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  همقدم

باشد و توصیف و رسیدن به آن  می المکانآرمانشهر یا یوتوبیا به معناي مدینه فاضله و 

ي ذهن بشر دانست که پیوسته براي رسیدن به ها دغدغهترین  توان یکی از قدیمی را می

است  شده نوشتهترین اثري که در زمینه آرمانشهر  قدیمی و آن در تالش بوده است

شدن نقش علم در زندگی  پررنگبا پیشرفت جوامع و . باشد می افالطون جمهوري

ها، بسیاري از دانشمندان و اندیشمندان، علم را تنها وسیله رسیدن به آرمانشهر  انسان

هاي علمی به  پرداختند که با پیشرفت یم شهري آرماندانستند بنابراین به توصیف  می

توان گفت اولین اثري که در زمینه  می. آید و آن را آرمانشهر علمی نامیدند دست می

بود که در آن به توصیف یک  فرانسیس بیکناثر  یسآتالنتآرمانشهر علمی خلق شد 

شود اما پس از قرن  عقل و علم اداره می پردازد که تحت سیطره ي آرمانی میجامعه

کننده علم و صنعت و کاربرد آن در جنگ جهانی اول و  یرهخهاي  نوزدهم و پیشرفت

علم و آرمانشهر علمی شک کردند و  ثمراتز اندیشمندان در وجود دوم، بسیاري ا

ترین عنصر  دانستند بلکه آن را مهم اي براي رسیدن به آرمانشهر نمی تنها علم را وسیله نه

توسط  و از این زمان به بعد، آثاري در این زمینه پنداشتند می شهري آرمانضد 

توان، رمان  ینه میترین آثار در این زم از مهم. تخیلی خلق شد -نویسندگان ادبیات علمی

را نام برد که جزء  آلدوس هاکسلیاز  دنیاي قشنگ نوو جورج اورولاثر  1984

  . آیند یمتخیلی به حساب  -ترین آثار علمی مهم

تخیلی در ادبیات غرب نگذشت که در  -هاي زیادي از عمر ادبیات علمی سال

اولین نویسنده عرب بود  توفیق الحکیم. ادبیات عربی نیز آثاري از این دست خلق شدند

شناساند و سعی کرد تا که این ژانر را در قالب چند نمایشنامه و داستان به ادبیات عربی 

  . هاي این نوع ادبی را در برخی از آثار خود بیاورد تمام مؤلفه

ز روش توصیفی و مطالعات هاي تحقیق ا داده با توجه به ماهیت پژوهش حاضر،

ها، از تکنیک تحلیل محتوا بهره جسته است؛  در تحلیل این دادهاي گرد آمده و  کتابخانه

 سنۀفی « داستان کوتاه و» إلی الغد رحلۀ« ایشنامهنم ،توفیق الحکیمبدین معنا که دو اثر 

هایی از این دو اثر در جهت نشان  اند و نمونه تحت مطالعه محتوایی قرار گرفته »ملیون
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هاي به عنوان یکی از اصلی ترین مؤلفهدادن میزان انعکاس آرمانشهر و ضد آرمانشهر، 

مشخص شود که توفیق در نهایت  اند تا، مورد تحلیل قرار گرفتهتخیلی -ادبیات علمی

انسان چه نسبت به آینده  خود قرار داده است و ایده اصلیتا چه حد این موضوع را 

  :بنابراین سؤال اصلی این تحقیق به این شکل است. اي داشته است بینی پیش

تخیلی خود چگونه به موضوع آرمانشهر و ضد آرمانشهر پرداخته  -توفیق در آثار علمی

  و چه آینده اي را برا بشر متصور شده است؟ 

  

  پیشینه بحث .1

هاي انجام شده نگارنده دریافت تاکنون پژوهش چندانی در  پس از مطالعات و بررسی

انجام نشده و تنها اثري  توفیق الحکیمتخیلی و عناصر آن در آثار  -زمینه ادبیات علمی

الخيال العلمی فی کتاب  نماید،خیلی توفیق را معرفی  -که سعی داشته است تا آثار علمی

اثر از  4باشد؛ نویسنده در این کتاب  می عصام بهی نوشته )م1999( مسرح توفيق الحکيم

ها را کند و مفهوم کلی این نمایشنامه یتخیلی معرفی م-به عنوان آثار علمی را توفیقآثار 

  .نشده است علمی اي به آرمانشهردهد اما در آن اشاره مالی توضیح میبه صورت اج

اشاره کرد، از جمله ن زمینه هاي نیمه مرتبط دیگري در ای توان به پیشینههمچنین می

دامه بخشی از نظرات ایشان ذکر است که در ا 1رؤوفین سنیراز  نقدي ها سه مقالهآن

 - االت تحلیلی خود بیشتر بر چگونگی انتقال ادبیات علمینویسنده در مق. گردد می

اخليال العلمي يف «دو کتاب همچنین . تخیلی از ادبیات غربی به ادبیات عربی تأکید دارد

که به ادبیات  استدیگري کتاب یوسف الشارونیاثر  )م2004( »العربی املعاصراألدب 

اي است تحت  پایان نامه ،پژوهش دیگر .تخیلی در ادبیات عربی پرداخته است -علمی

محمد عبداهللا نوشته » اخليال العلمي يف االدب العريب احلديث يف ضوء الدراسات املقارنة«عنوان 

سوریه از آن دفاع شده است و نویسنده » البعث«در دانشگاه  2008که در سال  الیاسین

تخیلی در ادبیات غرب، به  -در این پژوهش به طور مفصل به تولد ژانر ادبیات علمی

پردازد و به صورت گذرا به توفیق الحکیم  تفکیک کشورها و همچنین ادبیات عربی می

  .دکن و آثار علمی تخیلی وي نیز اشاره می
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سازد این است که در متمایز می آثارتحقیق حاضر را از این  آنچه کار نگارندهاما 

تخیلی  -عناصر ادبیات علمی تریناصلیبه یکی از  ،تربه شکل تخصصی تحقیق حاضر

ضمن معرفی مضمون دو اثر از شود و مانشهر و ضد آرمانشهر پرداخته مییعنی آر

موضوع مورد تبیین و بررسی این گونگی پرداختن به چشود تا  تالش می ،توفیق الحکیم

اي را براي یق در اینگونه آثار خود چه آیندهایت مشخص گردد که توفقرار گیرد و در نه

  .بشر تخمین زده است و ایده اصلی وي در این آثار کدام است

  

