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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1401خريف، 64الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 1-23صص؛ م 2022

 فيقلد تو ألمحد خا "يوتوبيا"واية ر جتماعي يف اال أدب اخليال العلمي
  أصيلة نوع املقالة:

 2فرهنگ مفاخری، 1عبداله حسينی

 .هران، إیرانط ارزمي،و اخلة امعاإلنسانیة جبد يف قسم اللغة العربیة وآداهبا، کلیة اآلداب والعلوم أستاذ مساع. 1
 ن.طهران، إیرا وارزمي،اخلامعة جبقسم اللغة العربیة وآداهبا، کلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة يف  مرشح الدکتوراه. 2

 21/01/1401البحث:  اتريخ قبول 13/03/1400 البحث: اتريخ استالم

 صامللخ  
احلدیثة  عیةاالجتما اإلیدولوجیاتو التطورات العلمیة  أتثری عنرئیسیة أسئلة أدب اخلیال العلمي االجتماعي  یتناول   

 احملتملة. رثواالکو  رث األخطاویقلل من حدو  املستقبلمن التنویر حول  ا  وهذا يف حد ذاته یوفر نوع اإلنسانعلی 
دم لیعة التقطيف  ا  بدأ تكن مليب ألن الدول العربیة العر عد من اخلیال العلمي مهم بشكل خاص يف األدب هذا الب  

دم یق هذا اجملال. يف ا  بداعكثر إأ. وكانت بطبیعة احلال أسوأ الكوارث االجتماعیة ا  التكنولوجي ولكنها واجهت دائم
یة بب انشغال الروابس لتحلیليا ـــ يساس املنهج الوصفأعلی  "یوتوبیا"مستقبلیة لروایة  ـــ هذا البحث دراسة حتلیلیة

لكشف عن  ل جتماعیعلمي االآراء املنظرین يف جمال أدب اخلیال ال مستخدما   هذا الفرع من األدبإلی موضوعات 
 الیوتوبیاني بزدواجیة خلق ادقأن املؤلف  اواستنتجن يف هذه الروایة. هذا الفرع من األدبكیفیة انعكاس مكوانت 

صر ميف ئق املریرة ته احلقاقد أهلمو . أن یضع یده علی الندوب االجتماعیةمن خالهلا حاول وقد يف الروایة والدیستوبیا
السیاسیة اليت و جتماعیة االوف غریها من الظر و  والعامل العريب کاحلملة الفرنسیة وحرب التموز والوضع يف العراق

لشك إىل شيء من ابینظر  حيذر القارئ من أن وأخریا   .واجهته العدید من الدول العربیة يف التاریخ احلدیث
 لن تكون إال دیدةجیات اجلدیولو هذه األیة اليت نتمىن حتقیقها يف ظل من املمكن أن اجلن  و  دیدةاجل یدیولوجیاتاأل

 جتماعیة.اال شاکلاملمن  ا تؤدي إلی الصراع الطبقي واالستعمار واحلکومة الدکتاتوریة وغریهان  أل ا  جحیم
 

 اخلیال العلمي، التنبؤ االجتماعي، أمحد خالد توفیق، روایة یوتوبیا. الرئيسة:الکلمات 
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 املقدمة
قرن التاسع اليف جمال أدب اخلیال العلمي وخاصة فی  شائعجتماعیة إن  موضوع التنبؤات اال

بعبارة أخری ؛ إبجیاد العالقة بني هذین املوضوعنيقد قاموا حیث کت اب اخلیال العلمي  ،عشر
االجتماعیة فکرة للکتابة يف جمال اخلیال العلمي. وإذا اردان التصنیف الدقیق  احلاالتأخذوا من 

 من ضمنالتنبؤات االجتماعیة  نعتربیجب أن فاملوضوع ومکانته يف أدب اخلیال العلمي،  اهلذ
1إذ وضع املفکر السیاسي اإلنکلیزي توماس مور» .طوابئیات"ال"موضوع  2أمساه "یوتوبیا" کتااب      

نظمون دولة أقامها علی إحدی اجلزر، وجعل أهلها یعملون ابلزراعة والصناعة، وی ختی ل فیهو 
مث اعترب . (29: 1994. نقال عن عزام، 188: 2008)الیاسني، « أوقاهتم، ویتساوون يف طبقة اجتماعیة واحدة

بعض   بعد،أما فیما  .العدید من املفکرین والعلماء العلَم هو الطریق الوحید للوصول إلی الیوتوبیا
ومن أوائل الذین  .  والرتدیدك  هذا النوع من الیوتوبیا بنظرة الش ینظرون إلی اب اخلیال العلميكت  

3ألدوس هاکسليعن هذا املوضوع يف آاثرهم هو  کتبوا  عامل" روایة( وخاصة 1849-1963) 
4"رائع جدید حیث یسیطر العلم علی العامل،  ، تروي حیاة البشر يف املستقبل( اليت1932) 

 .الظلم واالستبدادو االستعمار  یکثرو  املشاعر ختتفيو 
محد خالد أال ىل أعمشری إ، فیجب أن ناحلدیث العريب األدبلكن إذا أردان متابعة هذا النوع يف  

 تنبؤاتال ث عننبحن . لذلك حناول يف هذا املقال أ"بیاو یوت"توفیق وخاصة روایته الشهریة 
 . ربیةد العالبالدب اخلیال العلمي وخاصة يف أل العناصر املکو نةاالجتماعیة،كأحد 

علی روایة  تطبیقهو  اعیةابلقضااي االجتم اهلدف من هذا البحث هو كیفیة ارتباط اخلیال العلمي
ریخ اخلیال اتعلى  زةموج أوال  نظرة الدراسة. للقیام بذلك، ستقدم ألمحد خالد توفیق "یوتوبیا"

يف هذه  عيالجتمااعلمي س اخلیال الاانعك یةیوضح كیفمث   .، داخل وخارج العامل العريبالعلمي
ار لتحلیل عي کإطجتماأدب اخلیال العلمي اال من أتخذ الدراسة ولتحقیق هذا اهلدف، الروایة.
 ل العلمي.اخلیا من أدب هذا الفرع مبوضوعاتا نشغاهلاألمحد خالد توفیق بسبب  "یوتوبیا"روایة 

وجدت أمثلة ، و رینملنظعلی آراء ا اعتمادا   يمكوانت أدب اخلیال العلمي االجتماع استخراجمت 
  .یوتوبیا" إىل حد كبریمنها يف روایة "

                                                                                                                   
1 . Thomas More 
2 . Utopia 
3 . Aldous Huxley 
4 . Brave New World 
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 أسئلة البحث
جسه  عن هوالیعرب« یوتوبیا»يف روایة یستخدم أمحد خالد توفیق اخلیال العلمي  كیف

 ؟الجتماعیةا
 ما هي خصائص الیوتوبیا اليت ذكرها املؤلف يف العنوان؟

 املؤلف ملصر والدول العربیة؟ قام بتصورهما هو املستقبل الذي  

 الدراسات السابقة
ن کما ینبغي أ  - "وتوبیای" روایةدرس یمل  هبعد البحوث اليت أجریت حول هذا املوضوع، تبني أن  

 وإن کان ع األديبهم فروع هذا النو الذي یعد من أ من منظور اخلیال العلمي االجتماعي -یکون
 ا" اليت نتناول إلیها:وبیعن روایة "یوت دراساتهناك 

توفیق  تب أمحد خالدمالمح الدیستوبیا يف روایة یوتوبیا للکا» ،(2020زهرة ) أبو مقالة -
 الباحث رسد .ثونالثال جملة کلیة اللغة العربیة ابملنصورة، العدد التاسع و، «عرض وحتلیل

