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 الملخص 

روبوت في أفالم التحريك معالجة التشكيلية لفكرة اليوتوبيا والديستوبيا في تصميم شخصيات ال فلسفية للالنظرة  ال  تتلخص فكرة البحث فى
متنوعة من أفالم الخيال العلمي المتحركة،  الالرئيسية في األنماط  ريبوتات كإحدي العناصرالفني والدرامي للوردالأهمية  و  ،  المعاصرة

را  دراسة العوامل والمؤثرات الرئيسة التي تلعب دوو،  والمسلسالت، وأهم فناني الرسوم التحضرية، ومصممي الشخصيات، والخلفيات
فناني  لقاء الضوء على  إوكذلك  ..  كي تحرالفي أفالم    شخصيات “الروبوت”في تجسيد    هاما   تأثر  التقارب والتباين ورصد مدي  أوجه 

مات التخطيطية، واألفالم  وفناني الكوميكس، الجرافيك، التصوير عبر الرس  بأشكال ومعالجات قدامي الفنانين من   معاصرينالتحريك ال
لتجارية في  رس الحديثة واا يلية ومدي تطورها لتشمل المدرتباطا  أساسيا  بالفنون التشكإسينمائية الكالسيكية..إلخ. فأفالم التحريك ترتبط  ال

تم  هاإنتاج ل  علىالتركيز  ، كما  الدرامي  في مرحلة الرسوم    المادية(  -   االجتماعية–  )النفسيةحيث االبعاد    ،الريبوتات  اتشخصي البعد 
ل  إلىرية  ي التحض النهائي  التصميم  الفني    وصوللمرحلة  العلمي    التعبيرية والرمزيةألعلي درجات  المتحرك  بالعمل  الخيال  أفالم  في 

 حركة. ت الم

 الكلمات المفتاحية 

 متحركة  مرسو ؛علمي لخيا ؛الروبوت تشخصيا ؛ديستوبيا ؛يوتوبيا

ABSTRACT 

The idea of the research is summarized in a philosophical view of the plastic treatment of the idea of 

utopia and dystopia in the design of characters in animation films, and the importance of the artistic 

and dramatic role of robots as one of the main elements in the various styles of animated films, series, 

animation works, character designers, backgrounds, and studying the influencing factors that show the 

image that They appear in graph, histogram, graphic, histogram, schematic diagram, primary 

films..etc..Animation films are fundamentally related to the plastic arts and the extent of their 

development to include the modern and commercial teacher in the production of animation films. The 

focus was also on the dramatic dimension of robotic characters, where the dimensions (psychological, 

social, and physical). 
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 :  المقدمة

ساو  يحق  لنا جميعا  الفائدة المنشاودة وساو   اختراعإننا جميعا  أدوات مشااركة في صاناعة مساتقبل هذا الكوكب، ونؤمن بأن أي  

 يساااعد علي تحول العالم إلي المدينة الفاةاالة أي مدينة المسااتقبل التي راودت خيال البشاار من قديم الزمان، وكانآل فكرة ا الت

Machines  العناصار التي يساعى   إحدىناعي؛ هي طصا ذكاء االالمزود بالا لي   نساانالبسايطة وصاوال  لإة الخدميفي صاورتها

، ومظهرا  رئيسااايا  للتمدن  نساااانالجنس البشاااري إلي تساااخيرها لخدمته ورفاهيته في المساااتقبل، فما هي إال ثمرة ونتا  فكر اإ

 .الحديثة في عصرنا س النجاح والجوديوللحضارة، وإحدى أهم مقاي

أسااااس   على فرضالمكتسااابات العلمية، وتقوم   عبر للمساااتقبل، ورؤى  لتطلعات  بمثابة تجاربحركة هي  تفأفالم الخيال العلمي الم

، أو ما يسامى بالعلم الكابب، أو التكنولوجيا الزائفة، ساواء أكانآل هذا االبتكارات من صانل البشار، أم من خار  ةيبتكارات العلمالا

 ، فتثيرا وتذهله.بعدا المستقبل وما إلىأو  السحي ،الماةي إلى أحيانا األرض نفسها، وتُرسم أحداث تنقل القارئ 

الصاااناعية الكبرى )الواليات   الدولفي  خصألوبا،  ك في عصااارنايرفي أفالم التح "بوتوالر"شاااخصااايات  تتزايد أهمية دور   •

 ، اليابان( خالل المائة سنة األخيرة. ، الصين  روسيا المتحدة،

طلحاات العلمياة علي تنوعهاا وداللتهاا الرمزياة صاااا حركاة؛ باالمتفي أفالم الخياال العلمي الم  "بوتوالرشااااخصااااياات "فتاأثرت    •

 التكنولوجيا، والفلسفية، واالجتماعية،  ...إلخوالصناعية، والبيولوجية، من المجاالت العديدفي  سات المتطورة،اوالدر

ألعمالهم. من تصاااميم    رئيساااي   محور ك " بوتوالر"شاااخصااايات حركة وفناني التحريك؛  ت تناولآل العديد من أفالم الخيال العلمي الم   • 

وفلساافات، وسااياسااات، وأيدولوجيات، وقضااايا...إلخ. من خالل أحداث شااخصاايات، وخلفيات، وبي ات، وعناصاار؛ وتجساايدها لرمو ،  

حداث  ختراع تدور حوله األ ا لة ك لل ..إلخ، وصاوال  ة في أشاكال درامية متنوعة رعب، ماامرة، رومانساي   ، وصاراعات عبر ثنائيات متضاادة 

 الدرامية. 

 مناة والثقاافاات والتقنياة من حياث التنااول  مااكن واأل ختال  األ ا حركاة مل  ت في أفالم الخياال العلمي الم "  بوتوالر"شااااخصااااياات  تطورت    • 

 الدرامي والشكلي. 

مقابل مفاهيم    ة ي نساان عبر توحش وتدني مفهوم اإ  ؛ ة ونقد الحداث   ة ي نساان ؛ فتجساد معاني اإ   ة المنعكسا  نساان خر ؛ هي إحدي صاور اإ تجسايد ا   • 

؛ تجسااد   " الروبوت " شااخصاايات خر ملي ؛ فقد نجد ا  أ نماط الخيال العلمي الت أ حد  أ ك   ة ي نسااان وبلك من خالل تجساايد مابعد اإ   ة السااوق والمتع 

  ة في النظم الديكتاوري ة  والثور   ة المقاوم ؛  ة ساامالي أ وثوراتهم ةااد الر املة الع   ة طبق ال الطفل ؛ العبيد والسااخري و أة و المر و   رجل لل  ة باتي     ة صااور 

 ليه .  إ توصل  ل ونقد وا   ي نسان اإ انماط الخل  قضايا التي تعكس فيها ال وغيرها من  

نها نتا  عن  أ م  أ بما يحمله من وجدان    إنساان ينونتها ؛ هل هي  ة ك في البحث عن ماهي   ة واالساتاراب   تلك الشاخصاي ة  والاراب  ة الارب • تجسايد 

  ة متلكه من تقني أ لما  نساان من اإ   ة علي مرتب أ نا  أ ن   هل  ي خر ما يميزني عن ا  ة  صاال من األ   ي م ل أ من ةامن النساخ    ة صانل يديه   هل انا نساخ 

العقل حيال الوجود واالفتراض والحلم   حيال االدراك والوعي ة  وفلسااف  ة صااال التي تخاطب الذات واأل  ة   والعديد من االساا ل   ة معرفي ة وقدر 

ة  الشاخصايات والتجساد الشاخصايات ماهي ة  كاف ل   ا  د ي ا تجسا ه تنوع نظر الباحث تمثل ب   ة وجه   من   ة والشاعور والحس والوجدان   فهي شاخصاي 

وقدرتها على  قدرتها علي االختفاء والتحول واالندما   ك ؛ ة خارق   لما لها من قدرات  ة درامي   ة باي شاااخصاااي اساااتبدالها  طيل  ت سااا ن تها ؛ فقد  ن كينو 

 النهائي . ؛ تنوع  ة م ا ت   ة لي آ  ة هي  في  و  أ   ة و المدمج أ  ة التام ة  ا محاك ال ما ب إ كائن حي  ي  أ د  ي تجس 

 

 بكالً من :  المتحركةاآلالت في أفالم الخيال العلمي    تتأثر •
متنوعة، الزمنية   الحقب   ال  في نفنانيال، والصور الخرافية في فنون الحضارات القديمة، أعمال  نقوشرسومات التخطيطية، والال -1

 مصادرها. من أهماألساطير والمعتقدات   ذلكوك

الوحش مثال     ةالوحش ؛ ومظلمي  ةالايبيات؛ والساااحر التي تدور حول الخال  والمخلوق ؛ صاااناعدب الكالسااايكي وكتب  األ -2

دين  Thomas Browne كتاب توماس براونو  ؛Paracelsus لساوسسا برائي  خيمياكتب الفي  (  Homunculi  األنيسايان)

أنيساايان   FAUST يوهان جوته فاوسااآليضاام الجزء الثاني من رائعة  ؛  The Religion of A Doctor  (1643)الطبيب  

في المورث الثقافي   جوليم ة؛ شااخصااي وتجسااد شااخصااية األنيساايان السااعي وراء روح نقية تولد في صااورة فانية  ُخل  خيميائي ا

 .Mary Shelley's ماري شيلي من تاليف  Frankenstein فرانكشتاينة اليهودي ؛ شخصي

عاما  عن  50السااينما الكالساايكية متأخرة   وتبعتهام،  1926 عام الكوميكس؛ والتي بدأتأدب  الخيال العلمي من مجالت وكتب   -3

م؛ للمخر  )جور  لوكاس 1977الصااااادر عام    (STAR WARSعلي ساااابيل المثال فيلم )حرب الكواكب  فالكتب المطبوعة؛  

George Lucas  )تحرياك )حرب النجوم  حرب الم، ثم فيلم  1939صااااادرت عاام  التي  بمجالت الخياال العلمي األولياة    ةقاارنا م

آل  يساتوحا؛ ف2003سام عام  م؛ عن سالسالة الرساوم المتحركة بنفس اإ2008( عام  Star Wars : The Clone Warsاساتنساا   

فكار،  والقصاااص، والعناصااار،  نها العديد من األفالم الكالسااايكية، كما نقلآل عمن األ  أفالم ومسااالساااالت التحريك العديد منها  

 والشخصيات...إلخ .
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موةااااوع من ك  ”الروبوت“شااااخصااااياات  عرض  يفيلم التحرياك في النهااياة هو منتي سااااينماائي، وبماا أن الخياال العلمي الاذي   •

تاريخيا ، وتشاكيال ، وفلسافيا ، ودراميا  فكالهما مكننا الربط بين فيلم التحريك والساينما؛ من خالل ا الت   يإبن    ،موةاوعات الساينما

 إبداع فنان ومصمم لبعد درامي ورؤي فكرية وفلسفية.

