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 تفکیك المرکزّیات وبناء "المدینة الفاضلة"  العجائبّي بینتجدید 

 

 

 الملّخص: 

الالتينّية   أمر��ا   �� ال�حرّ�ة  الواقعّية  �� ظهرت  الثقافّية  للمركزّ�ات  مقاومة  ثقافّية  حركة  باعتبارها 

مجا�ْ� األدب والفّن، حيث واجهت محاوالت الهيمنة الثقافّية األورو�ّية ع�� الذائقة األدبّية العاملّية. وكذلك، 

اإلبدا ب�ن  العالقة  نمطّية  بھ حيث كسر  خاّصة  أدبّيا متجّددا وذا صبغة  تّيارا  العل�ي  ا�خيال  أدب  ع  �ان 

الثقافية،   املركزّ�ات  مناطق   �� خاصة  األدب  جمهور  لدى  السائدة  األدبية  الذائقة  ع��  وتمّرد  والواقع، 

ف ال�جائ�ي، ال لغاية جمالّية  
ّ
ع إ�� املستقبل، وتوظ

ّ
فا�خيال العل�ي هو نوع من الكتابة األدبّية ال�ي تتطل

ل�جائ�ي الكالسي�ي، بل إلثبات قدرة العقل  قوامها إثارة الرعب �� قلوب القّراء كما نجد ذلك �� القصص ا

البشري ع�� التوّصل إ�� اكتشافات علمية واخ��اعات تقنّية باهرة. ومن هذا املنطلق، التقى ا�خيال العل�ي 

�� األدب، وذلك رغم   ��ما  ال�جائ�ي وابتداعهما لالمعقول خاّص  لنمطّية  �� كسرهما  ال�حرّ�ة  بالواقعّية 

رهما ع�� خصائص كث��ة مش��كة. اختالفهما الكب�� وعدم
ّ
 توف

املقاومة    ال�لمات املفاتيح: اليوتو�يا،  العل�ي،  ا�خيال  ال�حرّ�ة،  الواقعّية  األد�ي،  التجديد  ال�جائ�ي، 

 الثقافّية، املركزّ�ة الثقافّية 

Abstract: 

Magical realism emerged in Latin America as a cultural movement that resisted cultural 

centralities in the fields of literature and art, confronting attempts at European cultural 

domination over that global literary trend of its own, as it broke the stereotypical relationship 

between creativity and reality, a rebelled against the literary taste prevailing among the literary 

audience, especially in areas of cultural centralities. Not for the aesthetic purpose of creating 

terror in the hearts of readers, as we find in the classic miraculous stories, but to prove the 

ability of the Human mind to make scientific discoveries and technical inventions. From this 

point of view, science fiction met magical realism in breaking the fantastic stereotype and 

inventing their own intelligible in literature, despite their great difference and the lack of many 

common characteristics.    

Key words : The fantastic, Literary renewal, Magical realism, science fiction, Utopie, 

Cultural resistance  
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 مقّدمة:  -1

) ال�جائ�ّي  عشر  Fantastiqueشهد  الثامن  القرن  ��اية   �� �شأتھ  منذ  ن�وص  وف��ات  ازدهار  ف��ات   (

ھ لم يخفت  
ّ
وترّ�خھ �� منتصف القرن التاسع عشر. ورغم تراجع م�انتھ �� األدب العاملي ب�ن زمن وآخر، فإن

قدرتھ ��ائّيا، وظّل دائما يبحث لنفسھ عن آلّيات جديدة يظهر ��ا، ولعّل تلك �� أبرز سمات ال�جائ�ّي، و��  

ع�� تجديد آلّياتھ وأساليبھ وع�� أن ي�ون فهمھ اإلبدا�� متبّدال من زمن إ�� آخر. ولقد شهد ال�جائ�ي منذ  

لھ إبداعّيا مختلفا عّما �ان عليھ سواء �� بدايات �شوئھ مع  
ّ
منتصف القرن العشر�ن فهما جديدا، ف�ان تمث

ملانّية �� ��اية القرن الثامن عشر أو خالل ف��ة ترّ�خھ  الرواية القوطّية ال��يطانّية والرواية الرومنطقّية األ

جاهات الروائّية العاملّية �� منتصف القرن التاسع عشر.  
ّ
 وفرض سطوتھ ع�� االت

ثقافّية   نتيجة عوامل  العشر�ن  القرن  �� منتصف  إبداعّيا  فهمھ وتوظيفھ   �� ال�جائ�ي تجديدا  وعرف 

ونتيجة تأث��ات فلسفّية وجمالّية جعلت من الكتابة الروائّية �� حّد  فرضها �غّ�� مناخات الثقافة العاملّية،  

ذا��ا، ومن اإلبداع عموما، وسيلة لتحقيق سعادة اإل�سان، حيث لم �عد األدب وسيلة للمتعة والتسلية أو  

للتعب�� عن نظرة لل�ون واملص�� فحسب، بل أصبح وسيلة لفهم ا�جوهر اإل�سا�ي، فتّم ال��ك�� ع�� األدب  

واالستعمار   ف 
ّ
التخل مثل  تكّبلھ  ال�ي  القيود  من  متحّررا  �ائنا  جعلھ  ع��  قدرتھ  و��  باإل�سان  عالقتھ   ��

والعزلة وفقدان وسائل الرفاهّية والسعادة. و�ناء ع�� ذلك �ان تّيار الواقعّية ال�حرّ�ة الذي ظهر �� أمر��ا  

ّرر من اإلم��يالّية، ف�ان ذا أ�عاد إ�سانّية. وكذلك، الالتينية إنجازا ثقافّيا مقاوما للمركزّ�ات ومناديا بالتح

ظهر "ا�خيال العل�ي" ف�ان تّيارا أدبّيا هادفا إ�� تحقيق سعادة اإل�سان ومناصرا للعلم ولفكرة التقّدم ال�ي 

 ��ضت عل��ا أبرز الفلسفات التنو�رّ�ة والعقالنّية. 

