاذبية، وكأن الكاتب يود أن يدفع القارئ إىل تتبع حالة الشخصيات وهيئتها أكثر م             ا
       ذلك فليست قيمة أدب اخليال العلمي معقودة بـإيراد فكـرة علميـة معروفـة     العلمية، وال غرو يف 

  .  ربطها مبواقف الشخصيات وأفعاهلاوإمنا بكيفية

لعلمية بكثرة أيضا يف رواية طالب عمران، ولكنه يتجاوز حمموهلا          تتواجد املصطلحات واألفكار ا   
      األدبيـة املتخيلـة    قاعـديا ألفكـاره   احلقيقي وال خيصص له سوى مساحة ضئيلة حىت جيعله مرتكزا   

بعد، فهو قد يربط املصطلح العلمي والفكرة العلمية بقضية إنسانية عامة، كقوله على لسان اجلد               فيما  
 كنت أسأل نفسي كثريا عن سـر        .. بدء دراسيت اجلامعية بدأت معرفيت تزداد وضوحا      ومع   «: حامد

ختريب اخللية احلية ووجدت جوابا اقتنعت فيه وهو أن اخللية احلية النباتية تتخرب تلقائيا بقلـة املـاء                  
ا كانت  ورمب .. والغذاء ومضي الزمن، أما اخللية احليوانية فتتخرب باملرض واجلوع والتخمة والعدوانية          

» .. الغريزة هي اليت متلي على احليوان ما يفعل أما بالنسبة لإلنسان فالوضع خمتلف            
)2(

و قد يكتفـي    . 
      بتحليل أثر الظاهرة العلمية يف نفوس الشخصيات، دون أن يـشرحها شـرحا علميـا                طالب عمران 

  :جده حامد ولو يف سطر واحد، مثل قوله يف احلوار الذي أجراه بني ما هر و

  

                                                
   .46ص  ،عبد القادر بوزيدة: مراجعةنبيلة زويش، : حلة الثامنة للسندباد، رواية، تر جياليل بسكري، الر)1(
   .56مي، ص  طالب عمران، البعد اخلامس، رواية من اخليال العل)2(
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    أنك تفوقت عليـه بكيفيـة االنتقـال عـرب األزمنـة            ) زيدي(قال يل الدكتور     -«

واألمكنة، ملاذا تريد العيش يف عامل خيتلف عن عاملنا؟ وملاذا تؤكد يا جدي أننا لن نراك                
  بعد ذلك أبدا؟

  .. قيود املادة بشعة وثقيلة .. تعبت من التقيد جبسمي املادي املرهق -

قى حىت يوافيـك األجـل   مل ال تب .. ذه البساطة تتخلى عن عاملنا      لكن يا جدي     و -
  .وتعيش بيننا

تدفنونين   مث أموت بعد أن يضعف جسمي ويشيخ كثريا، مث يهيؤون يل جنازة الئقة و             -
  ..  يف قرب وتذكرونين لبعض الوقت مث تنسونين مع مر الزمن

»  تكون عاديا مثلنا؟ هكذا احلياة يا جدي، كلنا سنشيخ وسندفن يف قبور، مل ال-
)1(

.  

  

، الـيت  )البعـد اخلـامس  (فالروائي مل يقم بتحليل وشرح ظاهرة االنتقال عرب األزمنة واألمكنة          
استخلصها من صميم بعد علمي حبت، واكتفى بإبراز وجهيت نظر كل من مـاهر وحامـد جتاههـا             

  . وشعورمها اخلاص بتأثرياا 

      قـق عـربه شـعرية أدب اخليـال         طا إلزاميـا تتح   االهتمام بتحسني الكالم وتنميقه ليس شر     

    فهي رواية مترمجـة، واألصـل   ؛"الرحلة الثامنة للسندباد"بين ذلك جليا باستحضار رواية       ويت العلمي،

يف الترمجة أنها تضعف مجالية النص األديب ألنها حتجب االختيارات األسلوبية واإليقاعية اليت قـدمها               
 ولكن ذلك مل يقلّل من قيمة الرواية ألنها تنتمي إىل صنف أديب خاص تتحقّـق                ،*األديب دون غريها  

شعريته بامتزاج روافده العلمية واألدبية، فهذا الصنف يترتل أحيانا إىل درجة الصفر العلميـة ويترفّـع              
    أحيانا أخرى إىل درجة األدبية يف حركة دائبة بني العلمية واألدبيـة دون وضـوح احلـد الفاصـل                   

         جذب حنـو الـسلطة التامـة لكـلّ طـرف     قع بني الطرفني وال ينهما، ألنّ أدب اخليال العلمي ي بين

 أرض وسط بني احلقائق الكاملة مبا هلا من أقدام راسخة، وصالبة، والكذب      «على حدة، فموضعه هو     
» يف طريقه عرب األثـري       ه من االنفالت ليمضي   حية والشفافية والرقّة اليت متكّن    التام ذي األلوان القز   

)2(
 .

لذلك فمهمة أديب اخليال العلمي أن يسخر كلّ إمكانياته العلمية واألدبية ليشكّل عاملًا جديدا متخيالً               
  .ال يعد علميا بصفة تامة وال أدبيا بصفة تامة أيضا

املوجهة للتطبيق  اخليال إذن مصدر مجالية وشعرية أدب اخليال العلمي، فالنصوص الروائية الثالث          
، وتـأثري أحـدمها يف وظيفـة                  كانت كافية لتوضـيح فكـرة تـداخل البعـدين العلمـي واألديب      

؛ حيث إنّ املتخيل العلمي كان خاضعا لتأثريات العناصر األدبية، كما أنّ املتخيل األديب حمصور               اآلخر

                                                
)1(

   .72 ، صطالب عمران، البعد اخلامس، رواية من اخليال العلمي 
*
 .76 ينظر، املبحث الرابع من الفصل األول، ص ،للتوسع يف الفكرة واالستزادة فيها 
   .10جابر عبد احلميد جابر، ص  حممد مجال الدين الفندي و: وف، احلقيقة واخليال، ترميق أساسح إ)2(
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ن الفصل املنهجي الذي سبقت اإلشارة      يضاف إىل ذلك أ   . بري بتفصيل جوانب الفكرة العلمية    بشكل ك 
إليه ليس دليال كافيا على حدوث قطيعة تامة بني الطرفني ألن ما حيتويه املضمون العلمي ليس أفكـارا         