 إلي فنون السينما" :  ةالشعبي  ةالثقافمن  تاريخا وأصل وفكر " "بوتوالرشخصيات " -1

في المجتمل ا لي   ركز على تناول قضااية   نسااان لوانها ناقشااآل صااورة اإ أ سااينما والمساارح المعاصاار بجميل  لل   ة الشااعبي  ة بدئا من الثقاف 
وصااااورته في المجتمل ا لي، وبلك نظرا لاثر الذي أحدثتاه ا لة في حيااة األفراد وحركة المجتمعات، ونظرا للسااااطوة التي   نسااااان اإ 

ة والفنية بشااكل يفوق انعكاسااها على  نتاجاته األدبي إ و  نسااان أحدثتها الثورة الصااناعية على المجتمل الاربي، فقد انعكس تأثير ا لة على اإ 
الروبوت   ة التي رساامآل بدورها شااخصااي  ة الاربي   ة عمال المعاصاار المجتمل العربي، وفي ةااوء بلك سااو  يتناول الباحث العديد من األ 

 تمل ا لي. ج في الم   ي نسان تها وما عكسته من إسقاطات ، وبلك للوقو  من خاللها على صورة الصراع اإ ا بتنوع 

الصااناعي والخدم الصااناعيون المسااتقلون بتاريخ طويل في الثقافة    نسااانيتمتل اإ الشخخعبية:في الثقافة   "بوتوالرشخخخصخخيات "
على الرغم من أن مصاطل  روبوت وتصاورا األدبي الحديث كةلة متنقلة مجهزة بذكاء اصاطناعي متطور هي حديثة إلى   البشارية،

الوقآل  فاألسااطير المبكرة تمثل كائنات متحركة كأدوات لإرادة اإلهية ،   حد ما. لقد تطور الدور األدبي للحياة المصاطنعة بمرور
وتعاامال القصااااص في وقاآل الح  محااولتهاا الخلقياة كتجاديف لاه عواقاب ال مفر منهاا، وتتراوح الحكااياات الحاديثاة بين التحاذيرات  

تم تقديم األمثلة واعية؛  الها إمكانية األجهزة  المروعة للتقدم التكنولوجي األعمى وبين إسااااتكشااااافات األساااا لة األخالقية التي أثارت
مورثات الشااعبية حول "الخل  ج جلبآل الحياة" ؛ الفات واخرالساااطير واألا  من ءفبد األولى على أنها نتائي للتدخل اإلهي وتشاامل 

"  وما بكر في سفر حزقيال  18  1دم وحواء سفر التكوين  "أيات آفي الحضارات القديمة... وصوال لاديان السماوية   قصة خل   
وقاموا  حيواأفحا ؛ حم وبساط عليها الجلد ورولها من عصاب واوكسا  ها هللااحيأ"  ؛ العظام الجافة التي 18  1"أيات  ( 37)الفصال  

 علي أقدامهم جيش عظيم جدا  .

كما صاانل درع ا جديد ا للبطل أخيل  النار، إله    Hephaestusثالث مركبات باتية اإبحار أنشااأها اإله هيفايسااتوس    اليونانية: االسخخارير  
Achilles ،   لترجمة( ريو . ووفق ا  "بوتوالر"شاخصايات    ات بمسااعدة الخادمات الميكانيكية الذهبي Rieu ،)   ساارعآل الخادمات الذهبيات"

على  بالذكاء ودربن ن أطرافهن فقط ولكنهن وهب   من ن كنساااء حقيقيات، ولم يكن باسااتطاعتهن التحدث واسااتخد ي إلى مساااعدة ساايدهن. بد 
" لوصافها،  Android" أو " Robotلااااا هوميروس(؛ ال تساتخدم كلمات "  عشار؛ " )إليابة الفصال الثامن  أعمال يدوية من ا لهة الخالدة 

 Pygmalionجلبآل الحياة من خالل صالوات خال  بجماليون    ، Galateaوالتمثال جاالتيا    المظهر؛ ولكنها مل بلك أجهزة ميكانيكية في  
aka Pumayyaton   .لها  

قصاة   )باتية الحركة  Broomsالمكانس  (شاهرة أساطورة  األكثرتشامل األمثلة الحديثة    خيال:المن نسخ    "بوتوالرشخخصخيات "
)قوة السااحر أو التكنولوجيا التي    -  1797وته، عام  جشاااعر األلماني يوهان  لل  (The Sorcerer's Apprenticeالساااحر    تلميذ)

ميكي ماوس  شاخصايه هدامشا في   1940فيلم "فانتا يا" عام  والتي اساتوحي منها  تنقلب ةاد الشاخص غير الحكيم الذي يساتدعيها(  
(  Adamمثل ماخل  اللة )آدم   (Golemجوليم (  ، وكذلك األساطورة اليهودية التي صانعآلحينما يساحر المكانس ...   تلميذ السااحر

. وتشاامل هذا الحكايات إدانة الحماقة البشاارية على  Mary Shelley'sماري شاايلي    Frankensteinشااتاين  ك، وفران الطينمن 
 .(1)شكل  Creatorافتراض أن تقوم بدور المبدعج الخال  

 

صورا مقربه    –   Paul Wegener، بول فيجنر     Carl Boese؛ للمخرجين كارل بويز    The Golem  1920(   الصورة من اليمين   بوستر فيلم الجوليم  1شكل ) 
_ صورا مقربه لشخصيه الوحش فرانكشتاين  وهي  James Whale؛ للمخر  جيمس ويل    Frankenstein  1931لشخصيه الجليم من فيلم  جج بوستر فيلم فرانكشتاين  
 .Jack Pجاك ب. بيرس    انعكسآل علي العديد علي افالم السينما والكارتون   ويرجل بلك النجاح البداع فنان الميكيا  الصورا التي جعلآل من تلك الشخصيه ايوقونه ؛  

Pierce   للخيال العلمي القوطي الرومانسي   األلمانية ؛ وكليهما يندر  تحآل السيمنا التعبريه     . 
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The الرمال رجل    القصاايرة( " الانائية بالحجم الطبيعي في القصااة   Olympia أولمبيا ومن بين التماثيل الميكانيكية البار ة للبشاار دمية "  

Sandman )   الرجل البخاري في البراري   و أو رجل الرمال فه( آلية مجّسمة بات قدمين في قصةThe Steam Man of the Prairies  .)  

  . ( 2) شكل  إستقاللية أو وعي  دون    نسان قصص تدور حول ا ليات التي يسيطر عليها اإ 

؛ من     The Steam Man of the Prairiesالرجل البخاري في البراري    ة من اليمين   غالفين ورسم توةيحي ؛ يظهرالتصورات لشخصي   ة صور ال (      2شكل )  
 . 1868في عام    Edward S. Ellisقصه من قبل إدوارد إس إليس  

 

علمي   قصاة خيال (  The Eve of the/ The Future Eve Futureبعنوان )حواء في المساتقبل او حواء المساتقبل    ة الفرنساي ة  الرواي 

الكارا للنسااء هو    كان هد  الخيميائي   المحبوبة؛ إنشااء نساخة ميكانيكية آلية لخطيبة صاديقه اللورد إيوالد  تعرض  Androidكالسايكية 

دون مشااااكل في    - إنشااااء تنوع مثالي وطبيعي وكهربائي وميكانيكي ألليسااايا ، والذي من شاااأنه أن يجلب الساااعادة الحقيقية إيوالد  

الشاخصاية األنثوية أو غيرها من العيوب الجسادية البشارية التي تساببآل في تفكير إيوالد في االنتحار. ال يمكن تمييز االندرويد هيدالي  

Hadaly   .في كتاب " السااااحر الرائل ألو   عن محبوبته أليساااياThe Wonderful Wizard of Oz   "1900  م، كانآل تسااامى

(، رجل مصاانوع   Tin Woodman". وكانآل الشااخصااية البار ة )تين ودمان Mechanical Menالروبوتات "الرجال الميكانيكية  

( ، وفي   Lyman Frank Baumات الاطفال )ليمان فرانك باوم ؛ لمؤلف رواي Ozقطل األشااااجار في غابات ب  قام من القصاااادير 

، كان الظهور الثاني مل خالل شاخصاية )    1907( في عام   Ozma of Ozقصاة )أو ما أو    OZ)او  (الثالث من سالسالة  ء الجز 

قبل حوالي خمساااة "  Humanoid robotتعريف "الروبوت ا لي    بشاااري والتي تندر  تحآل ال مظهر  ال   ا ( ب   Tok-Tikتيك توك 

ا من صاياغة كلمة "  قصاص تدور حول ا ليات مساتقلة ولها وعي باتي في إطار القصاص  جميعها  "؛   Robotآلي     إنساان عشار عام 

 (.   3شكل )  Fantasyالخيالية 

 
(، رجل مصنوع من القصدير الذي كان يقطل األشجار في غابات Tin Woodmanشخصية البار ة )تين ودمان لل صورتين   اليمين  من   ة صور ال   (  3) شكل  
Oz    صورتين يظهروا   – . في رحلته للساحر او   بالسعادة. اتمني ان يكون لي قلب الشعر وبلك الن العقل لم يجعلني لمرا اشعر  الشخصية  فجاء عن لسان