العل�ي من فوا ال�حرّ�ة وا�خيال  الواقعّية  ب�ن  ما  األدبّية  ورغم  أبرزها اختالف مواضيعهما  رق عديدة 

واإلبداعّية، واختالف سياقهما الثقا�ّ�، واختالف ظروف �شو��ما جغرافّيا، فإّن بي��ما وشائج عّدة أبرزها  

 توظيفهما لل�جائ�ّي، وقدر��ما ع�� كسر نمطّية فهمھ وتأو�لھ إبداعّيا.  

 : الواقعّیة السحرّیة وتفکیك المرکزّیة األوروبّیة  -2

اكتسب ال�جائ�ّي طا�عا حداثّيا منذ بداية القرن العشر�ن، حيث أض�� وجها من وجوه ا�حداثة �� األدب  

و�عب��ا عن وجهة نظر تجاه ا�حياة ا�حديثة واملعاصرة، و�ات أك�� ا�غراسا �� واقعھ و�يئتھ. ومن هذا املنطلق  

ر��ا الالتينية �� منتصف القرن العشر�ن،  ) الذي ظهر بأم Réalisme magique�ان تّيار الواقعية ال�حر�ة ( 

هو أشّد التّيارات ا�حداثّية �� األدب �عب��ا عن البيئة ال�ي ظهر ف��ا، وهو أك�� منعطفات األدب ال�جائ�ي  

ھ �ان حامال �خصوصّية ثقافية وفهم جديد للعالقة ب�ن األدب والواقع من جهة  
ّ
أهّمية �� القرن العشر�ن ألن

 معقول من جهة أخرى.و��ن املعقول والال 

ال�ي ظهر ف��ا، ومعّ�ً�ا عن قضاياها االجتماعية والثقافية   بيئتھ  الواقعية ال�حرّ�ة وليَد  تّيار  وقد �ان 

 لشعارات الثقافة ال�ي أنتجتھ. ومن أبرز أعالمھ نذكر ميغال أنخل أوس��ياس (
ً
- 1899والسياسية، وحامال

9741) بورخيس  لويس  وخور��  وأ1899-1986)،   ،() �ار�نتييھ  �ورتاثار  1980-1904ليخو  وخوليو   ،(
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)، وغابر�ال غارسيا مارك��  1986-1917)، وخوان رولفو (2012-1928)، و�ارلوس فو�نتس (1914-1984(

 ).1942) و�يزابيل ألليندي (ُولدت �� 1936)، ومار�و فارغاس يوسا (ُولد �� 1927-2014(

 العجائبّي مكّونا من مكّونات الواقع: -2-1
 Alejoالستعمال األول ملصط�ح "الواقعية ال�حر�ة" �� األدب إ�� الروائي ال�و�ي أليخو �ار�نتييھ  �عود ا

Carpentier    .العالم"  1980(ت هذا  "مملكة  لروايتھ  تقديمھ   �� استخدمھ  الذي   (Le Royaume de ce 

monde  ح جديد أض�� . وهو �س�� من خالل ذلك التقديم إ�� �عر�ف القراء بمصط1949�شرها سنة    ال�ي�

ُيطلق ع�� تّيار جديد لم �عرفھ اآلداب العاملية من قبل، وحامل �خصوصية البيئة ال�ي ظهر فيھ و�� أمر��ا  

الالتينية ال�ي ما تزال، آنذاك، فضاء مجهوال وغامضا، ناهيك عن �ونھ ال يؤسس عادة إ�� طا�ع أد�ي أو  

ث أو عالم األطراف �س��لك ما تنتجھ ثقافة املركز  ثقا�� خاص بھ. وهو مثل غ��ه من فضاءات العالم الثال 

د نتيجة لالضطراب املفا�� للواقع، و��ون  
ّ
أي أورو�ا أو الغرب عموما. و�رى �ار�نتييھ أّن عالم ال�حر يتول

 .1ذلك ع�� ش�ل م�جزة، وتف��ض رؤ�ة ال�حر ضرورة اإليمان بھ

ل  
ّ
مث

ُ
ت ال�حر�ة  الواقعية  أّن  �ار�نتييھ  ب�ارة  ويعت��  تصّور  ف�ي  الالتينية.  ألمر��ا  والفّ�ي  الثقا��  ال��اث 

املناظر الطبيعية والغابات العذراء، وصياغة اإل�سان ف��ا من الناحية ال�ونية، وحضور اإل�سان الهندي  

يتدفق   منبعا  حديثا  املكتشفة  القارة  تلك  من  جعلت  عناصر  و��  الغامض،  األسود  واإل�سان  الّرهيب 

عّد رواية �ار�نتييھ "مملكة هذا العالم" استجابة مباشرة لشواغل الواقعية ال�حرّ�ة. بال�حر واألساط 
ُ
 ��. و�

األمر�كية"،    -الواقعّية ال�حرّ�ة �� كتابھ "تار�خ الرواية اإلسبانية  Louis Lealوُيعّرف الناقد لويس ليل  