   ؛ حيث إنّ الروائـي  سوى حيز ضئيل جدا   يالفعلحقيقية بل أفكارا مفترضة، وال يشكل فيها املوجود         

غايته ما هو موجود علميا، وإمنا جتاوزه وطرح افتراضات جديدة           ليست   )عاملا كان يف أصله أم أديبا     (
ل بـني الطـرفني     صتتداخل مع األفكار األدبية يف مرتكزها املتخيل، حبيث يصعب إدراك مواضع الف           

 الشبكة مبنظور جديد مفترض، البعد اخلامس بوصفه حيزا مفترضا يلحق البعد الرابع املتحقّق، احليـاة           (

  ....)جي بوجود جمرة جديدة تتجاوز ما هو مكتشف فعليا يف الزمن احلاضر يف الفضاء اخلار

 كما أنّ مجالية أدب اخليال العلمي ال تتحقّق يف ارتكاز اجلانبني العلمي واألديب على اخليال لوحده      
ضاء الفكرة بوصفه عنصرا جامعا للطرفني أو متحققا فيهما معا، واعتماد اخليال األديب مرتكزا لتوسيع ف

     كمـا ال تتحقّـق مجاليتـه       . ديد منابع اخليال األديب ومشاهده    العلمية احملدودة، والفكرة العلمية لتج    

   الـصارمة  ى اللغة العادية واللغة العلميـة       فقط بنقل األفكار العلمية بلغة أدبية سلسة تترفّع عن مستو         

  يلة، وجممل القضايا األدبية واالجتماعيـة      معا، مفصحة عن رؤية الكاتب وانفعاالت الشخصيات املتخ       

مية والروافد األدبية، املنفـصلة      أيضا من خالل تداخل الروافد العل       وإمنا تتحقق مجاليته   ...السياسية   و
الذي يشكّله الكاتب بطريقـة  ظاهريا شكال ومضمونا عن بعضها البعض، داخل نفس القالب الروائي  

ه مالحمها املعهودة، ليس بصفة كلّية وباالنقطاع الكلّي عما ألفـه           ؛ حبيث خيلع عن أهم عناصر     خاصة
القارئ، ولكن بالقدر الكايف الذي يسمح بنسبة الرواية إىل أدب اخليال العلمي، فيضفي على الشخصية 

السردية األخرى، من حبكة      والزمن واملكان مالمح جديدة تسمح بإضفاء اجلدة والتميز على العناصر           
 مرتبط بأفعال الشخصيات وموقعها الزمين     و سرد و حوار و وصف، فكل من هذه العناصر           و صراع   

  .حركاا أو وجودها يف أمكنة معينة و

        ومن مثّ يعد اخليال سبيل حتقيق مجالية التـداخل بـني العلـم واألدب ضـمن أدب اخليـال                         

 على عنصر اخليال، والعلم أيضا مل يفقـد قيمتـه           العلمي، فاألدب فيه مل يفقد قيمته ألنه ظلّ مرتكزا        
بوجوده مبحاذاة األدب املتخيل ما دام اخليال قد صار عنصرا طبيعيا يف العلم، واملميز يف هذا التـداخل        
ليس املزج البسيط بني عنصرين خمتلفني يشكّل اخليال ركيزة أساسية فيهما معا، بل املميـز واألكثـر                 

ل األديب حنو قضية علمية وطرح افتراضات علمية قد تتجاوز بدرجـة كـبرية              فاعلية هو توجيه اخليا   
، دون أن تـصبح الـسيطرة       احلقيقة العلمية املوجودة، وحينئذ يتماهى اخليال األديب مع اخليال العلمي         

 إال داخل قالب سردي تتحقّق فيه مجيـع العناصـر واملقومـات     العلمي ألنه ال يتجلىخيالاملطلقة لل 
، ولكن تلك العناصر واملقومات من جهة أخرى ال تظهر مجيعها بالصورة املألوفة وإنما بصورة         السردية

         يضاف إىل ذلـك أنّ الروائـي ال يوظّـف اخليـال األديب             . يخاصة نابعة عن تأثريات اخليال العلم     

مجيـع املنافـذ    من أجل استعراض أفكار مفترضة علمية حبتة يف عامل تقين صناعي حمكم، مغلق على               
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األخرى، بل يوظّف اخليال األديب وخمتلف اإلمكانيات األدبية من أجل إبراز قضايا نفسية وأخالقيـة               
 عيد، ألن الغرض من إنـشاء نـص أديب     واجتماعية وسياسية ترتبط بالقضية العلمية من قريب أو من ب         

ها، بل انتقاد ذلك العامل  ينم عن قصور رؤية الكاتب وسطحيتايل علمي ليس تقدمي عامل علمي حبت      خي
العلمي وفرز جوانبه السلبية واالجيابية قصد جتاوز مشاكل احلاضر وعوالق مشاكل املاضي فيه، وتقدمي              

نم عن مقدرة الكاتب يف فهم احلياة اإلنسانية، وتبعث يف املـتلقني   للحياة جبميع جوانبها، ت  رؤية شاملة 
حياة آمنة ومستقرة يف املستقبل، مـن خـالل اسـتيعاب           الستعداد للتغيري اإلجيايب والطموح لعيش      ا

  .اإلنذارات املبثوثة عري املشاهد الروائية اخليالية العلمية، املقدمة يف صور خمتلفة ومبتكرة
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   :ةـخامت

  

لك اإلشـكاليات  عاجل كل منها إشكاليات جزئية معينة، ومجيع ت      تناول البحث ثالثة فصول، ي      
جيتذا تيار واحد، أوله ومنتهاه يتعلق بإبراز مجالية التداخل بني البعدين العلمي واألديب ضمن جـنس                

 شـرطا أساسـيا تقتـضيه    بروافده العلمية وروافده األدبية، ويقع فيه العلم بوصفه خاص يتأسس   أديب
 األدب بعدا معنويا ثانويا حتجبه التراكيب اللغوية األدبية، ألن العلم ضـمن             اكتسابالضرورة، وليس   

ن العلم متييع املعىن األديب وكسر       ومضمونا فيه، كما أنه ليس من شأ       أدب اخليال العلمي حاضر شكال    
      يؤسـس لوجـود أدب اخليـال    )شـكال ومـضمونا  ( تناغم وعذوبة األصوات األدبية، ألن وجوده    