 .John R. Neillل  ( بو مظهر بشري وغال  القصه للفنان جون ار ني Tok  -Tikتوك   )تيك شخصية  
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    تحليليمنظور تاريخي    واجتماعيًا(  )فلسفيًا  واآللة  نساناإل  : جدلية العالقة بين2

في الزمن المعاصار، فإبا   جتماعي اإقتصاادي ا وإ( وظهور عصار ا لة تحوال   Industrial Revolutionشاكلآل )الثورة الصاناعية  

تصف بها العصر الصناعي قد قضآل علاااى كثير من مساوئ أحوال العمل، فإنها قد أدت في الوقآل إكانآل الثورة التكنولوجية التي 

لك يته وأنزلته من مكانته االجتماعية، وبإنساانمن  نسااننفساه إلى والدة مشاكالت إجتماعية عديدة، فقد إنتزعآل ا لة اإلكترونية اإ

حينما حلآل كائنات آلية مكانه وأصااابحآل تنافساااه في المهام والوظائف التي كان يقوم بها، ولم يتوقف األمر عند بلك بل امتد دور 

   .ا الت اإلكترونية إلى القيام ببعض الوظائف الفكرية

 

العمياء التي أصاب  يحساها أمام   في عصار ا لة هو إحسااساه المقيآل بحاالت العجز والعزلة والطاعة  نساانومما يؤساس أل مة اإ

ا لة الكبيرة التي تثير الصاخب في المصاانل، فالعامل في ظل الثورة التكنولوجية قد بات يشاعر بعبودية جديدة فرةاتها عليه ا لة  

 )ترس حزءالميكانيكية، وباتآل المشاكلة الحالية للعامل  الصاناعي ليساآل هي اإرهاق الجسامي، إنما الملل والساأم، والشاعور بأنه 

Gear   ولم يكن بمقدور العقل البشاااري الدخول في عصااار ا لة إال إبا توفرت لديه  نهايتهاوال   بدايتها( في آلة ةاااخمة ال يعر ،

الواقعي وأنها ساتساهم في كشاف أسارارا، لكن طبيعة ا الت المساتخدمة في   نساانالقناعات بأن وظيفة ا لة ال تنفصال عن عالم اإ

التشاؤم وخيبة األمل بفعل ما كانآل عليه من قب  وبدائية وتعقيد، "غير أن  نساني الجديد قد فرةاآل على اإمساتهل العصار الصاناع

حيث توفير  من  ؛ وما عانآل منه؛  العاملة  ة طبق ال حيال    ة كارثي   ة بشااكل  موساال وما صااحبها من تايرات مجتمعي   ة التكنولوجي   ة التقني انتشااار 

والمفكرون أن تمجيدهم للتقدم  ة جعل الفالساف مما ؛    العصار الصاناعي الجديد  ة ؛في حقب   ة نتاجي اإ و   ة كثر دق األ   ت ال با    لها ا واساتبد ؛   ة العمال 

لم    البشارية م  ال آ الت التي كانآل لتخفيف  يعلنون فيها ؛ أن تلك ا   ة وغاةاب  دة والتي علي أثرها رفعوا اصاواتا  ناق   –   ة التقني كان من الساذاج 

  ي ديكتاتور عصاار   آل أصاابح .  اإنسااان ؛حيث الوعود حيال رفل وارتقاء    ا اليوتوبي حلم  هو  المنتظر    تؤد إال إلي مضاااعفتها ؛ وأن العصاار 

لي  إ   ة نهاي ال دت في في  أ والتي جميعها    ، الجمهورية ة ملكي ال   ، الرأساامالية ة شاايوعي ال   السااياسااية؛   األنظمة خال     على ؛  ( كابوس الدسااتوبيا ) 

عبداُ لما صانعه - ومالكها أصاب  عبدا  لها    ة سايد علي الطبيع   ة ل وا    ة بفضال التقني  نساان فبدال  من أن يكون اإ   والثانية؛ ولي األ  ة الحرب العالمي 

 فتأكد له ان ا لة تنتي البؤس بدال من الثروة والرخاء.   مواردا؛ ذلك انهار النظام البي ي بإستنزا   ل و   - 

 

وا لة في الفكر الفلسفي   ينباي لنا أن نبدأ من وجهة النظر الفلسفية اإغريقية القديمة حول   نسان عند الحديث عن جدلية العالقة بين اإ 

هذا الموةااوع، والتي ركزت على مناقشااة طبيعة العالقة بين النشاااط الفكري النظري والنشاااط العملي ا لي، وإبا كانآل )المدرسااة 

 Thales of ( قد أكدت ةرورة االهتمام بالمسائل النظرية والعملية على حد سواء، فإن )طاليس الملطي    Ionian Schoolاأليونية  

Miletus ،قد كان شخصية نظرية وعملية في آن واحد، وربما أوحى االهتمام باألمور العملية إلى فالسفة هذا الفترة بةرائهم النظرية )

إب     الكون كله على أنه آلة ةااااخمة، والثاني   ول  األ  إب يصااااور   - جريبي في الطب ( العلمي الت Hippocratesوظهر مذهب )أبقراط  

نفساه على أنه آلة معقدة لكن بلك كله لم يهي  لليونانيين معرفة ا لة معرفة حقيقية، إب بقي العلم اليوناني نظري ا   نساان ينظر إلى جسام اإ 

    .التي كانآل تستخدم للتروي  والتسلية  ن عر  اليونانيون عدد ا من األجهزة ا لية إ ال تطبيقي ا، و 

 

، ويرى اليونانيون أنه إبا كانآل ا لة تحااال محل اليااد  نسانإن الفكااار اليوناني القديااام قد نفااار مااان ا لاااة فاختفاااآل مااان حيااااة اإ"

ولااد عاان التوساال فااي استخدام  البشرية فااي محاربااة العاادو، فمااا قيمااة الشجاعااة إبن  كذلك فقااد أدركااوا خطاار البطالااة الااذي يت

إمكانية  ا لاااة، واالهااام مااان بلك أن اليونانيين لااام يكونوا يشعرون بالحاجة إلاااى ا لاااة نظرا إلاااى شيوع نظاااام الرق الاااذي هي  

 ."علاى الجهد البشري واالستاناء عن ا لة  االعتماد

 

نظام الرق الذي تأصاال في حياة اليونانيين في بلك العصاار،    عن ( Aristotleو)أرسااطو (Platoأفالطون )لذلك فقد دافل كل من 

منطلقين في بلك من أن الرجل الحر ال يلي  به ممارسة األعمال اليدوية إنما ينباي   ،وحاولآل فلسفتهما تقديم المبررات العقلية لبقائه

ومما يفسار حالة التعثر  .النشااط الروحي الصار  الذي ال تربطه بالمادة أدنى صالة  والىله االنصارا  إلى التأمل العقلي المحض، 

 نسااانطوي على اهتمام مفرط بالعالم المتاير، وتحط من قدر اإفي االهتمام با لة عند اإغري  القدماء هو أن فكرة اسااتخدامها تن

الحر الاذي ينباي أن يترفل عن االتصااااال بااألمور الماادياة، إال أن بلاك لم يمنل من االعتمااد على ا لاة في بعض المجااالت إن جااء 

فالطون عن بعض ا الت اليدوية التي ( تحدث أRepublicففي كتاب )الجمهورية   ”استخدامها في الحياة العامة استخدامها جزئيا ،

كان يسااتخدمها اليونانيون القدماء في حياتهم العملية. فقد بهب إلى أنه "ال يمكن تشااذيب أغصااان الكرمة بسااكين أو بإ ميل أو بأية 

ا لهذا النوع من العمل، والتشاذيب أو التق ليم هو عمل  آلة حادة، فال يوجد آلة تحسان تشاذيب األغصاان كالمقضااب المصانوع خصايصا 

المقضااب الخا،، فوظيفة الشايء هي العمل الخا، الذي هو آلة إتمامه الوحيدة أو آلته الفضالى، وكل ماله وظيفة خاصاة له أيضاا  

 1فضيلة أو ميزية مالئمة" 
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ا في الوقآل نفسااه البعد ا نسااانوبذلك فإن أفالطون قد أكد اسااتخدام اإ لوظيفي لها، اإغريقي القديم لبعض ا الت البساايطة موةااح 

إبا كان أفالطون قد وصاف المسااواة بين الرقي  وسايدا ؛ .وعامل تخصايص المهنة بالنسابة للعامل أو الخادم في المجتمل اإغريقي

( إلى الحديث عن أنواع Politic في النظام الديمقراطي بأنها من أكبر عيوب هذا النظام، فإن أرساطو قد بهب في كتاب )الساياساة  

فمنها ما هو حي، ومنها ما هو غير حي. ففي الدفة يجد قائد  :حينما قال  "إن للالت أنواعا متباينة نساانفي حياة اإ ا الت ودورها

السااافينة آلة ال حياة فيها، أما الحارس فهو آلة حية.. والخادم نفساااه آلة لها األفضااالية على كل ا الت األخرى. إب لو كانآل كل آلة  

 Hephaestus ( أو كراسي )هفايستوسDaedalus طيل إرادة ا خرين أو تتوقعها، كتماثيل )ديدالوسقادرة على إنجا  عملها، فت

( ا لية بات األرجل الثالثة...وغيرها، ولو كان في وسال النول أن ينساي، والريشاة أن تضارب العود دون أن تمساها يد، لما احتا  

 " .أصحاب العمل إلى خدم، ولما احتا  السادة إلى عبيد

قد جعلآل ا الت البشااارية المجتمل اليوناني في غنى عن ا الت الميكانيكية، ومل بلك فلم يتردد أرساااطو في اإعالن بأن المدينة ل

، نساانينباي أال تجعل من الصاناع مواطنين فيها، ألن المهنيين ال تتعد وظائفهم إشاباع الحاجات المنحطة لدى اإ  اليوتوبيا؛ -المثلى

عند اليونانيين القدماء أصاابحآل مرادفة لمعاني االنحطاط والتدهور األخالقي، وهذا ما فساار موقف أفالطون المعادي وألن المهنة 

   .لكل ماله صلة بالعمل المادي بوصفه ال يعمل على تشويه البدن فحسب وإنما يشوا الروح أيضا