  تخیلی -ادبیات علمی .2

ي ادبیات اخیر در زمینهي تخیلی یکی از ژانرهایی است که در چند دهه -ادبیات علمی

داستانی به طور چشمگیري مطرح گردیده است اما به جرأت می توان گفت که تاکنون 

ي تمام نویسندگان و ناقدان این تعریف جامع و کاملی براي آن ارائه نشده و به اندازه

  .ژانر، تعریف براي آن وجود دارد

قت ثابت شده و یا ثابت تخیلی را برگرفته از یک حقی -ادبیات علمی عصام بهی،

. کشد اي دور یا نزدیک به تصویر می داند که زندگی بشر را در آینده ي علمی مینشده

کند تا بدین شکل  در این ژانر، ادبیات لباس زیبایی است که نویسنده بر تن علم می

ادبیات  بنابراین .)57: 1999بهی، ( اي از ابهامات هستی را کشف نماید بتواند گوشه

یکدیگر  ها را به تخیلی نوعی مصالحه و آشتی میان علم و ادبیات است و آن -علمی

ان شوند و ادیب رسد که دانشمندان وارد وادي ادیبان می اي میدهد و به مرحله پیوند می

تخیل ادبی خویش شوند و نویسنده با نیز مجبور به فراگیري دستاوردهاي دانشمندان می

هاي پیچیده طبیعت ر آینده کمر به حل و تغییر پدیدهبا تمرکز ب گیرد وعلم را به کار می

توان موارد اصلی کاربرد این  تخیلی می -با نگاهی به آثار علمی .)10: 2003عزام، ( بندد می

  :شاخه را به شرح زیر برشمرد

قالب داستان و نمایشنامه و ي علمی در  هاي ثابت شده و ثابت نشده بیان نظریه. 1

هاي علمی،  هایی از آینده و پیشرفت آتی علم و فناوري و گمانه زنی بینی پیشي  ارائه

  .انسانی و اجتماعی
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ها در آینده به  و فناوري بر زندگی جوامع و انسانپرداختن به تأثیرات پیشرفت علم . 2

هاي نظري و اعالن خطر به هاي آینده و ارائه راه حلنسل منظور شناسایی مشکالت

  ).146: 1387محمد قصاع، ( قالب داستان و نمایشنامهها در انسان

عربی مقاالتی را منتشر  تخیلیِ -ادبیات علمی یکی از پژوهشگرانی که در زمینه

ترجمه  »الخیال العلمی«وي معتقد است که اصطالح . است رؤوفین سنیرساخته است 

ادبیات عربی به تخیلی در  -گوید ادبیات علمینیست و می sciece fictionترادف مو 

اند به طور واضح و بیشتر پژوهشگران عرب نتوانسته درستی معادل سازي نشده است

دینر همچنین پژوهشگر روسی، . )Snir, 2000: 269( آن را از فانتزي متمایز سازند

بر خالف اصطالح انگلیسی آن  الخیال العلمیمعتقد است که اصطالح  رافیسوویچ

ي اصطالح دیگري که براي این گونه. این گونه آثار داردداللت کمی بر نقش علم در 

هاي شدیدي باشد که آن نیز با انتقاد رود فانتزي می ادبی در ادبیات عربی به کار می

  پژوهش و بررسی ادبیات  روؤفین سنیر )Rafisovich, 2014: 190( روبرو شده است

چگونگی گسترش  در زمینه: نویسد کند و میعربی را مثبت ارزیابی نمی تخیلیِ -علمی

ند تخیلی عربی پژوهش چندانی صورت نگرفته است و فقط شامل چ -ادبیات علمی

اي کلی به تشر شده است و آن ها نیز به گونهمن مورد انگشت شماري است که اخیراً

اند بدون این که از پس تخیلی پرداخته -ر عربی در زمینه ادبیات علمیمعرفی آثا

ورود آن از ادبیات غرب و آمریکا به ادبیات عربی سخنی به میان  ها و چگونگی زمینه

  .)Snir, 2001: 231( بیاورند

  

  علمی تخیلی و آرمانشهر -ادبیات علمی .3

. هاست که توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است خلق آرمانشهر قرن اندیشه

آرمانشهر را بنیان نهاد و در دوران  و هزار و پانصد سال قبل، اندیشهحدود د افالطون

 اصطالح آرمانشهر از دو کلمه«. دجدیدي کر آن را وارد مرحله 2تامس مور ،رنسانس

به معناي  Europaبه معناي المکان و دیگري  Outopiaیکی  یونانی گرفته شده است؛



 نقد ادب معاصر عربی 178

 Utopiaرا براي اولین بار ترکیبی از این دو واژه را ساخت و آن  تامس مورآباد مکان اما 

  .)72: 1379مرادخانی، ( »آرمانشهر نامید

 آرمانشهر کالسیک و فلسفی. 1: اصلی تقسیم کرد توان به دو شاخه آرمانشهر را می

  .آرمانشهر ادبی. 2

هاي حکومت و سیاست است که مانشهر فلسفی محکم گردانیدن پایههدف آر

ترین آثار مهم. دهندارائه میداري را سیاست و حکومت فیلسوفان در آن بهترین شرایط

این نوع آرمانشهرها . است فارابیاثر  »مدینه فاضله«و افالطون» جمهوري«در این زمینه 

شوند و یک سیاست کلی را براي اجراي فلسفی بنا میهاي منطقی و بر اساس پایه

بدن انسان داراي سه  دولت را مانند افالطون«. دهندعدالت و رسیدن به سعادت ارائه می

کند که در آن به جاي سر و سینه و شکم، حکمرانان، پاسداران و بخش تصور می

و تناسب به خرج گونه که آدم سالم و هماهنگ تعادل همان. زحمت کشان وجود دارند

خدیجه ( »دولت با فضیلت نیز این است که هر کسی جایگاه خود را بداند می دهد نشانه

  .)108: 1385شمشادي، 

پیشرفت علم و تخیلی همان گونه که از اسم آن پیداست مرتبط با  -ادبیات علمی

راین تصویر بناب. دهداندازي را از آینده علمی بشر ارائه میتکنولوژي است و چشم

تخیلی  -هاي مطرح در آثار علمیترین ایدهتوان یکی از اصلیآرمانشهرِ علمی را می

تخیلی است که آرمانشهر  -اولین منتقدان ادبیات علمییکی از  3دارکو سووین. دانست

داند و معتقد است که تخیلی می -هاي ادبیات علمی رشاخهترین زی را یکی از اصلی

این ژانر  تخیلی است بلکه سلف و ریشه -لمیآرمانشهر نه تنها جزء بزرگی از ادبیات ع

  .)Suvin, 1998: 42( هاي آرمانشهري جست و جو کرد را نیز باید در اندیشه

آن شورند و در اي کالسیک و فلسفی میهعلیه آرمانشهرتخیلی  -نویسندگان علمی

نشهر کالسیک و فلسفی در آرما ،به عبارت دیگر. بینندهیچ سعادتی را براي انسان نمی

  . گردداي ضد آرمانشهر مبدل میبه گونه ،تخیلی -نویسندگان علمیاندیشه 

هاي سیده نشده و ضروري در بیشتر رمانسؤال پر: نویسدمی ادوارد جیمز

سرنوشت بشر چیست؟ پرسش  آرمانشهري این است که زندگی چه معنایی دارد ویا
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 -دگان علمیپاسخی که تقریبا هیچ کس به جز متخصصان الهیات و نویسن مهم و بی