العلمي، وانقطاعه عنه يعين انقطاع وجود هذا الصنف اخلاص الذي مل يتأسس فعليا إال بانبثاق الثـورة    
اجلوانب، حىت يف األدب، ومن مث كان طبيعيا أن يربز الصناعية اليت أنبأت بدخول عصر علمي من مجيع 

     :مي الذي تسبب يف تراجع قيمة اإلشـكالية الكـربى         القرن التاسع عشر بالذات أدب اخليال العل      يف  

  .إىل أي مدى يتسبب العلم يف ضعف األدب ورتابته؟

يعد أدب اخليال العلمي مصدر حياة وغىن ومناء يف األدب، وخصوصا عند الغربيني أين أصـبح                      
بداعية وأيضا الدراسـة    يشكل نوعا من األنواع األدبية الكالسيكية اليت تستحق املمارسة أو الكتابة اإل           

 ومل تعد املسألة مسألة جدوى العلم يف األدب وإمنا مسألة كيفية            .ادميية وفق أحدث املناهج النقدية    األك
 هلذا مل يثبت هذا النوع ،ابتكار الصور املختلفة اليت من شأا إضفاء بعد مجايل على أدب اخليال العلمي         

ي نبثقت عنه صور عديدة تنجذب كلها حنو النوع الرئيس        اخلاص بصورته املعهودة عن جول فرين، بل ا       
أدب اخليال العلمي الصعب، أدب     ( العلمي ظل قواما رئيسيا فيها    ور  رغم اختالف املسميات، ألن املنظ    

      ....)اخليال العلمي الشعري، السيرببونك، أدب اخليال السياسي، أدب اخليـال العلمـي الفانتـازي             

  اخليال العلمي من األنواع املتجددة، بتجدد الصور العلمية املتخيلة، وهـو           ولعل هذا ما يثبت أن أدب       

احليـز العلمـي     وجود   يل واحد يقتفيه جل األدباء؛ فشرطه     منوذج علمي متخ  أال يثبت عند صورة أو      
 اخلاصة، هلذا فالعلم كان مصدر جدة     واحليز األديب وامتزاجهما وفق صورة معينة حتددها رؤية الكاتب          

مني  أساليبه ومضامينه، حيث إن جممل كتاب اخليال العلمي يتحاشون األسـاليب واملـضا             لألدب يف 
  واحتماالته املوجهـة    ه، ويبدعون يف إنشاء كون أديب علمي متميز بافتراضات        التقليدية املكررة باستمرار  

حدوث قطيعة يف أكثر األحوال حنو املستقبل، دون أن يكون ذلك الكون األديب العلمي املتخيل سببا يف       
 ليس بصورة مغرقة يف اخليال اجلامح     لكن  ء؛ فاالغتراب عن املوجود ضروري،      مع مستوى إدراك القرا   

يلمـس   إىل اإلقالع حنو عامل العجائب والغرائب دون أن        الذي يلغي كل ارتباط بالواقع ويدفع القارئ      
  . ثانية سطح الواقع 
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 خليال العلمي خالل تارخيه املعترب الذي توجتـه            يعد كل ما ذكر آنفا خالصة مسرية تطور أدب ا         

 األكادميية لصنف أديب     تلك االنكسارات الناجتة عن رفض النخبة      كثري من االنكسارات واالنتصارات؛   
 و االنتـصارات   . جديد هدد من خالله اهلواة االستقرار النسيب لألدب خبصائصه التقليدية، بشكل عام           

ومن حسن حظ   . ألديب امتياز متثيل العصر العلمي    يازة ذلك اجلنس ا    حب اليت أعقبت اعتراف تلك النخبة    
 جتنيـسه، فـسنحت     شكاليةإالبحث استقرار أدب اخليال العلمي يف خريطة األجناس األدبية وجتاوز           

    هل أدب اخليال العلمـي نـوع أديب   :ئيةبدالفرصة بعدئذ ملعاجلة إشكاليات أخرى تتعدى اإلشكالية امل    

 . التقليديـة؟ حد األنواع اهلامشية اليت مل ترق بعد إىل مصاف األنواع األدبية بـسماا              نه ال يزال أ   إأم  

فهذا السؤال قد أصبح جزءا من الذاكرة التارخيية، ال يستحضر إال عند احلديث عن بداية هذا الصنف                 
    قيمـه  قيا يفاألديب العلمي بفضل كتاب واصلوا الكتابة وفق نفس النمط الذي شهد حتسنات كثرية ور 

          الـيت تؤكـد   الغربيـة العلمية واألدبية أهلته ألن يكون جزءا من املقررات الدراسـية يف اجلامعـات        

  . اع وجدي قضاياه األدبية والعلمية بشكل وعلى ضرورة مناقشة

تعـاجل  بشكل كبري باإلشكالية الرئيسية الـيت     إشكاليات جزئية عديدة مرتبطة      قد عاجل البحث         و
 التداخل بني العلمية واألدبية ضمن أدب اخليال العلمي، وميكن تلخيص نتـائج مناقـشة تلـك                 فكرة

   :يف األسطر التاليةاإلشكاليات 

 فقدميا سخر اخليال إلبداع خرافات وأساطري اختذها النـاس منطلقـا   :اخليال ملك جلميع األزمنة   -01
ورغم أن روح   . من الغابر ة يف ذلك الز   لتفسري شؤون الكون وفك عقد احلياة وحل مشاكلها املتواجد        

سـاطري يف تفـسري    األالشك اليت ذاعت بانبثاق العصر العلمي قد دأبت على هدم اخلرافات وتعويض             
ـ               شؤون الكون فإ   ول       ن النوع األديب املنبثق عن العصر العلمي ذاته قد أنعش اخلرافـات القدميـة وحت

 كيفية  بالضرورة يف أعني الالحقني مخربا أساسيا عن       ألنه سيكون    ألن يكون أسطورة للعصر احلديث؛    
     ولكن اخلرافات واألساطري اليت يبعثها أدب اخليال العلمـي ال تتمـاهى            . تفكري الناس يف هذا العصر    

 حيوهلا إىل جهة االفتراض العلمي، أي حنو إمكان          وظيفتها مع الوظيفة القدمية ألن هذا النوع األديب        يف
ـ      املتخيلة يف املستقبل، وال تترسخ      حتقق االحتماالت              موجـود    هـو  اوظيفته يف إعطاء تفـسريات مل