 Industrial Appliedالصخخخخناعية    والفنون التطبيقية  Industrial historyالصخخخخناعي  همية دور التاريخ  ا: 3

arts   

  فيما   Concept Artرية  يي الرسوم التحضمومصم  وانتا  الفنانين.  تطورها.الواقعية ومراحل    "الروبوت "شخصيات  و  ا الت  ان

الشكلية والوظيفية لكل  من تمآل صناعتها فية ... وترسم الطرا  الفني الصناعي التطبيقي   بعد  تعكس التصميم الصناعي واال واق

 الخيالي؛ فتصب  مل مرور الزمن مصادر مرجعية للتصميم االبتكاري والمكانية؛الواقل الزمنية  ة لتلك الحقب الزمنية... فهي بصم

 . Retro، ورترو  Steampunkستم بانك   ا علي سبيل المثال  وبلك سو  يتض  فيما بعد عبر عدة أنماط شكلية  منية من أهمه

 :وتطورها تاريخ السينما  و   ن ال   إلى   ة الصامت   السينما   من أفالم "الروبوت" المبكرة  

"الروبوت" المبكرة هذا، ) آالت التفكير ا لي ، التي  ة  لآل شخصي ناو التي ت فالم  األ   من خالل تطور الدرامي ودورا في التطور البصري  ال 

ك غ تعمل   خ   إنسان الب ا  أو  مميتة  ا آلي  أو  خطيرة  ومظلمي   ة ؛الازا دم(  خل   ؛  الكوكب  خار   فرانكشتاين  الوحش ة  من  في  كما   ،  

التطور الموةوعي وما ؛   Cyborg؛    Android؛  Robotsشخصيات  لا  ةسينمائي  انماط  ةلعد  ةتعتبرهذا عين ؛   ..وغيرها ( 1931) 

تطور تلك الشخصيات    يإل  دي  أ ؛    ةوتطور التقني  ةرييعبر فناني الرسوم التحض  ةانعكس علي التصميم عبر العديد من الرؤي الفني

  ة دوار البطولألشر وتنوعها داخل الفيلم من  وامن حيث الخير    ةوتنوعها من حيث الشكل والتصميم وعلي اختالفات أدورها الدرامي

في   ةولكنه سيكون من ةمن العناصر المؤثر  ةآخر ال يقل أهمي  ...وغيرها ؛ وكذلك هناك دورا  ةدوار الهامشيواأل  ةوار المساعددواأل

 ة تميزها عناصر ومكونات خاص ةساليب فنيأكان لها الدور الرئيسي في رسم طر  و  ةن تلك الحقب الزمنيأ؛ حيث  التصميمة عملي

فقد التاريخ السينمائي ، ال سيما في حكايات الخيال العلمي ،  ؛ التتلك ا  لالتعبير عبر المدلول الرمزي من خالل  سقاط واإ لرسما

أساسي ا.  "الروبوت"شخصيات    آللعب ا  دور  ا  ،    دائم  الشعبية  والثقافة  التاريخ  االجتماعية فعبر  والقضايا  المزاجية  الحالة   عكسآل 

كان يُنظر إلى    الباردة،في الخمسينيات من القرن الماةي في الحرب    المثال،على سبيل    والثقافية وتكنولوجيا عصرها.  ةوالسياسي

ا على أنها قوى    "الروبوت"شخصيات   ؛ وكذلك كانآل    وا لة  نسانلكنها في السنوات الالحقة عكسآل الصراع بين اإ  مهددة،عموم 

لقد عملآل    ؛   Iron Manالرجل الحديدي    ة(  لينتشه ؛ مثال شخصيعلىاأل  نسان)اإ–  ةشخصيات الخارق الفي تكوين    ةرمزا للحداث

للبشرية    "الروبوت"شخصيات   أو مضطهدين  ا كخدم مساعدين  السخرأيض  قضايا  الصراع  ةعنصريالو   ةلتعبير عن  ؛ وجسدت 

 .علي حد السواء الخير والشرفكانآل تجسد   سمالي ؛أالشيوعي والر

ثرت  أ تاريخها وما من عوامل    إلى رجوع  ال ال ب إ ة  وتحليل شخصي   ة فال يمكن مراجع   ، فكل من الخيال والفنون والعلوم تكمل بعضها البعض 

ا الشخصيات في حال ة تركيبتها الدرامي   وعلى عليها   من    ه تجاري   الفنون، وما   ة مفكرين من كاف ال بنيان مستمر من قبل المبدعين و   ة ؛ فدائم 

عم   يت جعل الباحث    ا م م   ، فكار والتركيبات ل واأل ا شك تتعدد الرئي واأل   وقد   ته ؛ فكال  منا يراها من منظورا ويعبرعنها برؤي ة حداث واقعي أ 

سينمائي  ال خص التاريخي  وعلي األ .  حقيقي وفلسفي واجتماعي وتاريخي وخيالي وروائي   و ما ه منها  ؛  جوانب ال لي العديد من  إ تطرق  ي و 

عوالم وبي ات فكر اليوتوبيا    بوت بتنوعها في و بصري ا عند تحليل الشخصيات الر   مؤثرة   ل يظهر عوام مما    " الروبوت"شخصيات  عبر  

  باتها؛ ي طرا  في حد  أ  ةمما جعلها أيقون  ةالجماهيري  ةمن القبول والشهر  ةفهناك شخصيات ورمو  اكتسبآل درجات عالي  والدستوبيا؛ 

  ة أو استخدمها كرمز في أعمال حديث  ةالمحاكا  ةإعاد  ةو من خالل عمليأ  التصميم؛  ةلهام في مرحلمن عناصر اإ  ا  هام  ا  فتكون عنصر

 سقاط االستعاري الرمزي.بارض اإ
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    التركيب:من نوعها من حيث   ةفريد الروبوت؛ شخصية  ة: التنوع الشامل لشخصي4

 

ة ماهيا  ل  العكسوال يمكن    دارميا ؛  ةمادي  ةي شخصيأيمكن ان تحل مكان   :Hyper characterالعشوائي  االولي مزج    ةالشخصي

 محدود  الير غونتي بلك من خالل التنوع البصري  والاربة؛والتي غالبا ماتجسد الاريب واالغتراب  تهانكينو 

؛ تطب  بصريا  ناالنسا   وتشي  ةاالل  ةفأنسن  ،من نوعها من حيث التركيب  ةفريد  ةالروبوت جعلها شخصي  ة التنوع الشامل لشخصي  -1

 والدستوبيا  تحآل فكر اليوتوبيا   ةومتنوع ةمما تخل  عوالم وبي ات مختلف ةمل تلك الشخصي ةوبتصورات وتنوعات النهائي

 وغيرها.... ةج فيروسي ةج متحول ةج نباتي ةج حشري ة ج مائي ةج طائر ةفعوانيأ ةج حيواني ةدميآنصف  – ةتصنيفات آدمي 

 .Stylizedطابل خا،  وبات  Realistic ةللتصميم شخصيات طبيعي ةعات عامي تنو -2

 التنوع واالختال  الوظيفي.  -3

 . ةتام نةكي م للماكينة؛قرب نسبيا  أ ،قرب نسبيا  للواقلأ  ،للاكائن الحي  ةعات تدريجية بين محاكاي تنو -4

للشخصيات   –  ة بطال الخارق؛ األ  ةبطال المحوريمن شخصيات األ  ا  ءبد  الشر  دوار أ   الخير؛دوار أ الدرامي  التنوع حسب اللون    -5

 لماهيتها.  ةالكومبارس؛ ومقابلها من الشخصيات الضد؛ وكذلك الشخصيات المخالف ة للشخصيات الهامشي – ةالمساعد

الوحش من خار  الكوكب    ىلإكثر بكاء ؛ البطل الخارق  األ  ىلإبله  األ من  ؛     مسن  طفل إليمن    والعمر  التنوع حسب الجنس    -6

 اومن داخل الكوكب . 

( إلي ما اليري بالعين Mech  Mecha  -  ةكبر حجما كشخصيات )الروبوت العمالقالحجم   فنجد األفي  التنوعات واالختالفات    -7

اإ  Nano Robotبوتو)نانو ر   ةالمجرد داخل جسد  ؛  فيلم Drixenol "Drixدريكسينول "دريكس"    ة؛ شخصي  نسان(  " من 

  ة بوت نانو تكنولوجي في رحلور  ةتجسيد لمضاد حيوي في هي   ة ؛ وهي شخصي  2001(  Osmosis Jones)أو مو يس جونز  

 ي نسانعبر الجسد اإ

  Megamind  2010من ميجامايند    ةالتابع  ةالسمك  ةصي  شخةوالشمولي   ةالتنوع الشامل عبر التفككي  ةهرمي  ةالجسد دون قدسي-8

 . التابعة ةالسمك ةبداخله شخصي اس حوض مياأسد ؛ يحمل راأل ةغوريال ؛ عليه فرو ةجسد ومفصالت آليه علي هي 

 ةوشخصي  Iron manالرجل الحديدي    ةبوت مثال شخصيوفستان رو  أ  ةبدل  ىلإالزي    ة ياء   تحول هي األ  التنوع عبر فن  -9

 . 2015( عام Minionsمن فيلم )التوابل  Scarlet Overkillليآل اوفركيل رسكا

الداخليالتنوع واالختالفات بين مكونات األ  -10 نابيب وبطاريات وخاليا  أسالك وأجزاء وعناصر من  تلك األ  والخارجية   ةالت 

ك وحديد ونحاس  يبالست  فيها   ةكذلك باختالفات الخامات المستخدم   جمالي    ووصالت ومكابس... وغيرها؛ وماتضيفه كبعد    ةشمسي

 يةعصب الو  ةوالهضمي  ةالدموي  ةالدورالحيوية و  زةجهاأل...في مقابل مكونات الكائن الحي من عظام و    مصنعةدوات الاألوجلود... و

 . ةتصميم الشخصيل ةنسبالمالبس بالي تعكس دور ه؛ ف ةالطبي ةجهز..واأل

  ة لوا   ةبين الكائنات الحي  ةوالمتباين  ة ا من المعادن والبالستك والجلود والمواد المخلقءبد  المصنعة واختالفات المواد  التنوعات    -11

والثقب أالبديل    وأ  الزمنجالتاريخ المااير  عبر  السفر  ةلآبذاتها    ةوالمكاني )الزمكاني(  فتجسد الشخصي  يالتنوع واالختال  الزمن  -12

  التاريخية .ماكن واأل ة مناأل ةتدخل عبر كاف وغيرها؛الزمني.. 

