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بعج شكخ هللا عد وجل سبحانو وتعالى عمى ما مشو عمّي مغ نعسة تسكشي مغ اتسام ىحه 

عمى ىحه  اأشخافيفي  يتفانالمغ  وتما أبجا ة رجاء حسيج لألستاذاقجم جديل الذكخ واالمتشان البحث 
 بجاية الى مخاحميا األخيخة.مغ ال تيمتابعتو السدتسخة شيمة كتابو  البحث

تػجييو السدتسخ و قدع لجعسو الستػاصل الرئيذ  وعج الياجخؼ شكخ األستاذ الجكتػر كسا أ
 .ىحه الخسالةوالستابعة لسدار 

بكل السعمػمات ىحه الخسالة قدع لسا بحلػه في رفج الاتقجم بالذكخ الى كل األساتحة في كسا 
مج لي يج العػن في السذػرة وكل مغ ساعجني عمى اعجادىا والى كل مغ  مجالوالخبخات في 

 انجاز ىحه السيسة العمسية.
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 ملخص البحث

تخجاميا لػسائل التقانة الستصػرة وما يسيدىا عغ تعج الديشسا احجػ اشكال الفشػن السعخوفة باس
أشكال الفشػن األخخػ ومسيداتيا تأتي مغ جخاء لغتيا وادواتيا مسا مكشتيا عمى تجديج السػضػعات 

وصياغتيا بكل حخفية وتقشية والػصػل الى معاٍن ودالالت ذات قيع فكخية واجتساعية وليا القجرة عمى 
 لجات التي تقجميا الديشسا.التأثيخ والتأثخ مغ خالل السعا

لحا نجج مغ خالل التشػع الفيمسي أن ىشاك نػعًا مسيدًا مغ االفالم ذات محتػػ الخيال العمسي في 
معشاه الحؼ يعالج بصخيقة خيالية استجابة االندان لكل تقجم في مجاالت العمع والتكشػلػجيا سػاًء أكان في 

شا االندانية في احتساالت وجػد حياة في االجخام الفزائية السدتقبل القخيب أم البعيج كسا يجدج ترػرات
األخخػ ويتعخض لصبيعة العالقات بيشيا وبيغ سكان االرض، ويطيخ مغ خالل الشػع الفمسي احجاث 

وأماكغ وشخريات لع نألفيا مغ قبل، وتمظ ىي ميدة الفيمع مغ الخيال العمسي في شخحيا لمسػضػعات 
الى جانب استخجام التقشيات السختمفة والسيسا الحجيثة مشيا عبخ السدج  واالحجاث والذخريات الغخيبة

 بيغ الرػرتيغ الحكيقة والسرشعة ويكسغ البحث في تػضيف الذكل الغخائبي في افالم الخيال العمسي.
لقج انتطع البحث في أربعة فرػل تزسغ الفرل االول عمى االشار السشيجي الحؼ أوضح 

ما ىي اليات الػضيفية والتعبيخية التي يتذكالن بسػجبيا الذكل في افالم  تي:مذكمة البحث بالتداؤل اآل
وضع الفرل االول ىجف واىسية البحث وتحجيج السرصمحات التي ترل الى معخفة  الخيال العمسي؟

 الذكل الغخائبي في افالم الخيال العمسي .
حث االول تحجثت فيو عغ خرائز أّما الفرل الثاني فقج تشاول االشار الشطخؼ وّضع مبحثيغ: السب

وسسات الخيال العمسي أّما السبحث الثاني فكان تحت عشػان )تػضيف عشاصخ الذكل في افالم الخيال 
أّما الفرل الثالث فقج عشّى بإجخاءات البحث عبخ اتخاذ مؤشخات االشار الشطخؼ اداة التحميل  العمسي(.

 اوديدا الفزاء(. 1002عبخ فمسية ىي: )
 فرل الخابع فقج تزسغ عمى نتائج البحث والتي مغ أىسيا:أّما ال 
إّن الجور التعبيخؼ في أفالم الخيال العمسي تأتي عمى وفق مشيجية تدتميع العمسي كي يربح  -2

 جساليا.

 أّما االستشتاجات فسشيا:
 صفة الذكل ىػ قيسة في كيفية إضيارىا مسا يحقق عشرخؼ االثارة والتذػيق. -2

 قائسة السرادر.  صيات والسقتخحاتوتزسغ الفرل عمى التػ 
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 االطار المنهجي الفرل األول

 : مذكلة البحث
، يقجم شكال ججيجا أو مشصقا مغايخا بسا في ذلظ البشاء فيمع الخيال العمسي إّن بشاء وتذكيل 

 والدمغ والسكان غيخ مألػفة. 

السيسا عشج تػضيفو  إّن الذكل في افالم الخيال العمسي، وىػ شكل ججيج في األنػاع الفمسية
لمعشاصخ وبشيتو، إّنسا يخفي خمفو تداؤالت االندان الزائع في ىحا الفزاء الكػني الالمتشاىي مغ جية، 

ومغ جية أخخػ تػالي الكذػفات العمسية عمى شتى األصعجة في الفزاء الخارجي، وفي اليشجسة 
جت القجرة عمى ادىاش االندان وإثارة مقجراتو الػراثية والثػرة االنفجارية في نطع السعمػماتية وغيخىا قج وج

الحىشية بصخيقة تجعمو في إثارة دائسة الكتذاف العالع السحيط بو لسعخفة مدتقبمو، واالحاشة بالسجيػل 
 في ىحا الكػن الفديح.

إّن تػضيف عشاصخ الذكل في أفالم الخيال العمسي يعشي الجخػل في مشصقة االفتخاضات 
أسذ تدتيجؼ بسبتكخات العمع والتشبؤات الالمتشالية لسا سيكػن عميو عالسشا  لمػقائع واالحجاث عمى

السدتقبمي بحيث وجج ىحا السػضػع الفشان الحؼ يبجأ مغ حيث انتيى العمع ليذيج عالسا افتخاضيا خيالي 
 محسال باألفكار والخؤػ التي ىي صػرة افتخاضية لسا يتيحو العمع لشا.

اكان كاتبا أم صانعا لمفمع وجج في ىحه البشية مجاال ال يشتيي مغ إّن الفشان الديشسائي سػاء 
السػضػعات الديشسائية، وكسا انفتحت مجاالت الحاسػب الى عسميات ال نياية في التججيج واالبتكار، 
فان أفالم الخيال العمسي في تػضيفيا لمذكل قج فتحت متتاليات ىشجسية ألفالم ال تشزب مػضػعاتيا 

اشكاٍل غيخ مألػفة في ىحا الشػع مغ األفالم بحيث ال نسيد فييا بيغ الػاقع والستخيل وىحا  وكسا رايشا مغ
ما يجعػنا الى كذف ىحا التػضيف لعشاصخ الذكل في أفالم الخيال العمسي، حتى رأيشا أفالما يرعب 

لستعة، متعة عميشا فيع مخجعياتيا الغخاقيا في الغخائبية السدتشجة الى الخيال العمسي، والى جانب ا
مذاىجة فمع بسا فيو مغ شخريات واحجاث وحبكة وافكار، فإن ىحه األفالم إّنسا تشاقر مدتقبل اإلندان 

 الغامس والبعيج والسفتػح عمى شتى االحتساالت كسا يخسسيا صانعػه.
ومغ خالل ما تقجم يسكغ لشا ان نحجد شبيعة مذكمة ىحا البحث مغ خالل التداؤل التالي: ما 

 ات الػضيفية والتعبيخية التي يتذكالن بسػجبيا الذكل في افالم الخيال العمسي؟ىي الي
 البحث: أهمية

 تكسغ أىسية البحث في ايجاد الجور الػضيفي والتعبيخؼ واالليات الذكل في افالم الخيال العمسي 
 ييجف البحث الى ما يأتي: البحث: اهداف

 م الخيال العمسي.الكذف عغ الجور التعبيخؼ لعشاصخ الذكل في أفال

 حدود البحث
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لقج حجد الباحث حجود بحثو بأفالم الخيال العمسي التي تتسيد بحرػليا عمى جػائد عالسية 
 وتقجيخية عالية السدتػػ الى جانب اخخاجيا مغ مخخجيغ متسيديغ في صشاعة أفالم الخيال العمسي.

 .1001فيمع )حخب الشجػم الجدء الثاني( لمسخخج جػرج كػكاس  .2
 ديد المرطلحاتتح
  -. تػضيف :2

"مرصمح وضف لغػيًا : الػضيفة مغ كل شيء ما يقجر لو في كل يػم مغ  )ابن منعهر(عخفو 
رزق او شعام ... وجسعيا الػضائف والػضف ، ووضف الذيء عمى نفدو ووضفو تػضيفًا الدميا اياه ، 

 .  (1)استػعب ذلظ كمو" ووضف فالن يطف وضفًا اذا تبعو مأخػذ مغ الػضيف ، ويقال استػضف ، 
   (2)بأن "التػضيف مغ الػضيفة وىي الفائجة السعيشة التي يحققيا الذيء" )سكهت(وعخفو 

  -. الذكل :2
 (3ونعخف الذكل عمى انو " ىيئُة الذيء وُصػرتو.)

عخَّفو العبيجؼ : بأنو تشطيع عشاصخ العالقات التي تمعب في دائخة الػسيط السادؼ التي يتزسشيا 
جد الفشي ، وبسا يحقق حالة مغ االندجام والػحجة العزػية بالصخيقة التي تشدق بيا عشاصخ السشجد السش

الفشي وبو يعصي ىالة مغ التفاعل الحيػؼ لكي يبخز قيسو ذات السزاميغ الفكخية كػنيا وسيمة ميسة 
 ( .4لشقل األفكار ومطاىخ الحياة السختمفة . )
بالسعشى اإلدراكي الحدي وىػ شخط ضخورؼ لمتذخيز  وعخَّفو ىخبخت ريج : بأنو ثسة شكل

اإلدراكي الحدي لمسحتػػ وثانيا ، ثسة شكل بالسعشى البشائي وىحا السفيػم الكالسيكي عغ التذكل تشاغع 
 ( . 5معيغ أو عالقة تشاسبية لألجداء مع الكل ولكل جدء مع اآلخخ)

 . الخيال العلمي 3
سجا عمى البخاعة في استخجام السعصيات في حقل شكل مغ الخيال معتأ. عخفو وبدتخ "ىػ 

الخيال العمسي بتخجستو . كسا عخفو مجحت محفػظ "ان مرصمح العمػم الرخفة في التأمل والسعخفة" 
الجقيقة تعشي التخيل القرري العمسي او القرز العمسي لكغ حيث ان كل الشاس في كل المغات 

أس إذًا مغ استخجام السرصمح العخبي الجارج )الخيال و خيال حكيقي، فالبإنّ تتعامل معو دائسا عمى 

                                                 

، بيخوت : دار لدان العخب ، ب.ت ،  9، ج لدان العخبدمحم بغ مكخم االفخيقي السرخؼ ، ( ابغ مشطػر ، ابػ الفزل جسال الجيغ 1)
  .  328ص
  7، ص 1968( سكػت ، ربخت جيالم : اسذ الترسيع، ت. دمحم حسج يػسف ، القاىخة : دار الشيزة ، 2)
  12،ص 2740 دار السعارف لمشذخ ، -مجسع المغة العخبية بالقاىخة-السعجع الػسيط  3
امعية العبيجؼ ، دمحم جاسع دمحم حدغ ، االشكال الشحتية عمى سصػح اآلنية الفخارية الخافجيشية والخدفية العخاقية السعاصخة ، سمدمة رسائل ج   4

 23ص1007، دار الذؤون الثقافية العامة ،  بغجاد 
(

5
 67، ص  2761بغجاد  حاضخ الفغ ، تخجسة  سسيخ عمي ، دائخة الذؤون الثقافية والشذخ ،ىخبت ريج ،  (
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الخيال العمسي قزية تداعج عمى  الشاقج مجحت محفػظ يزيف إلى مرصمح إنّ ، (1)العمسي( كسا ىػ"
نحت التعخيف االجخائي حيشسا يخبط الخيال العمسي في ميجان القرز العمسي حيث تحػلو مغ تخيل 

 بسعشى يتقبمو الستمقي.مختز بالقرة السعشية إلى تخيل حكيقي 
التعخيف االجخائي لمخيال العمسي ىػ" ذلظ الشػع مغ الدخد الديشسائي الحؼ يتػفخ عمى قرة 
متخيمة عبخ أسذ عمسية واندانية تجعل الستمقي يتأثخ بيا يعتسج عمى إنذاء الدخد الديشسائي تتشاول 

 ميجان العمع باشار قرري.
ىػ الذكل الغيخ مألػف في ارض الػاقع، خيال العلمي: التعريف االجرائي: الذكل في سينما ال

ذو التاثيخ الفكخؼ والجسالي في شبيعة الدخد الفيمسي ليرشع خياال مؤججا لمعاشفة فقج يرشع كيفسا 
 يزع السيع الذكل الشيائي وقج يدتعيغ بتقشيات الحاسػب لبشاء ىحا الذكل.