يف  أما .ياب املاداخلر و عن: اخلراب النفسي ث بحاألول ت املستوی؛ مستویني علیالروایة 
ب قص وأسلو  اعهاحلدث وأنو  الباحث فیه وتناول ،ه للبناء الفينالثاين فخصص املستوی

 ا  وأخری  کانیةة واملمانیمث البیئة الز  ،األحداث يف الروایة وطریقة الکاتب يف رسم شخصیاته
 .عن مسات األسلوب السردي حتدث

 ,Houman Nazemian, (2019) Dystopia in Khalid Tawfik Utopiaمقالة -

International Journal of Social Sciences, Volume 5 Issue 3, pp. 251-261. 
 يف هذه الروایة "دیستوبیا" أو "املدینة الفاشلة"حياول فیها الباحث التدقیق يف موضوع 

1"لوسیان غولدمان"علی آراء  عتمادا  ا  فیها.صورة الذات واآلخر انعکاس و  
، «اجملتمع املصري يف روایة یوتوبیا للدکتور أمحد خالد توفیق». (2017)حممد عبداحلنان  مقالة -

هذه . قام الباحث يف هذه الدراسة بتحلیل عناصر جملة أقالم هند، السنة الثانیة، العدد الرابع
خیالیة قریبة من احلقیقیة يف الوقت أن الروایة من منظور النقد االجتماعي ویعتقد  الروایة

الروایة  هذه ، وقد عاجل الكاتب يفالذي طبعت فیه، ولكنها أصبحت اآلن روایة واقعیة جدا  
أحوال مجاعة من الناس تعیش  ،أحوال اجملتمع كما وجده يف حیاته، ونعين هنا أبحوال اجملتمع

                                                                                                                   
1. Lucien Goldmann 
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رايف معني ويف وقت معني یشرتكون يف نواحي احلیاة املختلفة من الدین واللغة يف موقع جغ
 .والعلم والعادات واالجتاهات وما إىل ذلك ما نتصوره يف حیاتنا

1إاين کامبیل مقالة -  (2015.) «s Arab Spring: ’Prefiguring E efiguring Egypt 

Allegor ab Spring: Allegory and Allusion in Ah y and Allusion in 
Aḥmad Khalid T Khalid Tawfīq’s Utopia»,Science Fiction Studies, 

Volume 42, Part 3 = November 2015» .  موضوع الربیع العريب  فیها الباحثیتناول
2ویلزرانت بني هذه الروایة وآاثر ه.ج.ولكن أجری أیضا مقا "یوتوبیا"وایة يف ر  خاصة فیما  

. یستخرج الکاتب من هذه الروایة إرهاصات الربیع العريب يف یتعلق مبوضوع العمل والرأمسالیة
كما ی ظهر   .م2011"، مت توقع احتجاجات الشوارع يف وبیايف روایة "یوت أن إىل ووصل مصر

 أن مثل هذه االحتجاجات لن تؤدي إال إىل زايدة قوة النظام االستبدادي.
3دینار رافیسوفیتش خریوتدینوفدراسة  -  «,)2014( s ’Ahmad Khaled Tawfik

Novel Utopia as an Important Example of the New Wave of 
Science Fiction in Arabic Literature, World Appl. Sci. J., 31 (2): 190-

ألمحد خالد توفیق ابعتبارها روایة يف جمال أدب اخلیال  "یوتوبیا"روایة  الباحث یتناول. « ,191
، "یوتوبیا"العلمي ویبحث عن األسالیب البیانیة فیها وتقنیات الروائیة. والکاتب یعتقد أن روایة 

 . جتماعیا  امن تصویر مشاکل مصر الیوم  أیضا   رغم أتثرها ابلکتاب الغربیني متکن
إطار فإن االختالف یكمن يف  ،وحبثنا هذا املذکورة الدراسات بني التشابه على الرغم من أوجه

4"أدب اخلیال العلمي االجتماعي"نا أنخذ من البحث. جیب أن نشری ان من فروع  ابعتباره فرعا  - 
لتحدید إىل  "یوتوبیا"مكوانته ومؤشراته يف روایة  نبحث عن مث   عملالكإطار   -خلیال العلميأدب ا

وهذا املوضوع مل یتناوله  "اخلیال العلمي االجتماعي"من نوع  أي مدى ميكن اعتبار هذه الروایة
یسعى  بل فحسب استخراج القضااي االجتماعیة من الروایة هدفنا هو لیس .حىت اآلنالباحثون 

، وبعبارة أخری. للنقد االجتماعي وأسلواب  إىل تقدمي أدب اخلیال العلمي ابعتباره قصة رمزیة نقدیة 
، بل یهدف إىل "یوتوبیا"يف روایة االجتماعیة الستخراج وحتلیل املوضوعات  املقال سعىیال 

العلمي  اخلیالتناول سبب وكیفیة ارتباط أدب املستوی األول ی؛ علی مستوینيتعمیق املوضوع 
ؤكد أن أدب اخلیال العلمي نفسه ميكن أن یوفر یواملستوى الثاين ، ةاالجتماعی ابلقضاايالعريب 

اعي لألدب )بشكل عن النقد االجتم جوهراي   ا  خيتلف اختالف وهذا منهجیة للنقد االجتماعي
، مثل الواقعیني ألن أدب اخلیال العلمي االجتماعي ال یسعى إىل تصویر اجملتمع كما هو ،عام(

                                                                                                                   
1 . Ian Campbell 
2. H. G. Wells 
3 . Dinar Rafisovich Khayrutdinov 
4 . social science fiction 
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كما ميكن أن ، لكنه یصور اجملتمع  كما ینبغي أن یكون مثل املثالینيال یصور اجملتمع  أیضا  و 
 .جتماعيأبدب اخلیال العلمي االوهذه املیزة خاصة . یكون

 مراجعة األدب النظري 
1أدب اخلیال العلمي یعد   مت  إدراجه يف جمال األدب الروائي يف العقود  الذيو  من األنواع األدبی ة 

هناك العدید من االختالفات فیما یتعلق بتعریف أدب اخلیال إن األخریة بشكل الفت للنظر. 
یعرف أو  األديب كل قارئ متابع هلذا اجلنس  أن  . وعلى الرغم من تعریفات متعددة كهنا، فالعلمي

 ن  ال علمي عن سواه، لکن ميكن القول على األقل لدیه حدس بدیهي يف متییز ما هو خیا
يف نقطة انطالقه، ألن هناك الكثری من  تکمن» األديب مشكلة تقدمي تعریف واحد هلذا النوع

ظهور الثورة  اخلالفات يف هذا اجملال. یعترب بعض الباحثني ظهور أدب اخلیال العلمي بعد
، عندما فتح الكون فجأة أبوابه ومل یكن هناك شيء مستحیل، وجلست اآللة روابيف أو  اعیةالصن

(. 141: ش1375)النداول،  «ا  أصبح كل شيء ممكن ها ومبساعدهتاعلى عرش السلطة، ومت  تقدیس

رة العلمیة املعاصرة، بل إن  أدب اخلیال العلمي لیس ولید الثو »یعتقدون أبن  بعض النقادولکن 
کان بطلها جلجامش ثلثه من   اليتمالمح من اخلیال العلمي يف ملحمة جلجامش السومریة  كهنا