و تقوم أ  العوالم؛تلك  في  فتشترك مل غيرها من الشخصيات    والخرافة   ةواالسطور  االفانتا يعوالم    التنوع واالختال  عبر  -13

 فانتا يا الخيال العلمي   نمط؛ تحآل ةو ساخرأ ةنقدي ةبصور العوالم؛لتلك  ةمحدث ةاستشراقي  ةبصور ةالمحاكا ةعادإب

، وترجل جذور أسيمو إلى أوائل سنة    Asimoصور تظهر مراحل تطور أسيمو    : ( 4شكل ) 
 .  2000، أول إنسان آلي متطور انطالقا من سنة    2011الي    1986
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  نسانكما جسدت اإ  الفضائية؛شخصيات والوحوش  الفتجسد    الفضائية والكائنات    ةرةيالتنوع واالختال  بين الكائنات األ  -14

للمخر  كونراد فيرنون    2009عام    Monsters vs. Aliensن  يفيلم وحوش ةد فضائي  عوالمها؛بين    ختال واال  عوالتنو  على.األ

Conrad Vernon    و روب ليترمانRob Letterman . 

  ة ؛ وكاف  ةحل تطورها وماقد انقرض منها  فتجسد الديناصورات المنقرةا؛ بمر  ةالكائنات الحي  ةالتنوع واالختالفات بين كاف   -15

 . والحيوانات؛. الخ، والطيور ؛  ةمن الحشرات ؛ والكائنات البحري ةالكائنات المنقرة

   ة الكامل   ةصورال  عنفي بحثه    نسانحدي طفرات تطور اإ إي    فقد نجدها  إنسانو  أالتنوع واالختالفات بين كل ماهو صناعي    -16

والظل وقد تكون هي البعد الايبي ج الاريب ج    ةالمنعكس  ةمثلها مثل القرين والصور  نسانحد صور اإأعلي( أم هي  األ  نسان)اإ

بذاته   نسان؛ قد تجسد بلك الخو  من المستقبل المجهول ؛ تجسد الصراع اإ  ةينساناالفتراةي جالمحاكي والنقدي والساخر .. من اإ

والكمال ؛ القوي   ةعدميال؛ بين    ةواالجتماعي  ةالعاطفي  -  ةوالمزاجي  ةته النفسياورغباته ومتناقض  ةوقضاياا المختلف  ةينسانوماهيته اإ

؛ كما تعكس   اإ  هوفطرت  نساناإ   ماهيةوالضعف  ينظر  كما  لها  في سلسل  ةن كحلقا   ةللقرد  نسانوالتي ستنظر  التطور   ةتطور 

 ةينسانالذات اإ  ةكاالمح  ةينسان الجوانب اإ  ةوبين باتيتها باستعار  ة لةدوار. التنوع واالختال  بين ماهيتها كأ من  بلك    وغير  ةنيراالدو

وراق اللعب  أالجوكر في    ةا بورقهماهيته ؛ مما جعل الباحث يشبه  آلكان  ا  خر أيالصراعات تجاا ا   ةله ؛ تجسد كاف  ةنقدي  ةاو كصور

 يته وتطورا. إنسانوحضارته و نسان؛ فهي تعكس تاريخ اإ

 .Transformersون المتحولفالم أشخصيات الروبوت في  الهي ة علي تحول  ةالتنوع في القدر -17

شخصيات  مثال حينما تتجمل    ؛ا  عمالق  بوتا  ور  بوت؛ لتكوينوركثر من  أوبلك من خالل دمي    الهي ة علي دمي    ةالتنوع في القدر  -18

  2017؛عام    Dean Israeliteيآل  يالئسراإ؛ فيلم اخرا  دين  Power Rangersفالم ومسلسالت   باور رينجر   أ   فى  "بوتور"ال

 .  Megazordد رلي العمالق ميجا و؛ لتكوين ا 

فالم فناني الماةي عن المستقبل كعنصر من أعمال وأ تصورات من    التشكيلية عمال  من األ  ةالتنوع والتصورات المستوحا  -19

 . Roto Futurismبداع لهام واإعناصر اإ

تدويرا  فنجدها تجسد صراع الطبقات ؛ من المنظور الطبقي    ةعادإ  مما تالتنوع واالختالفات بين المتطور وبين القديم وبين    -20

الهرم االجتماعي الطبقة الحاكمة في المجتمل الرأسمالي هي البرجوا ية أو الطبقة الرأسمالية؛    ةكثر تقدما فوق قمالت حيث األبين ا 

على تسيطر  ا   فإنها  الكادحة( حيث  الطبقة  أو  العمال  البروليتاريا )طبقة  يسمونه  ؛  ما  الوسطي  الطبقات  يعكس  منها  القديم  الت 

األ  تلك  نفايات من  نفوالمجمل من  الذي طوعوا  البشر  السكان األصليين من  ؛  الدنيا  الطبقه  ا اجهزا يعكس  تلك  لتكون يات  الت 

واوساكس لمالبسهم  ... صور  ةطبقالوهي    معيشيةال  همدواتأرات  الصر  ةالدنيا  فيلم    ةوالسياسي  ةالطبقي  جتماعيةاالعات  اتعكس  ؛ 

 . Chris Wedgeللمخر  كريس ويد   2005عام   Robotsالتحريك روبوتات 

الت )فرع خردة ونفايات ا ة  والتكنولوجي  ة الصناعي  من الخردةبوت  والتدوير  ابتكار شخصيات الر  ةعادإالتنوع من خالل    -21

Scrap and Rubbish Machines.) 

ديل  فنجدها تجسد شخصيات والم  -  ة الموة  – جي دور الطرا   والتنوع واالختالفات مراحل التطور التصميم الصناعي والتكنول-22

لتعكس    ةالبخاري  ةلا   إلى  ( العصر الحجري البرونزي ...وصوالةالتكنولوجي  ةوالتقني  ةمحورها الطاق  ةالت )حقب  منيبطرا  ا 

الثورابد  اصور وتطور    ية من  ة.. ؛ فلكل حقبةثي في التصميم الصناعي ومابعد الحداث ا؛ كما تجسد الطرا  الحد   ةالصناعي   ةيات 

التصميم الصناعي ؛ لذلك يركأالتي تميزا ؛ بل    ةالخاص  ةتكنولوجي مفرداته الجمالي  ز يضا والمكان الذي تميز بذلك عبر فناني 

؛ التسلسل  ةوالتكنولوجي ةمصدر رئيسي لالستلهام  حيث علم المستقبل ؛ تاريخ ومراحل الثورات الصناعيكعلوم  ةعدالباحث علي 

ا  ؛ تصنيف  التاريخية  القائما ؛ مكونةوميكانيكي  ةوبخاري  ةالت كهربائيآتها  االت وتنوعالزمني لالختراعات  ؛ والتكنولوجيا    ةتها 

 ة من الخيال تحاكي تلك المتايرات والخصائص ؛ مما ستنعكس علي الفنون بصور  ةماط متنوعنأعليها. ؛ وبلك ماسيؤثر علي ظهور  

؛ حيث يصنف الخبراء الثورات الصناعية التي حدثآل   ةخاص  ةفالم التحريك بصفالشخصيات والخلفيات أل  تصميمعلي فناني    ةعام

على أفالم اليوتوبيا    تأثروأثرت على المجتمعات؛  كما    ت،ئتي عام السابقة وأثرت على طرق التصنيل واالنتقال واالتصاالاخالل الم

مها وبلك علي سبيل ي طيل تقستنماط كالتالي نس؛ تلك األ  ةالتكنولوجي  ةالفتر  ةمحدد  ةفرعي  نماطأ  الى ظهوردي  أ؛ مما    ياوالديستوب

هي  مشتقات السايبر   speculative fictionالتأملي    SFنماط هي فرع من الخيال العلميالمثال ؛ وليس الحصر  تعد معظم األ

ترتك  ألCyberpunk derivativeبانك    غالبا   )االغتراب    ةعاد  زنها  داخل  Alienationعلي  النقص  وجوانب  واالختالل  (؛ 

 ةركوح  ةعز(  كنPunk ideologiesالبانك     تياجولويأيد)   ما يعر صل السايبر بانك او  األ  إلىالمجتمل فاالبا ماتميل معظمها  

ة المنخفض   ةالحيا  مايتم وصفه بشكل عام مز  من  شتي علي مدار البحث ؛ الذي غالبا  ؛ وقد تناوله الباحث سالفا  في نقاط  يةشعب   ةيفثقا

Low life   و والعصابات  المشتركة  ال)للمجرمين  القيم  أو  التكامل  من  منخفضة  درجة   ) الدنيا...   a low degree ofطبقات 

integration or common values    و بين فرد ومجموعة من األشخا، في مجتمل أ فراد  المسافة أو العزلة بين األ درجة عالية من

شخصي  )بشكل  الشخصية  النفسية  الحالة  من  كل  إلى  يشير  أن  ويمكن  عمل  بي ة  )بشكل  أو  االجتماعية  العالقات  من  نوع  وإلى   )

أخرى ، أو حتى   futuristic  يمكن لهذا المشتقات أن تعرض صفات مستقبلية  High tech  ة موةوعي(... وبين التكنولوجيا العالي 
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تقراءها إلى تقنية أو تشبهها  عالم مبني على تقنية واحدة معينة يتم اس  Cyberpunk، مستمدة من    retro futuristicإعادة مستقبلية  

( ، أسلوب حضري متحول شجاع ، أو إعادة مستقبلية متطورة للااية )قد يكون هذا حتى تقنية خيالية أو عفا عليها الزمن ، أقرب إلى  

؛ عرض    ة م في بي ات الدستوبيا البائس ؤ تشاو وترقب    ة ثار إ ة  في حال   شء سلوب يجعل الن أ نهي معين للموةوعات االجتماعية ؛ ويعد  

من أجناس    ة ؛ وتم تنميطها ؛ بصريا ودراميا ؛  اوال    دمي المفردات البصري   ة قضايا تلك المجتماعات والنقد االجتماعي أو حتي الثور 

او شخصيات منها في اطار المستقبل  مشتقات خيالية رائعة  ة او موةوعي  ة اخري من الخيال بالتكنولوجيا او استباط تقنيات تكنولوجي 

   Fantastic fiction derivatives   ( 6شكل ).   