  .  أحالم ممكنة التحقق يف املستقبليف احلاضر؛ فهو يطمح خللق

هو اغتراب ألن فهمه ال يتم إال عرب املعجم اللغوي  بالفعل : أدب اخليال العلمي أدب اغتراب تأملي-02
 خمتلفا عما هو موجود، ولكنه اغتراب بأدوات خاصـة تـسمح            ا كون الذي ينشئ من خالله الكاتب    

               بالرجوع إىل الواقع وحتليله بناء على ما هـو متخيـل مفتـرض قـصد تـدارك أخطـاء احلاضـر             

      .فأدب اخليال العلمي ليس هروبا ومتلّصا ألنه حمتـوى جـلّ القـضايا اإلنـسانية    يف املستقبل، لذلك    

 نما يوظّف أدب الفانتازيا العلميـة      فبي ؛ واألدب العجائيب   يفصل بني أدب الفانتازيا العلمية     ولعلّ هذا ما  
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عناصر فانتازية لتجديد العوامل العلمية املفترضة وتوسيع الرؤية التأملية، يقطع األدب العجائيب كلّ صلة              
  .باحلاضر ليكون األقرب إىل التلقيب بأدب اهلروب والتملّص

 تعد العصور القدمية مثاالً واضـحا لتـرابط األدب   :ط بني العلم واألدب صورة قدمية    صورة التراب  -03
    مات الثقافة اإلنسانية اليت تنما  والعلم، واستناد األدب على خمتلف مقوي املعىن األديب فال جتعله مقتـصر

وعية لألدب، سواء أكان  يف بروز مفاهيم موسسية واجلمالية، ولعلّ هذا ما أثرعلى التعبري عن املعاين النف
     ، مثّ بروز العلـم التجـرييب        التخصص ذلك عند العرب أم عند الغرب، قبل أن متيل تلك املفاهيم حنو           

األدب، لذلك فالقطيعة كانت نتاج     يف العصر احلديث بشروطه اليت تنفصل انفصاالً شديدا عن شروط           
 يف العصور القدمية، ألنّ تـداخل املعـارف         العصر احلديث، بغض النظر عن عدم بروز العلم التجرييب        

  .املوجودة قدميا وبروز مفاهيم موسوعية لألدب دليل رسوخ فكرة التداخل بدل االنفصال

نّ أدب اخليال العلمي قد جسد بشكل واضح يف العصر احلديث فإ    رغم االنفصال القائم واملتجسد      -04
وخصوصا بني العلم واألدب متجاوزا ذلك التـداخل        بني خمتلف فروع املعرفة اإلنسانية      الوحدة جمددا   

البسيط الناتج عن تضمني أفكار علمية قليلة حتجب قيمتها املظاهر اجلمالية األدبية، إىل أن يكون مصدر         
العلم (ن معا   يماألساليب واملضامني األدبية، مقد   مجالية خاصة داخل األدب بوجوده الضروري بني ثنايا         

رة ختتلف عن الصور األدبية املألوفة بفضل امتزاج اخليال العلمي واخليـال األديب              صورا مبتك  )واألدب
 حنو الفكرة العلمية املوجودة وينميها بافتراضـات        اللّذين يعدان خياالً واحدا ما دام اخليال األديب ينحو        

ة علمية، فتجـدد ركائزهـا   جديدة، واخليال العلمي ما هو إالّ توظيف لقدرة التخيل موجهة حنو فكر           
  .الثابتة وتوسعها

تتجلّى شعرية أدب اخليال العلمي يف املنطقة الوسط اليت تتردد بني درجة الصفر اليت جتسد الـيقني     -05
العلمي بكل شروطه الفكرية واألسلوبية، ودرجة الشعرية العليا اليت جتسد احلقيقـة الفنيـة مبتطلباـا     

 ؛ إذ إنهـا  اصة أحد الطرفني بصفاته األصلية ضا، دون أن تالمس تلك الشعرية اخل      الفكرية واألسلوبية أي  

ال تأخذ منهما إال ما يساهم يف إنشاء الوسيط األديب اخليايل العلمي الذي خيضع فيه الوجود العلمـي                  
  .األديب بدوره لتأثريات الوجود العلميملتطلبات الوجود األديب وخيضع فيه الوجود 

ن أدب اخليال العلمي قد ساهم يف توسيع رقعة نظرية األدب إىل جانـب               ميكن القول إ   مثّ       ومن  
   قـصيدة النثـر، القـصة      (فنون جديدة أخرى أفرزا ظروف العصر وسرعة إيقاع احلياة املعاصـرة            

أجل ، لذلك مل يعد من املمكن التراجع إىل الوراء من           ...)القصرية جدا، أدب اخلواطر     القصة  القصرية،  
        كـن جتنبـها حـىت يف اـال     حمو هذا اجلنس األديب الذي أفرزته شروط ومتطلبـات خاصـة ال مي   

      وبفضل هذه املتطلبات مل يعد األدب حمكوما بفكرة الفن للفـن الـيت حتـصره يف حـدود                  ؛  األديب

 احلقيقة بني متبادلة  يتسع ليشمل احلق واخلري واجلمال؛ فصفة احلقمغلقة، بل أصبح يشكل حقال تعبرييا     
الفنية، وصفة اخلري تتعلق مبناقشة خمتلف القضايا اإلنسانية اليت تكسر بوجودها فكـرة              لعلمية واحلقيقة ا
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          اليت حتفظ القيمة األدبية للـنص اخليـايل  متصلة بالقيم الفنية  االغتراب أو التملص التام، وصفة اجلمال       

ا املوحد ذين يشكالن بوجودمه  لة بني اجلانبني العلمي واألديب ال     باألحرى هذه الصفة مشترك    وأالعلمي،  
  .مجالية خاصة نابعة من كليهما وليس من أحد منهما دون اآلخر

      بلغ أدب اخليال العلمي مبلغا كبريا يف العصر احلديث، ممتدا إىل غاية الفترة املعاصرة، يف بلـدان                 
     وحيويته، فانبثقت عـن النـوع الرئيـسي أنـواع          توفرت فيها مجيع شروط بروزه وتطوره وجتدده        

كثرية، حىت غدا نوعا من األنواع الكالسيكية، كما حتولت دراسته من دراسة هواة بسيطة إىل دراسة                
     ررات الدراسية يف مجيع املـستويات، وصـوال        نقاد أكادميني متمرسني، فأصبح يشكل جزءا من املق       