 الفرل الثاني االطار النعري 
 الخيال العلمي وخرائص سمات  -المبحث األول :

مشح ضيػر أفالم الخيال العمسي كشػع في عالع الديشسا، والتي عبخت عشيا سمدمة مغ االفالم الستسيدة    
م، بجأت الديشسا كفغ يتسيد بيغ  الفشػن األخخػ، وبخز )جػرج  2673مشح تاريخ الديشسا أؼ تاسيديا 

ربسا كانت المبشات األولى التي وصفيا ميميو ازاحت ميميو( أيزا" كخائج مسيد لديشسا الخيال العمسي، و 
الدتار عغ نػع ججيج ومبتكخ ىػ افالم الخيال العمسي التي دخمت تاريخ الديشسا وأصبحت أساس لسا 
بعجىا مغ االنػاع الفمسية التي اخخجت وانتجت تحت مدسيات الخيال ومشيا الخيال العمسي كشػع لو 

بحت مادة ثخية لمسشاقذات . وما يجلشا تاريخ الفمع الى اسذ صفاتو )سساتو وخرائرو(، التي أص
الخيال العمسي في الديشسا ليا تاريخا حافال ومشح نذأتيا كسا ذكخنا سابقا"وفيسا بعج أصبحت ليا روادىا 
مغ مخخجيغ ليع باع شػيل في اخخاج انػاع مغ الخيال ما بيغ عالع الػاقع الديشسائي واالفتخاضي، 

مادة ثخية لشطخيات وابحاث ودراسات، وال نشدى الشقج الحؼ اصبح مجرسة مالزمة  أصبحت فيسا بعج
التجاىات الديشسا، والسيسا افالم الخيال العمسي ىػ مقارنتيا بالبحث والتقري؛ النيا أخحت مفيػم العمع 

ػالع في مياديشيا الستشػعة افالم تحاكي التصػر والسدتقبل التكشػلػجي القخيب والبعيج برشاعتيا ع
 افتخاضية ، ويسكغ االشادة بيا بأنيا واحجة مغ سسات وخرائز أفالم الخيال العمسي.

وكثيخ مغ االفالم استسج مادتيا مغ العمػم السجاورة مشيا العمع البحت واألدب والفمدفة في شخح 
ا ال تخمػ االفكار، وذلظ اليجاد إلى جانب السذاىجة مادة لمبحث والتحميل والشقج. فالديشسا بسػضػعاتي

مغ جانبيا الدياسي والعالقات الجولية كسا لالفالم واالنػاع األخخػ ربسا أوججت في سيشسا الخيال العمسي 
ومغ سساتيا الخرائز األبجاعية مجخال خربا لصخح تػجيات وأراء أن كانت برػرة مباشخة أو غيخ 

السجخات والكػاكب والخػارق ، بل مباشخة ففمع الخيال العمسي اليقترخ كسا يبجو ألول وىمة عمى عالع 
انو شخح الكثيخ مغ اليسػم التي تذغل اندان عرخنا، "مغ التفديخات فػق الصبيعية التي بخزت عمى 
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الدصح التي نخاىا في افالم الخعب ىي السجتسع االمخيكي والعائمة االمخيكية التي اصبحت فييا االبعاد 
ػضػح وبخزت دورة افالم انتقام الصبيعة مثل الفظ السفتخس الخاديكالية ليحا الشسط مغ االفالم مجركة ب

 .(1)"2755-2753بجدئيو االول والثاني 
لحا أصبح الفمع الخيال العمسي مشاسب لصخح االيجيػلػجيات التي لع تكغ مغ الديل او الدحاجة 

ط مغ االفالم اشالقيا في أؼ فمع مغ دون ان يكػن ليا مغدػ مبصغ سػػ افالم الخيال العمسي فيحا الشس
يعج حقل استثسارؼ واسع ال يسكغ ايجاده عادة في مكان اخخ حيث إن السخخجيغ السحتخفيغ والسػىػبيغ 

 يحرمػن عمى فخصتيع لمطيػر.
، بغ 2752ومجسػعة افالم التي تسثل رد فعل متحسل لسا يحسل مغ افكار انتقامية )وليارد 

BEIN ستانمي ،STANLEY  2741الزفادع FROGS 2755يػم الحيػانات  2753 الشحل 
DAY OF THE ANIMALS  وافالم مػضػعات االشعاع الحرؼ في افالم  2757والشبؤة

 THE GIMANT SPIRED 2733والعشكبػتة الحئبية  TWEINالخسديشات مثل ىع 

INVASION  وليل االرانبNOGHT OF THELUPUS 2751  وامبخاشػرية الشسل
ENIPREO OF THE ANTS "(2)الخيال العمسي كانت دائسا عخضة خغع مغ ان افالم ، وعمى ال

الستخفاف وىجػم نقاد اال انيا كانت دائسا تحطى بجعع جساىيخؼ كبيخ والدبب في ذلظ ان ايقػنات 
الحزارة كالدمصة والقػة التجميخية في جخاء استخجام اسمحة تجميخية ىائمة واالستخجام العالي لمتشقيبات 

تمقي ويسكغ القػل ان افالم الخيال العمسي تعج محصة او مجال لمتشفيذ التي ييتع بيا الجسيػر الس
لمخغبات الخيالية لحا فيي تمقى االستحدان "انو اىع مغ أؼ نػع سيشسا اخخ، لكغ شالسا ضل اغمب الشقاد 
والسؤرخػن الديشسائيػن عمى نطختيع لديشسا الخيال كالقخيب الفقيخ في االسخة، حتى بعج ان اصبحت 

 .(3)اثخػ اثخياء اعزاء االسخة الديشسائية"اليػم 
ان فعل الفمع وتاثيخىا عمى الستمقي واستجابتو لسا يخاه في عمى الذاشة كسا ىػ تاثيخ الدحخ او 
كسا يقال عشرخ الجحب ويسكغ التاكيج عمى ان الفمع قج قام بفعمتو عمى الستمقي عشجما يذاىج نػعا فمسيًا 

خ غخائبية مغ افالم اخخػ متعارفة مغ ذؼ قبل لحا تعتبخ الديشسا كسا قالت والخيال العمسي بجقة النيا اكث
وسيمة تعبيخ غيخ اعتيادؼ فيي تذتخك مع الفشػن التذكيمية في حكيقة كػنيا تكػيشا مخئيا  ()مايا ديخن(

يدقط عمى سصح ذؼ بعجيغ وليا قجرة عمى خمق كثافة درامية لالحجاث وقجرتيا عمى التاليف في اشار 
يقاع والجسل الدمانية... وقجرتيا عمى وضع الرػر الى جانب بعزيا، ومع االدب في قجرتيا عمى اال

وعميو يكػن سيشسا الخيال العمسي، قج قجم ضخبا مغ السفاليع  (4)االحاشة بالتجخيج السعخوف في المغة"
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خ في حياتيع العادية وجعمتيا اساسا متيشا في عالع الفمع كسا لالدب والفشػن االخخػ التي يسارسيا البذ
والفشانػن في ابجاعاتيع وانذصتيع التي يسارسػنيا  فعمى الخغع مغ التشػع الػاسع في وسائل االترال 

والتثكيف والسعخفة وشخائقيا وما ابتكختو مغ اسباب الجحب والتذػيق ما ابتكختو عالع الديشسا وفمع الخيال 
صية لمفيمع الخيال العمسي واىسيتيا التي تبقى مع العمسي ىػ ما اعتاد عميو الستمقي في اعصاء خرػ 

قيسة ما تقجمو مغ اعسال فشية سيشسائية فييا مغ التثكيف والسعخفة الى جانب االستستاع بذكميا الرػرؼ 
الغخائبي فشيا وتقشيا ما يجعمو في اشار الخرػصية فيسا يػليو السيتسػن بذؤون الخيال العمسي وعالسيا 

 الفمسي.
الخيال العمسي بقجرتيا عمى استحزار االزمشة واالمكشة وقجرتيا الستسيدة عمى  يتستع افالم

استثسار الحاضخ واستذخاق السدتقبل النو عمى اترال دائع بكل التغيخات وقجرتيا عمى تذكيل الرػر 
واالحجاث مسا يجعل الحياة في متشاول متمكيو عشجما يخػ ضخبا مغ الخيال الجامح واالندان ججيخ بان 

قجم الكثيخ مغ خالل امكانياتو وقجراتو الذخرية افخادا وجساعات ومجتسعات بسختمف اعخاقيا والػانيا ي
وخرػصية افالم الخيال العمسي ىػ اكتداب السعخفة "وان الػسائل الدسعية والبرخية التي تتشػع 

تمفاز، سيشسا، اشكاليا في وسائط االعالم ال تقمل مشيا عمى الخغع مغ كل ما في الػسائط )اذاعة، 
 .(1)انتخنت...(، مغ اسباب الستعة والديػلة واليدخ وتػفيخ الجيج والػقت(

وفي بجايات تاريخيا اىتع السخخجػن بعالع الديشسا وفق  2673ومشح صشاعة الديشسا عام 
مجرستيغ معخوفتيغ وىسا الػاقعية واالنصباعية وجعمت مشيسا استحجاث مجارسي وشخح االفكار مغ 

تصػرت الديشسا عبخ مخاحل التقجم الفشي والعمسي كخصان متػازيان يخقي الػاحج ويزيف لالخخ خالليا و 
وىحا ما جعمو في روعتو فشا متسيدا قادر عمى تقجيع كل االتجاىات وباالخز الخيال العمسي ويسكغ 
غ اجساال تحجيج بعس خرائز ووضائف افالم الخيال العمسي عبخ تاريخيا الديشسائي العخيق بع م

 .(2)االفالم ما بيغ" الخيال والفشتازيا والخيال العمسي وحدب تػزيع او تقديع بيتخ نيكػلميد"
 ومشيا عمى سبيل الحرخ ما يمي:

افالم الخيال العمسي ليا خاصية تػسيع في افق االندان مغ الشػاحي السعخفية والػججانية  .2
جيع صػر وافكار عغ عػالع ال وتداعج عمى انصالق الخيال وتشذيط التفكيخ مسا يجعػ الى تق

 متشالية فتشسػ السعارف في رحاب السبجع ويربح انتاجا.
انيا واسصة تعميسية ومكان لتقجيع عخوض عمسية تفدح السجال لعقل السبجع وتقجيع شخوحات  .1

ومزاميغ ال يسكغ شخحيا في الػسط العمسي اال بذكل محجود وربسا عبخ مختبخات خاصة 
وضعت بخامجيا ليتقبميا السذاىج وعبخ ردود افعالو يتزسغ القبػل او فديشسا الخيال العمسي 
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الخفس الى جانب ميع تقجيع مسيد لشذاط عمسي نادر او ربسا في عالع خاص ججا او في دور 
 التاسيذ او الفكخ.