“الروبوت” فأصبحت   العلمي    شخصيات  الخيال  أفالم  في  العناصر  أهم  مختلفة عبر المتحركةمن  أدواراً  تلعب  والتي   ،

العلمي   الخيال  وأفرع  الوظيفة   التأملي تصنيفات  العلمي:  للخيال  الرئيسية  الثالث  الوظائف  الوظيفة   الدعائية، لتعكس 

 التنبؤية.اإلنقاذية، الوظيفة 

العلم النافعة وإلى ةرورة    بإنجا تفادة  ستوهي متصلة بجميل األعمال األدبية التي تدعو بطرق مختلفة إلى اإ  الوظيفة الدعائية:•  

 وةل إمكانيات العلم في خدمة البشرية ورفاهيتها، وتتصل الوظيفة الدعائية لمواكبة أحداث االكتشافات العلمية.

تتخذها أشكال التعبير في الخيال العلمي لبناء موقف مضاد ورفض لما  وهي تدور حول جميل الوسائل التي    الوظيفة اإلنقاذية: •  

تأتي به بعض االكتشافات العلمية من مخاطر وأةرار على البشرية، في هذا الوظيفة تسعى أدبيات الخيال العلمي إلى ترويض 

 قاطرة العلم الذي يهدد بسلطته على أمن العالم.  جماح،العقل الهمجي وكب  

وهي تنطل  من التسليم بأن إمكانيات العلم النافل ال تنتهي وال يمكن لها أن تكف أو تعجز عن صناعة مجتمل   نبؤية:الوظيفة الت•  

من االكتشافات الجديدة التي تحلم بها البشرية، ولعل    الخيال العلمي العنان لخيالهم للتنبؤ بش   اءفي هدا الوظيفة يطل  أدب الرفاهية،

 أدب المستقبلالوظيفة التنبؤية هي األوفر حظا في سرديات الخيال العلمي بعامة، وقد جعلآل للخيال العلمي فرعا معروفا باسم 

الذي يستخدم      " oboticR  ك أو"الروبوت    Robotيشير الروبوت   سينمائيًا ما يلي:   بشخصيات الروبوت شهر المصطلحات المتعلقة  أ 

القواعد والوظائف programmed  غالب ا بشكل ا درائي، إلى أي جها  أو آلة "مبرمجة  آلي ا ؛ يعتمد سلوك الروبوت على  " تعمل 

ا متحرك ا   AI)جها  كمبيوتر فائ  الذكاء االصطناعي    ها واألوامر المبرمجة؛ يمكن اعتبار  لللة.( على الرغم من أنه ال يمتلك جسم 

للساعة أو صندوق الموسيقى ؛   ة ويعمل بطريقة مشابه   نسان يشير إلى جسم ميكانيكي بمظهر يشبه اإ   Automaton : آلي    إنسان 

ا لإشارة إلى   ؛ Androidندرويد   يشير ال   .في أوائل القرن العشرين     Robots" الروبوت "   شخصيات كان المصطل  األكثر استخدام 

اصطناعي يمتلك سمات بشرية ويشبه    إنسان آلي أو    إنسان إلى      : Gynoidأو جينويد     Humanoidهيومانويد  ؛    Droidدرويد  

 ؛ وما يعكسه من حقب  منية بصرية عبر تاريخ التقنية .   بانك لمشتقات السايبر يالتسلسل الزمن( يوة  6) شكل
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 (  Bionic man/woman)رجل ج امرأة آلية     cyborgيشير سايبورغ  .  ؛ بمرور الوقآل ، أصب  يستخدم كلقب عام للروبوت  )نساناإ 

الذي يتم مساعدة جسمه وعملياته الفسيولوجية أو التحكم فيها ، كلي ا أو جزئي ا ، بواسطة أجهزة إلكترونية أو ميكانيكية    نسان إلى اإ   : 

ا  مدمجة في الجسم العضوي األصلي ؛ في معظم الحاالت ، ال يعتبر السايبورغ روبوت ا حقيقي ا  ؛ لم يتم تصميم هذا التجميل ليكون صارم 

التعبير   "الروبوت" عن  للااية في  الباحث تفص   –شهر سينمائي ا ولكنها األ  شخصيات  تناولها  الشكل ي وقد  التنوع من خالل  لي ا سابقُا   

       Mecha  او ميكا   الت ا .  لهام واالستشراق حول المستقبل بين الفن والعلم وبلك من خالل المسميات واإ   ة الوظيفي ؛ كما إن هناك صل 

، وأحيان ا يتم تشايلها عن بُعد ، وغالب ا ما تستخدم للقتال أو العمل. تأتي الميكا ها ؤ ارتداة روبوتية كبيرة متحركة ، أحيان ا يتم  الميكا هي بذل 

 عادة مجهزة بقوة معز ة بالدفل الصاروخي ومجموعة متنوعة من األسلحة المدمجة. 

واعية بنفسها،    "الروبوت" شخصيات  والدستوبيا )من خالل فكر اليوتوبيا   9من فيلم التحريك  لبعض شخصيات    ةتحليلي  دراسة:  5

 مدركة، لديها عوارف وإنفعاالت وتتخذ القرارات(:  

في مواجهة التكنولوجيا. دساتوبيا   – اإنساانية؛ الروح Gothic SF  العلميالخيال  –  هو فيلم دساتوبيا قوطى 9  الفيلمكارت تعريف  

 –  Pamela Pettler، كتباه  بااميال بيلتر  Shane Acker؛ من إخرا   شااااين أكر  العلميالخياال    –ماا بعاد الكاارثاة    التكنولوجياة

ودانة جينسبيرغ   Timur Bekmambetov، تيمور بيكمامبيتو   Tim Burton، تيم بيرتون  Jim Lemley وانتجه  جيم ليملى

Dana Ginsburg –  المخر  الفنيArt Directors: Christophe Vacer-Kevinr Adams  –   مصامم الشخصيات  جيمس

 .3Dالنوع  تحريك ثالثي االبعاد  –دقيقة  79؛ مدة  James Feelyفيلى 

، لكن الطبيعة  نسان   قال أكر إن إعداد "ما بعد البشر" للفيلم هو نتيجة لنهاية العالم من صنل اإHumans and natureوالطبيعة  البشر  

الطبيعة   العالم؛ استعادت   تنفصل  ال  الطريقة،  اإ   بهذا  مابعد  خيال  البشري؛  الجنس  قسم  ة ي نسانعن  حيث  تسل (  عالم ) ؛  علي  روحه 

ا ألن كل من    ؛ Stitchpunks  الار بانك   شخصيات "روبوت"  التسعة لها وظيفة معرفية مجزأة بشكل   شخصيات “الروبوت” نظر 

والتاسل هو األقرب   عيب ا، فإن كل منها يمثل صفة واحدة من سمات الروح البشرية. األول هو األكثر    ككل،   نسان خا، لشخصية اإ 

ي كامل أو كيان حي له سمات الكمال المطل . ال يمكن لاتلك إنسان ألنه ال يوجد شيء مثل    ا بوتا عاشر وال يوجد ر   بلك، إلى الكمال. ومل  

العمل إال وفق ا   تقوم ك   لذلك،الشخصيات  المتعارةة بتكمل حيث  الشخصيات  على عكس ا الت األخرى    خري؛ األ   ة ل شخصية من 

( وتتصر  4و   3هي العينات االصطناعية الوحيدة القادرة على الكالم )باستثناء    شخصيات “الروبوت”فإن    روح،شرار التي هي بال  األ 

الشخصيات في فكر   ة ة؛ وهي تعكس وتحس طبيع مثل الكائنات الحية. جميل ا الت األخرى تعطي صوت ا وتتصر  بوحشية وحيواني 

يدافعو إنسان فسنجد شخصيات بوات ملم     والدستوبيا؛ اليوتوبيا   فلكل  ا والكم   ة ي نساناإ   ن ع   ن ي  االفالطوني  المنظور  اليوتوبي من  ل 

  ة حيث نتا  وأثر النظم الديكتاتوري   التوحش لي و ا  خري تعكس  أ و  دورا؛ خر من خالل  شخص في مجتمل يكمل ا  

حيال التكنولوجيا والتطور   ة عالمي اإ   ة )اليوتوبيا( حيث صور الديكتاتور لمجتمعه عبر الدعاي   ة المثالي   ة الصور     الكارثة ول: ماقبل  ال 

سقوط الديكتاتور نفسه وفي النهاية القضاء إلى  دول الجوار وصوال    علىطان  يهو االست     ث ما حدثم    التقدم؛المصنل( في دعم    ة تجاا )ال 

ومعارةته   The Resistance  ةمن خالل الثوار والمقاوم   البانك؛ على الحياة. كان شافه يدور حول 'القوة والتقدم'. تشخيص فكر  

؛ والتي   نسان اإ   ة يطر دراك من س الفكر واإ   ةعلي التصنيل باتيا  ؛ متحرر   ةالت التي لها القدر لتكنولوجيا الحروب.. ؛ )دستوبيا( ا  

 .  ة البشري   ة المطا  الي نهاي   ة ستؤدي بنهاي 

من شخصيات الار  ؛ مختلفين مكملين لبعضهم البعض   9روحه الي    أ و جز أالعالم الذي اقتسم    ة شخصي    : اإلنسانية   د ما بعلثاني:  ا 

قصي صور للكمال  أ الحاكم في بلك المجتمل والقائد ويجسد    الفليسو    ة شخصي   9فالطوني للمجتمل اليوتوبي؛  سقاط علي الفكر األ إ 