لفت املوسوعات  ؤمترات والندوات ملناقشة القضايا املستجدة بشأنه وأُ      إىل املستوى اجلامعي، وأقيمت امل    
      ...كثرة كتابه وتعـدد أنواعـه ومـشاربه     نتاجه و ةماضخالكتب الصغرية احلجم فقط، نظرا ل     وليس  

 البلـدان   من النضج يف  وإذا كان من حسن حظ البحث بلوغ أدب اخليال العلمي هذا املستوى الكبري              
     ا أم جمـرد نـوع       جتاوز إشكالية ما إذا كان أدب اخليال العلمي نوعـا أدبيـا جـاد              الغربية، ومن مث  

ن هذا احلظ يتضاءل مبجرد االنتقال إىل حدود البيئة العربية حيث تضارب اآلراء مل يزل مسة                فإهامشي،  
 ن إشـكالية الوجـود    إالساحة األدبية والنقدية بني معترف بوجوده ومقلل لقيمته ومنكـر لـه، أي              

  . !طرحت تالكالسيكية ال زال

 هل حيقق مثل هذا البحث قيمة       :من مث فالتساؤل الذي يالزم البحث يف حلظة االستنتاج واحلل          و      
كربى بوجوده يف حميط مل يعرف اجنذابا جادا حنو صنف أديب شهد استقرارا كليا يف احمليط الغريب إبداعا  

العلمي غري معروف يف البيئة العربية، بل هو معروف وموجود  اخليال أدب ال يعين ما ذكر أن      .وتقييما؟
   :الوطن العـريب  باألعمال اإلبداعية الوفرية اليت أقبلت دور النشر على تقدميها للقارئ يف خمتلف أقطار              

ىل وجود كتب نقديـة     إضافة إ  ...يف اجلزائر وموريتانيا وتونس واملغرب والسودان وسوريا والكويت         
يمية، لذلك  ه أكثر منها كتب نقدية تقي     تب تأرخيية للنوع وتعريفية باملصطلح ومواضيعِ     نها ك ه، ولك صخت

لتقييم، بعدما اسـتوى وجـوده   فأدب اخليال العلمي العريب اليوم بالذات حباجة إىل الترقي إىل مرحلة ا          
 كـان   لرمبـا   و .اليات اليت يتجدد طرحها باستمرار    تقبل القارئ من اإلشك   ا، وإن تكن إشكالية     إبداع

ضعف مردودية القارئ جتاه أدب اخليال العلمي سببا يف تأخر االنتقال إىل تلك املرحلة، ومن مث التقوقع             
  . تهخيي والتعريفي النظري قصد استجداء مقبولييف إطار احليز التأر

        وال يدعي البحث صواب ما طرحه يف الفصل التطبيقي، أو جناحه يف تقدمي رؤية نقدية صـاحلة                 

 أجل قراءة نصوص اخليال العلمي وحتليلها، فحسبه قد عاين روايات ثالث عرب استحضار عالمات               من
ونصوص أدب اخليال العلمي متعـددة، يتبـع        .  يف كتب معينة مذكورة يف اهلوامش      نظرية قليلة مبثوثة  

    قـصة  الكتاب فيها كيفيات وطرقا عدة يف الكتابة، وهي تتشعب لتشمل الشعر واملسرح والروايـة وال    

القصة القصرية، لذلك البد من استنهاض جهد مجاعي يقلص االختالفات يف حدود نظرية عامة حتلل          و
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  وحسب البحث أيضا أنه يدعو لتأسيس رؤية نقدية تبىن وفقها دراسة شاملة           . يف ضوئها تلك النصوص   

إنسانية معينة تتجاوز    الوجهة الصحيحة اليت ختدم قضية        اخليال العلمي العربية، فتوجهها    نصوص أدب ل
     وما خامتة البحث إال مبتدأ طريق افتراضـي يطمـح          . اإليهامات العلمية املتخيلة   وية و التعقيدات اللغ 

العلمي، ولعل حتقيق     متينة ختص أدب اخليال    نقديةوفيه الباحث بذل جهد مجاعي إلقامة قاعدة إبداعية         
لطموحات واالحتماالت الراهنة، وهذا مـا يـدفع        ذلك ممكن ما دام املستقبل حيزا مفتوحا لتجسيد ا        

   :البحث إىل طرح مجلة من التوصيات عسى أن توضح بعض مالمح ذلك الطريق

 تطويع ذائقة القارئ العريب ليبلغ مستوى القارئ الغريب الذي أحسن توجيه اإلمكانيات األدبيـة                -01
                                                                               . أجل فهم أعمق ألدب اخليال العلميوالعلمية من 

     عدم النظر إىل أدب اخليال العلمي بوصفه نوعا أدبيا أدىن، وزرع االهتمـام بـه منـذ مرحلـة                  -02

  . م هام لتنمية الطفل عقليا ونفسياالطفولة، ألنه مقو

دريس أدب اخليال العلمي، يف مجيع املستويات        ختصيص حيز ضمن املقررات واملناهج الدراسية لت       -03
  . الغربيةالتعليمية التعليمية على غرار املنظومة 

والقراء على تقبـل     إقامة مؤمترات ومنتديات ووضع مسابقات حتفيزية من أجل تشجيع الكتاب            -04
نع مالحمهـا   ية والتفكري يف هيئة احلياة املستقبلية ألن املستقبل ليس سوى صورة تـص            الصور االستشراف 

  .حلاضرأحداث ا

  . ة العلمية الغربية، إبداعا ونقدا العمل على ترمجة األعمال اخليالي-05

اتمـع   عدم التماهي املطلق والتقليد الكلي لنصوص أدب اخليال العلمي الغربية، نظرا خلصوصية              -06
ن واجـب  فـإ كنولوجية، العريب؛ إذ رغم عمومية الفكرة العلمية وسرعة انتشارها بفضل املبتكرات الت       

        هو موجود يف احمليط العـريب، ويرصـد أثـر العلـم       بناء على ما  هالكاتب العريب أن يؤسس افتراضات    

  . الت احملتملة الوقوع يف املستقبليف األحداث املتحققة وأثره يف التحو

ـ      جاستنهاض جهد مجاعي من أجل إنشاء رؤية نقدية خاصة متز          -07 ا دام أدب    بني ما هو مألوف، م
 تجلـى ف جتسده النماذج الكثرية الـيت ت اخليال العلمي مرتبطا مبقومات أدبية ألفها القراء، وما هو خمتل  

 خاصة جتمع بـني التقليـد   ته إىل رؤية نقدية ومن مث تتضح حاج .عربها خصوصية أدب اخليال العلمي    
         . والتجديد
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Université Sétif2