ومغ ما سبق فيكػن سيشسا الخيال العمسي ذات قجرة تتع فييا بعس السعالجات لمسذكالت او  .1
حة في تخفيف او تجعيع سمبا او ايجابا، ومغ خالل ردود االفعال بالقبػل او االفكار السصخو 

الخفس ما يجعع الفكخ الى جانب ميع اخخ ىػ حرػل عمى مدتػػ اخخ مغ الستعة مغايخ لسا 
 لغيخىا مغ افالم.

عالع الخيال العمسي وخاصية سيشساىا ىػ مجال العمػم بكل اختراصاتيا وميدتيا في اكتذاف  .2
خوف واماكغ لع تكغ مغ قبل يشعكذ عمى االندان تاثيخ في حالتو الشفدية والتخبػية حاالت وض

واالجتساعية مسا يداىج عمى تفيع حاالت كثيخة مغ حاالت التكثيف واالختدال عغ تقجيع عخض 
 فمسي لخيال عمسي.

مختمف الفالم الخيال العمسي جسيػر خاص وليا مغ ترشيف فمسي مسا دعى الى رغبة السذاىجيغ مغ  .3
الفئات العسخية مغ الستابعة ودعع مدتسخ تاتي مغ خالل الحزػر لقاعات العخض الديشسائي او شخاء 

 افالم عمى اقخاص مجمجة ووسائل اخخػ، واليجف تعسيق وتقخيب بيغ االثشيغ والفمع عمى حج سػاء.

 تهظيف عناصر الذكل  في افالم الخيال العلمي -المبحث الثاني :
حؼ نخػ فيو االفالم يداعجنا فعال في فيع الديشسا فسثال ان المغة الديشسائية وتشطيسيا ان الذكل ال    

بحيث تختبط عشاصخ ىحه المغة عبخ عالقة حجع المقصة بدمشيا بسحتػاىا وعالقتيا بالمقصة التي بعجىا 
عشاصخ وتشطيع المقصات في السذيج وتختيب السذاىج واستخجام المػن والرػت والسؤثخ .. الخ كميا 

تداعجنا بان نخػ كيف تؤثخ المقصة بالمقصة، والسذيج بالسذيج بسعشى ان الذكل يبخز لشا وحجة العسل 
 الفشي جمية امام مجركاتشا.

إّن الذكل ال يجل فقط عمى تحدذ عشاصخ العسل الفشي بل يداعجنا عمى استجالء العشاصخ التعبيخية 
عمى المقصة الصػيمة او الطالل السشعكدة عمى وجو بصل  في ىحه السفخدات . إّن تخكيد صانع الفمع مثال

الفمع، او تكخار الزمة معيشة، او تختيب الستغ البرخؼ كميا عػامل شكمية تداعج عمى معخفة التعبيخ 
 وتشطيع داللتو.

إّن الذكل في واحجة مغ معانيو تعشي تشطيع العسل الفشي عمى نحػ يداعجنا عمى فيع العسل الفشي كمو. 
كال الفشية متشػعة الى حج بعيج. ادرك الديشسائيػن الدػفيت أنجاك أىسية الذكل الفمسي جيجا كػنو واالش

اداة تعبيخية ىامة، وكػنو الخابط لمتشػع الحؼ يسكغ أن يحتػيو العسل الفشي ولعل الديشسائي )سيخغي 
طخيتو في السػنتاج الفمسي ايدنذتايغ( كان مغ اوائل الديشسائييغ الحيغ فكخوا بالذكل الفمسي وىػ يدبظ ن

 .(1)والسيسا فيسا اسساه بـ" الدائج"."
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مغ ىحا نعخف أىسية التشطيع الذكمي في العسل الفشي وعمى رأؼ "ستػليشد" إن الػحجة في التشػع او 
الػحجة العزػية تبخز حيشسا تكػن كل عشاصخ العسل الفشي ضخورية لكيستو ميسا تعقج الشتاج، فتتشاغع 

مغ اجل تحقيق وحجة العسل ففي "السجرعة بػتيسكغ" يتطافخ مػنتاج الرجمة مع مزسػن ىحه العشاصخ 
المقصة مع القصع الدخيخ إلى اخخػ في تحقيق الفمع الن المقصة ومزسػنيا وحجسيا وشخيقة السػنتاج كال 

مشيا يقػؼ أالخخ بحيث ان رفع أؼ عشرخ مغ ىحه العشاصخ يؤدؼ الى اختالف ميع في الكيسة 
 لية لمسػضػع.الجسا

وحكيقة االمخ إّن الػحجة في التشػع ليا أساليب شكمية محجدة وىػ ما يدسيو دارسػا االعسال الفشية 
"التكخار" بسعشى ضيػر عشرخ محجد في اماكغ مختمفة بحيث ان التكخار يعشي في كل مخة شيئا مختمفا 

في التشػع، كان تكخار لقصة معيشة او لجػ الستمقي. وىحا يقػدنا الى فكخة االيقاع كاحج أساليب الػحجة 
تكخارىا مع التشػع فافالم )ىيتذكػك( تطيخ ضالل عمى وجو الذخرية في اوقات االزمة فسخة تطيخ ىحه 

الطالل عابخة ومخة مجدجة في تخكيد عالي ومخة تطيخ بذكل شبيعي، ان ىحه التكخارات ولكػنيا 
 ي، أو فييا زيادة او نقران.متشػعة، تخمق شيء يذبو الالزمة السػسيكية كسا ى

ومغ األساليب األخخػ فكخة التػازن التي تذكل االشياء الستشاضخة عمى جانبي االشار في الفمع وعػدة 
إلى "السجرعة بػتيسكغ" نجج ان االشار مستميء بالجساىيخ وىي مرصفة وراء بعزيا البعس كي 

ي الكادر بل انيع يجخمػن مغ يسيغ الكادر تػصل السؤدون الى الجادة الستسخديغ، وقج تػازن عمى جانب
 ويخخجػن مغ يدار الكادر مسا يخمق احداسا متشاضخا بحخكة دخػليع وخخوجيع.

االفالم بذكل عام تبث عغ أكثخ االشكال تأثيخًا في السذاىج، فكثيخ مغ السػضػعات الفمسية لع  إنّ 
لجػ السذاىج "ال تتسيد االفالم عغ يشتبو إلى أىسيتيا ألنيا سبكت في شكل لع يحقق ىحا االنتباه 

االشكال الدخدية االخخػ مغ خالل حكيقة انيا تعدل مطاىخ مغ التجخبة وتذكميا مغ أجل أن تؤثخ 
ادراكشا ولكغ االفالم ىي فخيجة في اداء ىحا العسل بذكل رئيدي في مجال الفعل والسطيخ بجال مغ 

سج عمى مدألتيغ رئيديتيغ مغ دون باقي االشكال وىحا يعشي ان الذكل الفمسي يعت(1)التامل والججل".
الذكل يػجو  إنّ الدخدية ىػ ان شكمو درامي وبرخؼ في ان واحج ومغ دونيسا فال وجػد لمذكل الفشي. 

االدراك ويشطسو في السدائل الجػىخية عشج تحوق أؼ عسل فشي الن فػضى الذكل ال تتيح ادراك الذكل 
لذكل في العسل الفشي ال يعشي تجاىل معشى الفمع أو اعتباره امخا ومغ ثع تحوقو. كحلظ التأكيج عمى ا

مدمسا بو وحخمانو مغ الشيػض بالسعشى والجاللة وارجاع كل شيء لمذكل، وان مفاليع كدخ األلفة مع 
السػضػع، والتاكيج عمى الذكل لػحجه، إنسا اوقع الفغ واالدب عسػما بفػضى ما يدسى بالتجخيب 

قال "إن عسمية االدراك الحدي في الفغ غاية في حج ذاتيا وتجب اشالتيا انسا  فيو والحجاثة، فحيشسِا ي
. إن ىحه العبارة تعػد الى أحج اقصاب الذكالنييغ (2)بالفغ ىػ ادراكشا لعسمية البشاء وليذ السشتج الشيائي"
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ديدة عمى الخوس وىػ )شكمػفيدكي( ومشيا ندتشتج ان التكشيظ وجعل السالػف غيخ مالػف ىسا غاية ع
 السشاديغ بالذكل الجسالي لمعسل الفشي ولكششا نؤكج ان الذكل مختبط بالسػضػع بذكل اساسي.

الذكل في افالم الخيال العمسي حيشسا يػضف الغخائبية كأسمػب يبمػر السعشى الكامل في ىكحا نػع  إنّ ف
تبشاه سيشسا الخيال العمسي السعشى متزسشا في الذكل. فالذكل الججيج الحؼ ت إنّ مغ االفالم انسا يعشي 

في تػضيف الغخائبية فييا إّنسا يعتسج اعتسادا كميا عمى الذكل حيث يدتصيع ان يشيس بخسالة الفمع 
وشبيعي ان عشاصخ الذكل انسا ىي مجسل التػضيفات لمغة الديشسائية والدخد الديشسائي بحيث يتالئع 

( عغ "لمديشسا كػسيمة تعبيخ مجػ تعبيخؼ غيخ ىحا الذكل والػضيفة السبتغاة مشو. وتقػل )مايا ويخن 
اعتيادؼ فيي تذتخك مع الفشػن التذكيمية في حكيقة كػنيا تكػيشا مخئيا يدقط عمى سصح ذؼ بعجيغ ومع 
الخقز في قجرتيا عمى معالجة الحخكة السشدقة، ومع السدخح في قجرتيا عمى خمق كثافة درامية الحجاث 

اليف في اشار االيقاع والجسل الدمانية كسا يسكغ تػاجج االغشية وااللة ومع السػسيقى في قجرتيا عمى الت
السػسيكية ومع الذعخ في قجرتيا عمى وضع الرػر الى جانب بعزيا ومع االدب في قجرتيا عمى 

 .(1)عسػما عغ شخيق الذخيط الرػتي" -االحاشة بالتجخيج السعخوف في المغة فقط
ستمقي وبػجيو ايزا كسا يخشجه لالنتباه في فيع والتػضيح، فالذكل لو دور فاعل في ضبط ادراك ال

فيخػ )جيخوم ستػليشد( في معشى الذكل "لو دور فاعل في ضبط ادراك الستمقي لييئة السشتج ويخشجه 
 ،.(2)ويػجو انتباىو بحيث تكػن الييئات واضحة ومفيػمة ومػحجة"
الذكل، كفيل بشقل  افكارا واتجاىات في ان الجور الخصيخ في تػجيو وتشبو وارشاد الستمقي في معشى 

 مياديغ متشػعة وحداسة في تبشي مفاليع وتػجيييا نحػ معشا وشخيقا محجدا.
ان خصػرة الذكل في اثارة احداسشا ورغبتشا في السشتج الفشي ىػ ميجان السدؤولية الحقة والسيسا في 

عمى صانع الفمع او السبجع الفشي النيا  التالعب باالفكار والسزاميغ التي يشقميا الذكل وتبقى مدؤوليتو
 رسالة.