کتاب الیعترب البعض أیض ا أن جذوره تعود إلی »و(. 41: ش2008)الفرجیات،  «اآلهلة وثلثه من البشر
 (.Roberts, 2000: 49) «علميالیال اخلاملقدس وأن قصة "سل م یعقوب" ميكن رؤیتها من منظور 

فال ینبغي أن نبحث عن  ،األساسیة هلذا النوع من األدب الرکائزلكن إذا قبلنا أن العلم هو أحد 
لذلك فهو نوع أديب مستورد من األدب الغريب إىل األدب  الفولكلور.أو جذوره يف األدب القدمي 
  رائدة يف التقدم التكنولوجي والصناعي. أبدا  مل تكن  کما یبدو  العريب ألن الدول العربیة

نوع من املصاحلة بني العلم واألدب، أو علی األقل »جاء يف تعریف أدب اخلیال العلمي أنه    
ابء يف درحلة األولی استلهم العلماء األدابء، مث جتاوزهم، فأصبح األاملاجلمع والتوفیق بینهما. يف 

خبیاله  خرتاعاهتم. فالکاتب یستخدم العلم منطلقا  الماء و مرحلة اتلیة، یلهثون وراء اکتشافات الع
األديب، حيلق يف آفاق مستقبلیة، یدفع الطموح إلی تفسری الظواهر الغامضة يف الطبیعة أو يف 
النفس البشریة، ومن هنا نشأت األساطری اليت هي نوع من أدب اخلیال، وولدت ضرورة تعوید 

جاء يف و  (.9: م1994)عزام،  «حيو ل الناشیء إلی مبدع حقیقيفکری العلمي الذی تالنشء علی ال
إن اخلیال العلمي هو الصنف األديب الذي یعاجل مسألة اإلجابة اإلنسانیة على »تعریف آخر: 

أدب اخلیال »كما أن . (31: م2010)الرملي،  «والتكنولوجیا لتغریات احلاصلة على صعید العاملا
                                                                                                                   
1. Science fiction 
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العلمي هو ذلك الفرع من األدب الذي یتعامل مع أتثری التغیری على الناس يف عامل الواقع 
 «ابلغة یةعادة ما یشمل أمور ذات أمه، و فكرة صحیحة عن املاضي واملستقبلویستطیع أن یعطي 

  .(36: م1996)سكولز وآخرون، 
جوهره م  العلي یعتربهو نوع من األدب الذأدب اخلیال العلمي علی ما ذکر، یبدو أن  بناءا  

لإلجابة امل العول حدیدة جمن أجل بناء معرفة وأفكار األساسي وميزج الکاتب بني العلم واخلیال 
م ألن العل الوهمو یال ن اخلع وابلطبع هذا التنبؤ خمتلف متاما  . على بعض أسئلة البشر يف املستقبل

 واإلجنازات العلمیة من ركائزه األساسیة.
ابخلالفات والتناقضات  ا  حمفوفیکون  الیزالف» العريب،أدب اخلیال العلمي إلی  نسبةلأم ا اب    

ولعل  أهم النقاشات  أحرج النقاد العرب الذي هو "اخلیال العلمي"ن  مصطلح إفیما یتعلق أبصوله.
 بتاللک "لطوفان األرزقا"عند ظهور روایة  م1976اليت أثریت حول هذا املوضوع ترجع إلی سنة 

)اجلی ار،  «الذي صن ف روایته هذه ضمن أدب اخلیال العلمي املغريب عبدالسالم البقايل ئيوالروا
1، یعتقد سنریالعريبع اخلیال العلمي يف األدب فیما یتعلق بوالدة نو و  .(184: م1984 أن أعمال » 

ترمجة العدید من بعد اخلیال العلمي العريب قد تشكلت يف النصف الثاين من القرن العشرین 
بیة، وخاصة من للكتاب الغربیني إلی اللغة العر رواايت وقصص اخلیال العلمي العلمیة و  الکتب

العربیة أتثری مباشر على والدة هذا  بعبارة أخری، كانت لرتمجة هذه األعمال إىل اللغة اإلجنلیزیة.
 (.Snir, 2002: 215) «النوع يف األدب العريب

2اخلیال العلمي االجتماعيألدب  أن جند مكاان   أردانإذا ، هذه النظرة املوجزةبعد ذكر و  جیب أن  ،
إلی بناء نظریة نقدیة ابسم سوسیولوجیة  أدیواجملتمع هتمام ابلعالقة بني األدب أن  اال :نقول

 متثیل أو جتسید ألفکارهااألثر األديب لیس إبداعا  فرداي  بل هو »اليت تعتقد أبن  ،األدب
. أما ما الفرق بني (132: 2014سیدي، . نقال عن ترايب و 2010)عسکري، « االجتماعیة

جتماعي؟ فاجلواب أن  تناولت أدب اخلیال العلمي اال وروایةالروایة السوسیولوجیة مبعناها العام 
 حيدث يف اجملتمع أما أدب اخلیال العلميحدث أو مما  قدم موقفا  تالروایة السوسیولوجیة 

أو  علمیا  أ عن ما حيتمل وقوعه يف املستقبل القریب أو البعید من األحواالت یتنب   االجتماعي
ب یستخدم النظرايت العلمیة تالکألن التنبؤ هو جزء مهم من أدب اخلیال العلمي وا ،جتماعیا  ا
أدب » أن لذلك ميكننا القولرسم املستقبل وهذا األمر یثری فضول املخاطب ملتابعة األحداث. یو 

 البشر کما یتمناه عامل  للعامل املثايل اخلیال العلمي حلقة من حلقات الروایة الیوتوبیة اليت تقد م صورا  
ملا قد  بل القریب أو البعید، حبیث تعد صورة العامل اخلیايل حتذیرا  قأو کما یتمنون أن یکون يف املست

                                                                                                                   
1 . R.Snir 
2 . Social Sicence Fiction 
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)قاسم،  «یکون علیه العامل احلقیقي أکثر من کونا صورة لعامل مثايل یرجي حتقیقه واالحتذاء به
یمكن اعتبار اخلیال ف ،هي يف األساس قضیة اجتماعیة "الیوتوبیا"ومبا أن مناقشة  .(43 م:1993

 . يف املستقبلابالجتاهات السیاسیة واالجتماعیة  تتنبأالعلمي مبثابة قصة رمزیة 
1"ثیل.إف.دوانلد"  م1975 " يف عامالعلمي االجتماعيیال اخلمصطلح " استخدمأو ل َمن »هو  

 Gerlach) «لوصف اخلیال العلمي الذي یعتمد بشكل مباشر على أفكار من العلوم االجتماعیة

164: 2003, and Hamilton)2"داركو سوفني"منذ كتابة مقاالت . و لقد ، يف أوائل السبعینیات 
لوصف كیفیة  "اخلیال العلمي االجتماعي" إىل تطویر مصطلححاول الباحثون يف أدب اخلیال العلمي 

اجلمع بني مجالیات اخلیال ، ميیلون إىل شؤون االجتماعیة. يف هذه العملیةتفاعل اخلیال العلمي مع ال
مع مهمتها االفرتاضیة لنقد  -قدرهتا التمثیلیة على استحضار عوامل بدیلة أو مستقبلیة و - العلمي

یال العلمي أصبح حد القول أبن اخل ذهب روجر بوروز إىل»، االجتماعیة. ويف اآلونة األخریة العالقات
، حبجة أنه یصف وحيلل منظور التقنیات االجتماعیة الناشئة بشكل أكثر فعالیة من نظریة اجتماعیة

 .(165املصدر نفسه: ) «الكتاابت االجتماعیة التقلیدیة
 لتطوراتایعاجل  ، الیةة العلمماعیواالهتمامات االجت ، يف تعامله مع الواقع االجتماعيفإن اخلیال العلمي

ارة ولوجیات احلضت وإیدیؤسسااألسئلة الرئیسیة حول م ا  ، بل یعاجل أیضيف العلوم والتكنولوجیا فحسب
لباب یفتح او  حرجة جتماعیةفة اوظی له اخلیال العلميوبناءا  علی ما سبق ذکره ميکن القول أن  التقنیة.