 263 

 

  :  املصادر واملراجعفهرس

  :العربية واألجنبية املترمجةو املراجع ادر  املص- أ

  

   حممـد مـصطفى    : مي وتعليـق  مبادئ النقد األديب والعلم والشعر، ترمجة وتقد      تشاردز،  ر. أ.أ -01

   .م2005، الس األعلى للثقافة، القاهرة، 01 لويس عوض وسهري القلماوي، ط: بدوي، مراجعة

  مـصطفى إبـراهيم    :  حبث يف حدود املمكن، تـر      - كالرك، لقطات من املستقبل   .  سي  آرثر -02

   .م2004، ان القراءة للجميع، مكتبة األسرة، مهرج)ط.د(فهمي، 

، النهايـة يف غريـب احلـديث           )جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري       ( ابن األثري    -03

، املكتبة العلمية، بـريوت، لبنـان،       )ط.د(وطاهر أمحد الزاوي،    حممود حممد الطناحي    : واألثر، حتقيق 

  .01م، ج 1979هـ، 1399

        الـشروق للتوزيـع   دار /، دار صـادر، بـريوت، لبنـان   01  إحسان عباس، فن الـشعر، ط    -04

  .م1996والنشر، عمان، األردن، 

، )ط.د(عزيـز سـيد األهـل،    عبد ال:  املرجع يف النقد األديب، مراجعة     أمحد إبراهيم البشبيشي،   -05

  ).ت.د(منشورات مكتبة الوحدة العربية، مصر، 

  ، ـضة مـصر للطباعـة والنـشر         )ط.د( أمحد أمحد بدوي، أسس النقد األديب عند العرب،          -06

  .م2003والتوزيع، القاهرة، مارس 

 م، 1967هــ،   1387، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان،       04  أمحد أمني، النقد األديب، ط     -07

  .01 ج

  .م2004هـ، 1425، مكتبة وهبة، القاهرة، 01  أمحد رمحاين، نظريات نقدية وتطبيقاا، ط-08

        ، مكتبـة لبنـان     01  أصـوله واجتاهاتـه، ط     - كمال زكي، النقـد األديب احلـديث       أمحد   -09

   .م1997الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمان، مصر، / ناشرون، بريوت، لبنان

، )مع الترمجة العربية القدمية وشروح الفارايب وابن سينا وابن رشـد          ( أرسطو طاليس، فن الشعر      -10

، دار الثقافة، بريوت، لبنـان،      02عبد الرمحن بدوي، ط     : ترمجه عن اليونانية وشرحه وحقّق نصوصه     

  .م1973

صيدا، بريوت،   العصرية،   ، املكتبة )ط.د(جربا إبراهيم جربا،    : يك بنتلي، احلياة يف الدرامة، تر     رإ -11

   .م1968مؤسسة فرنكلني للطباعة والنشر، بريوت، نيويورك، نشر باالشتراك مع 
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        حممد مجال الـدين الفنـدي وجـابر عبـد احلميـد         : ق أسيموف، احلقيقة واخليال، تر    اسحإ -12

نـشر، القـاهرة،    ، دار املعارف مبصر، نشر باالشتراك مع مؤسسة فرانكلني للطباعة وال          )ط.د(جابر،  

   .م1965نيويورك، ماي 

  .م1990، موفم للنشر والتوزيع، اجلزائر، )ط.د(جياليل اليابس، :  أفالطون، اجلمهورية، تقدمي-13

، دار الثقافـة، بـريوت، لبنـان،    02 إيليا احلاوي، الكالسيكية يف الشعر الغريب والعـريب، ط   -14

  .م1983

لطيـف  :  آفاق جديدة يف نظرية األدب، تر      - ا أدبية عامة  إميانويل فريس وبرنار مورايس، قضاي     -15

، عامل املعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الـوطين للثقافـة والفنـون               )ط.د(زيتوين،  

  .م2004هـ، فرباير 1424واآلداب، الكويت، ذو احلجة 

، الـشركة  01 دبيـة، ط يويب، مبادئ حتليل النصوص األ    هاشم األ  ماتيو قويدر و   بسام بركة و   -16

  .م2002املصرية العاملية للنشر، لوجنمان، مصر، 

، منـشورات  01 عبود كاسـوحة، ط : ف، مفهوم األدب ودراسات أخرى، تر    تزفيتان تودرو  -17

  .م2002وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية السورية، دمشق، 

 الثقافـة يف اجلمهوريـة      وزارةات  ، منشور )ط.د(ثائر ديب،   : تريي إيغلتون، نظرية األدب، تر     -18

  .م1995العربية السورية، دمشق، 

، الس األعلى للثقافة، القـاهرة، مـصر،    01  اخليال، األسلوب، احلداثة، ط    -:جابر عصفور  -19

  .م2005

، املركز الثقـايف    03  الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي عند العرب، ط         -20                  

  .م1992الدار البيضاء، املغرب، /ريوت، لبنـانبالعريب، 

، ضة مـصر    )ط.د(حممد غنيمي هالل،    :  جان بول سارتر، ما األدب؟، ترمجة وتقدمي وتعليق        -21

  ).ت.د(للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

ة ، دار طالس للدراسات والترمج    01 ميشيل خوري، ط  :  غاتينيو، أدب اخليال العلمي، تر     جان -22

  .م1990والنشر، دمشق، سوريا، 

، دار الفكر، دمشق،    01 فهد عكام، ط  : قد األديب والعلوم اإلنسانية، تر    جان لوي كابانس، الن    -23

  .م1982هـ، 1402سوريا، 

، دار  10عبد النور عواد، معجم عبد النور املفصل، فرنسي، عريب، ط           . ك. جبور عبد النور و أ     -24

  .م2008بنان، مارس العلم للماليني، بريوت، ل
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مع مقدمة حتليلية للكتاب ودراسة نقدية منذ اجلاهلية (، طبقات الشعراء )حممد بن سالم( اجلمحي -25

، دار النهضة العربية للطباعـة      )ط.د(،  )إىل عصر ابن سالم، إعداد اللجنة اجلامعية لنشر التراث العريب         

  ).ت.د(والنشر، بريوت، لبنان، 

، الـس   01 مصطفى بيومي عبد الـسالم، ط     : إىل النظرية األدبية، تر   ر، مدخل    جونثان كول  -26