مغ االشياء التي يشطخ إلييا االندان ويشجحب إلييا ويسيل كل السيل نحػىا وربسا يبقى لفتخات أو زمغ 
معيغ يشطخ بامعان وتخقب نحػىا ىػ لمذكل او لمسطيخ العام. والىسية الذكل يُعج معصّى جساليّا جخػ 

ل الذكل تػجج لحة حدية وتجمب االنتباه والتيقغ نحػ الذيء بل االنجماج الى االىتسام، وحيشسا يػجج جسا
ابعج مغ ذلظ مسا يثيخ االحداس بتفاصيل مثل المػن وكحلظ التكػيغ مسا يعكذ عميشا عشرخ التعبيخ 
ورسع انعكاسات شخرية يطيخ مغ السالمح الحدية ومشيا الحخكة كخد فعل نحػ الذكل وجسالو ما 

لتأثيخ والتأثخ نفديا ويكػن بحلظ قج حقق الذكل ىجفو. إن لمذكل وضيفة حيػية باضفائيا يجفعشا الى ا
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ذلظ الدحخ الجسالي إلى عالع االشياء السخئية فتعصييا شاقة وحيػية مغ خالل "دورىا في ادراك الجسال 
 .(1)الحدي، ألن كل قػة الذيء الجسيل إنسا تتػقف عمى سالمة ىحه الػضيفة"

خيال العمسي يقػد الستمقي نحػ عالسو لسا فيو مغ سحخ في مػضػعاتو وابجاع في مطيخه اذ فعالع فمع ال
يجعل الستمقي في عالع ججيج مغ الخيال فيرػر لو عػالع واحجاث ومجخيات افتخاضية ويسثل كل ما 
اىج يسكغ تخيمو والخيال "ىػ القجرة التي يدتصيع العقل بيا أن يذكل صػر لالشياء أو االشخاص أو يذ

، ويسكغ لمخيال أن يحتفع برػرة لمساديات بعج غيابيا عغ  (2)الػجػد وىحا في رأس "صسػئيل جػنذ"
الحذ فيقػل الجخجاني " فيػ قػة تحفع ما يجركو الحذ السذتخك مغ صػر السحدػسات بعج غيبػبة 

 .(3)السادة بحيث يذاىجىا الحذ السذتخك كسا ألقت الييا في خدانة لمحذ"
ؤكج عمى قجرة السخيمة في صشع االشياء االشخاص لسا لمسخيمة قجرة عمى تذكيل صػر فالتعاريف ت

وامكانية العقل عمى حفع ما يجركو الحذ مغ صػر السحدػسات إلى جانب الخدن واعادة كل الرػر 
 وبشاء اشكال ججيجة عمى وفق الخديغ السعخفي.

ص يقجم بصخيقة مختمفة شكال يؤثخ فيشا وحيشسا نتحجث عغ شكل العسل الفشي فانشا نؤكج بأنو شكل خا
فالذكل  (4)بصخيقة مختمفة ايزا "وال يتزسغ الذكل معشى االنتطام او التػازن أو أؼ نػع لمتػازن الثابت"

أو الييئة التي تطيخ فييا الرػرة السخئية ويتعخف الستمقي عمى اجدائيا ميسا كانت وضعيتيا، والبج مغ 
ػيشيا ما يتخك انصباعا لجػ السذاىج فديشسا الخيال العمسي تطيخ فييا وجػد ىيئة واجداء دالة عمى تك

الييئات لمسجدسات والذخريات السخكبة والستحػلة ما بيغ االندان والحيػان واالالت التي ليا ىيئات 
واشكال دالة عمى أنيا خارقة لمسالػف وال يشدجع مع الػاقع او الستػقع بل تجتاز مدتػػ الترػر إلى ما 

في ذىغ السرسع الحؼ بشا اشكال ما يجعميا مغ كػكب افخاد او مغ مخحمة تاريخية تؤكج ما يجليا  يحػل
عمى إنيا  مغ الرجق عغ ما يجور في عػالع اخخػ، والسجرك ىػ مجرك عقمي نابع مغ الخيال ومشتج 

عمى وفق أسذ حدية وجسالية وتعبيخية وقج يكػن الخيال" متسثال في خمق قرة ذات حػادث 
خريات ومشاضخ يشذئيا االديب ويرػرىا في بشات افكاره وخػاشخه مغ دون أن يكػن ليا ضل مغ وش

الحكيقة في دنيا الػاقع فيبث فييا امانيو واحالمو وجسيع ترػراتو الجائخة في خمجه ال يقػػ عمى تحكيقو 
 .(5)في واقع الحياة"

والرانع معا، فالخفي مغ العالع أو إن ما تحققو افالم الخيال العمسي ىػ تعبيخ عغ ادراك الشاس 
السدتقبل ىػ ما يدخ االندان واحيانا يخاف مشو، فحيشسا يجركو ويدتعج لو يتقبميا ويتعامل معيا، ويطيخ 
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ذلظ مغ خالل افالم الخيال العمسي عمى قجرة االندان لسػاجية الحياة وتصػراتيا والعمع الحؼ ال يقف عشج 
يبيغ أن المجػء إلى التجخبة يذكل في حج ذاتو تقجما حاسسا، ذلظ انو  حج معيغ "إن تاريخ الفكخ العمسي

 . (1)يؤىل االنتقال العمسي إلى التكشػلػجيا"
إن الذكل في افالم الخيال العمسي معصى اساسي لفيع الفمع كسػضػع وكفغ، فبجون ىحا الذكل 

ن تػضيف الذكل في ىكحا افالم بخػاصو الجسالية والفكخية كانسا نشدف الشػع الفمسي مغ اساسو، لحا كا
االساس الحؼ مغ خاللو نجخل العالع الفمسي، فالذكل ىشا برسة البج مغ حميا لسعخفة الفاعميغ 

االساسيغ. في فمع "اتراالت قخيبة مغ الشػع الثالث " يكػن الذكل الفالسي سػاء بالرحخاء التي اتخحت 
تيب الذخػص في ىحا الفزاء، أو االصػات محصة الستكبال االتراالت مغ العالع الخارجي، أو تخ 

السشبعثة وغيخىا صشعت لشا شكال وضّف كي نفدخ ونفيع ونؤول وىحه ىي وضيفة الذكل في افالم الخيال 
العمسي، وىي غيخىا في االفالم االخخػ مغ وجػد اماكغ مألػفة لجػ الستمقي وبجونيا ال يكػن ىشالظ فمع، 

كان مألػف رغع غخابتو وىي ميسة مزافة ال تحتاجيا االفالم فػضيفة  الذكل ىشا اقشاعشا بانو م
 الػاقعية، اضافة الى تشبشي ىحا الذكل والتعاشي معو مغ قبل الستمقي.

ومغ وضائف الذكل ايزا اقشاع السذاىج بان ىحا السكان ىػ الػحيج السشاسب لسػضػع الفمع وبجونو ال 
بات باالمكان استعسال الحػاس كافة ) الذع،  ترجق السخئيات السعخوضة عميشا، "بػاسصة الرػرة،

والدسع، والشطخ، والمسذ(.. فقج اسقصت الرػرة الجور السحايج لمستمقي، وأممت عميو ميسة أخخػ ليربح 
متفاعال، إذ لع تعج الرػرة تدجيال لمحطة مخئية في ما، إذ تجاوزت وضيفتيا التقشية ودخمت في عسمية 

  2ة والديف. "الرياغة الحىشية ولعبة الحكيق
إن عسمية تػضيف الذكل الغخائبي في افالم الخيال العمسي تأتي عمى أساس إن افالم الخيال العمسي 
عمى مدتػػ مختمف مغ صشاعة الفمع؛ ألن ما يشزػؼ تحت مطيخىا ليدت مجخد احجاث أو مغامخات 

ت واالحجاث و " إنيا عمى بل تدتخجم فييا تقشية محبػكة في الدخد العمسي وابجاع فشي في رسع الذخريا
انساط مختمفة مغ السػضػعات عبخ أساليب واتجاىات فشية متشػعة.. لقج ساىست التصػرات في مجال 

الى  (3)العمع والتكشػلػجيا لسعالجة مػضػعات مفخشة في الخيال والفشتازيا وذلظ عمى نحػ مقشع ومؤثخ"
سطيخ التحخيف والسبالغة عمى غخار جانب كػنو يخسع صػرة عرخية مكثفة لػاقع مزغػط ومؤشخ ب

، مثل االفالم السأخػذة مغ ممحسة االوديدة لـ )ىػميخوس( وأسصػرة )ىػميخوس( واحجة مغ *)االساشيخ(
االساشيخ فييا مغ السبالغة والتحخيف لسعتقجات استثسختيا الديشسا لجعميا واقعا مرػرا مبشيا بجقة فييا 

ؤكج "عمى أن كل ذلظ واقع االمخ يجعمشا نقػل بأصالة العشاصخ الرياغة البالغية الصل الفكخة وىشا ن
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، فأخحت االسصػرة مكانيا في (1)الدامية في وضع االساشيخ وصياغة السالحع والحكايات الخخافية "
الرياغة الفمسية وتع تػضيفيا بذكل متقغ الن بشاء االحجاث والسغامخات فييا الساضي البعيج والسدتقبل 

 الستػارثة مغ االساشيخ والحكايات الستخيمة.والحمع والتشبؤ 
إن غخائبية ما يطيخ في افالم الخيال العمسي ليؤكج ثخاء السخيمة االندانية مغ حيث "استجابة االندان 
لكل العمػم والتكشػلػجيا سػاًء في السدتقبل القخيب او البعيج كسا يجدج تأمالت االندان في احتساالت 

والغخائبية ال تكػن بعيجة عغ الفيع السسكغ لمستمقي وإال  (2)ساوية االخخػ"وجػد حياة في االجخام الد
اصبحت عبارة عغ الغاز ال يدتصيع السذاىج أن يحميا ومغ ثع فانو يعخض عغ مذاىجة مثل ىحه 
االفالم وما تقجمو افالم الخيال العمسي ما ىػ بعيج عغ فكخ وتأمالت الستمقي الن الحبكات وادارة 

جانب اضيار الرػرة العرخية لمسدتقبل البعيج والعػالع السجيػلة وكل ما ذكخ وارد النيا  االحجاث الى
"اتية وفق نطخيات عمسية في اصل لالسصػرة ونذاتيا النيا عسمية التصػر الصػيمة التي امتجت عبخ 

ة  فبجّا االف الدشيغ وتخسباتيا في كل مجتسع متزسشة ضخوب الحكسة السختمفة وانساط السعخفة الستشػع
مغ القرز الخخافية واالساشيخ التي استعيغ بيا مغ كتب مقجسة وتخاث الذعػب القجيسة ىي محاولة 

