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                                      (1) 

فى منتصف القرن التاسع عشرر ظهررر نرأد ى جرى   ظر    سمر" اسرة  رأاظر   

كما نعرف  مظعا سأف ظرتجط هراا  –    أطجعا scientific fiction  الخظا" العلمى

أد األ جى ال  ظ  جاسة الكاتب الفرنسى  فظرن  . أخصائص هراا النرأد خصرائص الن

تعلظمظ  فى معهمرا إا تأ ه للشجاب سأ" سن العشرظن   أهأ ظنطلق مرن المعلأمرا  

أالنتائج  المستقرة التى تأص" إلظرا الجسث العلمى . أظسرتخ ة الخظرا"  القصصرى فرى 

لعلمظ    فى اجتر اد لمركجر  للفءراس ظسرتخ ة تعرظف الشجاب جتلك المعلأما  أالنتائج ا

مررا اسررتقر مررن علررة فررى تصررمظمرا   أتررأفظر الهرررأف المائمرر  لسظرراة رأا  الفءرراس 

 ج اخلرا . 

ر أظتطأر هاا النأد األ جى على م ى  النصرف الارانى مرن القررن التاسرع عشر 

ظر    أإن العق ظن األألظظن للقرن العشرظن    أن ىن ظتخلى  ملر  عرن ىه افره التعلظمأ

تسأل  إلى ىه اف تاقظفظ  لمساأل  نشر الرأح العلمظ  جظن الشجاب مع التخلرى النسرجى 

عن ىه اف فظرن المجاشرة فى تعلظة المرأا  العلمظر  جشرك" مجاشرر . أظهررر جالتر رظج 

ىجعا  ا تماعظ  أتنجؤظ  جالمستقج"   إلى ىن ظختفى الر ف التعلظمى نرائظا   أظصجح هاا 

اا ىه اف  مالظ  مسء    أظمترج  جالفانتاجظرا   أظخلرق األسرطأرة فرى  النأد األ جى

انطاق مج ئى من العلة  اة ظت اأج الك إلى ال خأ" فى الخظا" المسر  خالقرا عرأالة 

خظالظ  التقأة على ىى ىساس علمى ماع ا جعر  المر اخ" العلمظر  المج ئظر    ارة تقرأة 

ة رأائظ  ظشترك جرا هاا النأد مع جراىى على ال مأح  فى الخظا"   أتهرر ىجعا  متع  

 األعما" الرأائظ  العا ظ .
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أهنا نتظ   هاا التسأ" الكجظر ظسم" النأد  اسرما   ظر ا   أكررن رأاظر  الخظرا" 

 scienceالعلمررى ىرر  ت اأجهررا الررجمن لتصررظر نأعررا مسررت  ا هأ التخظظرر" العلمررى

fiction.   

النرأد األ جرى فرى الأالظرا   أفى العق  الراجع من القررن العشررظن ظج هرر هراا

المتس ة األمرظكظ    أظهرر ع   كجظر من الم ا  التى تنشر ىصص التخظظ" العلمرى 

أظج ا  ع   القراس   أن خ" فى مرسل  ىطلق علظرا العصر الراهجى للتخظظر" العلمرى . 

ىخظرا تنتق" المأ   إلى ىأرجا   أاآلن ظتنجر الجع  ىن التخظظر" العلمرى سرأف ظسرظطر 

ى الرأاظ  القا م  جشك" غظر مجاشر لت خ" العلة أالتكنألأ ظا فى كر" شرئأن سظاتنرا عل

 جشك" متجاظ  مع تسارد اظقاد التق ة العلمى   ألن الرأاظ  فى النراظ  تسكى السظاة .

