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نویسنده: سعید سلیقه

کمی پیشروی از مرزهای ممکن به غیر ممکن
مفهوم سینمای علمی-تخیلی  در گذر زمان

” زمستان                                                
        سیاره ی بین ستاره ای 

                                 رخشانه های یخ در تاریکای اخترتاب            
                                                                                   رویای بهار است آیا؟ “ 

"جفری لندیس"
ــال  ــر انتق ــدند ب ــی ش ــا عامل ــه قصه ه ــی ک ــدن و از جای ــخ تم ــدای تاری از ابت
ــن  ــکل دهی ای ــته در ش ــی برجس ــل نقش ــری، تخی ــف بش ــا و عواط تجربه ه
ــزرگ  ــداد ب ــا تخیــل جنبه هــای مختلــف یــک روی ــر عهــده داشــت. ب ــادل ب تب
و یــا کوچــک جلــوه داده می شــد و حتــی ماهیــت ذاتــی وقایــع نیــز گاه مــورد 
ــزار و  ــود اب ــور وج ــردازی و تص ــال پ ــت. خی ــرار می گرف ــادی ق ــرات بنی تغیی
ــه انســان ایــن اجــازه را مــی داد  ــه نداشــته ها ب شــرایط غیرممکــن دسترســی ب
ــا  ــه ناشــناخته ها قــدم بــردارد. ب ــا قــدم بــه قــدم بــرای کشــف و دسترســی ب ت
پیشــرفت جوامــع بــدوی و دســت یافتــن بــه عناصــری چــون آتــش میــل بشــر 
ــان می شــد،  ــی باعــث پیدایــش خدای ــه رؤیاهایــی کــه زمان ــرای دســت یابی ب ب
ــازوی پیشــرفت تمــدن بــدل  ــه دو ب افزایــش یافــت و کم کــم علــم و تخیــل ب
ــرواز کــردن کــه جایــگاه  ــه صفت هایــی ماننــد پ ــوی فکــر کــردن ب شــدند. تاب
مقدســی داشــتند، شکســته شــد و اســطوره ها بــا هیبــت انســانی شــکل گرفتنــد. 
پیــش  کــه  دانســت  اســطوره هایی  اولیــن  از  بتــوان  شــاید  را  ددالــوس 
ــان  ــانه های یون ــد. در افس ــراع را در آن دی ــای اخت ــی و ردپ ــار علم ــه رفت زمین
تویــی وحشــتناک  هــزار  او  بــود.  مختــرع مشــهوری  ددالــوس  باســتان 
ــدال  ــگ و ج ــدن جن ــاه از دی ــاخت و پادش ــرت س ــاه ک ــوس، پادش ــرای مین ب
افــراد و موجــود نیمــه انســان و نیمــه گاو در آن هزارتــو لــذت می بــرد.

داده  انجــام  فوق العــاده ای  کار  هزارتــو  ســاختن  در  ددالــوس  اینکــه  بــا 
ــد  ــدس بزن ــو را ح ــیر هزارت ــت مس ــی توانس ــک زندان ــه ی ــی ک ــود، او زمان ب
ــه،  ــت و در نتیج ــرار گرف ــوس ق ــم مین ــورد خش ــود م ــارج ش ــده از آن خ و زن
ــدند.  ــی ش ــرت زندان ــع در ک ــی مرتف ــاالی کوه ــکاروس در ب ــرش ای او و پس
ــت  ــوش اس ــی باه ــوس مخترع ــه دیدال ــود ک ــرده ب ــوش ک ــوس فرام ــا مین ام
ــرد. ــزی ک ــرح ری ــه ای ط ــاه نقش ــدان ش ــرار از زن ــرای ف ــید ب ــی نکش و طول

ــا  ــپس ب ــرد. س ــع ک ــدان را جم ــدگان درون زن ــای پرن ــوس پره ــدا ددال در ابت
ــت  ــباند و دو جف ــم چس ــه ه ــا را ب ــمع ها پره ــده ش ــوم ذوب ش ــتفاده از مـ اس
ــتند و  ــود بس ــه خ ــا را ب ــر بال ه ــدر و پس ــر پ ــاخت در آخ ــی س ــال مصنوع ب
آمــاده پــرواز از بــاالی کــوه کــرت شــدند. ددالــوس بــه پســرش گوشــزد کــرد: 
ــرو!" ــاال ن ــاد ب ــرواز زی ــع پ ــط موق ــی، فق ــه  می کن ــر کاری ک ــکاروس، ه "ای

ایــکاروس کــه از پــرواز بســیار لــذت مــی بــرد مغــرور شــد. او هشــدار پــدر را 
فرامــوش کــرد و خواســت ببینــد تــا چــه ارتفاعــی می توانــد بــاال بــرود. او بــاال و 
باالتــر رفــت، تــا آن جــا کــه در برابــر تابــش نــور خورشــید نقطــه ای بیــش نبــود. 
مــوم میــان پرهــا آب شــد و ناگهــان بــه درون دریــا ســقوط کــرد و غــرق شــد.