 . التخصصات تداخل دراسات يف جمال أمام
مت طرحه بشكل أكثر  يو أن ادب اخلیال العلمي االجتماعیبدأم ا فیما یتعلق ابألدب العريب، 

كانت الدول العربیة تتطلع إىل املستقبل » ، حینماخاصة بعد الستینیاتدب العريب يف األ هتماما  ا
على و . ئلنتاج أديب متفاإى ذلك إىل أد  و قد اتبعوا مسار التغیری االجتماعي ف .التفاؤل بشعور من

هزمية كبریة للدول العربیة بعد حرب األايم الستة عام  بعدها، شهد الرغم من بدایتها املبهجة
ة اجلدیدة تتحول إىل أنظمة رأت الدول أن حكوماهتا الثوریو والعدید من احلروب األهلیة  م1967
 «وأسالیبهخفاقاته نع أي انتقاد التعمار ومت، مربرة حكمها ابلنضال املناهض لالسوحشیة

(Custers, 219: 19).   بشر النصف الثاين من القرن العشرین بوالدة تعبری اديب جدید عندما »مث
ما یتخذ هذا  ا  لعسكریة والثقافیة الغربیة وغالبوصلت األنظمة االستبدادیة إىل السلطة مع اهلیمنة ا

. القیود املفروضة على احلرايت واستغالل الثروة وعدم املساواة يف التعبری شكل كوابیس مستقبلیة
                                                                                                                   
1 . Donald F. Theall 
2 . Darko Suvin 
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الفرص ومستوايت وظروف احلیاة بني شعوب الغرب وشعوب العامل الثالث تدفع هؤالء املؤلفني 
وأدت هذه العوامل إىل خلق  (Kawthar, 2012: 2)«. إىل طرح هذه األسئلة وإاثرة قلق القارئ

الذي نعرفه الیوم أبدب اخلیال العلمي  املعاصر یة يف األدب العريبنوع جدید من الكتابة الروائ
 ."یوتوبیا"علی روایة وفیما یلي سیتم  تطبیق مکو انته االجتماعي 

 "يوتوبيا"رواية و  (2018 -1962نبذة عن حياة أمحد خالد توفيق )

. م1962طنطنا عاصمة حمافظة الغربیة سنة  مدینةيف  دا  محد خالد توفیق يف مصر وحتدیأولد »
وحصل علی الدکتوراه يف طب  املناطق احلار ة  م1985ختر ج من کلیة الطب جبامعة طنطا سنة و 

کانت بواکری کتاابته واليت جذبت القراء بشد ة ویعد    "سلسلة ماوراء الطبیعة". روایة م1997سنة 
  .(88 ش:1398)هامشي،  «لمي والفانتازاييف جمال أدب اخلیال الع کتبوامن أوائل الذین  

 «م2008توفیق سنة  محد خالدألعن دار مرییت كأول روایة مستقل ة  "یوتوبیا"روایة صدرت »
الذي سئم من العیش يف  عاما   16بطل هذه الروایة هو صيب یبلغ من العمر . (3: 2017)عبداحلنان، 

فإذن قر ر  "یوتوبیا"علی التجارب اجلدیدة خارج عن  حيصلدینة الفاصلة ویرید أن املأو  "یوتوبیا"
 وهي أو املدینة الفاشلة "منطقة األغیار"إلی  ذهباهلروب من یوتوبیا مع عشیقته )جرمینال( و 

حتی مت  التعر ف  طویال   بشدة. ومل یستغرق وقتا   "یوتوبیا"املکان الذي یکره فیه الناس من ساکين 
کان صبی ی دعی جابر   "مدینة األغیار"ولکن من بني سکان  .وكاان على وشك املوتعلیهما 

مبساعدة جابر عرب  "یوتوبیا"وینقذمها من املهلکة. وبعد العدید من املغامرات، ميکنهما العودة إلی 
 ."یوتوبیا"نفق کان مت حفره للسرقة من 

 حبث ودراسة املوضوع

املشاکل  علی ولکنه یستشرف (م2008)عام  -کما ذکران– کتب أمحد خالد توفیق هذه الروایة
ما یهم هو أن  .أو البعید (م2023)هبا اجملتمع املصري يف املستقبل القریب  يبتلیجتماعیة اليت ساال

هذه املشاکل هي جمرد تنبؤات، وميکن أن حتدث بعضها يف وقت أقرب وميکن أن تستغرق زمن 
ولکن الکاتب حيذر منها ألن هذه التنبؤات هي مهمة أدب اخلیال العلمي  أکثر أو ال حتدث أبدا  
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ويف الواقع هي الغرض الرئیسي من ظهور هذا النوع األديب. ننتقل اآلن إلی بعض تنبؤات أمحد 
 هذه الروایة.خالد توفیق يف 

 

 االستعمار
 حتی عصران هذا، عشرقرن التاسع الدب الروائی من األشائعة يف جمال االستعمار کانت ظاهرة 

 اخلیال العلميأبدب اخلیال العلمي. مث  قد قاموا کت اب  وثیقا   ام ا يف بدایة األمر ال یرتبط ارتباطا  
فکرة للکتابة يف جمال  االستعمارإبجیاد العالقة بني هذین املوضوعني وبعبارة أخری أخذوا من 

ستعمار يف ادب اخلیال العلمي أثناء وبعد الل رهاصات األولید اإلن جنوإبمکاننا أ اخلیال العلمي
1"د بريراي برا"هو  تکلموا يف آاثرهم عن االستعمارومن أوائل الذین  .نایة احلرب العاملیة الثانیة  

2"السجالت املرخيیة"وخاصة قصة  (1920-2012) اليت تروي قصة استعمار املریخ من قبل البشر  
أحد  الفارین من األرض املضطربة والصراع بني السکان األصلیني يف املریخ واملستعمرین اجلدد.

مربايلیة هو کتاب ل العلمي وعالقته ابالستعمار واإلاألعمال اليت تقدم دراسة شاملة لنوع اخلیا
3"االستعمار وظهور اخلیال العلمي" 4"جون ریدر"الذي كتبه    أبن ریدر جیادل .م2008سنة  
 أن ویفرتض العلمي اخلیال لظهور حامسة مكوانت هي واالستعماریة مربايلیةاإل األیدیولوجیات»

 التخیالت وخاصة العلمي، اخلیال ألدب كأساس  تعمل الغریبة" اآلخر" عن االستعماریة الرواايت
 .(Shishebor,2016: 9) «ابلكوارث البائسة والتنبؤات لالكتشاف الطوابویة

یهتمون هبذا الفرع من أدب اخلیال العلمي ومنهم توفیق  بنسبة لألدب العريب، فهناك كت ابوأم ا   
ستعمار القمر اليت فکرهتا االصلیة هي الغزو و ( ام1972) "شاعٌر علی القمر"م يف مسرحیة کیاحل

ومن أهم  "یوتوبیا"ة توفیق هذه الفکرة يف رواییستخدم أمحد خالد وأیضا  من جانب البشر. 
الكاتب حذ ر قد ليت ا االستعمار هي ظاهرة أمحد خالد يف هذه الروایة يت قام بتصویرهاال تنبؤاتال