الستعادة جػىخ الحبكة في القرة او السمحسة وقيستيا الفكخية ما بيغ التخاث والسزادات في تػازن القػػ 
بشاء ميثػلػجي نحػ السدتقبل. وحيشسا  )الخيخ والذخ( ، )العشف والقػة( وقيستيا البشائية وعطستيا اتية في

يكػن الفغ وضيفتو استعادة جػىخ الحياة باسمػب راقي ومسيد، عشجىا يكػن الفغ في نطخ الفشان ىػ 
"عسال يقجم ىجفا نفعيا حيشسا يربح شكل الفغ متاثخا بجوره الػضيفي مغ السسكغ ان تخجم جيجا بصخائق 

حسية واالساشيخ في سيشسا الخيال العمسي كبيخا اوججت مكانا ، لحا كان استحػاذ القرز السم(3)متشػعة"
مشاسبا ليافي ىحا االنتاج الن مغ السسكغ ان تدتخجم شخريات وىسية تكدبيا بعس صفات وسمػكيات 

العرخ في ابعاد خيالية مثل "دراكػال" و "سػبخمان" و "جيسذ بػنج" و "الخجل الػشػاط" و "الخجل 
، (4)ججت في السؤلفات مادة خربة تعصي تشػعا لمخيال الديشسائي الػاسع"العشكبػت". إن "الديشسا و 

والتاكيج ىشا اعتخاف واضح بان السيثػلػجيا خخجت بافكار وشخريات دعست صشاعة افالم الخيال 
العمسي بل اوججت شخريات واحجث تبمػرت فيسا بعج بافالم ججيجة وبقجرات خارقة اساسيا الخػارق 

ن مغ اجل دوام السعخفة، وىشاك جانب اخخ لو صمة مقخبة مغ عالع الديشسا وتعسل بسشصق االندا
الغخائبية فيػ العػالع الفشتازية فتقتخب مغ الخيال العمسي كػنيا تخخق قػانيغ الصبيعة والسشصق وتؤسذ 
مشصقيا الخاص بيا وفي احيان يعكذ جػانب مغ مشصقشا و قػانيشا فأنو أؼ الفشتازيا مػضػع ال يسكغ 
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حكع بو النو نتاج يفتقخ الى التػازن وكانيا بسػازنات الحمع فتأخح "الػقائع واالشخ أو الذخريات الت
الفشتازية ال تتصمب ترجيق القارغ ؛ الن التعامل معيا سػف يكػن عمى اساس انيا شخوحات مشيجية 

 .(1)"وتزصمع الرفة السسيدة لغخائبيتيا بسيسة التعميق عمى االفكار السصخوحة بذتى الدبل
فالخيال ىػ خيال فشتازؼ، أما الخيال العمسي ما يزع الػاقع في حكع التخيل الخرب لالندان ويعالج 
استجابة لكل تقجم عمسي ويجدج التأمالت االندانية فالفشتازيا والخيال العمسي في االفالم كالىسا يذتخكان 

ن الخيال العمسي يختمف عغ في صفة الخيال وىػ الخخوج عغ السألػف ووجية الخالف يأتي كػن "إ
كػنو يبشي الفمع عمى فخضية محجدة ربسا تبجو مدتبعجة لكشيا قائسة عمى كل حال وىكحا تتخجع 

السكتذفات والسختخعات والتصػرات التقشية القخيبة الطيػر او التي لع تطيخ بعج الى مذاكل اندانية و 
يال العمسي ىػ ذلظ العخض الشيائي الحؼ تقجر ، فسا تقجم مغ غخائبية في افالم الخ(2)مغامخات درامية"

في الشياية ما يحسمو العخض مغ معاني ودالالت عبخ غخائبية السحتػػ مغ الذكل والسزسػن عمى وفق 
مشيج تعبيخؼ وجسالي فافالم الخيال العمسي نػع مغ االفالم تشصػؼ عمى افكار ومػضػعات قج تترجػ 

خ مغ السذكالت التي تػاجيو "ويبجو ان الديشسا و الخيال لتفديخ مػقف االندان السعاصخ في الكثي
العمسي قج اوجج احجىسا االخخ فالفمع عبخ قابميتو عمى التجديج الرػرؼ او البرخؼ لمخياالت يذكل 

، ولعل فمع  )اوديدا (3)واسصة انسػذجية لالفكار والغخائبية اذ يدتصيع الفمع ان يشقل الى عػالع اخخػ"
حج الشساذج الستقجمة في ىحا السجال عمى الخغع مغ الغخائبية والخيال الحؼ يشصػؼ ( ىػ أ1002الفزاء 

عميو، وىحا االمخ يشصبق عمى كثخ مغ االفالم، فيشاك نػع متجني ونػع يدسػ بحائقة الستمقي ويحتخم 
وفكخة الفمع اصبحت فيسا بعج  وعيو مثل فمع ")لقاءات قخيبة مغ الشػع الثالث( لسخخجيا )ستيفغ سبيمبيخك(

 .(4)ثيسة رئيدة في الخيال العمسي عغ ججارة"
وأن الغخائبية في الديشسا تعشي تقجيع انػاع مختمفة مغ السػضػعات تتجدج فييا الخػارق مثل افالم 
سػبخمان والدحخ مثل سمدمة )سيج الخػاتع( وعالع االكتذافات والتي يبحث عشيا االندان مغ خالل 

ميل تحت سصح االرض( والبج لسثل ىحا الشػع مغ االفالم مغ بشاء  60الي واسع مثل فمع )نديج خي
وتخكيب برخؼ يختمف بالكامل عسا ىػ متجاول مغ االفالم التي تشاقر واقع االندان اليػمي إن ىحه 

الرػرة ، ف(5)الغخائبية تؤكج إن "ليذ ىشاك اعتخاف باولػية الػاقع بل ضسشيا ال يػجج شيء اسسو واقع"
السكػنة عمى الذاشة تستاز بذخريات غخيبة صحيح انيا تػحي بسخمػق نعخفو ولكشيا في ترسيسيا 

لرػرة الذخرية عمى الذاشة تقػم بانحخافات عجيجة عغ الػاقع ويخػ "كػكتػ" "ان كل فمع ىػ فمع واقعي 
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الديشسائي تربح  النو يعخض اشياء وال يػحي بيا مغ خالل نز مكتػب فاالشياء بطيػرىا في الفمع
 .(1)مػجػدة في صػرة وقائع حتى ولػ كانت مدتسجة مغ عالع غيخ واقعي الحؼ لع يألف الجسيػر رؤيتو"

إن االندان وىػ يبحث عغ كل ججيج أو متغيخ قج شحح خيالو ولحلظ فيػ حيشسا يشاقر السػضػعات 
لظ ليؤكج بشاء السػضػع خارج الغيخ واقعية فانو يمجأ لجعل الرػرة خارجة عغ السألػف كمسا امكشو ذ

الػاقع وكسا اسساه )مجكػر ثابت( "صػرة افتخاضية" لمػاقع السادؼ السعاش ومغ ثع فيػ "عالع افتخاضي" 
ال يسكغ البحث فيو عغ "واقعية" ما ميسا بمغت الشػايا والقرجيات الى ذلظ حيث ال تعجو كػنيا فخضا 

كغ التعامل معو في ضسغ عالع العسل الفشي بأنو مجخد  ، وتبقى مدمسة السشصق عمى وفق ما يس(2)قدخيا"
 عالع مرشػع.

والحجيث عغ ترسيع الذخريات وترسيع الجيكػرات وحتى االضػاء التي تغسخ السكان وكل ىحا 
االنحخافات عغ الرػرة السألػفة مغ الػاقع شخط أن تكػن الرػرة الججيجة )الغخائبية( خاضعة لسعاييخ 

أو صػرة  formدؼ والبشاء الرػرؼ مسا يجعميا مقبػال مغ الستمقي " إن الفغ شكل سميسة في البشاء الدخ 
image  فالفغ ال يبجو إال مغ خالل شكل ويربح غخض الفغ االساسي ىػ ابجاع ىحه االشكال أو
 .(3)الرػرة"

جف ما مغ ىحا يتبيغ لشا ان التصػر التقشي في عالقتو مع عشاصخ المغة والدخد الديشسائييغ انسا يدتي
 يمي:
 تػضيف الكاميخا كي تكػن مشطارا فمكيا تدتكذف السخئيات. .2
تػضيف الخمفيات والديشػغخافيا بحيث تكػن مغ اصل الرػرة الديشسائية وليذ صشعة او العابا  .1

 الكتخونية.

تػافق ايقاع الذخريات مع األشياء السحيصة بحيث يبجو التجانذ واضحا ما بيغ الذيئيغ ال  .1
 السخادة وكأنيا مرصفة ومشفرمة عغ جػ الفمع. ان تبجو السذاىج

 دمج الستخيل والحكيقي في الرػرة الديشسائية . .2

دمج الشطخة الى الػجػد والكػن والحياة في الفمع الخيالي وجعميا معصيات واقعية يدتميا االندان  .3
 حدب تجاربو الػاقعية.

 خمق المحة الجسالية مغ قبل السذاىج بسا يخاه. .4

ديشسائي بسعصيات التكشػلػجيا بسا يجعل الفمع ميسا كان مػضػعو مػضػعا تجعيع الدخد ال .5
 PLAYسخديا باألساس يحقق متعة الدخد ال انغ يكػن عخضا لأللعاب االشفال 

STATION. 
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 مؤشخات االشار الشطخؼ:
 ومغ خالل ما تقجم فقج وصل الباحث الى عجة مؤشخات مغ خالل االشار الشطخؼ وىي كاالتي: 

خائبي ىػ الذكل الغيخ مألػف، ولكشو شكل مجرك لسخجعياتو الػاقعية والتي بجونيا ال الذكل الغ .2
 يسكغ ادراك ىحا الذكل.

الذكل الغخائبي في افالم الخيال العمسي ىػ ذلظ الذكل الحؼ يشاػ عغ السعشى الدصحي إلى  .1
 السعشى الباشغ أؼ انو يجل عمى اشياء اكبخ مسا تطيخ.

ػل مألػفة ولكغ ما يجخؼ عميو مغ العػارض والتغيخات تجعمو الذكل الغخائبي شكل لو اص .1
 غخيبا.

الذكل الغخائبي في افالم الخيال العمسي ىػ تػق الحات االندانية لبشاء نسػذج افتخاضي يجيب  .2
عمى تداؤالت االندانية في الػجػد والكيشػنة، وىػ استسخار لمشساذج االسصػرية التي وصفيا 

 تفديخ الكػن.االندان في فجخ الحزارة ل

الذكل الغخائبي في افالم الخيال العمسي، شكل ذو اتجاىيغ، وضيفي يتعمق بجور ىحا الذكل في  .3
 الجراما وجسالي قائع عمى االبتكار والفغ.

الذكل الغخائبي في افالم الخيال العمسي كسعشى سخدؼ يدتشج إلى حقائق العمع أو االنحخاف عشيا  .4
 أو البشاء عمييا أو تخيميا.