  عن القرص   أالسرظما القرص األسرطأرىأما ظعنظنا هنا ىن العلة لة ظجتع  ظأما 

ة هررأ "  األسررطأرة هررى علررة اقنسرران القرر ظة سظررث ىن التعرظررف المجسررط ل سررطأر

أعقظ ترره ال ظنظرر   . أجررراا نتصررأر ىن األسررطأرة تسمرر" فررى طظاترررا  رراأر رأاظررا  

الخظا" العلمرى أالتخظظر" العلمرى معرا   أالسرظما ىن التخظظر" العلمرى هرأ اآلن مصرنع 

لعلمظر  الترى لخلق األساطظر الس ظا  التى استج ل  جال ظن الفانتاجظرا   أجرالعلة النجرأسة ا

أإن استن   إلى جع  األسس العلمظر    إال ىنررا تخلر  فرى جراىى نسرظ را عرن العلرة 

لصالح عأالة تخظظلظر  جسرجب عر ة السا ر  للنجرأسة العلمظر  ألن التقر ة العلمرى ظسرجقرا 

 اآلن. 

                            (2  ) 

ف اقنسران ارتجط العلة جراأل ب   لكرن  أن ىصر  أاءرح   أالرك منرا ىن عرر

األ ب   جسجب ىن السظاة هى مأءأد األ ب أالعلة  جس الظت رجى مرن السظراة   ألكرن 

ه" العلة لفترة طأظل  مرتجطا جالسرسر أالر ظن   ارتجاطرا عءرأظا   ألرة ظءرعف هراا 

االرتجاط فى التارظخ اقنسانى إال مع النرء  األأرجظ  فى القرن السرا س عشرر   أإن 

فى الشرق إلى الظأة   أنقص  هنا ارتجراط العلرة جالر ظن ارتجاطرا ه" هاا االرتجاط ىأظا 

ترار ىلظا ىأ كاظرا جالمأىف األأرجرى    أن ىن ظنفصرة الرك االرتجراط  أالر لظ" علرى 

الرك ال راسرا  الترى التتأىرف عرن اقع راج العلمرى للقررمن الكررظة   كرالك السا رر  

لمظ    فماا جع  ن اح عملظرا  المستمرة لفتأى العلماس سأ" ىجأ" جع  المن جا  الع

جرد األعءرراس انتهررر األطجرراس أالمشرررعأن فررى جا نررا فتررأى علمرراس الرر ظن سررأ" 

مشرررأعظ  إ رائرررا أرىى الرر ظن سألرررا   أمالرررا عملظررا  الت مظرر". أهرراا ىمررر جررال  

الخطأرة ظفسر لمااا لة ظفكر ىطجاؤنرا فرى اجتكرار تلرك العملظرا    جمعنرى ىن المجرا رة 
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تصا ر فقرظا   مما ظقل" من استما" أىأعرا ستى فى م ا" العلأة اقنسرانظ   العلمظ  ى 

  أهكاا ظصظر المأىف اقفتائى الفقرى ر  فع" لمكتشف علمى عن  اآلخرمن ناسظر    

أعائقا مستما ءر  المارامرة العلمظر  عنر نا   أاالكتشراف أاالجتكرار فرى العلرة ظقرأة 

ى ىن العلرأة العرجظر  الترى جررر  العرالة  ار  ىساسا غلى الماامرة أالسرظ  . أالننس

كلرا سأ" خ م  ال ظن   ىى ىنرا ج ى  جءأس ىخءر من  انب الفقراس مع خرط ىسمرر 

ظجع  هؤالس العلماس عن العلة المس    أعن ما ت اأج جع  علماس األن لس هاا الخط 

الراى  اترمأا فى  ظنرة أىخا علمرة مرخرا الشرعأاة مالمرا سر ث لعجراس جرن فرنراس  

تأص" للطاى  المسرك  ل شظاس   فاترة جاستخ اة ال ن أالشظاطظن فى تسرظكرا   أمرن 

الءرأرى فى هاا السظاق إظرا  هاه الأاظق  الرام  للمأىف من العلماس الاظن ت راأجأا 

ب العام  هاه األفكار جشرك" سرا  سترى جر اظا  القررن  الخط األسمر للفقراس   أى  تشرَّ

" على الك المأىف من التراة عن   خأله القاهرة مخر القررن التاسرع العشرظن   أال لظ

عشر سظث كان  العام  ت رى خلفره أتر مره جالس رارة  هنرا ىن الشرظطان ظسركره . 

جالطجع تسسن  األسأا" نسجظا   لكن ما جا"  أهر هاا المأىف مسرظطرا علرى الاقافر  

 ستى ظأمنا هاا .