گروهــی دیگــر المان هــای اولیــه ژانــر علمی-تخیلــی را در حماســه های 
بهتریــن  رامایــان  افســانه  بیــن  ایــن  در  کــه  می داننــد  باســتان  هنــد 
بیــن  تقریبــًا  کــه  اســت  کهــن  حماســه ای  رامایانــا  اســت.  نمونــه 
ســال های ۴۰۰ پیــش از میــاد تــا ۲۰۰ پــس از میــاد نوشــته شــده . 
اتمســفر  کــه می توانــد  دارد  وجــود  پرنــده ای  ماشــین  ایــن حماســه  در 
ــد.     ــوذ کن ــاق آب نف ــی در اعم ــا حت ــرود ی ــا ب ــه فض ــرده، ب ــن را رد ک زمی
ایــن ماشــین حتــی بــه ســاحی مجهــز اســت کــه می توانــد تمــام شــهر را از 
ــد  ــن هن ــات که ــی در ادبی ــای علمی-تخیل ــل مؤلفه ه ــن قبی ــرد. از ای ــن بب بی
زیــاد بــه چشــم می خورنــد. امــا ال.اســپراگ دی کمــپ، نویســنده آمریکایــی و 
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شــهیر ایــن ژانــر و تعــدادی از همکارانــش ادعــا می کننــد کــه کتــاب تاریــخ 
ــه  ــه ب ــوری االصل ک ــنده ای س ــین )نویس ــی )True History(  لوس واقع
ــته  ــه رش ــادی ب ــرن دوم می ــاب را در ق ــن کت ــت و ای ــی می نوش ــان یونان زب
ــم  ــت  ک ــد، دس ــی نباش ــر علمی-تخیل ــاب ژان ــن کت ــر اولی ــر درآورد( اگ تحری
ــاوه  ــاب ع ــن کت ــد. در ای ــد ش ــوب خواه ــر محس ــن ژان ــای ای ــزو اولین ه ج
ــرم زندگــی موجــودات  ــه ف ــف ب ــن ســیاره های مختل ــی بی ــر ســفرهای فضای ب
بیگانــه اشــاره شــده و حتــی جنگ هــای بیــن ســیارات هــم در آن آمــده اســت. 
ــباهت هایی  ــه ش ــی ک ــا ادبیات ــادی در اروپ ــانزدهم می ــرن ش ــدای ق ــا از ابت ام
ــا ژانــر علمی-تخیلــی  مــدرن داشــت رواج پیــدا کــرد. یکــی از مشــهورترین  ب
ــور  ــس م ــهر تام ــان آرمانش ــا هم ــا ی ــدون شــک اتوپی ــن دوره ب ــای ای رمان ه
اســت کــه در ســال ۱۵۱۶ نوشــته شــده اســت. نــاِم مــور و جهــان کاملــی کــه او 
متصــور شــده بــود بارهــا توســط نویســنده های بعــدی ایــن ژانــر مــورد اســتفاده 
ــر  ــترک در ژان ــای مش ــی از موتیف ه ــه یک ــا ب ــرد و اتوپی ــه و می گی قرارگرفت
علمی-تخیلــی تبدیــل شــده. بعــد از اتوپیــا مــردی در مــاه )اثــر فرانســیس 
گادویــن(، ســفرهای گالیــور )اثــر جاناتــان ســویفت(، شــرح یــک دنیــای 
جدیــد )اثــر مــارگارت کوندیــش( و فرانکنشــتاین )اثــر مــری شــلی( هــر 
کــدام بــه نوعــی بدعت گــذار یکــی از المان هــای ژانــر علمی-تخیلــی  بودنــد.

بــا ایــن همــه خــود اروپایی هــا اعتقــاد دارنــد ادبیــات علمی-تخیلــی  بــا روی کار 
آمــدن ژول ورن و اچ. جــی. ولــز در اواخــر قــرن نوزدهــم شــروع شــده اســت.

بــا مــرور مثال هــای باال شــاید تــا حــدی بتــوان ریشــه گفتمــان علمی-تخیلی را 
درک و چرایــی حضــور ایــن زمینه خاقانــه در هنر را به شــکلی واضح تر پذیرفت.

و  اصلــی  شــخصیت های  ماجراجویی هــای  درآمیختــن  بــا  ورن  ژول 
اختراعــات علمــی و تکنولوژی هــا، ســبک نوینــی را در ایــن ژانــر و در 
ــن،  ــز زمی ــه مرک ــفری  ب ــد س ــی مانن ــرد. کتاب های ــا ک ــات بن ادبی

۲۰ هــزار فرســنگ زیــر دریــا اســتفاده از  ســفر بــه مــاه  و 
از آن  ناشــناخته ای را در کتاب هایــش روایــت کــرد.  وســایل پیشــرفته و 
طــرف ولــز از داســتان هایش ســعی بــر القــای دیدگاه هــای انتقــادی اش 
ــدی  ــام  طبقه بن ــان  نظ ــین زم ــاب ماش ــت. او در کت ــب داش ــه مخاط ب

داد. قــرار  انتقــاد  مــورد  نیــز  را  مارکسیســم  و حتــی  انگلســتان  جامعــه 
ــدان  ــات چن ــی در ادبی ــرد علمی-تخیل ــد در آن دوران رویک ــر چن ــع ه در واق
ــه  ــتر ب ــرای آن بیش ــرو و نوگ ــاف ذاِت پیش ــر خ ــد و ب ــه نمی ش ــدی گرفت ج
ــا  ــا ب ــد ام ــورد می کردن ــا آن برخ ــی ب ــع ادب ــرگرمی در جوام ــی س ــوان نوع عن
ــتان پردازی،  ــیوه داس ــی ش ــده و حت ــرح ش ــای ط ــی ایده ه ــان و بررس ــذر زم گ
ایــن شــیوه بیــان هنــری اش جایــگاه واقعــی خــود را در قــرن بعــد پیــدا کــرد.