 
 جراسات الدابقةال

مغ خالل اشالع الباحث وتقريو في الجراسات التي تشاولت مػضػع تػضيف الذكل في افالم الخيال 
في بعس السػاضيع مغ قبل الباحثيغ والكتب والسرادر مشيا  مػازنةالعمسي وجج الباحث دراسات 

اريح وججىا الباحث ضسشت في متغ الخسالة ومشيا اشمع عميو الباحث وىشاك عجد مغ  الخسائل واالش
 مقاربات لمبحث ومشيا االتي:

)الدسات والجالالت االنثخوبػلػجية في افالم الخيال العسي ( فالجراسة تفريمية :(1)دراسة )الجبػرؼ(-2
ومشيجية، الغخض مشيا وضع تأسيدات نطخية وفشية لتػضيفيا فكخيا وفمدفيا خالقا ومبجعا وىحا يدتجعي 

 ل مذكمة البحث ومغ اىسيا : صياغة جسل مغ االسئمة تذك
ىل ان االسذ االنثخوبػلػجية التي تشصمق مشيا افالم الخيال العسي حكيقة عمسية وتأريخية مجروسة    

 ومؤسدة ليا ام انيا حبكة خيالية ال تست الى الحقائق العمسية برمة؟  
ل العمسي، والكذف عغ أما ىجف البحث فيػ دراسة الدسات والجالالت االنثخوبػلػجية في افالم الخيا

مجؼ تػضيف واالثخ الحؼ يسكغ ان تعكدو ىحه االفالم السعاصخة عمى اصجاء ثقافات وحزارات قجيسة. 
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ويتزسغ االشار الشطخؼ مغ عجة مباحث: السبحث االول: عشاصخ االنثخوبػلػجيا تػضيف 
 الخيال  االنثخوبػلػجيا

تاجات مغ خالل تحميل عيشات البحث ومغ نتائج واستشوقج كانت اجخاءات البحث تتزسغ عغ جسمة 
 اىسيا : 
أن صشاع افالم الخيال العمسي حاولػا ان يخبصػا الجالالت والدسات االنثخوبػلػجية بالسػقف  .2

السعاصخ محاوليغ ان يثبتػا الى اؼ مجػ يسكغ ان تعكذ ىحه االفالم السعاصخة اصجاء مغ 
 ثقافات وحزارات قجيسة

تسج االنثخوبػلػجيا فانسا تعسج اساسّا عمى امكانيات التكشمػجيا زائجا ان افالم الخيال العمسي تد .1
 فغ الفمع االبجاعي

( وييجف البحث الى التقشيات الحجيثة واثخىا عمى السػنتاج في فيمع الخيال العمسي) (1) بحث)حشفي(-1
ػر الحؼ حجث التقشيات الحجيثة وكيفية عخض التصػر التقشي الفالم الخيال العمسي والتصدراسة دور 

لمسػنتاج مع تصػر التقشيات الحجيثة سػاء عمى مدتػػ االجيدة السدتخجمة او عمى مدتػػ تصػر تكشيظ 
 نفدو.  السػنتاج

 ي:أتومغ الشتائج ما تػصمت الباحثة الييا وكسا ي
ان يخمق ايقاع سخيع يتشاسب مع مػضػعة فمع الخيال العمسي وذلظ عغ شخيق احجاث متعاقبة  .2

ار وجحب السذاىج الحجاث الفمع وقج ساعجت اجيدة الكػمبيػتخ عمى خمق ىحه لخمق االبي
 الشػعية مغ االيقاع بالفمع.

 عسل التػافق بيغ المقصات الخقسية السخمقة والمقصات الحية. .1

تجعع مرجاقية المقصات ذات السؤثخ البرخؼ عغ شخيق وضعيا داخل مجسػعة السرػرة الحية  .1
فخيق اييسا حكيقي واييسا مديف، وىػ في السحافطة عمى بحيث  يرعج عمى السذاىج الت

 استكخارية تجفق االحجاث ومجػ مرجاقية السذاىج لمفمع.

تحقيق االنتقاالت السكانية الستبايشة والتي يتسيد بيا فمع الخيال العمسي باسمػب يتفق مع ثقافة  .2
دج واالختفاء.. الخ التي دون حاجة الستخجام وسائل االنتقال البرخية كالس مغ السذاىج الحالية

 اصبح استخجاميا لمتعبيخ عغ مخور زمغ مغ االمػر نحػ السذاىج االلع. 
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 الفصل الثالث اجراءات البحث
 اعتمد الباحث على المنهج الوصفً التحلٌلً لتحلٌلً عٌنة البحث منىج البحث:   .1
الم الخٌال العلمً ونظرا لكثرة بعد ان حدد الباحث حدود بحثه بتوظٌؾ الشكل فً افعٌنة البحث:   .2

 االفالم المنتخبة حرص الباحث على اختٌار عٌنات لصدٌة وفما لالسباب االتٌة:
 ان هذه الفلم ٌتسم مع متطلبات موضوع البحث واهدافه. .1
 الفلم اتسم بالجودة الفنٌة والتمنٌة. .2

 -اودٌسها الفضهاء  2001فلهم   وعلى ضوء ما تمدم فمد اختار الباحث عٌنتهه مهن افهالم الخٌهال العلمهً تضهمنت
 للمخرج ستانلً كوبرٌن: 

 لام الباحث باعتماد ما اسفر عنها االطار النظري من المؤشرات.اداة البحث: 
 دقٌقة 111مدة الفلم  -1691انتاج  -ايدٌسا الفضاء(-2001فلم )  -العٌنة : تحلٌل

  
 ستانلً كوبرٌن سٌنارٌي

 ارثر .س. كالرن
 

  ن ماٌرمٌترو كولدوٌ انتاج
 كٌرن دوكالس الممثلين

 كٌري لون وود
 ولٌم سلفٌرست
 دانٌال رٌتشارد

 

  ستانلً كوبرٌن مؤثرات خاصة
  وٌلً فٌفرس مؤثرات الكترينٌة

  راي لوؾ جوي مينتاج
 ارام كاتج اترون ميسٌقى

 جورجً لٌجنً
 جوهان ستورس

 

  انكلترا -LTDبرتش ستودٌو -MGM صناعة
 

 ايدٌسا الفضاء( 2001ملخص قصة الفلم ))
كوكب المشتري وما بعهد  -رحلة الى كوكب المشتري -ٌتكون الفلم من اربعة السام )فجر االنسانٌة

 الالوظٌفة( -الالمنتهً
المرحلة االولى: فجر االنسانٌة تنتمل الكامٌرا بٌن مشاهد المرود المتصارعة احٌانا فٌما بٌنها حول بركة المٌهاه  

طوره وتمتزج صور عن االرض والفضاء واخهذت الكهامٌرا دورا فهً اسهتعراض المرحلهة واالنسان فً بداٌة ت
 الن اللؽة مفمودة فً الجزء االول من الفلم. 

المرحلة الثانٌة: رحلة لكوكب المشتري تنطلك مركبة فضائٌة مهن االرض متجههة نحهو كوكهب المشهتري  تحهط 
الدول المتمدمة علمٌها  وٌهدور حهوار بهٌن العلمهاء  اوال فوق محطة  وهً عبارة عن مختبر فضائً مشترن بٌن
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ورواد الفضاء  وهنان مهن رواد الفضهاء مهن ٌعمهل علهى اخفهاء اسهرار تطهور دولههم التمنهً. وفهً جولهة رجهل 
الفضاء فً الفضهاء الخهارجً بواسهطة مركبهة فضهائٌة التهً تهدور فهً فلهن المجهرات الكونٌهة  فٌمهوم باالتصهال 

 فعال وهو احد تنبؤات الفلم. 1992د مالٌٌن االمٌال وحدث ذلن فً عام بالمركز االرضً وهو على بع
المرحلة الثالثة: كوكب المشتري وما بعد الالمنتههً فهً ههذه المرحلهة بلهػ التطهور العلمهً لهد  االنسهان مرحلهة 
ء تمكههن مههن صههنع انسههان الههً مههزود بعمههل الكترونههً بمههوة تسههعة االؾ وحههدة ذاكههرة  ٌسههتطٌع المٌههام بكافههة اعبهها

االنسان. ٌنطلك خمسة رواد فضهاء مهع انسهان الهً ٌهدعى )ههال( برحلهة الهى كوكهب المشهتري  ثالثهة مهنهم فهً 
مرحلة سبات داخل حجهرات زجاجٌهة ٌتنفسهون كهل دلٌمهة  وتنهبض للهوبهم بنبضهٌن مهن الدلٌمهة  وذلهن لمرحلهة 

وبومات المستٌمظٌن  ٌنبه االنسان  معٌنة من الرحلة حٌث سٌمومون بعدها باعبائهم العادٌة بدال من الرائدان بول
االلً )هال( كل مهن الرائهدٌن اللهذٌن ٌمهودان المركبهة الفضهائٌة عهن خلهل حهدث فهً محهرن المركبهة الفضهائٌة. 
وعلى الرؼم من نفً المحطة االرضٌة لوجهود مثهل ههذا الخلهل ٌخهرج )بهول( الفضهائً فهً محاولهة الصهطال  

اخطاء االنسان االلً )هال( فٌمهرر حٌنمها)بول( و)بومهان( اٌمافهه عهن العطب  وٌتبعه )بومان( بعد للٌل  وتكثر 
العمل  وتتلمؾ عٌنا )هال( الحدٌث عهن طرٌهك حركهة شهفاه الرائهدٌن عبهر الفتحهة الزجاجٌهة فهً احهد  الؽهرؾ 
المعزولة فً المركبة الفضائٌة فٌموم )هال( ببرمجة عربة الدورٌة التً تنطلك من المركبة بحٌث ٌمكن ان تعٌك 

 عودتها الى المركبة الفضائٌة.
ٌحههاول )بومههان( بواسههطة لههارب فضههائً انمههاذ )بههول( فٌعٌههك )هههال( عملٌههة االنمههاذ وٌصههٌع )بههول( فههً 
الفضاء  وٌتمكن )بومان( بصعوبة بالؽة من العودة الهى السهفٌنة وٌبهدا بمحاولهة اٌمهاؾ وحهدات الهذاكرة االنسهان 

 ٌة وٌتولؾ )هال( عن العمل.االلً )هال( عن طرٌك افراغ تؽذٌته االلكترون
المرحلة الرابعة: الالوظٌفٌة فً هذه المرحلة )بومان( ٌكبر سنة وتظهر علٌه عالمات الشٌخوخة الى ان ٌمهوت 
على السرٌر فً البٌت. مخلفا وراءه ادواته كرائد فضاء  وتمتزج فً هذه المرحلة الذكرٌات التً عاشها ما بٌن 

ؾ والبحث العلمً فً كوكب المشتري والسباحة فً الفضهاء الخهارجً لجمهع المرحلة التً لضاها فً االستكشا
المعلومات والعمل فً مختبرات على سطح المشتري وما بٌن ما توصل الٌه واخر اٌام عمره لضاها فهً مكهان 
معزول هٌأت له كل مستلزمات الحٌاة الى ان فارق الحٌاة على السرٌر وتدخل صورة طفل فً كرة بلورٌة كما 

 طفل فً مرحلة الجنٌن مع صور الكواكب والى ان تختفً تدرٌجٌا.ال
 ايدٌسا الفضاء( -2001تحلٌل فلم ) 
الشكل الؽرائبً هو الشكل ؼٌر المألوؾ  ولكنه شكل مهدرن لمرجعٌاتهه الوالعٌهة والتهً  المؤشر االيل: .7

ٌظههر التطهور التمنهً التهً بدونها ال ٌمكن ادران هذا الشكل. فً رحلة المركبة الفضائٌة الى كوكهب المشهتري 

كانت فً تلن المرحلة من اهم االنجازات العلمٌة والمركبهة الفضهائٌة التهً انتمهل بواسهطتها الفرٌهك العلمهً الهى 