گونه  تخیلی با مطرح کردن این -نویسندگان علمی. کنندتخیلی آن را مطرح نمی

کنند و به انطباق آن با دنیاي  تر می گسترده هاي آرمانشهر را، افقیهاي بی پاسخ پرسش

 .کنند هاي فراوانی وجود دارد کمک می ه که در آن احتماالت و عدم قطعیتآیند

 James and( هم خطور نکرد تامس مورهایی که حتی به ذهن  احتماالت و عدم قطعیت

Mendlesohn, 2003: 221).  

ترین  هاي علمی یکی از اصلیعلم و پیشرفت بنا شده بر پایه ن نقد آرمانشهرِبنابرای

تخیلی این  -و بیشتر نویسندگان ادبیات علمی استتخیلی  -هاي ادبیات علمیمؤلفه

توفیق الحکیم نیز، به عنوان پیشگام این ژانر در ادبیات . اندوع را مد نظر داشتهموض

 تخیلی در دو اثر -اکنون این جنبه از ادبیات علمی. عربی، از این امر مستثنی نیست

  .شود پرداخته می»يف سنة مليون«و  »رحلة إلی الغد« توفیق الحکیم تحت یعنی

  

  »رحلة إلی الغد«آرمانشهر و ضد آرمانشهر در نمایشنامه   .4

ي تحریر در آورد و به رشته 1957را در سال  »رحلة إلی الغد«نمایشنامه الحکیمتوفیق 

ندانی است که رویدادهاي این نمایشنامه در مورد زندگی دو شخصیت ز. منتشر ساخت

به قصد ها را گیرد که به جاي اعدام، آناند اما دولت تصمیم میمحکوم به اعدام شده

ها یک درصد ني مجهول بفرستد که احتمال زنده ماندن آاسفري اکتشافی به یک سیاره

شوند که آن جا نیازي به رسند متوجه میي مجهول میهنگامی که آن دو به سیاره. است

انسانی همانند  هايها و خصوصیتالیت ندارند زیرا بسیاري از ارزشکار، تالش و فع

هایی تبدیل است و به باتريفاقد معنا شده .. .سرما، گرسنگی، ترس، امید، آرزو و 

شوند و مادامی که آن جا زندگی موجود در تمام آن سیاره شارژ می اند که با برق شده

دت زمان کمی متوجه زیان و فاجعه اما پس از گذشت م. اي ندارندکنند هیچ دغدغهمی

توانند یکنواخت و بدون تالش و فعالیت زندگی خود شوند و نمیاین نوع زندگی می

دهند زیرا احساس می کنند که ی ترجیح میبه سر ببرند و اعدام را بر این گونه زندگ را

از . انداي سنگ تبدیل گشته یک کوه یا تکهاز چارچوب انسانی خود خارج شده و به 
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ه کنند تا از شر آن سیاره و آن نوع زندگی رهایی یابند تا این کروي تالش میاین

آن . ردندتوانند توسط آن به زمین باز گکند و میمیشخصیت مهندس سفینه را تعمیر 

سال از عمر کره زمین گذشته  309شوند که  می رسند متوجهدو زمانی که به زمین می

ها ایجاد کرده است؛ ییرات فراوانی را در زندگی انسانهاي علمی، تغاست و پیشرفت

یکسان از آن بهره  ورها به طورکش آید و همهغذا از مرکبات شیمیایی به دست می

کن شده و به تبع آن جنگ و خونریزي از دنیا ر و گرسنگی ریشهروي فقایناز .برند می

دهند و ت تمام کارهاي انسان را انجام میرخت بربسته است، وسایل و ماشین آال

  .ها دیگر نیازي به تالش و فعالیت ندارندانسان

هاي معارضه با اصل پیشرفت »إلی الغد رحلۀ«اصلی نمایشنامه  روح و ایده

ها  ندگی صنعتی، عاطفه و احساس انسانو به گمان نویسنده ز استي علمی کورکورانه

ینی ذات انسانی خود را از دست ها در دنیاي صنعتی و ماش گرداند و انسان را خشک می

  .شود که با برق شارژ میشوند دهند و به یک نوع ماشین تبدیل می می

ناشی از احساس عمیق او  توفیق الحکیمانتخاب موضوع آرمانشهر علمی از جانب 

بر این نکته دست  در این اثر نویسنده .انسانی است سبت به ارتباط میان علم و جامعهن

علمی بدان برسند  هاي خواهند از طریق پیشرفت ها می نهد که آرمانشهري که انسان می

یکی گذشته و تاریخ و  ؛زندگی انسانی را نابود خواهد کردترین عناصر  دو عنصر از مهم

تاریخی  مقطعیگذشته در این نمایشنامه فقط یک دوره و . دیگري تالش و فعالیت

تاریخ، دهد و با از بین رفتن گذشته و ح، عاطفه و هنر را نیز تشکیل مینیست بلکه رو

نماد عاطفه و هنر و گذشته را  توفیقبه عبارت دیگر، . گردد زندگی انسان فاقد معنا می

هاي  اشین آالت و دستگاههمچنین فعالیت و تالش فقط تولید م. داند روح زندگی می

کشید و نباید ها را در زندگی بشر به چالش  علمی نیست بلکه باید نقش آن پیشرفته

. هاي صنعتی بر روي روابط و احساسات انسانی تأثیر بگذارند اجازه داد تا پدیده

دارد و حتی آن دنیاي  علمی گام برمی بسیار محتاطانه به سوي آینده توفیقراین بناب

مقصود نویسنده از فردایی که در عنوان این نمایشنامه . داند متصور را ضد آرمانشهر می

آالت به هالکت شود همان سرانجام بشریت است که توسط صنعت و ماشین  دیده می
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هاي این نمایشنامه برداشته  و دوم از اول دیالوگهاي زندانی اول  اگر شخصیت. رسد می