                                                                                                                   
1 . Ray Bradbury 
2 . The Martian Chronicles 
3 . Colonialism and the Emergence of Science Fiction 
4 . John Rieder 
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کشف احلارس األمریکی فهناك إشارة واضحة هبذا املعىن حني   ،ستثمار األجنيبمن فتح ابب اال
 عراق:الاحتالل  عن أغراضهم من

ا نحسرعان ما صح ...غلطتنا يف العراق أننا تواجدان وسط الناس أکثر من الالزمکانت » -
 لنفط....نابع اول محوانسحبنا من املدن لنکثف وجودان يف قواعد مغلقة حمصنة  أهذا اخلط

 معلومايت أنکم هزمتم يف العراق -

 :قالمث استجمع أنفاسه و  کثریا    كضح
فط وحتویل لی النعطرة ة والسییطاحة ابلطاغاحلرب لإلأنت تتکلم مثل األوروبیني.... بدأان  -

 «لنصر؟لسم آخر اجد فعلنا هذا کله حرفیا فهل یو  د الغين إلی أشالء... حسن...ك البلذل
 .(32م: 2008، )توفیق

الستیالء ي هو األساسا، لكن هدفه حبجة اإلطاحة حبكومة دكتاتوریة أييت االستعمار أن  ویبدو 
 "یایوتوب"ن یکون ميکن أو  ضا،  یتنبأ أمحد خالد توفیق هبذه التجربة ملصر أی احملتل.على نفط البلد 

سكان  وترك ملصریةاوارد لقد سیطر على املستعارة عن االستعمار الذي االيت حيرسها األمریکیون 
 فساد.الفقر و ال( يف أرض األغیارمصر الرئیسیني )

من جانب  لروایةاهذه  مصر كانت مستعمرة قبل كتابةان  االستعمار لیست ظاهرة جدیدة و  طبعا  
ار ر من االستعمآخ ا  عف نو ، یصور املؤليف هذه الروایة. ولکن غریها من الدول الغربیةا و بریطانی
ستعمرة يف فسهم من ألنبل فیهم األثرايء املصریون وخنبتهم ویبنو  هم من األجانبللیس ك الذي

لفقراء هم من اكل  ليتأرض األغیار اعلى  كل التطورات العلمیة للسیطرة  ونیستخدمالصحراء و 
 ، وهذه املرةه تغریشكل و نفسه االستعمار، لكن، االستعمار ه. مبعىن آخرالرئیسیني مصر وسكان

ریة ث ل مطلق احلمت  ليت ا "یوتوبیا"و یستخدم العلم والتقدم العلمي للسیطرة على البلدان األخرى.
 ."أرض األغیار"رتكب أبشع اجلرائم والفظائع حبق ت الكنه والرفاهیة

تربه ن نعأ مکانناإبالذي -الشاب  الیوتويب اخلیانة هي مسة أخری من مسات االستعمار حیث 
ر عامل االغیا ر( إلیتعماخرج من یوتوبیا )االس -االستعمار أو عمیل االستعمار يف هذه الروایة

له هو من قت فقراءيف النهایة، رغم أن جابر أنقذ حیاته ومنع ال ( وقتل جابراملستعمرة)
تصاب غاال اهجتر معميکن أن یشری إلی سکوت اجملتمع املست "صفیة"سكوت  کما أن  وصدیقته.

 :من قبل االستعمار
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ظر يف بر( ین)جا لکن احلزن والصمت یبقیان... هکذا ظل ن تغری معامل جرميتكك أميکن» -
من  ك. دععال...سلة فتکلم. إنا ابتفضول ألخته وهو یعد حاجیات الفرار. لکن الفتاة مل 

ك دوما ملسة .. هناوهتاأنا کانت صادقة يف مقاومتها يل وأان مل أر قط فتاة صادقة يف مقا
 «ن...مریکال األتصنع وادعاء. هذه الفتاة کانت تکرهين فعال.. تکره أحشائي کما یقو 

 (167املصدر نفسه: )

ضعها و جیعل  الذي استعارة لصمت األمة املغتصبة، األمر "صفیة" شخصیة عترب الكاتب صمتی
الستعمار. الى ید ملصري عايف اجملتمع )جابر( الوحیدة  املثقفةالشخصیة  قتلأسوأ ألنه یؤدي إىل 

إىل  ملستعمر ینظرة أن احلالاهلذه  ا  سببه الروایة إلی األقسام املختلفة، ميكن أن یكون تقسیم هذو 
 ید ميكنصأن الو  (سةیلفر ، اادی، الصدیمستعمراته على أنم فریسة. )الص الناس الذین یعیشون يف

و صیاد هالو  .)أرض األعیار(أن یكون اجملتمع املصري الذي یعیش يف فقر وبؤس ویسمى 
یسمح أبي ، و یسةالفر  ( لطلبأرض األغیار)إىل  اململة من حیاته الیومیة هربالذي  االستعمار

د ا إنقاذ البالحاولو  لذینا اجملتمع املصري واملثقفوننوع من القتل يف مستعمراته، والفریسة هم 
 عدم.ولكن يف النهایة حمكوم علیه ابل

وصفه  ب د خالد توفیقأمحن  نا أومم ا سبق یتبني  ل هذه هي الیوتوبیا اليت ذكرها املؤلف يف العنوان
رون إلیها يت كانوا ینظضلة الة الفاأن هذه املدین ویتب أ، رمص مبستقبل لیس متفائال   ،ا  مستقبلی ا  کاتب
سكان ل ااب  ن خر سیكو و  ولن تكون سوى یوتوبیا للمستعمرینهي جمرد سراب  ،االستقالل بعد

)االستعمار  ثنائیةذه الهیتناول  املؤلفنتباه إلیه هو أن ماجیب أن نلفت اال األصلیني. البالد
 ."أرض األغیار"و "یوتوبیا"حتت عنوان  يف مجیع أحناء القصة املستعمرة(و 

 الصراع الطبقي
 كالصراع الطبقي هو حمر یعتقد كارل ماركس أن »حبیث  نظریة اجتماعیة قضیة الصراع الطبقيتعد  

خری عرب عملیة التغیری الکلیة اليت هي نتیجة أالتاریخ وینقل اجملتمع من حالة اجتماعیة بنیویة إلی 
حتمیة هلذا الصراع وأطراف الصراع مها طبقتان: طبقة مالکة لوسائل اإلنتاج ولثروة اجملتمع 

)عامر، «. ومهیمنة علی السلطة النفوذ الواسع علی اجملتمع، وطبقة فاقدة للثروة ولوسائل اإلنتاج
 (109 م:2010
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 م من أن  لى الرغع، رللبش العلمي ستقبلامله النظریة وحيذر من أيخذ كاتب اخلیال العلمي هذ
اء غنیاء والفقر ني األببقي الط الصراعفإن  .معلواسطة الالعدید من املشكالت البشریة ميكن حلها ب

 یصبح أکثر فأکثر. بل فحسبخيتفي لن 
یش يف الیة اليت تعة رأمس، طبقإن  الفکرة األساسیة يف هذه الروایة قائمة علی الصراع بني طبقتنيف 
ملصري تمع ااجمللطبقة هي اأن هذه  ویبدو ،"أرض األغیار"وطبقة الفقراء اليت تعیش يف  "یوتوبیا"