ــت ماهیــت وجــودی اش در همــان  ــه عل ــردازی و پیشــرفت های علمــی ب رؤیاپ
ــه  ــدند. ب ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــینما در آن ب ــر س ــف هن ــال های کش ــن س اولی
ــاه  ــه م ــاه شــاید ســفر ب ــه ای و کوت ــر از تجربه هــای کامیــک و غیرحرف غی
را بتــوان اولیــن فیلــم ســینمایی و حرفــه ای بــا مضامیــن گونــه علمی-تخیلــی 
ــینما، ژرژ  ــژه س ــای وی ــتادان جلوه ه ــن اس ــی از اولی ــط یک ــه توس ــت ک دانس
ــی  ــه از عکاس ــس ک ــه ملی ــای خاقان ــا حقه ه ــم ب ــد. فیل ــاخته ش ــس س ملی
می آمدنــد، جلــوه ای بدیــع در آن زمــان داشــت. او کــه جــادوی پــرده 
ــی را  ــات علم ــا تخی ــرد ت ــود را می ک ــعی خ ــام س ــود تم ــرده ب ــف ک را کش
بــا مایه هــای فانتزی-تئاتــری پیونــد دهــد و یکــی از اولیــن فیلم هــای 
هیجان انگیــز تاریــخ ســینما را در ســال ۱9۰۲ خلــق می کنــد. ابداعاتــی 
ــع  ــوان منب ــد را می ت ــق می کن ــم خل ــری فیل ــژه بص ــای وی ــه او در جلوه ه ک
ــی و  ــم غن ــد حج ــده ش ــته در آین ــن رش ــای ای ــیاری از تکنیک ه ــام بس اله
ــاس  ــته اســاس اقتب ــرن گذش ــی  در ق ــر علمی-تخیل ــوب ژان ــار مکت ــم آث عظی
ــد.  ــکیل دادن ــذاب تش ــه و ج ــار ماجراجویان ــد آث ــم را تولی ــای هفت ــر نوپ در هن
بــا موفقیــت تولیــِد ســفر بــه مــاه کــه آغازگــر ورود عناصــر علمی-تخیلــی بــه 
ــا  ــه ب ــن زمین ــوع در ای ــه ســاخت فیلم هــای متن ــود توجــه دیگــران ب ســینما ب
اســتفاده از منابــع عظیــم نوشــتاری، جلــب شــد. ســاخِت اولیــن نســخه از رمــاِن 
دکتــر جکیــل و مســتر هایــد نوشــته رابــرت لوئیــس استیونســن، برداشــت 
از بیســت هــزار فرســنگ زیــر دریــا اثــر ژول ورن 
و اقتبــاس از فرانکشــتاین نوشــته مــری شــلی 
دیگــر رویکردهــای برجســته آن دوران نســبت بــه 
ــا  ــد. ام ــی بودن ــروف علمی-تخیل ــای مع کتاب ه
ــه  ــن تجرب ــخ را اولی ــه مری ــفر ب ــوان س ــاید بت ش
ــت.  ــینما دانس ــخ س ــی در تاری ــِد علمی-تخیل بلن
ســفر بــه مریــخ ســاخته هولگــر مدســن اولین 
فیلــم از ایــن ژانــر اســت کــه زمــان تقریبــی فیلــم 
ــا  ــد ام ــد ش ــارک تولی ــت و در دانم ــد را داراس بلن
ــه ۶۰  ــا ده ــارک ت ــت در دانم ــود موفقی ــا وج ب
ــد. در  ــاخته نش ــر س ــن ژان ــری در ای ــم دیگ فیل
واقــع عطــش و فضــای بکــری کــه ســینما 
در دهه هــای آغازیــن در اختیــار هنرمنــدان و 
البتــه اســتودیو های فیلم ســازی ایجــاد کــرده 
ــتر  ــه و بس ــش زمین ــا پی ــا همخــوان ب ــود کام ب
ــود.  ــر ب ــار ایــن ژان ــر هیجــاِن آث ــه و پ ماجراجویان
هــر چنــد هماننــد دیگــر ژانرهــا فیلم هــای 
تولیــدی در گونــه ی علمی-تخیلــی هــم بــه 
ــه  ــه ب ــی از عاق ــتر ناش ــطحی و بیش ــکلی س ش
ــدند.  ــاخته می ش ــا، س ــینمای نوپ ــر در س ــِد اث تولی
متروپلیــس اثــر فریتزالنــگ در ایــن میــان البتــه استثناســت. فیلمــی آینــده 
گــرا، جریــان ســاز و خاقانــه برآمــده مکتــب اکسپرسیونیســم کــه بــرای اولیــن 
بــار در آن روبات هــا و پیــش بینــی نقــش ســرکوبگر آنهــا بــه تصویــر کشــیده 
ــه شــکلی  ــز ب ــوف نی ــو پرتانژان ــخ ســاخته یاک ــه مری ــا: ملک می شــوند. الیت
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ــابق  ــوروی س ــویکی در ش ــت های بلش ــر سیاس ــت تاثی ــه تح ــه و البت هنرمندان
داســتان  ســفر بــه مریــخ و البتــه قیام هــای مردمــی در آنجــا بــر ضــد حکومــت 
پادشــاهی را روایــت می کنــد. تکنیک هــای فیلــم آشــکارا بــر هنرمنــدان 
ــت. ــر گذاش ــاه تأثی ــی در م ــاخت زن ــگ در س ــز الن ــون فریت ــی همچ بزرگ

ــون  ــدا و دگرگ ــر ص ــاهد ورود عنص ــینما ش ــت س ــادی صنع ــه 3۰ می در ده
ــدن  ــنیده ش ــیاری ش ــه بس ــود اینک ــا وج ــود. ب ــم ب ــد فیل ــِت تولی ــدن ماهی ش
ــتند  ــری می دانس ــری بص ــر و روایتگ ــف تصوی ــل ضع ــیاری عام ــدا را بس ص
بــه همــان  اثــری  خلــق  بــه  موفــق  دیگــر  کارگردانــان  از  تعــدادی  و 

ــد  ــا مانن ــر ژانره ــِد دیگ ــن تهدی ــا ای ــدند،  ام ــود نش ــِت خ ــاِر صام ــت آث کیفی
ــر.   ــی باالت ــِت فن ــا کیفی ــی  ب ــار علمی-تخیل ــاخت آث ــرای س ــود ب ــی ب فرصت