خود نویسنده در نظر گرفته  )گفت و گوي درونی( مونولوگ ،ین جمالتاشود و کل 

کشد و در مورد آن  علم را به چالش می که نویسنده فلسفه شخص خواهد شدشود م

آزادي دهد و معتقد است که اگر عقل و علم جایگزین قلب و فعالیت گردند  نظر می

نویسنده، فضاي جدیدي  سیاره مجهول به عقیده و انسان را به صلیب خواهند کشید

 هاي سریع علمی به سويبا پیشرفت است که انسان امروزین بدان چشم دوخته است و

ونیازهاي انسانی ارزش  هاین دنیاي متصور، بسیاري از هنجاردر ا. دارد آن گام برمی

  .بازندخود را می

توان را میها  ترین ویژگی آن مهم ،تخیلی -علمی آثار ترینموفقبا نگاهی به 

العاده و  هاي سرکوبگر با قدرت فوق تکنولوژي پیشرفته، فقدان آزادي فردي، حکومت

هاي انسانی د مثل مصنوعی و از بین رفتن ارزشپیشرفته، از بین بردن روشنفکران، تولی

دنیاي  در این نمایشنامه با تأثیر پذیرفتن از این آثار به خصوص توفیق الحکیم. دانست

سال بدان  309پردازد که دنیا پس از ، هم به توصیف آرمانشهر علمی میقشنگ نو

هاي از نمونه. کندآرمانشهري آن را توصیف میهاي ضد رسیده است و هم نشانه

نده عمر مفید انسان را به آرمانشهري این نمایشنامه این است که پزشکی در دنیاي آی

  :سال می رساند 300بیش 

مائة و مخسون عاما و رمبا : الشقراء/...ما هو متوسط العمر عندکم؟: السجني األول

و متی إذن !...شبابه؟: السجني األول/!...مث يبدأ الشخص يفقد شبابه...مائتان

عندما يقرتب عادة من  الشيخوخة العادية تظهر آثارها علی الشخص: الشقراء/!...الشيخوخة؟

  . ...الثالمثائة

صد و پنجاه سال و شاید : شقراء...سال است؟ دشما چن نگین عمرمیا: زندانی اول«

: زندانی اول !..دهد سپس شخص کم کم جوانی خود را از دست می ...دویست سال

هنگامی که شخص نزدیک سیصد : شقراء.. یري چه هنگامی است؟پپس !...اش؟ جوانی

    .)120ص :همان( »...شود کم کم آثار پیري عادي نمایان می سال شود
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ایان شود که جنگ و درگیري در دنیا پشنامه نویسنده دنیاي را متصور میدر این نمای

ها اند دیگر نزاعی میان آنود رسیدهها به نیاز هاي خ انسان یافته است و مادامی که همه

  :وجود ندارد

ومنذ ذلك ... و مل حتدث أضرار کثرية...احلرب يف احلال و وقفت... فقد ثارت الشعوب...

: الشقراء/!...هذا يفسر تقدمکم العلمي...بالطبع:السجني األول/...التاريخ مل تقم حرب کبرية

وهو الذي ... کما يقول لنا التاريخ...حدث بعد ذلك بقليل أعظم انقالب يف مصري البشرية

  . !...قضی �ائيا علی فکرة احلرب

و ضررهاي زیادي اتفاق ....و فورا جنگ متوقف گشت...ها شورش کردندلتم...«

این نشان ...طبیعتا: ی اولزندان...و از آن تاریخ دیگر جنگ بزرگی درنگرفت....نیافتاد

 سرنوشتکمی پس از آن بزرگترین انقالب در : شقراء...پیشرفت علمی شماست دهنده

آن انقالب براي همیشه به و ...گوید آن گونه که تاریخ به ما می...بشریت اتفاق افتاد

  . )127ص :همان( »جنگ خاتمه داد اندیشه

ه نیز در این نمایشنامه همانند دیگر نویسندگان آرمانشهر علمی، ضمن ارائ توفیق اما

 ضد آرمانشهري دنیاي صنعتی، در اندیشه خلق یک اثرتوصیفاتی از امکانات پیشرفته

هاي علمی چشمگیري رسیده است اما از چاله به چاه دنیایی که انسان به پیشرفت. است

افتاده است و اولین دغدغه و سؤالی که در این دنیاي متصور نویسنده براي انسان ایجاد 

هاي بشري توسط ماشین فعالیت است، بنابراین در دنیایی که همه» ؟چکار کنم«شود  می

شود انسان به حاشیه رانده شده و زندگی او خشک و  صنعتی و پیشرفته انجام میآالت 

  :دهد این نوع زندگی ترجیح می گردد بنابراین او مرگ را بر منجمد می

حتی جمرد اکتشاف هذا الکوکب مت مبا ...ما هو عملنا؟...ماذا نفعل منذ اآلن: السجني األول

هل فکرت يف أي شيء نستخدم به !... ة أو عمليف رأسينا من إشعاعات دون حاجة إلی حرک

و لکن جيب علی کل : السجني الثاين/!!...هذه احلياة اخلالدة و الصحة الدائمة... حياتنا هنا؟

ما هو العمل الذي !... هنا املشکلة: السجني األول/!...حال أن نعمل شيئا

تريد ... ذا الکالم الذي تقول؟ما ه!... ال ختفين...ال» يفکر حلظة«: السجني الثاين/!...نعمله؟

  ...أن تقول إنه مل تعد بنا حاجة إلی العمل
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 ،حتی به مجرد کشف این سیاره...کار ما چیست؟...از اآلن چکار کنیم: زندانی اول«

آیا !...و فعالیت نداریمکه دیگر نیازي به جنبش  ساطع کردما به سر هایی را اشعه

این زندگی !... زیمابه چه چیزي مشغول ساي که این جا زندگی خود را اندیشیده

و اما باید در هر حال چیزي را انجام : زندانی دوم!!...جاودانه و سالمتی همیشگی

در «: زندانی دوم.!.چه کاري باید انجام بدهیم؟!...مشکل اینجاست: زندانی اول!...بدهیم؟

است که این چه حرفی !...نترسانمرا ....نه» کنداي فکر میلحظهحالی که 

  .)90ص :همان( »...خواهی بگویی ما دیگر نیازي به کار و فعالیت نداریم می...گویی؟ می

روي عدم کار و تالش به معناي انجماد زندگی است که در آن صورت انسان از این

  .رسد به شیءوارگی و جنون می

ترین  همچنین نویسنده معتقد است که آرمانشهر علمی به قیمت قربانی شدن مهم

  :آید هاي انسانی ازجمله عشق و ازدواج به دست می ارزش

حنن يف عامل مکتظ بوسائل اللعب و اللهو لکل الناس ألن الناس يأکلون و يشريون ...:السمراء