بالتحليال  اإل�سان  سلوك  ت�ّ�ر  وال  الطبيعة،  وراء  ما  عالم  "تتفادى  هدفها  بأّ��ا  يتمثل  بل  االجتماعية،  ت 

األسا��ي �� التقاط األسرار ال�ي تختفي تحت مظاهر الواقع.. كما أّن األحداث املهّمة �� القصص ال�ي �عتمد  

أن ين�ج الواقع    يحاول ال�اتبهذا النوع من الواقعّية ال تخضع إ�� الشروح املنطقية أو االجتماعية. وال  

الك ّتاب الواقعي�ن، وال أن يجرحھ كما يفعل السر�اليون، ولكّنھ يلتقط السّر  بواسط��ا مثلما يفعل بقية 

ّتاب القصص ا�خيالية ال�ي تحدث 
ُ

امل��م ال�امن �� أحشائھ دون أن يجهد �� ت��يره أو شرحھ كما يفعل ك

 . 2ف��ا ال�جائب طبقا لتصّور معقول مسبق"

الواقعية   يضع  التعر�ف  هذا  أّن  يحّدد  وا�حّق  وهو  فيھ،  ظهرت  الذي  الثقا��  سياقها   �� ال�حرّ�ة 

ھ علينا أن نتعامل  
ّ
خصوصّي��ا والفروق بي��ا و��ن بقية تيارات الواقعّية أو تيارات ال�جائ�ي. ومع�ى ذلك أن

مع الواقعية ال�حر�ة باعتبارها تيارا واقعّيا �� األدب، ف�ي رؤ�ة جديدة للواقعية �� األدب ومنظار �عكس  

األدب  الو  دراسة   �� ال�حر�ة  الواقعية  مع  التعامل  وخطورة  املفارقة  تكمن  تحديدا،  وهنا،  األدب.   �� اقع 

 ال�جائ�ي. فهل أّن الواقعّية ال�حرّ�ة تندرج فعال ضمن األدب الواق�� أم أّ��ا تصّنف أدبا �جائبّيا؟ 

 
دبي، دار عالم المعرفة، القاهرة،طصالح فضل،  -1

ٔ
 302 ، ص1992، 1منهج الواقعية في اإلبداع اال

 300 ورد ضمن المرجع نفسه، ص -2
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ينّية لإلجابة عن السؤال الذي طرحناه.  بناء ع�� ما سبق، يتعّ�ن علينا فهم الواقع �� البيئة األمر�كّية الالت 

ھ ذو خصوصّية كب��ة، حيث يحتوي ع�� �ل ما هو �جيب وغر�ب وغ�� مألوف،  
ّ
ولقد وصفنا هذا الواقع بأن

بنية   ذي  شع�ي  ومخيال  غر�بة  معتقدات  ع��  و�نب�ي  والتنجيم،  والشعوذة  ال�حر  بظواهر  يزخر  وهو 

ف رواية الواقعّية  أسطور�ة دائرّ�ة ومغلقة، أْي أّن وصف الواق
ّ
ع أو التعب�� عنھ �� األدب، �ستد�� من مؤل

ف  
ّ
ال�حرّ�ة عدم تجاهل الطا�ع ال�جيب والغر�ب لذلك الواقع وعدم التغافل عنھ أو إهمالھ، وهذا املؤل

سوف   إذن،  فهو،  الالتي�ي،  األمر��ي  الواقع  من  هام  �جزء  امل�ّونة  واألساط��  املعتقدات  بتصو�ر  مطالب 

�� أحشاء الواقع" مثلما قال لويس ليل. وهذا، تحديدا، ما فعلھ أدباء أمر��ا  "يلتقط ال  سّر امل��م ال�امن 

اليوم. فهؤالء لم يقّدموا واقعا مخالفا لواقعهم، ولم يختلقوا   إ��  القرن العشر�ن  الالتينية منذ منتصف 

 واقعا جديدا �ي يظهروه �� أد��م. 

يط�� ع�� نصوص األدباء األمر�كي�ن الالتينّي�ن لم يختلقھ هؤالء،  ومن هذا املنطلق، فإّن ال�جائ�ي الذي  

ّتاب ال�جائ�ي، 
ً

ولم يبتدعوه من فراغ. ولذلك، هم ال يفّسرونھ للقارئ، وال يحاولون ت��يره مثلما يفعل عادة ك

ل كب��ا  فهما  �ستد��  ولكّنھ  األشّد غموضا،  ثناياه  و��  الواقع   �� واق�ّ�"، موجود  ھ "�جائ�ّي 
ّ
ح�ى ألن لواقع 

يصبح من املمكن التقاطھ. وال شّك �� أّن �سمية هذا التيار بالواقعية ال�حر�ة لم يكن اعتباطا، فالواقع  

وال�حر متجاوران وكالهما يتلّبس اآلخر، إ��ما يتعا�شان جنبا إ�� جنب، فال الواقع يل�� ال�حر، وال ال�حر  

تينية، حيث املألوف يجاور الالمألوف وحيث املعقول  ينسف الواقع. وتلك �� طبيعة البيئة األمر�كية الال

يتداخل مع الالمعقول، فظواهر مثل عودة املو�ى أو العيش مع أطياف دون أن تث�� الرعب �� قلوب األحياء  

، و�� 1لأل�خاص أو األ�جار وغ��ها �� ظواهر من صميم الواقع �� أمر��ا الالتينية  الفجئيأو االختفاء  

هذه القارة �� توظيفها �� أعمالهم، ورسموا ��ا مسارا جديدا للواقعية �� األدب ومسل�ا    ظواهر نجح روائيو

 جديدا لل�جائ�ي أيضا.