الفضاء الخارجً بمثابة الخطهوة التهً تلتهها خطهوات وههً التهً ادركتهها االنسهانٌة مهن خهالل المتابعهات فباتهت 

لدراسهات والمختبهرات العلمٌهة فهً مكهان وزمهان لهم تكهن مالوفهة اال وههو كاساس للتمدم العلمً  وحٌنما تكهون ا

سطح كوكب المشتري فاخذت شكلها كما هو متعارؾ من المظهر الخارجً والمعدات التً اظهرت فً المشهد 

الالحك لتكون مدركا الحساسهنا وممبهوال للمسهتو  الفههم والمسهتند علهى حمهائك العلهم والمشههد التهً تظههر ذلهن 

 ء العلمً للشكل الؽرائبً لتكون اكثر والعٌة.الفضا

 ل/خ مختبر فضائً على سطح كوكب المشتري م
سطح كوكب المشهتري عبهارة عهن ارض انشهات علٌهها  ل ع1

مختبههر علمههً ٌتوسههط المكههان ولكههن المختبههر بنههً علههى 
شههكل مسههتطٌل مجههوؾ نحههو االسههفل الجههدار الخههارجً 

لنهزول لالسهفل مضًء باالنارة المثبتة حولها لها ساللم ل
الواحدة عكهس االخهر  مهن كهال الجهانبٌن هنهان معهدات 
واشارات ضوئٌة وشكلها ٌدل على انهها مختبهر فضهائً 

 اصوات اوبرالٌة مستمرة



 

 

 ث 

 (.2 1متطور.وكما فً الشكلٌن  )
ٌمتههرب الههرواد الخمسههة والههى جههانبهم الرجههل االلههً مههن 

 احد  ساللم النزول الى المختبر وٌمفون عندها.
خذ الرواد مولؾ من الترابهم من المركز وعلى بداٌهة ٌا ل ع2

سههلم النههزول ٌنظههر واحههدهم االخههر وهههم ٌرتههدون بدلههة 
بٌضاء وخوذة تدل شكلهم على انهم رجال فضاء وبلون 
وعالمههة واحههدة تههدل علههى انهههم اٌضهها مههن جهههة علمٌههة 

 واحدة

 

الرجههال الخمسههة مههع الرجههل االلههً ٌنظههرون الههى عمههك  ل ع3
مهجهور ال ٌوجههد احهد فٌههها انهها تعمههل  المكهان والمختبههر

بشههكل الههً ٌتبههادلون االنظههار اذانهها مههنهم بههالنزول الههى 
 المركز العلمً.

 

الرواد عن سلم النزول المعدات واالجهزة فً كل مكهان  ل م4
 تدرٌجٌا ٌنزول بخطوات ثابتة

 اصوات او

الههرواد السههتة وامههامهم محطههة انههارة اسههتولفوا اللحظههة  ل م5
 مسٌرواستدرجوا ال

 

المكههان مضههًء والههرواد وصههلوا -المختبههر مههن االعلههى ل ع6
 نهاٌة السلم 

 

الرواد ٌنتشرون فً المكان ٌمدم احدهم الى زاوٌة لٌنظر  ل م7
ابعهههاد المكهههان ومحتهههو  المركهههز مسهههتطٌال كهههل خفاٌههها 

 المختبر

 

احهههدهم ٌحمهههل كهههامٌرا محهههاوال ان ٌاخهههذ لههههم صهههورة  ل م8
 تذكارٌة

 

رواد مهن لوحهة وٌحهاول لمسهها عهن لهرب ٌمترب احد ال ل م9
 اعاد ادراجه

 

الرواد فً المختبر ٌتفحصون االجهزة ومعدات المركهز  ل ع10
االختباري على سطح كوكب المشتري  ٌؤشر لهم الذي 
بٌههده الكههامٌرا محههاوال منههه اسههتجماعهم اللتمههاط صههورة 

 تذكارٌة

 

 علهىٌنطلك صفٌر عالً ٌضع كل رائد فضاء كلتاه ٌداه  ل م 11
 خوذته لتجنب الصفٌر العالً

 صفٌر عالً جدا

ما تنطلك مركبة فضائٌة من على سطح االرض وتتجه الى الفضاء الخارجً نعلهم انهها حمها كهذلن لمها ورد مهن 
معلومات سمعٌة بصرٌة عن نوع الرحلة ومكانها والدول التً تعمل علٌها ولحسابات متنوعهة  والعلهم ههو احهد 

ما تكون المركبة علهى شهكلها فهً المشههد عبهارة عهن جسهم معهدنً كبٌهر ترافمهها معهدات المطالب المعلنة  وحٌن
ورجال فضاء وتعمل على وفك نظام معٌن ٌدرن االنسان ان لها لوة هائلهة ومتمٌهزة وٌتمبهل شهكلها مهمها كانهت 

 النها رحلة من نوع خاص وممٌزة.
تعكس على كل مكهان مهن السهماوات  ونعلم بان ضوء الممر المنعكس من نور الشمس واشعتها السالطة
 واالرض وكوكب المشتري واحدة من تلن الكواكب فً ملكوت السماء.

وحٌنما ٌكون سطح المشتري مركزا لالبحاث ٌحتاج الى ادران ذلن الوالع بان شكل المختبر عبارة عن 
ٌهدركها االنسهان  مكان ٌستدل به من خالل االشٌاء من معدات واضهاءة ومسهاحة وتجهٌهزات والمواصهفات التهً



 

 

 خ 

بانها مركز فضائً متمدم والشكل هنا ٌمدم ذلن النوع من ما هو مدرن ومفهوم وعملٌة نزول مركبة على سطح 
 كوكب فضائً اصبح ممبوال على وفك صور االلمار الصناعٌة التً تصل لرؤٌة المشاهد.

الوالهع مهن احسهام واشهكال  وٌتعرؾ علٌها  وٌتمبل المتلمً ذلن الشكل الؽرائبً كونه ممترن بما هو فً
وتكوٌنات ومصدر طالة وتجهٌزات فضائٌة تاتً على وفك تجاربنا الحسٌة والذهنٌة وٌجري علٌها عن تؽٌرات 
تاتً ضمنا الدران الشكل المعروؾ فلو تتبعنا الشكل الؽرائبً فً المشهد نعود الى المفهوم العام الذي اصبحت 

ح كوكب المشتري كما فً ل رلم هو عبارة عن ارض ولدم االنسهان مدركا وعلى وفك مرجعٌاته الوالعٌة فسط
فالام علٌه مختبرا وابتعد عن الهٌكهل البنهائً الن سهطح المشهتري اصهبح ارض خاصهة جهدا فهالمختبر مكشهوؾ 
ٌظهر كل ابعاده وامكانٌاتهه وكلهها مهدرن وحسهب معرفهة االنسهان لهذلن وحسهب الصهور التهً فهً ذاكرتنها التهً 

-مهن المشههد 2عن الفضاء الخارجً  وحٌنما ٌتحرن رواد الفضاء مع االنسان االلً كما فهً لروجها االعالم 
لتكون الوالعٌة اكثهر جدٌهة واثهارة مهن خهالل مها ٌرتهدون مهن مالبهس وتجهٌهزات نعهرؾ مهن خاللهها انههم رواد 

كان عملهم فضاء حما وهم فً مكان ؼٌر االرض فعال انهم فً كوكب المشتري وعالمات واشارات تدل على م
( تؤكد مستو  عملهم والمكان الذي ٌتواجدون فٌه وحركتهم وتبادل نظراتهم 3وانتمائهم الدولً والعلمً. والـ)ل

 تدرن بان مجال الفضاء من فراغ وخلوها من الهواء ٌدعوا الى االنتباه الى ما هم ٌعانون منه.
نعهرؾ ان المختبهر مهجهور مهن  6  5ومن نزول الرواد الى المختبهر وههم حهذرون  كمها فهً اللمطهات 

زمن بعٌد  اما سبب هذا الهجر فال نعرفه  كذلن سبب عودتهم ندرن كهل ههذا عبهر انتبهاهم الزائهد والمالحظهات 
( وارتبهاكهم  ثهم اخهذهم صهورة تذكارٌهة فهً المكهان الثبهات تواجهدهم فٌهه  كمها ان 8  7التً ٌبدونها )اللمطات 

ًء وكانه ٌمنعه من لمهس اشهٌاء ملوثهة بهالمرض  وههم اذ ٌسهرعون ( ٌحذر االخر من لمس أي ش 9احدهم )ل 
فً المؽهادرة ٌضهعون المتفهرج علهى بٌنهة مهن ان امهرا كارثٌها سهٌحدث  وحٌنمها ٌخرجهون مسهرعٌن ٌلحهك بههم 
صوت عال اثر على سمعهم رؼم تجهٌزات االمان المهزودٌن بهها لتحمهً السهمع مهن االصهوات الحهادة وتنتههً 

شكل المختبهر وتهوجس رواد الفضهاء ٌسهاهم كهل منهها فهً اربهان المشهاهد وجعلهه فهً للهب الرحلة  ان المكان و
 الشكل الؽرائبً الذي استوعبه نوعا ما عبر مرجعٌاته.

المؤشر الثانً:الشكل الغرائبً فً افالم الخٌال العلميً ويي كليل الشيكل اليكي ٌنيال عين المعنيى السيطحً اليى 
 مما تظىر.المعنى الباطن أي انه ٌدل اشٌاء اكبر 

ان الشكل الؽرائبً ٌطر  معهان متعهددة   معهانً بمتنهاول مهن ٌراهها مهن دون ان ٌجههد نفسهه ومعهانً 
 اخر  خلؾ ما ٌبدو بسٌطا واعتٌادٌا كما فً المشهد االتً:

 
 Juptier mission م

18 month later 
 ل/د

داخههل المركبههة الفضههائٌة رجههل ٌرتههدي )شههورت وفانٌلههة  م1
فً صالة دائرٌة ولد صؾ ثالثهة  وحذاء رٌاضً ٌتمرن

ممٌائات داخل حجر زجاجٌهة والملكهة عبهارة عهن شهكل 
دائههري ومههدولب بحٌههث عههن حركتههه الرائههد ٌظهههر تههارة 
صهههعودا واخهههر  نهههزوال وهنهههان مماعهههد فهههً الجوانهههب 

 (.5 4 3ومراكز سٌطرة وكما فً االشكال)

 

لولبٌة المكان ٌنتمل الكامٌرا خلؾ الرائد وهو ٌتمرن      م2
 ستعرض المكان ومحتواهاٌ

 

 لطع
  الرائد ٌهبط فً الجانب االخر للمركبة الفضائٌة م3

 لطع
  صعود الرائد وهو ٌتمرن لٌظهر لٌالته م4

 لطع



 

 

 ذ 

ان هذا المشهد ٌظهر لنا انشؽاالت طبٌعٌة الحهد رواد الفضهاء فهً فضهاء ٌومهه مها بهٌن اداء التمرٌنهات 
ة وهذا هو المعنى المباشر لكن المعنى الؽاطس انه ٌمارس كل ههذا وسهط الرٌاضٌة وما بٌن اداء مهامه الروتٌنٌ

شكل ؼرائبً بحت  الهرواد الهذٌن ٌعٌشهون فهً السهبات تهوفٌرا للطالهة وحتهى ٌحهٌن دورههم فهً مرحلهة الحمهة  
ه العاللة بٌن االنسان الحمٌمً واالنسان االلً مما ٌشٌر الى مستمبل االنسان فً ظهل العلهم ذلهن الهذي ال ٌتصهور

 االنسان المعاصر والسٌما حٌنما ٌكون االلً لد اكتسب طبٌعة الجنس البشري.