   .م2003األعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 

الالمعقول، اهلجاء، التصور واخليال، الوزن والقافية      (مجب، موسوعة املصطلح النقدي     . د.  جون -27

ت والنشر، بـريوت، لبنـان،      ، املؤسسة العربية للدراسا   01عبد الواحد لؤلؤة، ط     : ، تر )والشعر احلر 

  .02، الد )ت.د(

أمحـد  : ، ترمجة وتقـدمي وتعليـق     )غة العليا  الل - بناء لغة الشعر  (جون كوين، النظرية الشعرية      -28

  .م2002، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، )ط.د(درويش، 

، دار الثقافة   )ط.د(فؤاد زكريا،   : عةإمام عبد الفتاح إمام، مراج    : جون ماكوري، الوجودية، تر    -29

   .م1986للنشر والتوزيع، القاهرة، 

، 01 سـعيد يقطـني، ط    : حممد معتصم، تقدمي  : ار جينيت، عودة إىل خطاب احلكاية، تر       جري -30

  . م 2000بريوت، لبنان، /املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب

عبـد القـادر        :  زويـش، مراجعـة    نبيلة: تر اد، رواية،  جياليل بسكري، الرحلة الثامنة للسندب     -31

  .م2007، لزهري لبتر للنشر، اجلزائر، )ط.د(بوزيدة، 

، ديـوان  )ط.د(مدارسـه،   تطوره، معامله الكربى،    -  حامد حفين داود، تاريخ األدب احلديث      -32

  . م 1993املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

ـ  01ة مقارنة يف األصول واملنهج واملفاهيم، ط         دراس -  حسن ناظم، مفاهيم الشعرية    -33 ز ، املرك

   .م1994الدار البيضاء، املغرب، /الثقايف العريب، بريوت، لبنان

، زهر اآلداب وثـمر األلباب، قدم له وشرحه ووضـع         )أبو إسحاق إبراهيم بن علي    ( احلصري   -34

هــ،  1421نشر، صيدا، لبنان، ، املكتبة العصرية للطباعة وال  01صالح الدين اهلواري، ط     : فهارسه

  .01م، الد 2001

، املركز الثقـايف العـريب      03 األديب، ط  من منظور النقد     -  محيد حلمداين، بنية النص السردي     -35

   .م2000بريوت، لبنان، /التوزيع، الدار البيضاء، املغربللطباعة والنشر و

، )ط.د(أمحد الزعيب،   : عتناء ودراسة ، مقدمة ابن خلدون، ا    )عبد الرمحن بن حممد   (ابن خلدون    -36

  ).ت.د(شركة دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 
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حممـد ثابـت الفنـدي، إبـراهيم زكـي           :  دائرة املعارف اإلسالمية، نقلها إىل اللغة العربيـة   -37

، مجـادى الثانيـة   )ب.د(هي،  اإلبـشي  -، أ )ط.د(خورشيد، أمحد الشنتناوي، عبد احلميد يـونس،        

  .01، العدد 01م، الد 1933هـ، أكتوبر 1352

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 02 ظافر احلسن، ط: مال، تردين هويسمان، علم اجل   -38

  .م1975يونيو 

   ، دار املـأمون للترمجـة     )ط.د(سلمان داود الواسـطي،     : ولف رايسر، بني الفن والعلم، تر      د -39

  .م1986والنشر، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 

، منشورات جامعة باجي خمتـار، عنابـة،        )ط.د( رابح بوحوش، األسلوبيات وحتليل اخلطاب،       -40

  ).ت.د(اجلزائر، 

: تقدميعبد الباسط عبد املعطي وعادل خمتار اهلواري،  : لز، اخليال العلمي االجتماعي، تر    رايت مي  -41

  .م1997، دار املعرفة اجلامعية، مصر، )ط.د (مسري نعيم أمحد،

، اهليئـة  )ط.د(حسن حسني شكري،   : روبرت سكولز وآخرون، آفاق أدب اخليال العلمي، تر        -42

  .م1996املصرية العامة للكتاب، مصر، 

، )ط.د(كمال خاليلي،   : رستانسيو، العلم يف منظوره اجلديد، ت     . أغروس وجورج ن  .  روبرت م  -43

ة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويـت،            لسلس عامل املعرفة، 

  .م1989فرباير 

صـالح  : ات التفسري، ترمجة وتقدمي وتعليق     مدخل إىل تقني   - هينكل، قراءة الرواية  . ب  روجر -44

  .م2005، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )ط.د(رزق، 

، الـشركة املغربيـة للناشـرين       03 حممد برادة، ط  : الدرجة الصفر للكتابة، تر    بارت،    روالن -45

  .م1985املتحدين، الرباط، املغرب، 

، عامل املعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية )ط.د(حممد عصفور،  :  رينيه ويليك، مفاهيم نقدية، تر     -46

  .م1987 يصدرها الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، فرباير

     حـسام  : حمـي الـدين صـبحي، مراجعـة       : ك وأوسنت وارين، نظرية األدب، تر      رينيه ويلي  -47

الـشركة الـشريفية للتوزيـع    /للدراسات والنشر، بريوت، لبنـان ، املؤسسة العربية  03 ط اخلطيب،

  .م1985والصحف، الدار البيضاء، املغرب، 

 ، املركز الثقـايف العـريب، الـدار        01 العريب، ط  مقدمة للسرد    - سعيد يقطني، الكالم واخلرب    -48

  .م1997بريوت، لبنان، /البيضاء، املغرب

، احتـاد الكتـاب     )ط.د( دراسة،   - قراءة نقدية : حي الفيصل، أدب األطفال وثقافتهم    مسر رو  -49

  .م1998العرب، دمشق، سوريا، 
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هـ، 1410قاهرة، مصر، ، دار الشروق، ال06  أصوله ومناهجه، ط- سيد قطب، النقد األديب -50

  .م1990

، دار املعارف، القاهرة، مـصر،  24  العصر اجلاهلي، ط   -  تاريخ األدب العريب   -:شوقي ضيف  -51

  .م2003

  ).ت.د(، دار املعارف مبصر، القاهرة، 04ط يف النقد األديب،  -52                 

    ة املـصرية العامليـة     ، الـشرك  01 صالح فضل، أشكال التخيل من فتات األدب والنقـد، ط          -53

   .م1996للنشر، لوجنمان، مصر، 

، احتاد الكتاب العرب، دمشق،     )ط.د( البعد اخلامس، رواية من اخليال العلمي،        -: طالب عمران  -54