 خطاب ما بعد كولونیالي:  -2-2
الثقافية   مشكال��م  وطرح  غ��هم)،  واقع  (ال  واقعهم  عن  التعب��  الالتينية  أمر��ا  أدباء  اختار  ح�ن 

ل حي��ا سلطة اإلم��يالية  وا�حضار�ة لم يجدوا �� �ل القوالب الفني
ّ
ة واألدبية ال�ي ابتدعها الغرب الذي يمث

الثقافية (أو املركز�ة الثقافية العاملية)، وعاء قادرا ع�� التعب�� عن همومهم ومشكال��م. ومن هذا املنطلق، 

 أدباء  رفضوا أسلوب الواقعية �� األدب والفّن، وهو األسلوب الذي �ان رائجا آنذاك �� أورو�ا. ولقد "ك
ّ

ف

أمر��ا الالتينية، منذ البداية، عن مشاركة الواقعي�ن اف��اضا��م اليقينية بقدرة اإل�سان ع�� فهم العالم  
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ٔ
سطوري الذي يمّيز مجتمعات ا

ٔ
ن تلك الظواهر يؤمن بها الفكر اال

ٔ
ما نقصده بقولنا "هي من صميم الواقع" هو ا

مر
ٔ
يكية الالتينّية تحفظ جّيدا العادات والتقاليد واإليمان بالظواهر الخارقة والخرافات والمعتقدات  خاّصة في القديم. فالذاكرة اال

مريكا الالتينّية في 
ٔ
دباء ا

ٔ
جيال تتناقل كّما هائال من الخرافات والحكايات الشعبية التي نجح ا

ٔ
والمعجزات. وفضال عن ذلك فإّن اال

 االستفادة منها وتوظيفها. 
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خذوا تجاهها موقفا معاديا  1وتوصيفھ"
ّ
. وكذلك، رفضوا أسلوب تيارات الالمعقول وتحديدا السر�الية ال�ي ات

ّن لهم "المعقولهم" ا�خاص ��م والذي يتجاور جنبا إ�� جنب  رغم قبولهم لها �� البداية، ألّ��م �انوا يدر�ون أ

مع املعقول والواقع. وهو ما �ع�ي أّ��م لم ي�ونوا بحاجة إ�� اختالق الالمعقول أو ال�جائ�ّي و�جرائھ مجرى  

 األدب للتعب�� عن غرابة الواقع مثلما فعل ذلك أدباء املركز (أي أورو�ا تحديدا). 

)، و�� مقاومة ذات  Résistanceن اعتبار الواقعية ال�حرّ�ة نوعا من املقاومة ( و�ناء ع�� ما تقّدم، يمك

ضّد  أورو�ا  تمارسها  �انت  ال�ي  الثقافية  اإلم��يالية  سطوة  ملواجهة  الالتينية  أمر��ا  انت�ج��ا  ثقا��،  �عد 

 تعمار ا�جديد.  ثقافات العالم الثالث ل��ميشها وطمسها، ولتعو�ضها بثقافة املركز �� إطار ما �عرف باالس 

ولقد استطاع أدباء أمر��ا الالتينية احتواء تأث��ات ثقافة املركز �ي ي��ضوا بثقاف��م ا�خاصة وصو��م  

األدبية   بالتّيارات  "محاصر�ن"  �انوا  أّ��م  العاملي رغم  األدب   �� أصيلة  مساهمة  األصيل، فساهموا  األد�ي 

السر�الية   مثل  أورو�ا  من  عل��م  الوافدة  والرواية  والفّنية  والوجودية  والتعب��ية  االش��اكية  والواقعية 

ا�جديدة ال�ي ظهرت بفر�سا انطالقا من السّتينات. وقد تحّقق لهم ذلك بفضل ن�جهم اإلبدا�� ووع��م 

الثقافية   ا�خارطة  (أورو�ا) وقلب  املركز  ثقافة  بالقدرة ع�� مقارعة  الثقافية و�يما��م  السيا��ي وأصال��م 

 تحر�ر ثقافات العالم الثالث املهّمشة.   العاملية من أجل

بالتعب�� عن   األورو�ّية،  املركزّ�ة  أو  السيطرة،  "�عاِرض  الالتينية  األمر�كية  �� ذلك، فالرواية  وال غرابة 

وا�حلية" ا�خاصة  الثقافية  تقاليده  وتصو�ر  الثالث،  العالم  الواقعية  2تجر�ة  فإّن  ذلك  عن  وفضال   .

إنجازا باعتبارها  إ�� معا�جة    ال�حر�ة  للواقع، و�� �س��  تقّدم رؤ�ة جديدة  ثقافيا التينّيا خاّصا وأصيال 

واقعها ا�خاص وثقاف��ا ا�خاصة ال�ي ما تزال، آنذاك، منشّدة إ�� فكر أسطوري ذي بنية مخصوصة، و�� 

ف��ة، ع�� فكرة  ثقافة لم �شهد �عُد االخ��اعات العلمية والتقّدم الصنا��، بل إّ��ا ال تقوم، إ�� حدود تلك ال

التقّدم ال�ي يؤمن ��ا الغرب، وترّ�خت لديھ. ويع�ي ذلك أّن الواقعية ال�حر�ة �انت �� بداي��ا تنتقد التقليد 

الثقا�� الغر�ي، وتصّور اغ��اب اإل�سان �� ا�جتمعات الصناعية، و�� ��خر من فكرة التقدم وروح التفاؤل  

 ال�ي سادت العصر الصنا��. 