نقسام بني دة االإلی زاي . یعتقد الکاتب أن الرأمسالیة غری املقیدة لن تؤدي إالم2023يف عام 
 الطبقات والالمساواة االجتماعیة: 

کل  شیء... بخربکما أان إلیه.....لکين أکره أال من الوضع الذي صر  ابلطبع ال تفهمان شیئا   -
 یئا  ضخمت ش ت، مثضحدة منذ البدایة لکن بشکل غری واالصورة اليت ترااينا کانت موجو 

 (106م: 2008، )توفیقیاء أغنی والفقراء أفقر.... ن....یصری األغفشیئا  
طل الروایة ب نقلهاییزة مأول حیث جند  ،حيظي موضوع الفقر عند أمحد خالد توفیق أبمهیة ابلغة  

 .والبؤس  الفقريف ناسیغرق ال مستقبال  یصور  الکاتبهي موضوع الفقر فیها. و  أرض األغیار عن
 بل ینظر "غیارأرض األ"قر کسبب لف  "یوتوبیا"طل ال یری بلکن النقطة املثریة لالهتمام هي أن الو 

 :"یوتوبیا"اد إلی هذا املوضوع برؤیة معاکسة ویعتقد أن الفقر هو الذي أدی إلی إجی
جوه الو لفقر وإال ا إال العامل فهم ملاذا عزلنا أنفسنا يف )یوتوبیا(... مل یعد يف هذاأاآلن فقط » 
نالون ؤالء یان هکحبة اليت تطل منها عیون جاحظة جوعی متوحشة... منذ ثالثني عاما  اشال

نهم... من لکل م ردیةفبعض احلقوق أما الیوم منسیون متاما.... حتی الکهرابء واملاء مشکلة 
 (51: فسهن ر)املصد ....ها ونعمت...وإال أن حيتمل.بأن حيصل علی مولد أو حيفر بئرا فاستطاع 

ید ابلفقر الشد ، یصابثقفنيابعتباره الشخصیة الوحیدة اليت تنتمي إلی طبقة امل "جابر"نری أن   
 لثروة:اب علی یتغل وصل إلی هذه النتیجة أن الفقر لن یستطع أن ،بطل القصةهو ابعتباره و 
ر( لو ر )جابیع قهاألفکار... أعرف أننی أستطو ظالم اللیل والصحراء... ظالم االحتماالت »

 .(62املصدر نفسه: ) «لصغرنذ امهامجنا... لن ینتصر الفقر والشحوب وسوء التغذیة علی الثراء والرايضة 
 مستقبال حیث یصو ر الکاتب "یوتوبیا"حنن نری أیضا القضاء علی الطبقة الوسطی يف روایة    

هو ميثل الطبقة  "جابر"إن و . ، األقلیة الغنیة واألغلبیة الفقریةوهناك طبقتان فقطالفقر ینتشر فیه 
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طبقة الفقراء إىل يف هذه الروایة ینضم جابر . الوسطی اليت جلأ إلی قراءة الکتب لتسکني آالمه
 حمكوم ابلعدم.ویعاين من الیأس واإلحباط ألنه یعتقد أن اجملتمع بدون الطبقة الوسطى 

ذریة.. انا الت الفاعالطبقة الوسطى اليت تلعب يف أي جمتمع دور قضبان اجلرافیت يف امل»   
در )املص« فجارل لالنع قابجمتمع بال طبقة وسطى هو جمتم التفاعل ولوالها النفجر املفاعل.تبطئ 
 (.73نفسه: 
لن كن ل، غیارع األلدی جمتمبذل قصارى جهده خللق الوعي  الروایة،اول جابر يف هذه حي    

 وایة وعشیقتهطل الر تل ب، عندما یری أن سکان )أرض األغیار( قرروا قحيدث هذا األمر. وأخریا  
 ."یوتوبیا")جرمینال(، یضحي بنفسه ویساعدمها علی اهلروب إلی 

 

 احلرية يف تعاطي املخدرات
يف أدب اخلیال العلمي  ا  شائع ا  ، موضوعأم متخیال   ا  حقیقیتعاطي املخدرات، سواء أكان  یعد  

1"دیدع جئعامل را"وميکن أن نعترب روایة االجتماعي  2أللدوس هاکسلي  هذا  أول روایة تتناول 
الذي  "سوما" امسه ،عقار روایتهاملوضوع يف إطار اخلیال العلمي. یذكر ألدوس هكسلي يف 

، دة للسیطرة على املشاعر املتمردةاحلكومة العاملیة هذه املا، وتستخدم یستخدم لتحقیق السالم
 ويف احلقیقة أصبحت شكال  من أشكال الرتفیه يف اجملتمع وحل حمل الدین.

ع البیة اجملتمغتدمنها س نایعتقد أو  احلقیقیة واخلیالیة، توفیق جمموعة متنوعة من املخدرات یذکر
زة ، املیالواقع يف. و "صریالصرا"و "الباجنو"و "الک لة"و "فلوجستنيومنها: " املصري يف املستقبل

جد ال تو  "یوتوبیا"يف  .لیهمانتشر يف كاملهي اإلدمان  وأرض األغیاراملشرتكة الوحیدة بني یوتوبیا 
 أي قیود يف تعاطي املخدرات:

ساء نلا.. إن ه طمث .إنم یعرفونهيف یوتوبیا تسیل أنار الفلوجستني... إنم أيکلونه ویشربونه... كهنا»
من  ما فلن تکون ة یوما  ثور  وبول الرجال... صنابری املاء ال ینزل منها ماء بل فلوجستني...لو حدثت

 (.67م: 2008، قتوفی)« نيأجل املساواة، بل من أجل مطالبة احملرومني حبقهم الطبیعي يف الفلوجست
عن  وهم ال یبحثون مطالبات الناس أیضا   تصبحفإذن نری أن الکاتب یعتقد أن املخدرات س     

من ، فإنا ستكون وإذا حدثت ثورة .عن املخدرات بل یبحثون، حریتهم وحقوق اإلنسان األخرى
                                                                                                                   
1 . Brave New World 
2. Aldous Leonard Huxley 
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وهذه  الرئیسي للسكان، أصبحت املخدرات اهلدف ا  أیض "مدینة األغیار"يف أجل املخدرات. و 
 : "یوتوبیا"من طبقة ت عطى هلم حىت ال یفكروا يف االنتقام  املخدرات

ضوا نتقام، وانقعن اال شيء یبدو أنم کانوا مجیعا یعرفون ما یتکلم عنه....علی الفور نس وا کل»
 (.96: صدر نفسه)امل «جودعلی األمبول وراحوا یتبادلون الشتائم البذیئة... فجأة مل یعد لنا و 

 أجل املتعة، ناس منه اللیست جمرد عقار یستخدم ةأن املخدرات يف هذه الروای أن نشری إلی بقی
بارة بع. و تحكم هبمحىت ت كثرةببل هلا فلسفة سیاسیة مبعىن أن احلكومة توفر هذه املاد ة ملواطنیها 
 من املطالبة الناس نعمت األن ،أخرى، تستخدم احلكومة املخدرات كأداة للسیطرة على املواطنني

وع من هناك نو  "غیارأرض األ"و "یوتوبیا"انقسام بني  مثةوحىت على هذا املستوى،  حبقوقهم.
رض أن سكان أفضل جودة م خمدراتلدیهم  یوتوبیااملخدرات، مبعىن أن سكان يف ظلم ال

ض األغیار ر )أ عنيجملتماإظهار الظلم والصراع بني  یرید أمحد خالد توفیق ویبدو أن  األغیار، 
 .ا  على هذا املستوى أیض ویوتوبیا(

 الشموليةاحلکومة 
1تالنظریة األخرى اليت كان هلا أتثری عمیق على أدب اخلیال العلمي هي نظریة إميانویل كان عن  

حكومة عاملیة یتم فیها تشكیل احلكومة القائمة على الوحدة السیاسیة بني مجیع دول العامل ومنع 
لكتابة  ا  ابملستقبل، أصبحت ابلتأكید موضوع، لکونا متعلقا  هذه النظریة أي حرب يف املستقبل.