أما الذي يصبح طالبا العمل فيتهمونه بإحداث الشغب وهم ...و يلعبون بال عمل و ال مسئولية

الزواج، ألن الزواج تکتنفه نفس الصعوبات اليت تکتف ال يشجعون احلب اجلدي الذي يؤدي إلی 

  !...طلب العمل

ي همه مردمان است ما در دنیایی هستیم که سرشار از وسایل لهو و لعب برا: سمراء«

اما ...کنند ن هیچ فعالیت و مسؤولیتی بازي مینوشند و بدو خورند و می زیرا مردم می

ها به  نآکنند و  ایجاد اغتشاش متهم می د او را بهکسی که خواستار کار وفعالیت باش

واج داراي همان کنند، زیرا ازد اج گردد تشویق نمیوعشق جدي که منجر به ازد

   .)140ص :همان( کند مشکالتی است که کار و فعالیت با آن دست و پنجه نرم می

انسانی هستند هاي  عشق و ازدواج که از مهمترین ارزش ،در دنیاي متصور نویسنده

اگر هم گیرد و هیچ ازدواجی از روي عشق شکل نمی اند و دیگرمعناي خود را باخته

به افراد خاصی این ازدواجی صورت گیرد بسیار نظارت شده و دقیق و همچنین فقط 

  :پذیرد نه عشقا فقط به قصد تداوم نسل انجام میشود زیراجازه داده می
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جيب علی طالب ...ال يا سيدي: السمراء/...أال حيق لکل شخص أن يتزوج؟: السجني األول

الزواج مل ...الزواج أن جيتاز اختبارا علميا دقيقا، ليتم التأکد من قيمة النسل الذي سينتجه للعامل

الزواج لإلنتاج : السجني األول/!...ألن احلب يتم بغري زواج...منذ أمد طويل...يعد للحب

تحقق ألکثر من مخسة يف املائة من شروط قاسية قلما ت...و بشروط: السمراء/...فقط؟

و بعض العلماء يستکثر هذه النسبة، و يقول إن انقراض احلروب و األمراض و طول ... السکان

  !...األعمار املطرد جيعل العامل يف غري حاجة إلی سکان جدد

کسی ...نه سرورم: سمراء...؟شود ازدواج داده نمی آیا به هر شخصی اجازه: ندانی اولز«

لی که خواهد ازدواج کند باید آزمایش علمی دقیقی را انجام بدهد، تا از ارزش نسکه می

ازدواج دیگر به خاطر عشق ...کند اطمینان حاصل شوداو براي این دنیا تولید می

ازدواج : زندانی اول!...زیرا عشق بدون ازدواج انجام می شود...خیلی وقت است...نیست

افتد  کم اتفاق میهایی سخت که  شرط...هایی با شرط :سمراء...فقط براي تولیدمثل است؟

ز دانشمندان این نسبت را زیاد و بعضی ا...پنج درصد ساکنان محقق شود براي بیش از

ها و زیاد شدن طول عمر ها و مریضیگویند که از بین رفتن جنگدانند و می می

  .)141ص  :همان(»!...نیاز ساخته استدنیا را از ساکنان جدید بی ،ها انسان

هاي ضد آرمانشهري این نمایشنامه، نقش حکومت در دنیاي یکی دیگر از جنبه

اگرچه دولت تمام وسایل رفاه و لهو و لعب را براي تمامی افراد جامعه . صنعتی است

فراهم کرده است اما با وسایل مجهز و اختراعات عجیب به شدت افکار مردمان را 

ضد  هايشاخصترین آزادي فردي، یکی دیگر از اصلیود بنابراین نب. کند کنترل می

میان زندانی اول و سمراء بدان آرمانشهري است که توفیق ضمن گفت و گوي 

  :پردازد می

هنا ...نعم!...األجهزة: السمراء/!...رأينا و مسعنا کل شيء» يتقدم إلی السمراء«: رجل األمن

رجل /...قلنا و فعلنا مما خيالف القوانني؟لکن ماذا ...هذا ما مل خيطر يل...أيضا و معنا حنن

  ...ما هو هذا العمل؟...اتفقت مع هذا السيد علی القيام بعمل ما لتغري الوضع القائم: األمن

دیدیم و ما همه چیز را » شود به سمراء نزدیک می در حالی که«: پلیس«

اما ....ن خطور نکرداین به ذهن م...این جا هم با ما هستند...هادستگاه: سمراء!...شنیدیم
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با این آقا متحد : پلیس...ایم و انجام داده ایم که مخالف قوانین باشد؟ چه چیزي گفته

 »...آن چه کاري است؟...اید تا براي تغییر وضعیت موجود دست به کاري بزنیدشده

 .)149ص :همان(

حکومت در این دنیاي مدرن و صنعتی تحت هیچ شرایطی به افراد و احزاب 

نویسنده عدم آزادي فردي و  دهد و به عقیده خالف، اجازه انتشار افکار را نمیم

  :دنیاي صنعتیِ آینده خواهد بودهاي ترین ویژگیین آزادي بیان از مهمهمچن

عندما يطلب مين مواجهة الدنيا بأحاديثي و تقاريري، سوف أعلن علی املأل : ...السجني األول

إين بعد ثالمثائة عام وجدت کل : سوف أقول للدنيا!...حدثرأيی بصراحة يف کل هذا الذي 

  ...خري لکم أن تقبضوا علي!... شيء تغري إال اخلوف من الکلمة، و االنزعاج من الرأي

ها و گزارشاتم با دنیا روبرو شوم، که از من خواسته شود تا با گفته هنگامی :زندانی اول«

به دنیا !...خواهم کردعام نظرم را در مورد آنچه که اتفاق افتاد به صراحت اعالم  در مأل

من بعد از سیصد سال دیدم همه چیز تغییر کرده است به جز ترس از : خواهم گفت

 :همان( »...راي شما بهتر است مرا دستگیر کنید]!... دیگران[ بیان و تنفر از نظر دادن

  .)155ص

زندانی اول براي سمراء پایان  خودگذشتگی قهرمان آن یعنیاین نمایشنامه با از 

تواند زیرا هیچگاه نمی کنده زندان و شهر سکوت را انتخاب میپذیرد و او داوطلبان می

  .خود را با دنیاي صنعتی و پیشرفته سازگار سازد

  