ي�ي خوليو �ورتاثار ال�اتب األك�� وضوحا �� انتقاده للتقليد الثقا�� الغر�ي املب�ي ع�� املادية  ويعّد األرجنت

.  1963وع�� فكرة التقّدم وع�� أخالق ال��جواز�ة، وهو ما جّسده �� روايتھ "لعبة ا�حجلة" ال�ي أصدرها سنة  

ملهّمشة وأشّدهم مقاومة لثقافة املركز  وقد �ان �ورتاثار من أك�� مثقفي العالم الثالث دفاعا عن الثقافات ا

من وراء هذا التحّ�� للثقافة الشعبية انتماء ل�جموع املقهورة فحسب، بل هناك كذلك   وف�حا لها. و
ْ

"ال يك

 
مريكا الالتينية، ترجمة: سيد عبد الخالق، مجلة فصول، مإدموند سميث، اال -1

ٔ
،  1993، صيف2، ع12تجاهات الجديدة في رواية ا

   116 ص
 123 المرجع نفسه، ص -2



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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شعور بأّن واقع أمر��ا الالتينية مختلف تمام االختالف عن واقع الغرب الصنا�� املتقّدم، وكذلك شعور  

 . 1جذورها مغروسة �� أرض تلك القارة"بضرورة البحث عن هو�ة خاصة 

و�ان �ورتاثار �عمل وفق أش�ال نضالية ثقافية وسياسية متعّددة من أجل توحيد أصوات مثقفي العالم  

الثالث ضّد الوصاية الثقافية ال�ي فرض��ا اإلم��يالية الغر�ية، ومن أجل تحر�ر الثقافات الوطنية لشعوب  

ا بأعبا��ا  وال��وض  األطراف  محاضرة شه��ة  دول  �ورتاثار  ألقى  وقد  واالقتصادية.  والسياسية  الجتماعية 

بالعاصمة ال�و�ية هافانا �عنوان "املثقف ونضاالت تحر�ر شعوب العالم الثالث"، دعا ف��ا إ��    1968سنة  

  الوقوف ضّد الهيمنة الثقافية الغر�ية، وطالب بضرورة االع��اف بالتنّوع الثقا�� وتحر�ر ثقافات الشعوب 

 .2الضعيفة وآدا��ا وفنو��ا

وتميل الواقعية ال�حر�ة، باعتبارها خطابا ما �عد �ولونيا�� يحمل خصوصية ثقافية لشعوب أمر��ا  

الالتينية، إ�� إدراج الواق�ّ� جنبا إ�� جنب مع ا�خيا�ّ� واألسطورّي والتار��ّ� والت�جي�ّ� والسيا��ّي والثقا�ّ�، 

دمج الواق�ّ� وال�جا
ُ
خطاب متحّرر من قيود األعراف الفنية    إلنجازا �� العملّية اإلبداعّية  ئ�ّي معً و�� بذلك ت

واألدبية ال�ي رسم��ا اإلم��يالية الثقافية الغر�ية خالل ف��ة سيطر��ا الطو�لة ع�� الثقافة العاملية. ومن هذا  

ن القراءة وضر�ا جديدا  املنطلق، �ستد�� التعامل مع ال�جائ�ي �� رواية الواقعية ال�حر�ة "لونا جديدا م

أو   سلبي�ن  (غ��  إيجابي�ن  ومشارك�ن  ذاتھ،  السرد  لداللة  فّعال�ن  منتج�ن  إ��  يتحّولون  الذين  القّراء  من 

 . 3اس��الكي�ن) للفعل القص��ي واإل�سا�ي"

 الخیال العلمي وحلم "المدینة الفاضلة":  -3

) العل�ي  ا�خيال  من  fiction-Scienceُ�عّرف  "نوع  ھ 
ّ
بأن استجابة  )  خيالّية  بطر�قة  �عا�ج  الروائي  األدب 

تأّمالت   أنھ يجّسد  كما  البعيد،  أو  القر�ب  املستقبل   �� العلم والتكنولوجيا، سواء   �� تقّدم  ل�ل  اإل�سان 

ھ "عملّية  4اإل�سان �� احتماالت وجود حياة �� األجرام السماو�ة األخرى"
ّ
. ومن �عر�فاتھ الطر�فة، أيضا، أن

ملا يمكن أن يأ�ي بھ العلم �� ا�حاضر أو �� املستقبل البعيد أو القر�ب، وِملا يمكن أن يحدث    تنّبـؤ وتأّمل

 . 5للبشر أو لألشياء ا�حاطة بھ �� األرض ال�ي �عيش عل��ا أو ال�ون الالمتنا�� من حولھ"

ف كث��ا عّما  إذن، ما نالحظھ من خالل هذين التعر�ف�ن أو بقية التعر�فات ال�ي رصدناها، و�� ال تختل

 �� العلم  �ستبق  وهو  السردّية،  لعواملھ  ماّدة  العلم  �ستخدم  روائي  تّيار  هو  العل�ي  ا�خيال  أّن  أوردناه، 

اكتشافاتھ، و�تنّبأ باالخ��اعات العلمية قبل التوّصل إل��ا �� مخابر البحوث العلمية والتقنّية والطبية ع��  

ا�حياة املعاصرة، و�رصد أحالم البشر وانتظارا��م من    صعيد الواقع. وهو فضال عن ذلك، �عا�ج تفاصيل
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املستقبل. ومن هنا، �ستنتج أن أدب ا�خيال العل�ي هو ش�ل حدا�ي لألدب، مب�ّي ع�� فكرة التقّدم، وهو  

وليد عصر االكتشافات العلمية الك��ى و�فراز طبي�� لها. وال غرابة �� ذلك، فهو قد ظهر �� بدايات القرن  

طور، ون�ج أك�� �� النصف الثا�ي من القرن العشر�ن. وهو ما يزال، إ�� اليوم، �شهد ن�جا  العشر�ن ثم ت

 م��ايدا واهتماما متجّددا خاصة �� بلدان العالم املتقّدم حيث تتوا�� االكتشافات العلمية يوما �عد آخر.  