  .م2000

، دار ابن رشد للطباعة والنـشر، بـريوت، لبنـان،    01 يف اخليال العلمي، ط    -55                  

  .م1980

، دار الكتـاب اللبنـاين، بـريوت،        )ط.د(،  )يف األدب اجلاهلي  (األدب والنقد    -: طه حسني  -56

  .01 ج، 05م، الد 1982مكتبة املدرسة، بريوت، لبنان، /لبنان

م، 1974، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، 01 ، ط)خصام ونقد ( علم األدب    -57              

  .01 ، ج11 الّد

  .م1975، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، )ط.د(ارن،  طه ندا، األدب املق-58

  مـع دراسـة حقليـة مقارنـة                - ة والتفكري العلمي   الرمحن عيسوي، سيكولوجية اخلراف    عبد -59

  .م1983 ،، مصر باإلسكندرية، منشأة املعارف)ط.د(على الشخصية العربية، 
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  .م1996البيضاء، املغرب، 

، منشورات كليـة اآلداب     01 عبد السالم بن ميس، اخليال ودوره يف تقدم املعرفة العلمية، ط           -61

  .م2000هـ، 1421والعلوم اإلنسانية بالرباط، املغرب، 

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، لبنـان،         02  ط  عتيق، يف النقد األديب،     عبد العزيز  -62
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، ، اهليئة املصرية العامة للكتـاب، مـصر       02 عبد الفتاح الديدي، األسس املعنوية لألدب، ط       -63
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Université Sétif2



 268 
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املـصرية، القـاهرة،    ، مكتبة األجنلو  )ط.د(ال العلمي،   لفين يف قصص اخلي   ع ا ا عزة الغنام، اإلبد   -68
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، اهليئة املـصرية العامـة للكتـاب، مـصر،     )ط.د(عزت حممد جاد، نظرية املصطلح النقدي،      -69
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      يب ، أعمال املؤمتر الدويل الثـاين للنقـد األد        01 عز الدين إمساعيل، العوملة والنظرية األدبية، ط       -70
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  .م1975جويلية 

، الشركة املـصرية    01  حنو نظرية عربية جديدة، ط     -  التفسري العلمي لألدب   -: نبيل راغب  -106

   .م1997نشر، لوجنمان، مصر، العاملية لل

Université Sétif2



 271 
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، صادرة عن قسم اللغة واألدب العريب جبامعة        03،  02 ة حمكمة، ع   النص والناص، جملة فصلي    -115
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  : مدخل

  07............................االنتقال من اخلرافة واألسطورة إىل التفكري العلمي         

  :الفصل األول

  21....................................مفاهيم األدب، اخليال، العلم، وروابطها          

  :املبحث األول          

  22......................................................مفهوم األدب                   

  :   املبحث الثاين          

   41.......................................................مفهوم اخليال                   

  :املبحث الثالث          

  54....................................…… ………مفهوم العلم                   

  :املبحث الرابع          

   64...........................................................:الروابط                   

                   64......................................... روابط األدب واخليال-أ                     

                             71......................................... روابط األدب والعلم- ب

  87.......................................... روابط اخليال والعلم-ج 

  :الفصل الثاين

  94...................................................جتنيس أدب اخليال العلمي         

  :املبحث األول         

  96...................................ظروف وجود أدب اخليال العلمي                  

  :   املبحث الثاين         

   107....................العلمي ومفهومهيف تركيب مصطلح أدب اخليال                   

  :املبحث الثالث         

  126.............................:مسار نشأة وتطور أدب اخليال العلمي                  

  126...........العلمي يف البيئة الغربية مسار نشأة وتطور أدب اخليال -أ              

Université Sétif2



 275
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  :ملخص

       تـداخل العلـم و األدب، و التأكيـد         مسعى هذا البحث هو الكشف عن البعد اجلمايل الناتج عن          

 خدمـة للمعرفـة   بأن املميزات اخلاصة اليت متيز كل طرف منهما و تفصله عن اآلخر، ال متنع من تواصـلهما     

   الـذي   كونات أدب اخليال العلمي   ة مل اليت تتحدد جبميع روافدها؛ املادية و الروحية، و خدم         اإلنسانية الشاملة 

 إال بوجود الطرفني و تداخلهما تداخال فعاال متكامال يتجاوز التداخل اجلزئي الذي يتجسد بتجـلّ               ال يتأسس 

العلمي، حيجب أثره املضمون األديب و األسلوب األديب؛ فهذا أدب خالص و ليس أدب خيال        بسيط للمضمون 

      حتـول الـنص األديب      الوجود العلمي عن حده املطلوب، فكان سـببا يف           علمي، و كذلك األمر إذا ما فاض      

  .إىل وثيقة علمية خالصة

 ملضمون األديب، و األسلوب العلمي    تداخل املضمون العلمي مع ا    اجليد هو   مطلب أدب اخليال العلمي     

  د التمـاهي   ة إىل ح  مع األسلوب األديب، بصورة قد تنيبء عن حدود الفصل بينهما، و قد تصل يف أحيان كثري               

يف توحيـد تلـك       القالب األديب اليت هلا شأن هام      على رصد الفوارق، و ذلك بفضل مقومات      و عدم القدرة    

  .األطراف

                                                                                                                                  

                                                                                              :méRésu  
        Le but de ce travail de recherche est d'éclairer La dimension 
esthétique qui résulte du croisement entre science et littérature, et 

aussi de montrer que les caractéristiques propres à chacun des deux 

n'empêche pas le brassage entre eux, ce qui finit par enrichir la 
connaissance humaine, aussi bien sur le plan matériel que spirituel, et 

aussi enrichir le paysage science - fictionnel qui ne peut être meublé 

que par l'entrecroisement des deux éléments, chose qui va au-délà du 
simple voisinage entre le contenu et la forme scientifiques d'une part 

la forme et le contenu littéraires d'une autre part, partant du principe 

sous entendant qu'à chaque fois qu'une des composantes de l'un des 
deux éléments l'emporte sur une autre elle tend forcement à donner un 

certain aspect à l'œuvre en question.              

 Le but d'une bonne science fiction est l'osmose entre le contenu 
scientifique et le contenu littéraire, ainsi que l'osmose entre la forme 

scientifique et la forme littéraire, de telle manière à ce qu'il soit               
impossible de les dissocier l'un de l'autre.                                                                                        
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