  ارتجطر  األسراطظر األألرى جرالعلة ففى  أكما ارتجط العلرة جاألسرطأرة أالر ظن

ىسطأرة اظرجظس أىأجأرظرس   تمامرا كمرا فرى ىسرطأرة ترأ  )الراى سرماه اقغرظرق 

هرمس األكجر( ظقأة جطر" كر" م مرن األسرطأرتظن جتعلرظة المصررظظن ىصرأ" الجراعر  

 أالصناع  أالسكم  .

رة أفى العصر الس ظث تة الرجأا  الرسرمى جرظن األ ب أالعلرة فظمرا عررف لفتر 

   أصار ظسم" اسة رأاظ  تخظظ" العلةscientific fictionجاسة رأاظ  الخظا" العلمى 

 science-fiction على ظ  هأ أ  ظمسجاك   1926  أى  هرر هاا االسة األخظر عاة

    أىر  Amazingمؤسس م ل  متخصص  فرى هراا النرأد األ جرى سرماها  ىمظرانق 

ة فى نشر ىعمرا" لظسر  كاظررة ال  ظر    تخصص  هاه الم ل  التى الى  شعجظ  كجظر

ألظس  ى جظ  جالمعنى الشائع ل  ب   ألكنرا اعتم   على الترأظ" األ جى فى تأهظرف 

للعلة لل خأ" فى علة مرن الترأظر" أالمجالارا  الخظالظر  . أ ر ظر جالراكر ىن مصرطلح 

 راس  أن ىن ظرجره لره ىسر  سترى  1851تخظظ" العلة ى  استعمله أظلظراة أظلسرأن عراة 

هأ أ  ظمسجاك   أعا  الستعماله لظلقى ىجأال أاسعا   أفى اللا  العرجظر  ظسرتخ مأن 

 مصطلح الخظا" العلمى لإلشارة للمصطلسظن معا   أهأ ىمر ظخلأ من ال ى  . 

هرأ  الفرنسرى    -كما  سرجق الراكر-أمجت د هاا النأد األ جى فى العصر الس ظث
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سر  اسراجظع فرى جرالأن  عراة   الراى نشرر عملره المشررأر  خم1905 ألج فظررن  

. أرأاظا  فظرن رأاظا  تعلظمظ  كما سرجق أىأءرسنا  أتقر ة مرا اسرتقر مرن   1851

ن العشررظن   الراظن جالفعر" العلة للشجاب   أكان  هراه الرأاظرا  مأ رر  لمرن هرة  أ

ىىجلأا على ىراسترا إىجاال عهظما   ففى رسل  للفءاس ظشرح ج ى  ما استقر فى عصرره 

من علة سأ" كظفظ  تأفظر األكسظ ظن فى المركجر  الفءرائظ    ارة كظفظر  الرتخلص مرن 

اانى إكسظ  الكرجأن   أهاا على سجظ" المارا"  أجسررع  ظهررر الفرنسرى اآلخرر جرأ" 

ظث ظمج  العلة جالسرسر  أظءرعف تر رظ ظا السرافج التعلظمرى   لظهررر ىرجعر   ظفأا س

ىسرماس هامرر  "   أسررتاف الرأ     أهررأ ظسررتخ ة العلررة لخلررق  ررأ مررن الامررأ    

أظالب على ىسلأجه انطجاعظ  تنسرف ىسظانرا نسرأ التسلظرق المظترافظجظقى   ارة  الجرر  

ى ع ائظر  ءر  ماراره السرلجظ   رأجظ ا    أهأ اأ نجعر  سراخرة ه ائظر  ظقر ة العلرة فر 

أكرسلأب لعرر  ىسرأا" الم تمرع  لكرن ظسمر  لره تصرأراته المسرتقجلظ    فررأ ظقر ة 

صأرة جارظس فى الخمسظنا  ىى جع  ىكار من نصف ىرن   معتم ا على مصرطلسا  

العام  عن ما ظعال أن ىءظ  علمظ    كما أهرف المفارىر  اللفهظر  لمسراع ة القرارىس 

ظأ ر  جعر  مرن مار" التنقر" جالطرائرا   فرجطالره ظقأمرأن جرسلر   على تصأر عالة لة