 الیوتوبیا ونشأة الخیال العلمي: -3-1
 البدء بنبذة عن اليوتو�ياتفّحص ا�خيال العل�  �ش�� أحد النقاد إ�� أّن 

ً
. وا�حّق أّن  1ي �ستد�� ضرورة

هذا الرأي يبدو وج��ا، حيث ال يمكن فهم ا�خيال العل�ي دون دراسة اليوتو�يا. ف�ي قد مّهدت لھ الطر�ق �ي  

الصناعية   واالخ��اعات  العلمية  االكتشافات  فإّن  ذلك  عن  وفضال  الذات،  قائم  أدبّيا  تيارا  يصبح 

ا وراءها  والتكنولوجية  �انت  اليوم،  إ��  تحققها  تزال  وما  املاضي�ن،  القرن�ن  طوال  اإل�سانّية  حقق��ا  ل�ي 

اليوتو�يا ال�ي يمكن النظر إل��ا باعتبارها ضر�ا من التفك�� الفلسفي ترجع أصولھ إ�� أفالطون من خالل  

كث��ا بمفهوم "املدينة  كتابھ "ا�جمهور�ة"، لكّ��ا ازدهرت خاصة �عد عصر ال��ضة. وقد ارتبطت اليوتو�يا  

البشر،   سعادة  تحقيق  غايتھ  ما 
ّ
إن واالخ��اعات  االكتشافات  بتحقيق  اإل�سانّية  حلم  أّن  ذلك  الفاضلة"، 

وتذليل جميع صعو�ات ا�حياة ع�� �ل املستو�ات لفائدة اإل�سانّية جميعها. و�� هذا السياق، برزت نوعّية  

طلق عل�� من الكتابات الروائّية
ُ
ا �� النقد ا�حديث اسم "أدب املدينة الفاضلة"، ونجد �� مقابلھ  ال�جائبّية أ

"أدب املدينة الفاسدة" أو الد�ستو�يا. وقد �شأ هذا األدب باعتباره رّدة فعل ساخرة ضّد التسمية األصلّية  

د ف��ا  حيث إّن املدينة الفاضلة ال�ي أراد اإل�سان "بناءها" رمزّ�ا، وطمح إ�� العيش ف��ا �� سالم وسعادة زا

االخ��اعات   �عض  إّن  بل  يطاق،  ال  حّدا  املستو�ات،  �ل  ع��  ف��ا،  الفساد  منسوب  و�لغ   ،
ً
حّدة البؤس 

لھ   تحّقق  أن  �� بؤسھ عوض  �انت سببا  إل��ا اإل�سان وحّققها  توّصل  ال�ي  الباهرة  العلمّية  واالكتشافات 

 السعادة والرفاهّية.   

ن من السيطرة ع�� الطبيعة و�توّصل إ��   
ّ

ا �انت اليوتو�يا تتيح للعقل اإل�سا�ي حّق ا�حلم بأن يتمك
ّ
ومل

االكتشافات العلمية، فإّن نجاح البشرّ�ة �� تحقيق انتصارات علمية كب��ة واكتشافات رائدة �� �ل العلوم 

نھ لم �عد لإل�سان ما يحلم بھ �عد أن  خاصة �� القرن العشر�ن، قد شّرع لفكرة "موت اليوتو�يا" بحّجة أ

حّقق "م�جزات" علمّية وتقنّية وطّبية. ومن هنا، يمكن القول إّن اليوتو�يا تركت ا�جال ل�خيال العل�ي �عد 

إ��  سعيھ  ظّل  و��  ا�حديثة،  والتقنية  العلمية  املكتشفات  ظّل   �� لالزدهار  املالئمة  األرضية  لھ  هّيأت  أن 

 لإل�سانية وتقّدمها.   تحقيق م�جزات جديدة ��
ً
 املستقبل خدمة

بمع�ى (م�ان)، و�� �ع�ي التأسيس    Toposبمع�ى (ال) و    Ouوتت�ّون اليوتو�يا من �لمت�ن يونانيت�ن هما  

. فاليوتو�يا، وفق هذا الفهم، �� حالة �عارض ب�ن العقل والواقع، و��  2�� الالم�ان والتشييد �� الالواقع

إ�� ما وراء ح بالعقل  إ�� دفع  املنتميْ�ن  الفكر واألدب   �� دوده وما فوق تصوراتھ. و�ناء ع�� ذلك، نحصل 

 
داب، طكولن ولسون، المعقول و -1

ٓ
نيس زكي حسن، دار اال

ٔ
دب الحديث، ترجمة: ا

ٔ
 . 142، ص 2001،  6الالمعقول في اال

 .53  ، ص1999، 1حسن حماد، الخيال اليوتوبي، دار الكلمة، مصر، ط -2
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اليوتو�يا، ع�� تصّورات خارجة عن نطاق العقل ومتجاوزة للمألوف وملا هو متعارف عليھ �� حدود الطبيعة، 