در ایــن دهــه تولیــد و توجــه فیلم هــای علمی-تخیلــی هماننــد دیگــر ژانر هــای 
ــادی را  ــی و گنگســتری بودجــه زی ــد ترســناک، جنای درجــه دوِم آن زمــان مانن
ــای  ــک بوک ه ــه از کامی ــه برگرفت ــریال هایی ک ــم س ــد. فیل ــب نمی کردن طل
بــا زمینــه علمــی بودنــد در ایــن میــان ارجحیــت داشــتند. ســاخت ۱3 قســمت 
از ســری فیلم هــای فلــش گــردون کــه اولیــن برداشــت ســینمایی از یــک 
ــیارات  ــی در س ــات و حوادث ــامل اتفاق ــود، ش ــده می ش ــتریپ نامی ــک اس کامی
دیگــر اســت. و بــا راجــر باکــت ادامــه می یابــد و بــا فیلم-ســریال ۱۵ قســمتی 
دیــک تریســی بــه اوِج محبوبیــت می رســد دیــک تریســی گونــه ای دیگــر از 
مؤلفه هــای علمی-تخیلــی را معرفــی و برجســته می ســازد کــه بــا ســاح هــای 
ــکاران  ــگ تبه ــه جن ــود ب ــان خ ــر از زم ــای فرات ــک ابزاره ــه کم پیشــرفته و ب
ــووی بی هــای کــم خــرج  ــه م ــن گون ــز ای ــس از اکــران موفقیت آمی مــی رود. پ
ــر  ــه و جاه طلبانه ت ــار پرهزین ــد روی آث ــاش کردن ــتودیوها ت ــد اس ــا پردرآم ام
ســرمایه گذاری کننــد. ســاخت آثــار گــران قیمتــی همچــون کینــگ کونــگ، 
فقــط تصــور کــن )بــا رویکــردی موزیــکال( و در ادامــه، چیزهایــی کــه 
می آینــد )بــر اســاس داســتانی از اچ جــی ولــز( فیلم هایــی بــا رویکــرد علمــی-
تخیلــی را در کانــون توجــه مخاطبــان و منتقــدان قــرار داد هــر چنــد فیلم هــای 
ــه داشــتند.  ــد دهــه فاصل ــه شــدن چن ــا جــدی گرفت ــوز ب ــورد نظــر هن ــِر م ژان
در اواســط دهــه ۴۰ میــادی ســری فیلم هــای اقتبــاس شــده و یــا بــا 
ــود  ــا خ ــدی را ب ــی ج ــز عاقه مندان ــتاین نی ــتان فراکنش ــت آزاد از داس برداش
همــراه کــرده بــود. در همیــن زمینــه و البتــه بــا تــِم غالــِب وحشــت فیلم هــای 
ــل و  ــر جکی ــی و دکت ــرد نامرئ ــس، م ــر ایک ــه، دکت ــری از جمل دیگ
ــه شــکلی  ــه ب ــر شــخصیت دانشــمند دیوان ــز ب ــا تمرک ــز ب ــد نی ــتر های مس

ــًا کــم عمــق بــه کار گرفتنــد  تأثیــرات سوءاســتفاده از علــم را در وجهــی عمدت
ــد. ــه نمایــش درآمدن ــح گیشــه ب ــرای ترســاندن مخاطــب عــام و فت و بیشــتر ب
دو عامــل باعــث شــد تــا دهــه ۵۰ میــادی دهــه پربــاری بــرای ســینمای علمی-

تخیلــی  باشــد و تاثیــر وقایــع سیاســی- اجتماعــی بیشــتر روی ماهیــت ایــن ژانــر 
تاثیــرات عمــده ای بگــذارد. ترس از بمب اتم و آغاز جنگ ســرد، ایــن دو موضوع در 
شــکل گیری دوره ای درخشــان در ســینمای علمی-تخیلی نقشــی اساســی داشتند. 
ــاید  ــرد را ش ــه ک ــه تهی ــن ده ــال در ای ــورج پ ــه ج ــی ک ــم های ــه  فیل مجموع
ــت دانســت.  ــده ثاب ــک تهیه کنن ــی توســط ی ــار علمی-تخیل ــداد آث بیشــترین تع
ــینمای  ــه از س ــه ای جداگان ــر مجموع ــه و زی ــدام گون ــر ک ــه ه ــی ک فیلم های
ــاه،  ــان، مقصــد م ــد ماشــین زم ــاری مانن ــد آث ــر را نمایندگــی می کنن ژان
ــه موفــق  ــد نمون ــا تنهــا چن ــِگ دنیاه ــروزی فضــا، آتالنتیــس و جن پی
چــه در گیشــه و چــه نــزد منتقــدان هســتند کــه در ایــن دهــه ســاخته شــدند. 
ــکلی  ــه ش ــی  ب ــینمای علمی-تخیل ــگان در س ــور بیگان ــه حض ــه ۵۰ ب در ده
جــدی و ورای تصــوِر کامیــک بوکــی پرداختــه شــد و حتــی کارگردانــان بزرگــی 
همچــون هــاوارد هاکــز و رابــرت وایــز بــه ایــن زیر ژانــر عاقــه نشــان دادنــد. 
روزی کــه جهــان ایســتاد بــه کارگردانــی وایــز بر اســاس رمانــی از هــری 
ــاوت  ــدی و متف ــرد ج ــان از رویک ــر نش ــِن کبی ــارد هرم ــیقی برن ــس و موس بیت
اســتودیوها و حتــی کارگردانــان بــه نــام از توجــه بــه فیلمــی بــا موضــوع خــارج 
ــگان روی زمیــن داشــت کــه  ــان روز دارد فیلــم روایتــی از حضــور بیگان از جری
حامــل پیــام مهمــی بــرای نــژاد بشــری هســتند پیامــی کــه تهدیــدی بــزرگ و 
فاجعــه بــار همچــون جنــگ جهانــی ســوم را در خــود نهفتــه دارد. در چیــزی 
ــندگی  ــه نویس ــز )و البت ــاوارد هاک ــی ه ــه کنندگ ــه تهی ــر ب ــان دیگ از جه
ــه  ــرده ب ــقوط ک ــفینه ای س ــف س ــتاِن کش ــده( داس ــی نیام ــواِن اصل ــه در عن ک
ــد  ــعی دارن ــمندان س ــه دانش ــت ک ــی آن اس ــخ زده و فضای ــیِن ی ــراه سرنش هم
ــه نظــر  ــد. ب ــر دســت یابن ــیارات دیگ ــودات س ــگان و موج ــود بیگان ــه راز وج ب
توصیه هــای هاکــز اثرگــذار بــوده و ماجراهــای عاطفــی داســتان نیــز بــه زیبایــی 
بــا موضــوع غریــب فیلــم چفــت شــده اند. دو فیلــِم فــوق از اولیــن تاش هــای 
ــه حضــور  ــن برخــورد هســتند کــه ب ــده اولی ــرای ســینمایی کــردِن ای جــدی ب
ــا اشــاره دارد.  ــا آنه ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــاش ب ــن و ت ــگان روی زمی بیگان
ــای  ــال ایده ه ــه دنب ــدگان ب ــکا تهیه کنن ــتودیو های آمری ــه در اس ــور ک همان ط
ــز کــم کــم  ــد در ســایر کشــورها نی ــی  بودن ــه علمی-تخیل ــع در گون ــو و بدی ن
بــه قابلیت هــای بــاالی ژانــر بــرای طــرح مهم تریــن دغدغه هــای روز، 
آگاهــی پیــدا می کردنــد. در ژاپــن کمپانــی کایجــو بــا تلفیــِق عــوارض بمبــاران 
ــزرگ و  ــی ب ــق هیوالی ــه خل ــت ب ــن دس ــِن که ــانه های ژاپ ــیمیایی و افس ش
ــان ناشــی از ســرخوردگی در  ــن عصی ــاید ای ــال زد. ش ــام گودزی ــه ن ــب ب مهی
ــم و  ــدِن خش ــا دی ــط ب ــن فق ــه ژاپ ــدن در جامع ــی ش ــتاِب صنعت ــگ  و ش جن
ــا گودزیــا آغــاز شــده  ــود. مســیری کــه ب ــل درک ب ویرانی هــای گودزیــا قاب
بــود بــا هیــوالی دیگــری بــه نــام رودان ادامــه یافــت و ژاپنی هــا هــر آنچــه 
ــن  ــوه دادِن ای ــش داشــتند در عظمــت و هراســناک جل ــژه دان ــای وی در جلوه ه
ــه  ــزان ب ــر می ــد ه ــا ســعی کردن ــد و دهه ه ــه کار گرفتن ــات ترســناک ب مخلوق
ابهــت تصویــر می افزاینــد بــه الیه هــای زیریــن فیلــم نیــز توجــه کننــد تــا ایــن 
موجــودات بــزرگ هــر از چنــدی نماینــده پــس زدگــی باشــند و گاهــی وقت هــا 
هــم عاملــی شــوند بــر همبســتگی و اتحــاد ژاپنی هــا در مقابــل باهــای عظیــم. 
در نیمــه دوم دهــه ۵۰ پیشــرفت های بســیاری در تولیــد تلویزیــون باعــث 
ــی فیلم-ســریال را  ــه زمان ــا شــد و اســتودیوها ک ــر شــدِن آن در خانه ه همه گی
راهــی مناســب بــرای اســتفاده چندیــن و چنــد بــاره از یــک ســوژه ی پول ســاز 
می دانســتند بــه ســراغ تلویزیــون رفتنــد تــا بعــد از اطمینــان از موفقیــت طــرح 
ــاخِت  ــود س ــاید بش ــد. ش ــه کنن ــینمایی آن را تهی ــخه س ــد نس ــون بع در تلویزی
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ســریاِل ســفرهای ســتاره ای را اولیــن تجربــه موفــق در زمینــه تولیــِد آثــار 
ــد  ــی چن ــود ط ــوه خ ــان انب ــا مخاطب ــه ب ــریالی ک ــت. س ــی دانس علمی-تخیل
ــد  ــینمایی آن را مانن ــخه س ــا نس ــرد ت ــاب ک ــت را مج ــی پارامون ــال کمپان س
ــا  ــا گجت ه ــم ب ــه آن ه ــد )ک ــز بان ــاخِت جیم ــا س ــر ب ــن مای ــرو گلدوی مت