لكن  ."H. G. Wells" ، وقد صورها اجلیل األول من كتاب اخلیال العلمي مثلاخلیال العلمي
عامل "يف روایة  بعض من كتاب اخلیال العلمي الذین حتدوا هذه الفکرة کألدوس هاکسلی كهنا

تستخدم فیه احلکومة التطورات العلمیة للسیطرة علی الناس وزايدة الظلم  عاملا   وصو ر "رائع جدید
والقمع. فإذن موضوع احلکومة العاملیة من أبرز موضوعات أدب اخلیال العلمي خاصة يف 

 السنوات اليت أعقبت احلرب العاملیة الثانیة.
توفیق "ر هذا املوضوع للکتابة هو أم ا فیما یتعلق أبدب اخلیال العلمي العريب، أول کاتب أختا    

یتم فیه القضاء علی املوت والدین  یتصور فیها عاملا   اليت "يف سنة میلیون"ة قصيف  "احلکیم
والناس لیس لدیهم وعي هبذه األمور حتی وجد بطل القصة يف سقفه  ،والعاطفة واألخالق

 .يف هذا العامل أبداي   ئا  شی كهنا لیس هك وأخذه فورا لیکون الدلیل أنضرب من قبل النیز  شخصا  

                                                                                                                   
1 . Immanuel Kant 
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 ،الناس آبرائهال یتأثر  کيل من هذا الرجلاحلکومة العاملیة هذا األمر وابدرت تستخلص  تعلمف
 وضع احلرب بني البطل واحلکومة. مث  

ذه الروایة يف ه؛ قة خمتلفةهذا املوضوع بطری "یوتوبیا"أمحد خالد توفیق يف روایة  لقد انقش    
، لكنها دیدةات اجللتقنیابواسطة  یوتوبیاتسهیالت الرفاهیة لسكان القدمت احلكومة العاملیة كل 

 :يف املقابل ارتكبت كل أنواع القهر جتاه أرض األغیار
من  یحموا أنفسهملشمايل ل ال)یوتوبیا(.... املتسعمرة املنعزلة اليت کونا األثرايء علی الساح -

ي عم أن تری كميکن غاضب ابخلارج، واليت صارت حتتوي کل شيء یریدونه.....حبر الفقر ال
وم هبا شرکة ليت تقاسة. املکهرب... دورايت احلرا لكمعاملها... البواابت العمالقة.... الس

أحد  لو حيا . أحیاان  تقاعدین..املارینز( امل)سیفکو( اليت یکون أکثر العاملني فیها من )
دث يف حه کما تقتلو الفقراء التسلل للداخل من دون تصریح، فتالحقه طائرة اهللیوکوبرت 

 .(20: 2008، )توفیقاملشهد الذی یفارق خیايل..... ك ذل

 :هاي حركة ضدأوقف ت ن ماوسرعا لكن هذه احلكومة الدیكتاتوریة حتاول السیطرة الكاملة على جمتمعها
مة کل منها ها ومهراقب بعضة أجهزة أمنیة تك ستمعقد متطور الیوم.... هناإن النظام األمين  -

 لتلقي عدة لیوکبرتاهل محایة احلکام... إن ثورات الیوم هي أقرب إلی )هوجة( مث حتلق طائرات
 .(118)املصدر نفسه: قنابل وتطلق عدة طلقات فیتفرق اجلمیع. 

 من "بیایوتو "راس حهذه احلكومة لدیها عالقات ودیة للغایة مع إسرائیل وقد اختارت      
ه ذه ميكن أن تكون للقمع واالغتصاب واخلیانة. األصلیونتعرض السکان بینما  األمریكیني.

 وایة. واجلزءذه الر یق يف هأمحد خالد توفتنبأ هبا  يذالاملستقبل الصورة استعارة ملستقبل مصر، 
ا یصوره م، وهو ائیلمع إسر عالقات بني احلکومة الدیکتاتوریة منها یعاجل تطبیع ال األساسي

 الکاتب من خالل احلوار بني الشخصیات: 
 یکم إسرائیلیون يف یوتوبیا؟دهل ل»

  دهشة:قلت يف
 ون... أعز أصدقائي منهم... کثری  -
 وهو یعاود املضغ:قال  -
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نوا لذی کادید ايف الشرق األوسط اجل... لقد اختذوا موضعهم كهذه مسة مهمة لدی قوم -
یة لة مصر عام یتحدوثوا عنه... مال خلیجي )قبل أن ینضب(.. ذکاء إسرائیلي... أید

 .رخیصة... حنن الفقراء مل نکف عن اعتبار إسرائیل عدوا  

 من کل هذه احملاضرة: ظقلت يف غی
 .(108فسه: ناملصدر ) «؟ ك؟... هل جملرد أن هذا یروق لوملاذا أعترب إسرائیل عدوا   -

ة للغایة عالقة ودی ادوا إبجیقام (وبیايف العامل الذي صوره أمحد خالد توفیق، األغنیاء )یوتفإذن      
ة املثقفة یخصره الشتباوجابر ابع .مع إسرائیل، لكن الفقراء ما زالوا یعتربون إسرائیل عدوهم

 .یهائیلي فاإلسر  لتدخلاهو  جمتمعه يفیدرك أن السبب الرئیسي للفقر  الوحیدة يف هذه الروایة،
أمحد خالد ا هب ستشرفیليت ا تنبؤاتاللعل من أهم . و وهلذا یعترب إسرائیل العدو الرئیسي للفقراء

 عام حتقق الذيين ، هي مشروع التطبیع مع الكیان الصهیو م2008توفیق يف هذه الروایة سنة 
 من جانب بعض الدول العربیة. م2020

 
 اخلامتة

وتوبیا" "یوایة ر لابته يف کتللنقد االجتماعي أسلوب اخلیال العلمي كأمحد خالد توفیق استخدم 
 نفاده أمستنتاج اإىل  ناتوصلبعد دراسة الروایة،  یکشف عن هواجسه.مستقبل ینقلنا إلی و 

ول ( والدل خاص)بشک بشأن املستقبل االجتماعي ملصر علی اإلطالقلیس متفائال  الکاتب 
 هينتی نال أن هذا لا ،تكنولوجيالعلمي و التقدم العلى الرغم من حدوث العربیة )بشکل عام(. و 

ذه القصة بطل ه دو أنیبوالسیطرة والقهر. و  أداة للهیمنة أصبحبل  فحسب املصرینيسعادة  إلی
لكن دون لوعي و انشر جهدهم إلنقاذ البالد و  ، الذین یبذلون قصارىهو رمز للمثقفني يف مصر

 ضحیة هلذه الطریقة. سیصبح، ويف النهایة جدوى
 يف الروایة والدیستوبیا یوتوبیاالخلق ازدواجیة بني قد املؤلف ، لكن"یوتوبیا"عنوان هذه الروایة هو  
الندوب أن یضع یده علی من خالهلا حاول  قدو  .ميكن رؤیتها يف مجیع أحناء الروایة ليتا