لمجتمل مصار )هرمي مختلف متنوع الشخصيات منقسم ؛ يجسد المجتمعات    ة مجتمعي   ة ي ؤ ن يجمل الكل ؛ ر أ ي ؛ ودورا هو  نسان اإ 

 9يضحي بنفسه لا -ناني  األ  في المشهد ؛ وتطور باقي الشخصيات علي سيل المثال     9ورأس مالي( لدخول    ة قراطي يو والث ة الديكتاتوري 

) مفتاح   ةطوار هو من يقودهم للحقيق الفنان المكذوب غريب األ  تحرير؛ ل تطور للشجاع ورفي  ل   ة؛ المطيل المتعاون الخاةل للسلط  ؛ 

  ة من شخصي ثم    الحارس الشخصي يصب  حامي الكل؛   منها؛   ة موم جانب األ   هر ويظ   ة ي نساكثر روم أ   إلى الطباع    ة حاد   ة (؛ الصياد   ة الحقيق 

الختالفات (؛ ا تذوب فيه كل    خرى األ نواقص    ة لكل؛ )مجتمل شمولي متعاون تكمل كل شخصي ا القائد الشجاع جامل    ى إل   ة فضولي   ة سابج 

متمثل في   ة ي نسانو ماقد تبقي من اإ أ ي حي  إنسان الت لهد  قضائها علي كل ماهو  الت تصنل ا  الت ؛ دستوبيا؛ ا ا    ة في مواجه 

 .( 9- 8- 7)  ل ا شك أ   شخصيات من الار بانك 

 

 

 

 



  

 

 JAARS       jaars.journals.ekb.egلمجلة |  © 2022 حقوق النشر

179 

 مينا سامي أمين وآخرون  - JAARS  - 2022 يونيو .5 .  العددالثالثالمجلد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد الحرب، عند الوصوله إلى مالب االمان ، يحصل على وشاح    رقم واحد:  الفزيائي البعد    Stitchpunksريبوتات الار بانك  شخصيات    ( 7شكل )
جرس وصولجان مصنوع من خردة وعبائه من الحرير األحمر الذي تم تثبيتها مل بروش ، ويمسك صولجان معدني في نهايته قطعة معدنية صدأ )مزينة ب

بقطعه نحاسية عملة معدنيه ومثبته باألسالك. هذا الزي يجعله يشبه   مزينةمن قذيفة رصاصة.   مصنوعةفي النهاية(. كما يرتدي أيضا "قبعة البابا" مؤقتا  
مصنوع من الخيش، مل وجود ا رع مصنوعة من مادة مشابهة للفينيل    :2   الكبير؛ رقمبشدة شخصية دينية من المركز العالي واألبر  هو األسقف  

vinyl لديه صفيحة معدنية على ظهر رأسه، وعيناا كبيرتان ومصنوعتان من النحاس.   الدانتيل؛ . لديه جلد أحذية مربوط علي بطن والظهر، والذي يشبه
. لديه  سنه، عانى جسدا من الكثير من البلى ؛ بسبب رحالته المتكررة إلى األراةي القاحلة وهو ا ن أكثر ةعف ا من باقي الشخصيات المماثله لكبر  

توأم مل اعين  رقاء      3  4رقم  ؛  جبيرة مقيدة في ساقه ويحمل عصا لمساعدته على المشي. كما أنه يرتدي قبعة شمعة للمساعدة في إةاءة الطري  أمامه 
من صدرهم )يمين  على الجانب األيسر    3  -داكنة وأجهزة  رقاء فاتحة، مل خطوط بني داكنة وبيي. يتم حبر أعدادهم على صدورهم بدال من ظهورهم  

الطريقة    يتكلمون، ال    4و  3بكورا من الذكور واإناث(.    )خصيصهمالمشاهد(، في حين أن الرب  على يمينها )يسار المشاهد(. لم يتم كشف عن جنسهم أبدا  
عضها البعض. تتمتل أعينهم أيضا بالقدرة  الوحيدة التي يتواصلون بها عبر عيونهم الخفقان، والتي يقومون بها في كثير من األحيان لتبادل المعلومات بين ب

نهم  على التصر  كأجهزة عرض من أجل عرض المعلومات للخرين والتي ال يمكنهم التتابل بها مل الخفقان وحدها )كما يبدو أن ا خرين ال يفهمو

ولكن  9ا في ، وهو مصنوع من الخيش األخف من لديه رقعة مصنوعة من الجلد تاطي جزءا من الجانب االيسر لتاطيه عينه التي قده   5رقم  تماما(.

  .  باإةافة إلى وجود سلك معدني ملفو  على قدمه اليسرى هوك صدئ بالقرب من ساقه اليمنى باالحبال الملفوفه1قدمه اليسرى المواد مصنوع  منها  
وجميل أنواع    يحمل "حقيبة ظهر"  5ل الزي الرسمي للعامل.  لديه عين واحدة واثنين من األ رار من االمامه. تمن  األ رار انطباعا بقميص با رر، مث

د  البوتس والبارات لراحة السفر. سالحه هو اختراع تشبه القوس المصار )مصنوع من الخشب والمعادن الخردة(، باإةافة إلى بلك خطافات الصي
مخطط باللونين الرمادي واألبيض. الرباط على رقبته ومعصميه وكاحليه من األسالك النحاسية.   يرتدي خيش  :  6رقم    والسالسل، كلها من صنعه بنفسه.

على الرغم من مرور الوقآل   رأسه، مرة حول رقبته وثالث مرات حول كاحليه ومعصميه. لديه خصلة من الخيوط البيضاء بات اللون الرمادي على  
ا بالحبر ا  الفنيه، بشاالله باالعمال   أنها مصنوع من   وتبدانثي    :7رقم    ألسود. إحدى عينيه أكبر من األخرى ، ربما تؤكد على حالته العقلية.أصب  ملطخ 

ا مبيض ا من التعرض الطويل للشمس   نسي صاير من سروال قصير. أصب  اللون البدائي لجلد نسيجها عندما تم إنشاؤا مسبق 
وبتها كنوع من األقراط. تم ربط ريشتين طويلتين مخططة باأللوان في الجزء الخلفي من خوبتها  بسبب فترات االستكشا  الطويلة. حيوان يتدلى من جانبي خ 

قد    7أن يكون    والتي تاطي إصابة سابقة حيث تحجب رقعة من القماش المخطط ا ن معظم الرقم المحبر على ظهرها. من المحتمل  بصري ا، التي تحمي ظهرها 
مسجونة في قفص العصافير الموجود في المصنل عندما أسرها وحش القط. درع على براعها اليمنى مصنوع من جزء من  اكتشفآل جمجمة الطائر بينما كانآل 

ا بخيط متين. رمحها مصنوع من يد ساعة سوداء وشفرة سكين صايرة.  يبدو أنه مصنوع    :    8رقم    قذيفة رصاصة قديمة حلقه معدنيه مسطحة مجلفنة مربوطة تمام 
ه أكبر وأةخم بكثير من الار ات األخرى. لديه فم عريض يشبه القرد وعيناا صايرتان مقارنة بحجم جسمه ويدا كبيرة. بالنظر إلى أن جميل  من جورب قديم. إن 

ت  طبقات إةافية من الحشو تعمل كعضالت. يرتدي سترة معدنية مصنوعة من قصاصا  8الار ات تحتوي على طبقة من الحشوة الواقية تحآل الجلد ، يبدو أن  
ج القناع ، وسكين مطبخ ةخم كسالح رئيسي ، وشفرة مقص كسكين    مفرغ للخوبة من غطاء    8المنشار. يتم رسم رقمه على براعه بدال  من ظهرا؛ يتكون سالح  

ا ماناطيس يستخدمه لتركيب شفراته. يتفاعل هذا الماناطيس مل األسالك الكهربائية في رأسه   نها تنتي إحساس ا بالدغدغة ،  والتي يبدو أ   وعينيه، رمي. لديه أيض 
، ألنه يحتوي على جزء إةافي من النسيي على ظهر رأسه ونفسه  Oogie Boogieيتصر  إلى حد ما مثل المخدرات. قد يكون التصميم إشارة إلى شخصيه   

( بهبي ج أصفرعلى جبهة لربط بطنه، علي  zipperمصنوع من الخيش البني. لديه سحاب )سوسته   9يظهر     9رقم   لعدم وجود رقبة وشكل رأس مشابه تقريبا. 
 ماتبقي من اإنسانيه في حاله تكامليه عبر فكر يوتوبيا  والتي تعكس    بشري(      المجزئه؛ نتا تجسد الملم  اإنساني )روح العالم  ريبوتات    ؛ تلك " بالحبر 9ظهر رقم " 
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على  )الديكتاور(  حصل المستشاروهي عقل صناعي ؛ دون روح       B.R.A.I.N( ريبوتات تعكس الجانب الدستوبيا ريبوتات تم انشائها  8شكل )
B.R.A.I.N  عدم وجود أي عاطفة وال يمكن أن تشعر بأي ندم على ما فعلته بالجنس البشري ألنها تعمل فقط على مصدر الي  . تم برمجه آلة التصنيل

يه التي فقد من نسان ؛ هنا كان المخر  ينقد اإ  ال يهتم وال يتعاطف مل أي كائن حي)دون روح(  الطاقة الكهربائية فقط والجوهر لعقل ج فكر العالم.
ريه  ؛ من اليمن اعلي   رسوم تحض  9-1خالل سياستها ؛ تلك االله انش آل مجموعه من الوحوش الروبوتيه ؛ بارض قتل اي كائن حي والقبض علي  

وكفيه معالجه التكوينات والمفاصل للشخصيه من خالل دمي للعناصر المتنوعه من المعاادن والعظام ؛ والمجسم    :  Cat Beastوحش القطه   
  Winged Beastشخصيه الوحش المجنح  النهائي داخل البرنامي ؛والذي يظهر نسبه الحش لشخصيات الار  بانك وهي اقرب لنسبه القط والفأر.   