طأظل    ا للتسلظ  أتناأ" غر اس صراظر  األمرر الراى ظسرتاظر ىرارىس عصرره أرجمرا 

ظستاظرنا الظأة  لكنرا أسظل  لتق ظة عصر م م سأف ظصجح االنتقا" فظره سررا جصررف 

أفقظررة  ظتظمر  أشرقراس النهر عن طأ" المسافا   أىأصافه ساخرة فتلك الفتراة مراا 

أفرراخرة الماجررس. أفررى هرر" ال ررأ السرراخررغة صرر ق معهررة رؤاه للمسررتقج" نفتقرر  

المأءأعظ  فى ىعماله   أهأ ىمرر ظعاكسره فرى مقاجلر  ىسرلأب   رأن أظنر هاة  فرى 

رأاظاته الرا ف  للنق  اال تماعى مرع تأ ظره علمرى للسرر    لكرن جرظن األرجعر  تهررر 

لتق ظر   أهى شخصظ  الفرنسى  رأسنى اظنظره  الراى ظقر ة شخصظ  ماظرة لاهتماة أا

لصررنع  رأ مررن الاراجر  أتطررأظر   (catalystالعلرة كاسرتعرا   أعامرر" أسرظط  )

الرأاظ    أتخلى تماما عن الر ف التعلظمى الاى ه" ظطر" مرن ىعمرا" كر" الررأائظظن 

رأائرى   الساجق اكرهة   أى  تخلرى عرن ىسرلأب المساكراة   أتعر    ىجعرا  العمر" ال

أجرج عنصر التشأظق جطرظق  ت فع القارىس للتأىع   أىر  تخلرى عرن ىسرلأب اعتمرا  

الرأاظ  على مأءأد معظن ما" رسل  للفءاس   متسأال نسأ خلق سظاق سر ى   كما 

تخلى عن تعقظ" الخظا" فى تسقظق الر ف التعلظمى إلرى تخظظر" العلرة   لظصرظر الخظرا" 

كن ىعماله لة تخُ" من رسال  أاءس  هرى  فرع الم تمرع هأ السظ  أالعلة م ر  ى اة  ل

نسأ ىجأ" العلة أءررأرة اسرتخ امه لتسقظرق سظراة ىفءر"   أإاا صرح التعجظرر ىامر  

 رأاظاته جتطجظع العاىا  جظن العلة أالم تمع .
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                                 (3) 

  أظصر ر  جع  مساأل  هأ أ  ظمسجاك تتسرع مفراق رأاظرا  التخظظر" العلمرى

فررى   Astounding science fiction ررأن  جلظررأ كامجرر" م لرر  اسررتأن ظنق  

الاااظنظا  من القرن الماءى لت خ" رأاظ  التخظظ" العلمى فى عصرها الراهجى فرى 

م ل  للتخظظر"  15على سجظ" الماا"  –  سظث تص ر 1950أ  1938الفترة ما جظن 

  أظنتق" اق" تلك الرأاظرا  إلرى هنراك   العلمى فى الأالظا  المتس ة فى سن  أاس ة 

 أظس ث إىجا" ىأى على ىراسترا .

أهكاا ىصجس  تلك الرأاظا  نأعا ى جظا مكظنا ىمكن كمرا ظقألرأن   أظتءرمن 

تس  ىنأاد متع  ة   منرا الرأاظا   الرار  ىأ رأاظا  الفءاس   أى  جر ى  تعلظمظر  

أالفانتاجظا ج" أاالت اه الجألظسرى  على ظ  فظرن   اة تطأر  لتسقط السا ج جظن العلة

أالطلسمائى فى الرأاظ    أمن ىطرف تس  األنأاد تلك رأاظا   التارظخ الجر ظ"    

التى تتخظ" مسارا مختلفا للتارظخ  ما" إس ى الرأاظا  اقسجانظ  التى تخظل  هجظمر  

جر ظ" مررأرظظن  أجرراا المسرتقج" فظررا أاىرع  نكأ فى السرب األهلظ  أانتصار الفرا

لساءر إسرجانظا جعر  رسظر" فرانكرأ   ىى عنر  صر أر الرأاظر . أمرن تلرك األنرأاد 

التستظ  رأاظا   السظجرجنك  أت أر سأ" ىفررا  مستأسشرظن   فرى م تمرع متر هأر 

تسررأ ه السررلجظ  رغررة التقرر ة العلمررى الرائرر"    أن ىن ظتقرر ة ىسرر  لأىررف الترر هأر 