 

 

 ض 

الرائدان )بو ل وبومان( ٌنزالن الى مركز السٌطرة فهً  ل ع1
المركبههة لمعرفههة حمٌمههة المعلومههات التههً وصههلتهم مههن 

 االنسان االلً

حركة بان من الٌسهار الهى الٌمهٌن بعهد ان نهزال الرائهدان 
جههرة الههى االخههر  التههً فٌههها كههل سههلم وتوجههها مههن الح

 المدرات واالمكانٌات للعمل

 

 لطع
المركز لالنطالق تحتوي على ثهالث كهرات عبهارة عهن  ل ع2

مراكههز فحههص وجهههاز سههٌطرة تتوسههط المركههز وثههالث 
 بدالت لرجال الفضاء معلمة الى الجانب االٌمن

 

 لطع
ن الرائدان ٌمفان بانتظار تولؾ احد  المركز الكروٌة م ل م3

 حركتها
 افتح الباب )هال(

ٌفتح بهاب المركهز الكهروي وٌهدخل الرائهدان الواحهد تلهو  ل م4
 االخر.

 

 كرة حمراء ٌسد الكادر فً وسطها ل م5

 مركز كروي اصفر اللون

 

تؽلك البوابة لمركز السٌطرة وكتبت على الباب )تحهذٌر  ل م6
–ExplosiveBlits) 

 

 لطع
بدالت فضائٌة )انسهان الهً( المركز الرئٌس هنان ثالث  ل ع7

ٌنتظرون االداء والرائدات داخل مركز المٌادة فً الكهرة 
 ٌوعزون بالحركة

 

مركههههز السههههٌطرة وثههههالث حجههههرات للسههههٌطرة ٌتوسههههط  ل ع8
الرائدان الوسهطى وٌهتم الهتحكم مهن الهداخل وٌهتم ارسهال 

 االوامر

 صوت حركة لمحركات
 

 تولؾ عن الحركة
ضههؽط باالصههبع علههى احههد  جهههاز تحكههم وذراع ٌههتم ال ل م9

 االزرار الواحدة بعد االخر 
 حرن االجزاء رجاءا  

الرائههدان ٌتوسههطان مركههز السههٌطرة وامامهمهها االنسههان  ل م10
االلً وٌهر  عبهر فتحهة بٌضهوٌة ٌطهل بهها الهى المركهز 
العام وٌوعز الرائد االمر واالخهر ٌعٌهد االٌعهاز بصهوت 

 اعلى

 ربما لم ٌسمعنا
 الرجاء حرن االجزاء حا

ماذا تعتمد   لم اكن متاكدا  بعد 
 علٌنا المٌام باجراء سرٌع

مههن خههالل الفتحههة البٌضههوٌة ٌظهههر مههن الجانههب االخههر  ل م11
الرجل االلً ٌنظر الٌهم وكانه ٌعلم بما ٌجري فً داخل 

 مركز السٌطرة حٌن ٌوجد الرائدان.

علٌنا السٌطرة على مركز المٌادة 
 ونظام التشؽٌل له

والرائدان بتحاورات عن طرٌفهة للسهٌطرة علهى  المركز ل م12
 الرجل االلً

 

وجههه الرجههل االلههً عبههارة مركههز او بههؤرة عههٌن كبٌههرة  ل م13
 ببؤبؤ صفراء

 

من خالل التركٌز ٌر  الرجل االلً افواه تتحرن وشفاه  ل ق14
 تلفظ كلمات

 

  اجزاء من الوجه وشفاه تتحرن تلفظ كلمات ل ق15
  رائد ٌتحدث الى زمٌله )شفاه تتحرن(اجزاء من وجه ال ل ق16



 

 

 غ 

ري علٌهه مهن وكما اعتاد علٌه المتلمً من مرجعٌات علمٌة ادران هذا الشكل او ما ٌستدل علٌه او ما ٌجه
تؽٌرات كحجم وكتلهة وتصهمٌم عمومها ههو مها ٌجعلهه فعهال مركبهة فضهائٌة لهها لهدرة علهى السهباحة فهً الفضهاء 
الخارجً اما تنوعها هو العلم بان الفضاء مخترق من الدول التهً لهها لهدرات علمٌهة وكهل شهكل لهها مهمها كهان 

ركبات تسهتند الهى الخبهرات وحاجهة االنطهالق مهن على وفك هٌئاتها لها لدراتها اٌضا والشكل الؽرائبً لهذه الم
 اجلها.

ل( المركبهة الفضهائٌة تسهبح فهً  1وحٌنما نفصل المشهد لتمترب المضمون وفك الشكل الظاهر كما فهً )
الفضاء الخارجً تدرن الشكل كما هو اسطوانة ذات لون ابٌض لها خراطٌم وفتحات توصهؾ وكانهها صهاروخ 

المركبة الفضائٌة تصبح اكثر ادراكا لوالعهها النهها تمتهرب مهن مهامهها  2ا  و لاللترابها من مفهوم مدرن سابم
 اال وهو المسح الجوي لتمترب من سطح كوكب المشتري لحدث علمً.

لتكون المركبة الفضائٌة ذات لٌمة علمٌة بحتة دون الدخول فً اتجاهات اخر  نر  ذلن االشكال  3و ل
علهى شهكل دوالب واخهر  شهكل اخهر لتهدرن بهان الفضهاء الممهتحم مهن االخر  من المركبات المختلفة كما هو 

 الدول العظمى هو الجراءات علمٌة والكل ٌبحث للتطور واالبداع فً اكتشاؾ الكواكب البعٌدة عن االرض.
تاتً متكاملة لبٌان واجب تلن المركبات بعد استعراض اشهكالها الؽرائبٌهة اٌضها امكانٌاتهها العلمٌهة  4و ل
وا فههً استعراضهههم لمههدرات واشههكال مركبههاتهم بههان اسههتولوا علههى ذلههن المكههان بعههد اظهههار المههدرات وكههانهم ابههد

 والمابلٌات الشكلٌة من حجم وكتلة وتنوع المدرات.

 الفرل الرابع
 النتائج:

 اسفر البحث عن جملة نتائج من خالل تحليل عينات البحث:
عمى وفق مشيجية تدتميع العمسي كي  إن الجور التعبيخؼ لمذكل في افالم الخيال العمسي تاتي .1

 .2001 -يربح جساليا مثمسا يسكغ ان نالحع ذلظ في فمع اوديدا الفزاء
ان الذكل لو تأثيخ فعال في احداس وادراك الستمقي لسا فيو مزسػن عاشفي وانفعالي متاتية عمى  .2

لفمع  وفق مجرك جسالي ودرامي وعمسي مثمسا يسكغ ان نالحع ذلظ في السذاىج التحميمية
 العشرخ الخامذ.

ٌتبههادل الشههفاء بههالكالم مههن خههالل حركتههها ٌسههتجل بههها  ل ق17
الرجل االلهً عهن مها ٌهدور مهن حهدٌث مها بهٌن الرائهدان 
حصرا من خالل فتحهة مركهز المٌهادة والتهً ههً عبهارة 

 فتحة بٌضوٌة الشكل.

 

 وحٌنما ٌنطلك )بهول( فهً رحلهة استكشهافٌة ٌمهوم )ههال( ل م18
بتؽٌر مسار المركبة الكترونٌا  وٌبمى )بهول( بعٌهدا عهن 
مركز المٌادة للمركبة وٌفمهد السهٌطرة وٌبمهى بعٌهدا عنهها 

 لٌسبح فً الفضاء الخارجً

 

 ل ع19

 

 

  

ٌنطلههك )بومههان( النمههاذ )بههول( بواسههطة لههارب فضههائً 
اخههر ضههمن مجموعههة المركبههات الصههؽٌرة وهههً عبههارة 

نطهالق لالكتشهاؾ عن حجر كروٌهة صهؽٌرة تسهتخدم لال
واالمههال  فههً الكلٌههة االم  فهنههان ٌعٌههك عملٌههة االنمههاذ 

 (.6 7وٌصبح بول فً الفضاء وكما فً الشكلٌن )

وبومان ٌعود بعد محاوالت الى السفٌنة فٌولؾ هال عبر 
 وحدات الذاكرة

 



 

 

 ظ 

إن التصػر في التقشيات التكشػلػجية اعصت دورا لمجساليات بالطيػر وبذكل مكشتيا في خمق مشاضخ  .3
اكثخ جاذبية وواقعية وتعبيخية مثمسا يسكغ ان نالحع ذلظ في مذاىج التحميمية لفمع العشرخ 

 الخامذ.
حت ليا قجرة في تغييخ اغمب قػاعج إن الذكل في افالم الخيال العمسي وعبخ قػاعجىا الفشية اصب .4

 2الفغ في مجال المغة الديشسائية في التقشية واالبجاع كسا في مذاىج تحميل فمع حخب الشجػم ج
 والعشرخ الخامذ.

إن الذكل في افالم الخيال العمسي يعتسج عمى حقائق عمسية اصيمة او محخفة لبشاء كسا في  .5
 .2001-مذاىج تحميل فمع اوديدا الفزاء

الذكل في افالم الخيال العمسي البج مغ ان يدتشج الى معصيات المغة الديشسائية والدخد الفمسي إن  .6
 كي يتحقق ذلظ الذكل كسا في مذاىج تحميل فمع العشرخ الخامذ.

إن الذكل في افالم الخيال العمسي يدتيجف بشاء عالع افتخاضي مدتقبمي كتشبؤ لسريخ  .7
 .2في مذاىج تحميل فمع حخب الشجػم ج االندان او االفكار التي تػاجيو كسا

 االستنتاجات
مغ خالل تصػر التقشيات الدسعية والسخئية اضافت الى الذكل الغخائبي سعة في اضيارىا  .1

 وتجديجىا بكل االلػان واالحجام والتكػيشات.
امكشت قجرة التقشيات الخقسية في رسع وخمق عػالع ججيجة خيالية او افتخاضية اضافة  .2

 قجرة والتحكع بالرػرة والرػت في جعميا اكثخ مرجاقية وواقعية.االحداس وال
 صفة الذكل الغخائبي ىػ قيستيا في كيفية اضيارىا مسا يحقق عشرخؼ االثارة والتذػيق. .3
ندتشتج مغ الػاقع التكشػلػجي في اضيار الذكل الغخائبي في افالم الخيال العمسي ىػ  .4

الجانب االبجاعي الذخري في مجال العسل  االعتساد السفخط لمتقشية الخقسية مسا يقمل
 الفشي.

 التهصيات 
 عمى ضػء الشتائج التي تػصل الييا الباحث يػصي بسا يمي:

 االىتسام بجراسة ادب الخيال العمسي والتي يدتسج مشيا بقرز في صشع افالم الخيال العمسي. .1
في بشاء اشكال ججيجة مغ  االىتسام بجراسة الحاسػب والكاميخا الخقسية باعتبارىسا استعان بيسا .2

 خالل دمج صػرتيغ او اكثخ.
 المقترحات: 

 يقتخح الباحث ما يمي:
 اجخاء دراسة بعشػان  االشكال الغخائبية في االفالم السػجية لالشفال. .1
 اجخاء دراسة بعشػان استخجام السؤثخات الرػتية لتعسيق السعشى في افالم الخيال العمسي. .2
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