  »في سنة مليون«آرمانشهر و ضد آرمانشهر در داستان کوتاه  .5

. به چاپ رسیده است »أرنی اهللا« داستانی فلسفی به اسمدر مجموعه این داستان 

در رویدادهاي این داستان در مورد یک دانشمند زمین شناس اتفاق می افتد که 

شود یابد و شگفت زده میي یک انسان را میهاي زمین شناسی خود، جمجمه کاوش

زمین . که چگونه امکان دارد کله یک انسان این گونه بدون گوشت پوست شده باشد

ي شود که زمانی چیزي به اسم مرگ در کرهمتوجه میبا تأمل در این جمجمه شناس 

مان محدودي جان خود را از دست ها پس از مدت زسانزمین وجود داشته است و ان
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دهد آن ها جمجمه را گر دانشمندان نشان میمه را به دیدادند اما وقتی این جمجمی

دانند که به هر دلیلی ساختن آن متوقف پیکرِ در حال ساخت یک انسان می جزئی از

زند او را رف میشده است و هنگامی که زمین شناس با آن ها از مرگ و عدم وجود ح

شناس دانشمند زمیناما . نی منتقل گرددپندارند که باید به بیمارستان روااي میدیوانه

دهد تا این که توسط دولت کند و اندیشه مرگ و عدم وجود را رواج میشروع می

شود تا شود و به آزمایشگاه برده میکند دستگیر میاي که بر دنیا حکومت مییکپارچه

و انتشار نیابد اما در جامعه هایی خاص، مغز او را جایگزین کنند تا افکار اق اشعهاز طری

طوالنی به دلیل اختالل در  دهند تا این که پس از مدت زمانیاي راه او را ادامه میعده

آن ها مرگ را براي اولین بار  دهد ویه، انسانی جان خود را از دست میهاي تغذسیستم

خواهند که به طور زنند و میمردم دست به قیام برضد حکومت می بینند و از آن پسمی

  .گ را تجربه کنندطبیعی زندگی کنند و مر

. استتوفیق در این داستان دنیایی را خلق می کند که کامال با دنیاي امروز متفاوت 

هایی انسانی همچون مرگ، ترس، تاریخ ها جاودانه شده اند و ارزش، انساندر این دنیا

  یک اندیشه  نویسنده این داستان را بر پایه .و گذشته معناي خود را باخته اند

اي علمی که انسان امروزین در این داستان نیز آینده توفیق. تخیلی بنا نهاده است -علمی

اي روشن را براي او تواند آیندهکشد گویا نمیش میبدان چشم دوخته است را به چال

هاي انسانی از جمله ها و ارزشا دنیاي آینده را قربانگاه خصیصهدر نظر بگیرد زیر

نویسنده در این داستان نیز نهایتا مرگ را . داندگذشته و مرگ می، ازدواج، تاریخ، عشق

در واقع . تواند به آرامش ابدي دست یابدداند که فقط با آن میهر انسانی می پایان

گیرد و معتقد ه شده بر اساس علم را به سخره میدر این داستان دنیاي ساختتوفیق 

همچنین در جهان متصور . وجود ندارد است در چنین دنیایی انسان به معناي واقعی آن

نویسنده، علم، گوهر وجودي بشر را بی اثر کرده است و براي هیچ کس در مورد 

در  توفیق،دیگر به عبارت. آیدالی برایش پیش نمیگذشته، آینده و چرایی زندگی سؤ

را براي معاصران خود به تصویر کند که آینده ن داستان نقش پیامبري را ایفا میای

 .دهدکشد و نسبت به آن هشدار می یم
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پردازد و دنیایی را به تخیلی می -ن جنبه از ادبیات علمیدر این داستان به ای نویسنده

هاي علمی توانسته است آرمانشهري را براي خود شد که انسان با پیشرفتکتصویر می

  :بنا نهد که در آن هیچ جنگ و مریضی و مرگی وجود ندارد

يف ذلک العصر صارت الدنيا إلی وضع يتعذر !...»ميالدية«يف سنة مليون وضعت هذه القصة 

نعم لقد تغلب ...و انقرض املرض، و حمی املوت...فلقد اختفت احلروب...علی اخليال تصوره

مل يعد هناک قوم ...مل يعد هناک قوم ميوتون...العلم علی املوت منذ مئات اآلالف من السنني

سل انقرض کذلک منذ هذه االحقاب، فالعلم هو الذي جيهز بکرتيا فالزواج للن...يولدون ايضا

  ...النسل اآلدمي يف معامله

اي در این عصر دنیا به گونه...ه استاین داستان در سال یک میلیون میالدي نوشته شد«

 نابودو مریضی ...ها پایان یافته اندجنگ...خیال از تصور آن عاجز است شده است که

بله علم هزاران سال است که بر مرگ غلبه یافته ...شده است و مرگ وجود ندارد

همچنین کسی وجود ندارد که متولد ...دیگر کسی وجود ندارد که بمیرد...است

علم در ..از بین رفته است همچنین ازدواج براي تداوم نسل از آن زمان....گردد

  .)80ص :التا: الحکیم( »..کندیهاي نسل آدم را آماده م تريکهاي خود با کارگاه

کند که انسان به  بنابراین توفیق در این داستان آرمانشهري علمی را توصیف می

تواند براي همیشه زندگی کند زیرا در این دنیا  تمامی آرزوهاي خود رسیده و حتی می

چیزي به اسم مرگ نیز معناي خود را باخته است و همانند دیگر عناصر طبیعت 

  :توانند تا همیشه زندگی کنند می... کوه و دریا و همچون 

لقد أصبح البشر املوجودون شأ�م شأن عناصر الطبيعة اخلالدة اليت ال تتغري، إ�م باقون دائما  ...

فخالياهم تتجدد و ...ال شيء خيبو فيهم أو ينقص منهم...کتلک الشمس الباقية و ذلک اجلبل

و ال کلمة ...ة مل يعد هلا مدلول يف لغة ذلک العصرکلمة الشيخوخ...غددهم ال تعرف البلی

لو کانت ...و هل يستطيع البحر» موجودون«کل مايعرفه أهل ذلک الزمان هو أ�م ...الشباب

  !...له لغة، أن يتحدث عن الصبا أو اهلرم؟

ي طبیعت شده است که د همانند عناصر همیشگی و جاودانههاي موجوحالت انسان«

ها از چیزي در آن... د خورشید و آن کوهها همیشه باقی هستند همانننکند، آتغییر نمی
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ها خستگی را شود و غدد آنها تجدید میهاي آنسلول...شودرود و کم نمیبین نمی