جنك   سظرث تقر ة نفرس الصرأرة مررع السررظجر اال تمراعى   أظقاجلررا رأاظرا   ماجعر 

أ ررأ  ىفرررا  ناشررطظن فررى النءررا" ءرر  الترر هأر  لتسسررظن سررا" الم تمررع أت نظرر  

التكنألأ ظا لخ مته   أمن هاه التنأظع  الارظ  تتمظج رأاظا  ان لظجظ  تشجه رأاظرا  

التارظخ الج ظ" تسمى رأاظا   ستظمجنك    أهى ع ة ىعما" ىعرا   تشركظ" العصرر 

استخ اة التكنألأ ظا الاكظ     أن التخلى عن استخ اما  الفسة أالجخرار الفظكتأرى ج

. 

ىما مأءأعا  الرأاظا  الساجق    فا سصر لرا   أىهمرا اسرتطاد الفءراس 

أالسررظطرة علظرره   ج انررب غررجأ األر  جمخلأىررا  فءررائظ    تفررتح الجرراب للخظررا" 

ألظصرأر السظراة خرار  لظصأر تكنألأ ظرا لر ظرة متق مر  عمرا لر ظنا مرن تكنألأ ظا 

األر    أظقترب من تلك الرسا  نأد مخر لرسا  فى الجمن القرا ة اأ الراسر" 

  أمررن المأاءررظع المتررأاترة االستنسررات أمسرراأال  االستكررار ال ظنررى   أرأاظررا  

تتسقق فظرا النجأسا  ال ظنظ    ىأ  نجأسا  سأ" مستقج" ظأتأجى ىأ معاكس للظأتأجظرا 

  التررى تتررراأح جررظن الكأمظ ظرر  أالمرسرراأظ  مأءررأد   ىظءررا مررن المأءررأعا
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الم تمعا  التى تسكمرا ى أا  التكنألأ ظا مرن كمجظرأترا  أرأجأترا    ىأ تسرأ" 

سرركان األر  إلررى م تمررع أاسرر  ظتررراجط تررراجط شررجكا  الكمجظررأتر أاالنترنرر    

عمأما ىجررج المأءرأعا  تر أر كلررا سرأ" المسرتقج" أ أر العلرة فظره جعر  تسقرق 

 .تقف عن  س أ  الخظا" الامس أ ة فا  أمخترعا  هائل  أماهل مكتش

 خاتمة    

راظ  هراا االسرتعرا  السررظع للنرأد األ جرى  التخظظر" نأمن الءرأرى فى 

العلمى  المشرأر جظننا تسر  اسرة الخظرا" العلمرى ىن نراكر جعر  مقرأال  للكاترب 

 ى نجرأسا  التخظظر" األر نتظنى المرمأق كارنظظلأ تمس مأءأعنا جقأة   أتشجه إس

جررظن  –أالعررا  لررالك  –العلمررى   األ ب التقلظرر ى   ىرا  ىأ لررة ظررر  سررأف ظقررع 

لرن ظمكرن لكاترب الرررأب مرن  ىسءان التخظظ" العلمرى   ألنره خرا" أىر  ىصرظر

السظجرنظطظقا   سظث نعظش أنخلق فننا    ىظءا مستقج" التخظظ" العلمى هأ اسرتطاد 

فررى هرر" سررظطرة التكنألأ ظررا علررى الم تمعررا  سأسررظألأ ى لصررأرة الم تمررع   

 ......أىخظرا التخظظ" العلمى إ اج  ى جظ  على التاظرا  العلمظ    أهرى إ اجر  ظمكرن 

ىن تستأعب السُّلة الكام" للت رج  اقنسانظ    أمن الماظرر اآلن ىن معهرة الررأائظظن 

 ر األ جى أالاقافى .أالكتاب من العلماس  مما ظ فعرة  فعا نسأ استخ اة العلة للتعجظ

 