ــد.  ــه ده ــد ادام ــای بع ــا دهه ه ــت(، ت ــر و کار داش ــرفته س ــای پیش و ابزاره
ــای  ــار جذابیت ه ــادگی از کن ــه س ــتند ب ــم نمی توانس ــازها ه ــی س ــووی ب م

پنهــان ایــن ژانــر عبــور کننــد. نزدیکــی زیــاد میــان 
علمی-تخیلــی  و  ترســناک  فانتــزی،  فیلم هــای  گونــه 
ــن  ــان ای ــب می ــتند از ترکی ــا می دانس ــت و آنه ــود داش وج
ــوان  ــتودیو ها می ت ــده در اس ــه ش ــل گرفت ــای تحوی مایه ه
ــد و اجــرا داشــت. راجــر کورمــن  چــه جســارت هایی در تولی
در مدرســه فیلمســازی اش و اد وود بــا تهیــه صدهــا فیلــم بــا 
ــه  ــن و ســرعت در ســاخت، توجــه بســیاری را ب بودجــه پایی
ــی  ــه و کارگردان ــا تهی ــد وود ب ــر چن ــد. ه ــب کردن ــود جل خ
ــی  ــم علمی-تخیل ــن فیل ــوان بدتری ــه 9  عن ــم برنام فیل
ــان  ــز در می ــود را نی ــگاه خ ــب و جای ــده را کس ــاخته ش س
ناموفق تریــن تهیه کننــده هالیــوود تثبیــت کــرد امــا کورمــن 
بــا هــوش و اســتعداد فــراوان بــه همــراه شــاگردانش ســهم 
بزرگــی را در ترویــِج ســاخت گونه هــای در دســترس از 
ــود اختصــاص داد بســیاری  ــه خ ــی ب ــای علمی-تخیل فیلم ه
از کارگردانــان مشــهور دوره هــای بعــدی ماننــد ران هــاوارد و 

جیمــز کامــرون بــا آمــوزش در کاس هــای او بــود که با شــیوه کار و جســارت در 
نحــوه ســاخت و فیلم بــرداری آشــنا و بــه عالــِم حرفــه ای ســینما معرفــی شــدند.  
بعــد از ســال ها و ســاخِت آثــاری بــا محوریــِت علــم و تخیــل کــه کــم و بیــش 
بارقه هایــی از نــگاِه جــدی و غیرگیشــه ای را نیــز داشــتند در دهــه ۶۰ باالخــره 
ــناخته ها و  ــاِن ناش ــاِن هیج ــی می ــر و تلفیق ــمبِل تفک ــی س ــه نوع ــه ب ــری ک اث
ژرفــای مضمونی فلســفی را دارا اســت، ســاخته شــد. ۲۰۰1: ادیســه فضایی 
را بایــد حاصــِل همــکاری دو اســتاد در زمینــه ســینما و ادبیــات علمی-تخیلــی 
دانســت کــه بــا خلــِق آن فیلمــی فراتــر از ژانــر پدیــد آمــد. اســتنلی کوبریــک 
ــا  ــد ب ــناخته می ش ــف ش ــه و مؤل ــدی یگان ــا دی ــی ب ــش از آن کارگردان ــه پی ک
ــه  ــزا ب ــرده ی مج ــار پ ــه را در چه ــر ادیس ــی کارِک کبی ــور س ــکاری آرت هم
ــتفاده ی مســتقیم  ــودن و اس ــر دارا ب ــاوه ب ــم ع ــتند. فیل ــتانی نوش لحــاظ داس
از ایده هــای بنیــادی ژانــر همچــون ســفر فضایــی، هــوش مصنوعــی،  روبــات و 
تکنولــوژی فراتــر از زمــان حــال، نگاهــی اســاطیری و رازآلــود بــه ماهیــِت تکامل 
ــه عنــوان نویســنده داســتان پیــش بینی هــای هوشــمندانه  بشــر دارد. کارک ب