و"  اليوتو�ّية.  ا�حالة  تصّور  أو  ا�حدث  تصّور  أثناء  ال�جائ�ّي  يخلق  ما  ال وهو   
ُ
ا�حالة   ت�ون 

ً
يوتو�ّية  

ُ
ذهنية

ا�حالة   هذه  �ون   �� دائما  التنافر  هذا  و�ّت�ح  فيھ،  تحدث  الذي  الواقع  األمر  حالة  مع  تتعارض  حينما 

 نحو أشياء غ�� موجودة �� الوضع الواق�ّ�"
ً
 . 1الذهنية، �� ا�خ��ة والفكر واملمارسة، متوجهة

ّتاب اليوتو�يا يمكن أن نذكر توماسو �امبانيال
ُ

ف  1639(ت.    ommaso CampanellaT    ومن أبرز ك
ّ
) مؤل

ف رواية "أطالنتس ا�جديدة"1626(ت.    Françis Baconرواية "مدينة الشمس"، وفرا�سيس با�ون  
ّ
، 2) مؤل

ف رواية "�شر �اآللهة"، وجول ف��ن  1946(ت.    Herbert George Wellsوهر�رت جورج و�لز  
ّ
 Jules) مؤل

Verne  .ف رواية "من األرض 1905(ت
ّ
 إ�� القمر". ) مؤل

 تطّور الخیال العلمّي: -3-2
يمكن اعتبار عقدْي الثالثينّيات واألر�عينّيات من القرن العشر�ن الف��ة ال�ي شهدت ذيوع أدب ا�خيال  

ص من القيود املتمثلة أساسا �� صعو�ة كتابتھ وعسر تقّبلھ  
ّ
العل�ي وانتشاره ع�� نطاق واسع �عد أن تخل

ھ "يحتاج إ�� قدرات خاصة، ليس لكتابتھ فقط، بل أيضا لقراءتھ"لدى الذائقة األدبية السائدة خاص
ّ
. 3ة أن

جديد  "عالم  رواية  وهما  اليوم،  ح�ى  العل�ي  ا�خيال  روايات  أهّم  من  اثنت�ن  ظهور  الف��ة  تلك  عرفت  وقد 

(ت.    George Orwell" �جورج أورو�ل  1984)، ورواية "1963(ت.    Aldous Huxley�جاع" أللدوس هكس��  

ّتاب    ).1950
ُ

فهاتان الروايتان هما أبرز أسس أدب ا�خيال العل�ي، و�ان لهما تأث�� كب�� �� ا�جيل الالحق من ك

ا�خيال العل�ي خاصة �� النصف الثا�ي من القرن العشر�ن. وقد اعتمدتا ع�� خيال عل�ي واسع، وع�� قراءة  

 دقيقة ملستقبل العلم �� عالقتھ بالسياسة.  

قرأ رواية "ا�خطإومن  
ُ
" ع�� أّ��ا من ا�خيال العل�ي السيا��ّي، مثلما فعل ذلك محمود  1984، �� رأينا، أن ت

قاسم �� كتابھ "ا�خيال العل�ي أدب القرن العشر�ن"، ألّن ا�خيال العل�ي ال يمكن تقسيمھ إ�� سيا��ّي أو  

التصورات العلمية املستقبلية    غ�� سيا��ّي، فهو أدب جامع ل�ل ا�جاالت ومنفتح عل��ا جميعها، ولكنھ يضع

ع  1984محورا أساسّيا لھ. ومن هذا املنطلق، فإّن "
ّ
" �� رواية خيال عل�ي محض قبل �ل تصنيف، و�� تتوق

العالم مع حلول سنة   الشيو�� ع��  النظام  إطار سيطرة   �� املعلومات  بتكنولوجيا  اليوم  ظهور ما �سّ�ى 

ع السيا��ّي ُمِ�يَ 1984
ّ
ع �سنوات    ، ولكّن هذا التوق

ّ
بالفشل �عد أن ا��ار املعسكر الشيو�� �عد التار�خ املتوق

ع أو �عده  
ّ
قليلة جّدا، أّما ثورة تكنولوجيا املعلومات فقد انطلقت �شائرها، فعال، منذ ذلك التار�خ املتوق

 بقليل، و�� �عيش اليوم فور��ا الك��ى.  

 
 . 247 ، ص1980، 1كارل مانهايم، اإليديولوجيا واليوتوبيا، ترجمة: محمد رجا الديريني، شركة المكـتبات الكويتية، الكويت،ط -1
ّن البشر سيخترعون كل شيء في المستقبل. راجع كـتابه "المعقول والالمعقول   -2

ٔ
من با

ٓ
ول كاتب ا

ٔ
ّن باكون هو ا

ٔ
يعتبر كولن ولسون ا

دب الحديث"، ص
ٔ
 . 143 في اال

 . 12 ، ص2008، 1ليزا توتلي، فن كـتابة الفنتازيا والخيال العلمي، ترجمة: كمال الدين حسين، الدار المصرية اللبنانية، ط -3
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ع حدوث ثورة تقنية ك
ّ
��ى أبرزها التقنية ا�حيو�ة من خالل �شوء  وأّما رواية ألدوس هكس�� ف�ي تتوق

ا�جن�ن خارج أرحام النساء، وقد تحّقق الكث�� من التقنيات ال�ي تـنـّبأ ��ا هكس�� �� روايتھ، مثل اإلخصاب  

. و�عد صدور هات�ن الروايت�ن املؤّسست�ن  1�� ا�خت�� واألمومة البديلة والهندسة الوراثية �� تصنيع األطفال

ا�خيال العل�ي، صدر كّم هائل من الروايات األخرى خالل النصف الثا�ي من القرن العشر�ن  فعلّيا ألدب  

خاصة �عد ظهور مجالت مختّصة �� �شر هذا النوع من الروايات ع�� سلسالت متالحقة. و�� هذه املرحلة  

 ي موفر. برز آرثر كالرك، و��حاق آز�موف، و�ي�� بوول، وستانيسالف ليم، و�ارلوس راش و�يفان جيفر 

وتتحّدد عالقة ا�خيال العل�ي بال�جائ�ّي �� هذا النوع من الروايات بطبيعة ا�خيال العل�ي �� حّد ذاتھ. 