 النص ميكن أن یقودان إىل قراءة جدیدة هلذه الروایة زواايهذه التحلیالت من  وإن   االجتماعیة
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حيذر و أدب اخلیال العلمي  الکاتب يف إطار وهي قراءة مستقبلیة للوضع االجتماعي الذي یقدمه
 یدیولوجیاتاألو  أن ینظر بشيء من الشك إىل املستقبل العلمي املستقبل وعلیه القارئ من

لن تكون إال هذه األیدیولوجیات ، فمن املمكن أن اجلنة اليت نتمىن حتقیقها يف ظل احلدیثة
 .ا  جحیم

 املصادر واملراجع
 ( الکتبالف

 دارمیت.  :؛ القاهرةيوتوبيام(. 2008توفیق، أمحد خالد. ) -
 :مصر كري،ش؛ مرتجم حسني آفاق أدب اخليال العلمي (.م1996سكولز، روبرت وآخرون. ) -

 اهلیئة املصریة العامة للكتاب.
دار األمة للطباعة  :ر، اجلزائ1؛ طعلم االجتماع، الرواد و النظرایتم(. 2010عامر، مصباح. ) -

 والنشر والتوزیع.
 السدار. ط :؛ الطبعة األولی، دمشقاخليال العلمي يف األدبم(. 1994حممد. ) عزام، -
 .للکتاب لدار العربیة؛ القاهرة: االقرن العشريناخليال العلمي أدب م(. 1993قاسم، حممود. ) -

 ب( املقاالت
النقد االجتماعي  رواايت جنیب حمفوظ يف ضوء»م(. 2014) سیدي، ترايب، عبدالقاسم وسید حسني -

ثالث عشر، لعدد البعة، ا، السنة الراجملة إضاءات نقدية«. أوالد حارتنا»مع عنایة خاصة بروایة 
 .125-146صص 

عدد ، الصولجملة ف؛ «لمياملعاصرة يف روایة اخلیال العجدلیة احلداثة و »(. م1984) اجلی ار، مدحت -
 .192-180، صص4

 -29ص، ص31، العدد جملة شؤون ثقافية؛ «يف روایة اخلیال العلمي» م(. 2010الرملي، حمسن. ) -
38. 

 یة،ة الثانالسن ،م هندجملة أقال؛ «اجملتمع املصري يف روایة یوتوبیا»م(. 2017حممد عبداحلنان. ) -
 العدد الرابع.
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لثاين، ، العدد الميجملة اخليال الع؛ «اخلیال العلمي يف الرتاث»م(. 2008ات، عادل. )الفرحي -
 .46 -40صص

ادبيات  ترمجه: حممد قصاع، ،«یلی چیستخت -داستان علمی»ش(. 1375الندوال، سام. جی. ) -
 .143 – 137، صص39مشاره  ،داستانی

یفة ة لقصة ربع خمالرقمیة، أمنوذجیاللغة بني الورقیة و »(، م1398وآخرون )هامشي، سید حسن  -
 .99-85، صص21، العدد جملة حبوث يف اللغة العربية؛ «للکاتب أمحد خالد توفیق

 ج( الرسائل واألطاريح
اسات ديث يف ضوء الدر اخليال العلمي يف األدب العريب احلم(. 2008الیاسني، حممد عبدهللا. ) -

 آداهبا، جامعةو لعربیة اللغة اأطروحة جامعیة لنیل درجة املاجستریيف  إبشراف غسان، مرتضی، ؛املقارنة
 .، کلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة، قسم اللغة العربیةالبعث
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 د توفیقاثر احمد خال« یوتوبیا»ن تخیلی اجتماعی در رماـ  ادبیات علمی

 نوع مقاله: پژوهشی
 2، فرهنگ مفاخری1عبداله حسینی

 ایران. ، تهران،رزمیدانشگاه خوا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی . استادیار گروه زبان و ادبیات عربی،1

 1 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی،. 2

 چکيده
بر انسان های نوپدید علمی و ایدئولوژیهای پیشرفتتأثیر به  «تخیلی اجتماعی -علمی»ادبیات 

ینده هایی که در آکه از خطرات و فاجعه استنگری دی خود نوعی آیندهاین امر به خو .پردازدمی

دبیات الی در خیت-عد از ادبیات علمیروشنگری می کند. این ب   ،ها وجود داردامکان رخ دادن آن

ای ههتگاه در پیشرفا کشورهای عربی اگر چه که هیچتری برخوردار است زیرعربی از اهمیت ویژه

اند و هرم کردنهای اجتماعی دست و پنجه ن فاجعهاند اما همیشه با بدتریهپیشگام نبود فناورانه

درباره نگرانه دهتحلیلی آین، پژوهش حاضر. اندداشتهطبیعتا بیشترین خالقیت را نیز در این زمینه 

ات نظران در زمینه ادبیبا تکیه بر آراء صاحب و تحلیلی -اساس روش توصیفیبر« یوتوبیا»رمان 

 مان به وضوح دیدهرخه ادبی در های این شازیرا شاخصه دهدارائه می تخیلی اجتماعی -علمی

شهر را خلق نشهر و ضد آرماای از آرماندوگانه ،و به این نتیجه رسیده است که نویسنده .شودمی

 به نظر. رداردبهای اجتماعی پرده برد تا در خالل آن از زخمآن را پیش می کرده و در سراسر رمان

که - .... وضعیت عراق و حمله فرانسه، جنگ تموز، :بی مانندحقایق تلخ کشورهای عر رسد کهمی

شدار هایت و در نه الهام بخش او بوده -کشورهای عربی در تاریخ معاصر با آن روبرو بوده اند

 است نزیرا ممک ،های نوپدید با دیده شک و تردید نگاه شوددهد که نسبت به ایدئولوژیمی

 یل شودبه یک جهنم بد ،های جدیداین ایدئولوژی یرود در سایهی تحقق آن میبهشتی که آرزو

 شود. استعمار و دیگر مشکالت اقتصادیکه منجر به تضاد طبقاتی، حکومت دیکتاتوری، 

 

 ا.وتوبییتخیلی، پیش بینی اجتماعی، أحمد خالد توفیق، رمان  -ادبیات علمی ها:کلیدواژه

                                                                                                                   
 khu.ac.ir@std_farhang.mafakheri                                                             نویسنده مسئول *
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Abstract 
"Social science fiction" literature deals with the impact of scientific advances 

and emerging ideologies on human beings, this is a kind of foresight that 

predicts the dangers and catastrophes that may occur in the future. This 

aspect of science fiction is of particular importance in Arabic literature 

because the Arab countries have never been at the forefront of technological 

advances, but they have always dealt with the worst social catastrophes, and 

naturally they are also the most creative in this field This research presents a 

futuristic analysis of the "Utopia" novel based on a descriptive-analytical 

method and relying on the opinions of experts in the field of social science 

fiction literature because the characteristics of this literary branch are clearly 

seen in the novel. And it concludes that the author creates a duality of utopia 

and anti-utopia and promotes it throughout the novel in order to expose 

social wounds during it. And it was inspired by the bitter truths of the Arab 

countries, such as the French invasion, the July war, and the situation in Iraq 

and etc. which the Arab countries have faced in contemporary history, and 

finally warns that they are skeptical of emerging ideologies. And look with 

suspicion, because the paradise that dreams of being realized may be just a 

hell in the shadow of these new ideologies which leads to class conflict, 

dictatorial rule, colonialism and other economic problems. 

Keywords: Science Fiction, Social Prediction, Ahmad Khalid Tawfiq, 

Utopia. 
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