علمــی خــود را در جــای جــای قصــه می گنجانــد و کوبریــک بــا نگاهی ادیســه وار 
مســیر شــخصیت ها را در چارچــوب قــاب بدیــع خــود طراحــی می کنــد. اســتفاده 
ــرو،  ــده و پیش ــری خیره کنن ــای بص ــه، جلوه ه ــار نیچ ــفی آث ــوای فلس از محت
ــر از  ــم فرات ــه را فیل ــه ادیس ــد الی ــی چن ــتراوس و روایت ــی اش ــیقی حماس موس
زمــان خــود بــدل می کنــد کــه هنــوز در میــان انتخاب هــای  برتــِر تاریــخ ســینما 
نــزد بســیاری از مجله هــای معتبــر ســینمایی و منتقــدان جایگاهــی ثابــت دارد. 
ســیاره میمون هــا فیلــِم دیگــری اســت کــه در دهــه ۶۰ موضوعــی 
فانتــزی را در قالــب و رویکــردی منحصــر بــه ســینمای علمی-تخیلــی 
ــن  ــا ای ــن. ب ــد زمی ــیاره ای مانن ــرود در س ــا و ف ــه فض ــفر ب ــد. س ــرح می کن ط
ــواه  ــی تمامیت خ ــه در نظام ــتند ک ــا هس ــن میمون ه ــا ای ــه در آنج ــاوت ک تف
ــاری دیگــر  ــادی ب ــدی انتق ــا دی ــن جــی شــافنر ب ــد. فرانکلی ــی  می کنن حکمران
ــه  ــی ک ــد. دیدگاه ــد می کن ــه نق ــب نوآوران ــه را در قال ــای خودکام حکومت ه
ــِت  ــِل حکوم ــتان در مقاب ــی سیاهپوس ــای مدن ــا جنبش ه ــود آن را ب ــاید بش ش
فــدرال و ســاختار ها تبعیــض نــژادی آن زمــان مــورد بررســی قــرار داد.

ــی  ــت. تمام ــی دانس ــی تخیل ــینمای علم ــو در س ــی ن ــد دوران ــه 7۰ را بای ده
ــاِت  ــان از ادبی ــه همچن ــازی ک ــم س ــوع از فیل ــن ن ــای ای ــانه ها و معیاره نش
سرچشــمه می گیرنــد، در ایــن دهــه بــه گونــه ای آشــنا زدایی می شــوند و 
ــو  ــه جل ــزرگ رو ب ــی ب ــرا قدم ــه در اج ــتان و چ ــرِح داس ــه در ط ــا چ فیلم ه
ــد  ــا تولی ــود را ب ــگاه خ ــه روز جای ــه روز ب ــون ک ــدا از تلویزی ــد. ج برمی دارن

ــدگان  ــاِن بینن ــا در می ــیاره میمون ه ــتاره ای و س ــفر س ــد س ــریال هایی مانن س
ــر قــرار دارد. نهال هــای  ــه باالت محکــم تــر می کنــد، ســینما همچنــان چنــد پل
کورمــن یکــی یکــی بــه جریــاِن اصلــی وارد می شــوند و ژانرهــای مــورد عاقــه 
خــود را آن گونــه کــه خــود دوســت دارنــد بــا قواعــد خشــک و ســخت هالیــوود 
تلفیــق می کننــد. جــرج لــوکاس در تــی اچ ایکــس 1138 ســعی می کنــد 
ــی  ــه گروه ــد چگون ــان ده ــک نش ــره و تاری ــده ای تی ــا در آین ــیم دنی ــا ترس ب
ــات و  ــمند احساس ــای هوش ــِک روبات ه ــا کم ــد ب ــعی می کنن ــان ها س از انس
عواطــف مــردم را کنتــرل و ســرکوب کننــد. اســتیون اســپیلبرگ نیــز بــا ســاخِت 
ــه فرضیــه اولیــن  ــوع ســوم نگاهــی جدیــد دارد ب برخــورِد نزدیــک از ن
تمــاس و حضــور بیگانــگان در داســتانی کــه بــه شــدت انســانی و روایتگــر طــرد 
شــدن شــخصی اســت کــه افــکار متفاوتــی بــا دیگــران دارد و اســتنلی کوبریــک 
ــن  ــرِل ذه ــی کنت ــر یعن ــای ژان ــی از عنصره ــه یک ــار ب ــن ب ــه ای ــد از ادیس بع
ــان  ــه نش ــور عاق ــاق مح ــر اخ ــه ای در ظاه ــزی در جامع ــوی مغ و شست ش
ــف و قراردادهــای مرســوم  ــاز شــاهکاری ورای تعاری ــه نتیجــه ب می دهــد و البت
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ــه در  ــت ک ــخ اس ــادی و تل ــت انتق ــه غای ــی ب ــی فیلم ــال کوک ــت. پرتق اس
ــد.  ــی را دی ــینمای علمی-تخیل ــای س ــا از ابزاره ــتفاده های بج ــوان اس آن می ت
در ســال هایی کــه ســاتیاجیت رای کارگــرداِن صاحــب ســبِک هنــدی نتوانســت 
ــازد  ــود( را بس ــده ب ــت ش ــی برداش ــتانی بنگال ــه از داس ــخه ای ک ــه )نس بیگان
و ایــده اش در دهــه 8۰ منبــع ســاخِت ای تــی توســط اســپیلبرگ شــد، 