فلقد أشرنا إ�� أّن التنّبؤ هو قاعدتھ األساسية، ومع�ى ذلك أّن العقل يتصّور حاالت خارج ما هو مألوف  

، التنّبُؤ بصعود اإل�سان إ�� القمر، �� قّصة خيال  لديھ، ومفارقة �حدود الطبيعة ال�ي �عرفها. فأن يقع، مثال

عل�ّي، هو مسألة يصعب ع�� العقل تصديقها �� عصور مضت، و�ذا ما تصّورها العقل (أو تخّيلها) فإّن  

 ال�جائ�ّي �� قّصة ا�خيال العل�ي، 
ُ

ذلك التصّور سي�ون مفارقا للطبيعة ومتعارضا مع الواقع، وهنا َيْحُدث

بناًء ع�� املنطق العل�ي الذي يمكن للعقل أن يقبلھ إذا آمن    2يمكن تفس��ه "تفس��ا عقالنّيا"  وهذا ال�جائ�يّ 

وغ��   مستحيل  غ��  يصبح  إذن،  القمر،  إ��  فالصعود  ممكنا.  املستحيل  �عض  جعل  ع��  العلم  بقدرة 

 متعارض مع الطبيعة إذا أدرك العقل أّن هنالك قوان�ن ف��يائية �ساعد ع�� تحّقق ذلك.

 اتمة: خ  -4

إّن تأسيس تّيار الواقعّية ال�حرّ�ة �� الفّن واألدب هو تحّد ألعراف تيار الواقعّية الذي رسمت مالمحھ  

الثقافة الغر�ية بناء ع�� تصّورها للواقع و�نا��ا الثقا�� لھ. و�ذلك، يحّق القول إّن تّيار الواقعية ال�حر�ة  

�ا الالتينية ثم انتشر �� �ل أنحاء العالم الثالث (أو دول  هو خطاب ما �عد �ولونيا�� ظهر �� البداية �� أمر�

األطراف)، وقد نجح �� اخ��اق اإلم��يالية الثقافية �� عقر دارها ونقل إل��ا ثقافات األطراف معلنا عن رسم  

ّما  جديد ل�خارطة الثقافية العاملية. ولقد رسم هذا التّيار آلّيات جديدة للتعامل مع ال�جائ�ي ف�ان مختلفا ع

 هو سائد �� األدب العاملي.  

و�� هذه ا�خاصّية تحديدا، يتقاطع أدب الواقعّية ال�حرّ�ة مع أدب ا�خيال العل�ي حيث هناك �عامل  

أشياء ممكنة   ا�حديث عن  إ��  ميل  هناك  ي�ون  ما  عادة  العل�ي،  ا�خيال  روايات  و��  ال�جائ�ّي.  مع  جديد 

 
مريكي فرانسيس فوكوياما، بعناية كبيرة، قضية اإلرهاب البيولوجي وضرورة التحكم السياسي في استخدامات العلم   -1

ٔ
عالج المفكر اال

ّن لهما فضال كبيرا على التقّدم العلمي والتكنولوجي  1984والتقنية انطالقا من تحليله لروايتي "
ٔ
" و"عالم جديد شجاع" حيث اعتبر ا

كـثر استشرافا للمستقبل وللثورات العلمية   والبيولوجي
ٔ
والطبي الذي تشهده البشرية منذ تسعينّيات القرن العشرين، وهما اال

ر فوكوياما من االستخدام غير النزيه للعلوم البيولوجية وتكنولوجيا المعلومات 
ّ

والتكنولوجية الكبيرة التي حققتها اإلنسانية. ويحذ
 بيولوجي. راجع: خاصة في مجال ممارسة اإلرهاب ال

فرانسيس فوكوياما، مستقبلنا بعد البشري: عواقب التقنية الحيوية، ترجمة: إيهاب عبد الرحيم محمد، مركز اإلمارات للدراسات 
بو ظبي، ط

ٔ
 . 51-31 ، ص2006، 1والبحوث، ا

دب العجائبي، ،تودوروفتزفيتان  -2
ٔ
 .66 ص ،1994، 1ترجمة: الصّديق بوعالم، دار شرقّيات، ط مدخل إلى اال
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النظري  املستوى  ع��  املستقبل  زمن   �� يمكن  ا�حدوث  ف��يائّية  معادالت  ضوء   �� تقّبلها  للعقل  و�مكن   ،

اكتشافها أو التوّصل إل��ا، وهنا تحديدا تختلف رواية ا�خيال العل�ي عن الرواية ال�جائبية الكالسيكية ال�ي 

تح�ي عّما هو مستحيل ا�حدوث وال يمكن للعقل تقّبلھ، مثل ظهور العمالقة والغيالن والسعا�� واألطياف  

 اغات املوحشة والقالع امل�جورة.�� الفر 
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