من اعلي ؛ الرسومات التحضريه وكفيه معالجه التكوينات والمفاصل واعين واجنحه للشخصيه من خالل دمي للعناصر المتنوعه من المعاادن   بدئا  :
والعظام ؛رسم تحضيري يظهر وجهه ومايعتد  عليه من ماتور للدفعه للطياران اربل اعين والزيل  واالرجل اسلحه من سكاكين ومخالب حادا ؛  

والتي تظهر هي ته    :Seamstressالرسومات التحضريه لوحش الخيارة  ؛    له علي هي ه احد الزواحف الطائرا لكائنات ماقبل التاريخوالجسم ك
لتكون طعم للبقيه معلقه علي نهايه الزيل محاكيا لهي ه افعي الجرس ؛ وغطاء الراس    2االفعوانيه  ونسبه شخصيات اللار  له ؛ وكيفيه استخدام جثه   

مي يجعله اقرب لهي ه ثعبان الكبرا وهو كاشف او مال  ؛ ثالث ا رع من اليمن ومن اليسار  والمنتهيه بادوات الحياكه ..وبراعه المصمم من د  الذي
  اي  SF Gothicالفيلم     ؛ تلك المكونات المختلفه والموصفات لتصميم تلك شخصيه الروبوتيه وغيرها من المكونات المتاحه من البي ه مابعد النهايه  

    سنجد المصطلحات العلميه ممزوجه بعوالم الايبيات واالرواح وسحر لمعالجه تيمه ما بعد النهايه .
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  ةشارات ورمزيات غير منتهي إ ؛ سنجد  ة فبرغم من التكنولوجيا الحديث   (؛التاريخ البديل   ة )تيم   ةمسار البديل الحرب العالمي   على سقاط  إ هنا  

سود؛  حمر واأل نها األ ا لو أ عالم و جنون حكم العالم )هتلر(؛ األ   لديكتاتور؛ المستشار الذي تحول    الصحف؛ في    الحقبة؛ التواريخ حيال تلك  

ولوجي  ن علمي وتك  و ما ه استخدام الايبي مل    ؛ ة الحقب في تلك    لمان ( بات طرا  الدبابات األ Steel Behemoth  )الصلب العمالق   ا الت 

 ساليب الجيش النا ي.أ   أوة  ؛ للحرب وكل بلك  ة الرنان   ة السياسي   البروباجندا و 

بخال    الصنل؛ عن    بلفظ الخل  استعان    ؛ homunculi 9آخر    ،9عالم يخل     الفيلم:مشهد من  
  9  هروحه ببثها في العالم وهو يجتزء    -طل ان يعطيها من روحه.تتلك االالت )عقل( التي لم يس 

. 

ن  اسفل صورتفي اال ؛ و صنعآل الوحوش التصنيل؛ والتي ةمجسم الل أعلي؛ من  (؛ بخال  استخدام )الصنل والروح؛ الخل   ة( يوة  فكر9شكل )
، "رجال صاار  homunculiاألنيسيان ) فاوسآل الجزء الثاني( لجوته ؛حيث خل  الخميائي   ة الروح من رائع ةالخل  وتجزئ ةم لفكرااستله يوةحان

little men ؛ طفل دورق معمل." من خالل عملية سحرية 

األنيسيان  ن إنشاء  يصور  التاسل  القرن  من  قش 
homunculus  فاوسآل رائعة  "الجزء    Faust  من 
 الثانى" لاوته 
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ثرت به عبر التنوع  أ؛ وما تةواالجتماعي ةوالفلسافي ةمن خلفيتها التاريخي  ةالبحث نكون قد أظهرنا بعض من أبعاد الشاخصاي  ةوبنهاي

بعاد التي رسااامآل من تلك األ والدساااتوبيا؛تطور الصاااناعي والتكنولوجي وما عكساااته من فكر ومخاو  خالل بي ات اليوتوبيا  الو

من حيث البعد الفلساافي ج واالجتماعي ج والنفسااي في بي ات    عام؛الروبوت درامي ا بشااكل   ةلشااخصااي ةبعاد المتنوعاأل ةخاللها كاف

 اليوتوبيا والدستوبيا .

 :النتخائ 

متنوعة من أفالم الخيال العلمي الالعناصاار الرئيسااية في األنماط   كإحدى لشااخصاايات "الروبوت"أهمية الدور الفني والدرامي   •

رية، ومصااممي الشااخصاايات،  يأهم أفالم التحريك، والمساالسااالت، وأهم فناني الرسااوم التحضاا  علىإلقاء الضااوء  والمتحركة، 

توصاايف مسااتعرةااا  التقنيات المختلفة،  البلك الشااكل. وبلك من خالل التحليل و هامة فيوالخلفيات ...إلخ؛ الذين تركوا عالمات 

 ح النص.ولية ومدي إجادتها في التعبير عن مضمون ورمزية وريالقيم التشك مل توةي ستخدمها فناني الرسوم، اب التي ساليواأل

الت والمخلوقات الفضاائية(، وا الت(، )ا  نساانع بين الثنائيات المتضاادة، وإنعكاساها تشاكيليا  مثل )اإاالكشاف عن دور الصار •

 "الروبوت"شاخصايات فتراةاي( ...وغيرها. من خالل  ا)الخيرة والشاريرة(، )العمالقة والضا يلة(، )واقعي و)القديمة والجديدة(، 

 .المتحركةفي أفالم الخيال العلمي 

 ةالخيال وبي اته المختلف  أنماطفنجدا من خالل  والساااايبر ؛يد وواالندر  شاااخصااايات “الروبوت”• التنوع الكبير لتناول تصاااميم 

فقط  متوقفة؛ وليسآل  هإسقاطي ةرمزي  ةومر ةبصور استعاري  ةمر  ةالفلسفيو ةوالفكري  ةينسانقضايا اإالليعرةوا يتشكلون  ةوالمتنوع

 التاريخ.ماقبل  وصوال إلى الماةي؛بل تشمل كذلك  واشراقاته؛عرض المستقبل  على

أوجه التقارب والتباين ورصاد مدي تأثر فناني التحريك الجدد بأشاكال ومعالجات قدامي الفنانين من  فناني الكوميكس،    إساتكشاا  •

. فأفالم التحريك ترتبط أرتباطا  أسااسايا  بالفنون الكالسايكية. إلخساينمائية  المات التخطيطية، واألفالم  والجرافيك، التصاوير عبر الرسا 

 التحريك. إنتا  أفالمرس الحديثة والتجارية في اتشمل المدالتشكيلية ومدي تطورها ل

شاااخصااايات شاااخصااايات  ال تصاااميم عبر  دورها  المتنوعة؛ وكذلكدور فكر اليوتوبيا والدساااتوبيا من خالل انماط السااايبربانك   •

  والجسااد؛العقل والروح  ةونقاش حول جداليات فلسااف  واإنسااانية؛ة  والسااياسااي  ةفي عرض القضااايا المجتمعي  بتنوعها؛  “الروبوت”

   كينونتها.ة حيال ماهي واالغتراب؛ ةوتجسيد مفهوم الاراب

نتا  الصناعي  اإ  ىإل  history of machines، تاريخ ا الت  Industrial historyتاريخ الصناعي  الدور التأثير المتبادل بين   •

ذكاء ال، مرورا  بعصاااار historic inventionsختراعات ، وتاريخ االIndustrial production of machineryمن ا الت  

  على، ومدي تأثيرها  Industrial wasteا  بالمخلفات الصااناعية  يمنته  إلخ،...  بعدا وما  Industrial Intelligence  ناعيطصاا اال

 التحريك.أفالم 

 التوصيات:

ألهمياااة البعاااد األيااادولوجي مااان  مصااار؛نظااار مصاااممي الشخصااايات المعاصااارين وخاصاااة فاااى  همحاولاااة توجيااا ( 1)

وغيرهااا لتناااول فكاار وتصااميم بي ااات اليوتوبيااا والدسااتوبيا  موروثااات، تاااريخ،)خرافااات، توجهااات، فلساافات، معتقاادات، 

ة جاببااة للشااباب واألطفااال سااتثمارها فااى أعمااال فنياا ا (؛ وكيفيااةةينسااانمااا بعااد اإ ةيقوناا أتهااا االروبااوت وتنوع ةحااول شخصااي

نها روح قيااادة لفلساافة جدياادة تهااد  للنمااو والمجتمعااى ، السياسااى المعاصاار . وتحماال فااى مضاام المااادى،تحاااكى الواقاال 

 وال تقتصر على محاكاتها للواقل.  المجتمعى.والتقدم 

 األهمياااة التصاااميم الصاااناعي وتاريخاااه وتطاااور المعاصااارين؛نظااار مصاااممي الشخصااايات ه كاااذلك محاولاااة توجيااا  (2)

 وفكر.ع وتصميم شخصيات الروبوت وتنوعها عبر عوالم وبي ات ابدمن بلك إ  االستفادة  التكنولوجي؛ وكيفية

والاادخول معهااا فااى  وأخالقياتنااا؛قعنااا النااا ماان توجهااات وفلساافات ماااايرة لو هستسااالم لفنااون الااارب لمااا تحملاا عاادم اال( 3)

 جديااد،تطويرهااا ماان  ةعااادإ... ووالفلساافات األياادولوجيات،بفهاام تلااك  الثقااافي وبلااك بعااد تطااوير البعااد شااكل ماان التنااافس 

 والمتخصص للفنان. والعملي التقنيتطوير الوبلك من خالل  والمواجهة؛والقدرة على الرد 

ة ءقااارا فاااي ساااتعمارية، والحاااوادثاال الطائفياااة،باااالحروب  ءالملااايالمظلااام  تاريخاااهساااتاالل ا ؛الااااربمااان ساااتفادة اال (4)

ساااتعارى ساارد االالماااا بإ المعاصاار،ساااتااللها كمااادة خصاابة للخياااال العلمااي او (،ة )المسااتقبل فاااى قااراءة التاااريخيمسااتقبل

خالقااا  شخصاايات وأماااكن خياليااة و عااوالم تطااورت  ...؛مااا  عالماايإبااارض  والتعلياال،  توةاايالب الااذاتى،نقااد الب الرماازى،

 ولقحآل بكافة أنواع الخيال األخرى. لشخصيات؛امل الزمن والمكان و 
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