ــوالریس نوشــته  ــه س ــدره تارکوفســکی در برداشــتی شــخصی و هنرمندان آن
استانیســاو لــم را بــه فیلمــی ســحرانگیز و شــاعرانه تبدیــل کنــد. ســوالریس 
ــرار داشــته  ــی ق ــای ســینمای علمی-تخیل ــش از آنکــه ریشــه در چارچوب ه بی
باشــد. فیلمــی بــا مایه هــای قــوی انســانی و فلســفی اســت. فضانــوردی کــه در 
ســفر بــه ایســتگاه فضایــی تحــت تاثیــِر اقیانــوِس ســوالریس گذشــته اش زنــده 
ــذاب  ــذت و ع ــا  ل ــت و روی ــان واقعی ــرِز می ــا م ــکی باره ــود و تارکوفس می ش
ــا درِک دنیــا  ــوردد کــه محصــوِل نهایــی تنهــا ب ــه ای درمی ن ــه گون وجــدان را ب
ــار  ــوالریس در کن ــف اســت. س ــل درک و تعری ــه فیلمســازی او قاب و کارنام
ــا و جریان ســاز در ســینمای  ــر یکت ۲۰۰1 ادیســه فضایــی همچنــان دو اث
علمی-تخیلــی و در دیــدی بازتــر در تاریــِخ ســینمای جهــان به شــمار می رونــد. 
ــوان از ســیاره تاریــک ســاخته جــان کارپنتــر  در ایــن دهــه همچنــان می ت
ــدی  ــی کم ــا ماهیت ــر ب ــوان دو اث ــه عن ــن را ب ــه وودی آل ــواب رفت و در خ
ــود  ــه خ ــرد ک ــام ب ــی ن ــینمای علمی-تخیل ــِن س ــتفاده از مضامی ــا اس ــا ب ام

ــت  ــری و جذابی ــزان فراگی ــان دهندهء می نش
و ظرفیت هــای ایــن گونــه ســینما بــرای 
ــتِر  ــه بس ــت ک ــن اس ــون آل ــی چ کارگردان
بــرای  را مناســب  فضــای علمی-تخیلــی 
می دانــد.  ظریفــش  شــوخی های  طــرح 
می تــوان  را  دوره  آن  دیگــِر  مهــِم  اتفــاق 
دیــد.   7۰ دهــه  پایانــی  ســال های  در 
ــگ  ــی اســکات و جن ــه ســاخته رایدل بیگان
ــوکاس.  ــورج ل ــدگاِر ج ــر مان ــتارگان اث س
اســکات بــا ســاخت بیگانــه و فضاســازی 
تیــره و تــار در آینــده ای نــه دور چنــدان 
ســروان ریپلی)ســگورنی ویــور( را در مواجهــه 
بــا موجــودی فــرا زمینــی قــرار می دهــد کــه 
دیگــر اعضــا چنــدان اعتقــادی بــه حضــورش 
ــن  ــت ای ــد و در نهای ــی ندارن در ســفینه فضای
ــا ایــن  ریپلــی اســت کــه بایــد بــه تنهایــی ب
شــِر مطلــق بجنگــد. اســتفاده از فضــای 
بســته داســتانی غــم زده و نبــردی بــی پایــان 

ــدت از  ــن ش ــه ای ــه ب ــل از بیگان ــا قب ــه ت ــد ک ــی بودن ــخ از ویژگی های و تل
ــدان،  ــب منتق ــت تعج ــود. در نهای ــده ب ــه نش ــه آن پرداخت ــی ب ــی و تلخ تیرگ
ــد دیگــر فیلم هــای گیشه ســاز  ــران باعــث شــد همانن ــه در اک ــت بیگان موفقی
ســه دنبالــه دیگــر روی آن ســاخته شــوند کــه البتــه هیچکــدام اصالــت نســخه 
ــه ســراغ داســتانی  ــه ب ــروژه ای جاه طلبان ــوکاس در پ ــا ل اســکات را نداشــتند. ام
ــای  ــی اتنه ــرِد ب ــه از نب ــاطیری و بلندپروازان اس
خیــر و شــر در فضــای بیــن ســتاره ای پدیــد آورد 
ــی اش را  ــت و تازگ ــان ابه ــروز همچن ــا ام ــه ت ک
حفــظ کــرده. اســتفاده از جلوه هــای ویــژه ی 
پرکشــش،  داســتاِن  و  اســتادانه، شــخصیت ها 
کــه  قهرمان مــدار  داســتانی  و  گیــرا  روایتــی 
ــد،  ــن می دانن ــار تالکی ــه آن را در آث ــی ریش برخ
موجــب شــد تــا جنــگ ســتارگان بــه برنــدی 
ــل شــود  ــی تبدی ــینمای علمی-تخیل ــر در س معتب
بــه گونــه ای کــه تأثیــرات آن بــر فرهنــِگ پــاپ 
ــا  ــوکاس ت ــت و ل ــدنی اس ــکار نش ــان ان آن زم
ســال ها تمــاِم تــواِن خــود را تنهــا معطــوف 
اســت.   دنباله هــای عظیــم و پرشــکوه آن کــرده  بــه ســاخت و خلــق 

عنــوان  بــه  را  خــود  موقعیــت  علمی-تخیلــی  ســینمای   8۰ دهــه  در 
ــر  ــق و تاثیرپذی ــدی عمی ــرف دی ــه و مع ــاز، دارای گیش ــان س ــه ای جری گون
بســیاری  کمپانی هــای  بــود.  بخشــیده  ثبــات  اجتماعــی،  جریانــات  در 
ســفرهای  چــون  دنباله هایــی  ســاخت  بــرای  را  هنگفتــی  ســرمایه های 
ــت ــا حرک ــد ام ــاص می دادن ــا اختص ــتارگان و بیگانه ه ــگ س ــتاره ای، جن س