 و نه کلمه...دیگر معنایی دارد پیري در زبان مردمان این عصر نه کلمه..شناسدنمی

وجود دارند و آیا  دانند این است که آن هاتمام چیزي که مردم این عصر می...جوانی

  ).81ص :همان( »!...توانست از جوانی و پیري سخن بگوید ؟داشت می اگر دریا زبان

ذشته و گیرد این است که گبراي این آرمانشهر در نظر می توفیقویژگی دیگري که 

طبیعی از  نند که همانند عناصرکها تصور میانساناند و تاریخ معناي خود را باخته

ه وجود خواهند داشت اند و تا همیشه و دریا از بدو خلقت وجود داشتهجمله کو

کنند زیرا عنصر زمان در زندگی توانند کلماتی مانند آینده و گذشته را درك بنابراین نمی

  :ها وجود نداردآن

ليس هناک غد بالنسبة ...عجيبة الواقع علی آذان القوم يف ذلک العصر» املستقبل«

  ...ليس هناک ليل و ال �ار و ال نوم...إليهم

ها فردایی آن....این عصر ناآشنا و غریب استهاي مردمان  در واقع براي گوش» آینده«

  »).83ص :همان(....اب وجود نداردشب و روز و خو...ندارند

اي که انسان امروزین بدان چشم فاضله علمی و مدینه آینده ،توفیق بدین شکل

هاي تمام ویژگی کشد ولم بدان دست یابد را به تصویر میدارد توسط ع دوخته و امید

به قیمت از دست رفتن ،این داستان ند اما این دنیا از نظر نویسندهکآن را ذکر می

به عبارت . آید، ازدواج، عشق و عاطفه به دست میهاي انسانی همچون مرگ ارزش

هاي انسانی وجود ندارند آید ارزشانشهري که از طریق علم به دست میدر آرم ،دیگر

و نبود این عنصر، نه تنها ویژگی آرمانشهري را از آن ساقط کرده بلکه آن را به ضد 

  .آرمانشهر تبدیل ساخته است

داند و به ري میهاي انسانی را هنر، عشق، شعر و شاعها و ویژگیمهمترین ارزشتوفیق 

 ها محقق گردیده است وشدن این ارزشلمی به قیمت قربانی هاي ععقیده وي پیشرفت

ند و توفیق این را چالشی بازها رنگ و بوي خود را میبشر، این ارزش آینده علمیِدر 

  :دهدمعه انسانی را نسبت به آن بیم میبیند و جابزرگ می
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و بزوال ... کانت هي األخری قد انقرضت منذ مئات اآلالف من األعوام» احلب«إن کلمة ...

  ...ومل يبق مکان لعاطفة... الشعر و الفن احلب زال

و  ...کلمه عشق یکی دیگر از آن موارد است که هزاران سال است از بین رفته است... «

 ...ي عاطفه باقی نماندو جایگاهی برا...با از میان رفتن عشق، شعر و هنر نیز از بین رفتند

  ).92ص :همان(

پردازد بدان می این داستان نیز توفیق درهاي ضد آرمانشهري که یکی دیگر از جنبه

ی را براي استقالل فردي که هیچ جایگاه استنقش حکومت در زندگی افراد جامعه 

به  کند اماآسایش و رفاه مردمان را فراهم میاین حکومت اگرچه وسایل . شودقائل نمی

ن عشق دهد تا مردم به امور باطنی و معنوي، همچوشدت سرکوبگر است و اجازه نمی

هاي این عصر بر اثر برخورد اندیشند و زمانی که یکی از انسانو عاطفه و مرگ بی

دهد، حکومت به شدت مردم را نگ بر زمین جان خود را از دست میشهاب س

اي به اسم انسان مرده نگاه کنند و به پدیدهدهد به آن کند و اجازه  نمیسرکوب می

  :مرگ بیاندیشند

انتصرت احلکومة ...حدث شغب هو األول منذ عشرات اآلالف من السننيوقعت الفتنة و ...

  ...ال أحد يدری...أخر األمر و محلت الرجل املسحوق الرأس حيث عاجلوه أو أخفوه

این اولین شورشی بود که پس از ده ها هزار ...تشویشی اتفاق افتاد و شورش به پا شد«

ه شده آن فرد را به جایی بردند حکومت آخر سر پیروز شد و سر ل...سال شکل گرفت

  ).96ص :همان( »...تا کسی نفهمد...که او را معالجه کنند و یا پنهان سازند

پذیرد فاضله نمی به عنوان مدینهونه آرمانشهر را گاین در نهایت  اما نویسنده داستان

هاي انسانی از جمله ازدواج، عشق، ست که در چنین دنیایی تمامی ارزشزیرا معتقد ا

ست ها جایگاه خود را از دده، تاریخ و آرزو در زندگی انسانهنر، مرگ، گذشته، آین

توان براي او آرمانشهري را ها از انسان سلب گردند نمیدهند و مادامی که این ارزشمی

نشهر دنیاي هاي آرمانشهري و هم ضد آرماهم ویژگی ،در این داستان توفیق. تصور کرد

کند که انسان را نسبت یارد و در نهایت نقش پیامبري را ایفا مدمتصور خود را بیان می

. دهد، هشدار میهاي علمی بدان دچار خواهد شداي که در آینده با پیشرفتبه فاجعه

ستان مطرح آرمانشهري را به طور همزمان در این داهاي آرمانشهر و ضدتوفیق اندیشه
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اند و هر دوي هستند اما به هم وابستهاد با هم اگرچه در تضساخته است زیرا این دو 

فاضله  مانشهر از مدینهضد آر. کنندق این تقابل است که معنا پیدا میها تنها از طری آن

به . ضد آرمانشهر است کند بنابراین آرمانشهر ریشهمی شکل گرفته است و از آن تغذیه

 فاضله است و ضد آرمانشهر مثبت و ایده آل مدینه ، آرمانشهر نسخهعبارت دیگر

  .دهداي منفی را از آن ارائه می نسخه

تخیلی  -ترین مؤلفه هاي ادبیات علمی یکی از مهم بهتوفیق در این اثر نیز  بنابراین

هاي علمی و تغییرات  پردازد و در ضمن آن پیشرفت یعنی آرمانشهر و ضد آرمانشهر می

نویسنده در این داستان همانند دگیر . کند ناشی از آن را در این اثر خود بررسی می

علمی بشر خوشبین باشد و ضمن  تواند نسبت به آیندهتخیلی نمی -نویسندگان علمی

کند اما از آن روي سکه غافل ي علمی بشر را در آینده توصیف میاینکه دستاوردها

ها و ویژگیترین ها به قیمت قربانی شدن بنیاديماند و معتقد است که این دستاوردنمی

  .هاي انسانی است که به دست می آیندارزش

هاي آرمانشهري و ضد آرمانشهري این دو اثر توفیق را و در نهایت می توانیم جنبه

  :اینگونه نمایش دهیم

  جنبه هاي ضد آرمانشهري  جنبه هاي آرمانشهري

  افزایش عمر انسان و حتی جاودانه شدن او* 

  نبود مریضی و مرگ* 

  ها یافتن جنگ و درگیري میان انسانپایان * 

پیشرفت هاي خیره کننده انسان در زمینه * 

  .فناوري و تکنولوژي

برطرف شدن تمام نیازهاي فردي و رفاه * 

  .عمومی

  ریشه کن شدن فقر و گرسنگی* 

  

  .بی هدف شدن زندگی و انجماد آن*

  .رنگ باختن گذشته و تاریخ* 

  .نبود آینده و امید و آرزو* 

  ی شدن ارزش هاي انسانیقربان* 

رنگ باختن عشق، ادبیات و شعر در * 

  .زندگی

ها  حکومت سرکوبگر و کنترل افکار انسان* 

  .ها با مجهزترین دستگاه

  .به تمسخر گرفتن شعار دموکراسی* 

  .از میان رفتن فردیت و تفکر و اندیشه* 

  .قربانی شدن دین و معنویات* 
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  نتایج

این دو اثر به نویسنده در با بررسی این دو اثر منتخب از توفیق مشخص گردید که 

تخیلی با تأکید بر روي موضع آرمانشهر علمی و ضد  -دنبال خلق یک اثر علمی

همان  شود دیده می» رحلة إلی الغد«یی که در عنوان نمایشنامه فرداآرمانشهر بوده است؛ 

ان چشم دوخته است و امید دارد تا توسط علم و اي است که انسان امروزین بد آینده

نگرد  علمی می وفیق با دیده شک به این آیندههاي علمی بدان دست یابد اما ت پیشرفت

نسانی رنگ می بازند بنابراین هاي ااست که در چنین دنیایی تمام ارزشزیرا معتقد 

يف سنة همچنین در داستان . تواند نسبت به آینده علمی انسان خوشبین باشدنمی

کند که زندگی انسان ها بیشتر دستخوش تغییرات و  بینی می زمان دورتري را پیشمليون

در این داستان نیز توفیق آرمانشهري علمی را . هاي علمی قرار گرفته است پیشرفت

ها به جاودانگی انسان ها را حل نموده وکند که علم تمام مشکالت انسان میتوصیف 

هاي انسانی مانند عشق، اودانگی به قیمت قربانی شدن ارزشاند اما این جدست یافته

  .به دست آمده است... ازدواج، امید و مرگ و 

علمی بشر  دست به گمانه زنی در مورد آیندهبنابراین توفیق در این دو اثر خود 

ا در نهایت آن را کند اما توصیف میهاي آرمانشهري آن رزند و ضمن اینکه جنبه می

داند زیرا معتقد است که انسان نیاز دارد گرسنه شود، عشق بورزد، ضد آرمانشهر می

و در دنیاي علمی آینده این  ن باقی بماندید داشته باشد تا انساازدواج کند، آرزو و ام

هاي علمی نه تنها نویسنده پیشرفتنابراین به عقیده گردد بها از انسان سلب میارزش

که او را به ضدآرمانشهر نزدیک آورند بلشهر را براي انسان به ارمغان نمیآرمان

که هدف اصلی توفیق توان گفت  می اي این دو اثر،هیالوگ شخصیتبا تحلیل د .سازند می

انسانی هایی بروز پیدا کرده است که طرفدار عشق و عاطفه و روابط در قالب شخصیت

و نویسنده در این دو اثر نقش . هاي علمی و جاودانگی نه پیشرفت و حتی مرگ هستند

تلنگري زده باشد به انسان خواهد کند و میصلح و روشنگر اجتماعی را بازي مییک م

هاي علمی گام بردارد و انسان را بینی بیشتري به سوي پیشرفت واقع تا با دیدي بازتر و

  .و صنعتی شدن بیش از حد هشدار و بیم دهد نسبت به شیء وارگی
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دهد  خود انسان را نسبت به آن بیم می مواردي که توفیق در این دو اثر همچنین از دیگر

ها با اینکه  از میان رفتن فردیت و معنویت و حق تفکر در میان مردم است و انسان

اما حق ندارند به برند ین شده و در آسایش کامل به سر میتمامی اسباب رفاهشان تأم

فکر فرو روند و از چیستی و چرایی زندگی خود سؤال بپرسند و نویسنده بر این نکته 

ها حق آزادي و فردیت و  هاي سرکوبگر با کنترل ذهن انسان نهد که حکومت دست می

  .ها شعاري بیش نیست و دموکراسی آناند  ها سلب نموده تفکر را از آن

  

  ها نوشت پی

1- Reuven Snir 
2- Thomas More 
3- DarkoSuvin 
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الغد و مسرحية رحلة إلی : اليوتوبيا و اليوتوبيا المضادة في أعمال الخيال العلمي لتوفيق الحکيم

 قصة في سنة مليون أنموذجا

  

  

  1زهره ناعمی

  2فرهنگ مفاخري

  

  

  الملخص

 الفاضلة املدينة بناء فکرة افالطون أّسس. العديدة القرون منذ والکتاب العلماء اهتمام اليوتوبيا خلق فکرة أثار

 الثانية العاملية احلرب بعد املفکرين بعض اّما. املدينة هذه إلی اإلنسان تقّرب العلمية التقدمات أن بعده من ويـَُری

 اليوتوبيا خلق إلی تطّرق الّذين أول من هکسلي ألدوس. والرتديد الشک بأعني العلمية التطورات هذه إلی فنظروا

 يسلب حتی العلمية التقدمات �اية إلی املدينة هذه توصلت إن وما الفاضلة باملدينة أثره يف يستهزء و العلمية

 اهلاوية إلی يؤّدي اليها اإليصال لکن العلمية والتطورات العلم علی اإلجناز إمکان ورغم. الفاضلية منها

 منها ا�ال هذا يف آثار خبلق وخيصبه العريب األدب يف العلمي اخليال والدة بّشر من أول احلکيم توفيق.لإلنسان

 الدراسة هذه قامت لقد.مليون سنة يف وقصة القمر علی وشاعر الغد إلی ورحلة الشباب عرف لو مسرحيات

 يف وقصة الغد إلی رحلة مسرحية يف وضدها الطوباوية أبعاد علی بالتعّرف التحليلی_ الوصفي املنهج علی اعتماداً 

 يف اليوتوبيا مکافحة أو العلمية اليوتوبيا ميزات إنعکاس وأمهها نتائج إلی الدراسة هذه توصلت قد. مليون سنة

 مضيئاً  يرمستقبالً  مل کأنّه وضدها الطوباوية مالمح الی األثرين هذين يف توفيق ويتطرق العلمية املستقبل حياة

 .لإلنسان
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