رو بــه جلــوی علــم و کثــرت منابــع ادبــی همچون چشــمه ای جوشــان مــواد خاِم 
الزم را بــرای پیشــرفت و تولیــد فیلم هــای بدیــع و خــاص در اختیــار ســینماگران 
ــده ســایبورگ دســتمایه ای جــدی  ــود کــه ای می گذاشــتند. در همیــن ســال ها ب
ــس  ــا پ ــون ب ــل وره ــت. پ ــرار گرف ــی ق ــس آهن ــِم پلی ــاخت فیل ــرای س ب
ــه عاطفــی را  ــه شــناس زمین ــرار دادِن مــرگ دلخــراش پلیســی وظیف ــه ق زمین
ــرار  ــدش ق ــات مانن ــدن روب ــز او را در ب ــا مغ ــرد ت ــزی ک ــرح ری ــتان ط در داس
ــز در  ــرد. جیمــز کامــرون نی دهــد و انتقــام ســختی از تبهــکاران دیترویــت بگی
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ــا  ــان ها ب ــی از انس ــه ی گروه ــتاِن مقابل ــر، داس ــده ای بک ــا ای ــور ب ترمینات
ــر  ــادِر رهب ــتِن م ــرای کش ــده ب ــه از آین ــم اســت ک ــی و بی رح ــی عضان روبات
ــا  ــده و ظاهــری انســانی دارد. اســتیون اســپیلبرگ ب ــه گذشــته آم انســان ها  ب
ای تــی بــاِر دیگــر نــگاه ویــژه ای بــه رابطــه بیگانــگان و بشــر دارد. رابطــه ای 
ــراه  ــی هم ــا ویران ــز و ب ــت انگی ــته خصوم ــاِف گذش ــر خ ــد ب ــه می توان ک
ــوم.  ــی مرس ــای اجتماع ــر از ملودرام ه ــی عاطفی ت ــا مایه های ــی ب ــد حت نباش
و در نیمــه پایانــی ایــن دوره رایدلــی اســکات در ادامــه دیــد بدبینانــه و تیــره ای 
ــذارد و  ــر می گ ــا را فرات ــر پ ــد ران ــود در بلی ــرده ب ــاز ک ــه آغ ــه در بیگان ک
ــه ای از  ــه گون ــد ک ــر می کن ــرج تصوی ــرج و م ــر از ه ــه ای پ ــده را در جامع آین
ــل  ــی تبدی ــورش و بی نظم ــرای ش ــی ب ــه عامل ــود ب ــی خ ــان های مصنوع انس
ــی  ــته و ب ــری خس ــزه بگی ــش جای ــورد در نق ــون ف ــان هریس ــده اند. در می ش
رمــق مامــور پیــدا کــردن و کشــتِن یکــی از آنهــا در لــوس آنجلــس کثیــف و 
شــلوغ اســت کــه دیگــر بــه هویــِت تصنعــی خــود بــاور نــدارد. بلیــد رانــر بــا 
ــد  ــدل ش ــای ب ــن نمونه ه ــه اولی ــی ب ــت و حت ــی کال ــه فیلم ــان ب ــت زم گذش
ــد. ــه کار می برن ــان ب ــرای توصیف ش ــینما ب ــت مدرن را در س ــوان پس ــه عن ک
بــا پیشــرفِت تجهیــزات تولیــد فیلــم و شــیوه های نویــن فیلــم بــرداری و ســاخت 
ــه 9۰ را  ــری ده ــی و بص ــای صوت ــق جلوه ه ــری در خل ــای کامپیوت نرم افزاره
ــای علمــی- ــاختاری فیلم ه ــی و س ــه فن ــزی در زمین ــه شــگفت انگی ــد ده بای
ــم  ــر فیل ــادی در دفات ــای زی ــه مدت ه ــا ک ــیاری از ایده ه ــت بس ــی دانس تخیل
ســازی بــه علــت کمبــود دانــش و غیرقابــل تولیــد بــودن خــاک می خوردنــد در 
ــوان  ــارک ژوراســیک را می ت ــد. پ ــدا کردن در ایــن دهــه امــکاِن ســاخت پی
ــان  ــی ج ــه رؤیای ــم ک ــی عظی ــت. فیلم ــه دانس ــن زمین ــت در ای ــی درس مثال
بخشــیدن و حضــوِر باورپذیــر دایناســورها را در بســتری دراماتیــک شــده توســط 
اســتیون اســپیلبرگ ممکــن ســاخت. در میانه هــای دهــه 9۰ بــاک باســترهای 
بــا موضــوع نابــودی دنیــا چــون برخــورد عمیــق، روز اســتقالل و آرماگدون 
ــرم  ــاکان گ ــا کم ــرای گیشــه ام ــد ب ــر چن ــی را ه ــینمای علمی-تخیل ــور س تن
نگــه داشــتند و تنهــا ماتریکــس بــود کــه توانســت جانــی تــازه بــه ســینمای 
ــن  ــه را در ای ــردازی نوآوران ــده پ ــد و ای ــم جدی ــی ببخشــد و مفاهی علمی-تخیل
ــکی  ــا واچوفس ــدی و الن ــد. ان ــرح کن ــدی مط ــکلی ج ــه ش ــر ب ــار دیگ ــر ب ژان

در ماتریکــس بــا صحنــه پردازی هــای بــی نقــص 
ــوِم خــاِص  ــذار را در مفه ــر گ ــی تاثی تنوانســتند انقاب

آخرالزمانــی خــود و حتــی پرداخــت جلوه هــای 
ــا  ــرات آن  را ت ــه تاثی ــد ک ــود آورن ــه وج ــژه ب وی
امــروز در دیگــر فیلم هــای مشــابه و دنباله رودیــد.
امـروزه دیـدِن فیلمـی علمی-تخیلـی در سـینما 
بارهـا  نیسـت  بفـرد  منحصـر  پدیـده ای  دیگـر 

و  ولـز  آسـیموف،  ایده هـای  و  داسـتان ها  از 
کارک نسـخه های گوناگونی با ریکردهای 
متفـاوت هنـری و تجـاری سـاخته شـده. 

بـه مـوازات هـم پیـش  علـم و خیـال 
می رونـد، مـرزی بـرای توقـف ندارند و 
هـر دو مکمل دیگری هسـتند. فاصله ها 

روز بـه روز کمتر می شـوند. شـاید 
چـون  بزرگانـی  نبـود 

هـر  در  کوبریـک 
ایـن  در  دوره ای 

حس  ژانـر 
د  شـو

امـا هسـتند کسـانی ماننـد اسـپیلبرگ کـه بـه هـر کیفیتـی راه اسـتاد را ادامـه 
می دهـد و پـروژه نیمـه تمـام هـوش مصنوعـی او را آبرومندانـه به سـرانجام 
می رسـاند. جیمـز کامـرون با آواتاِر سـه بعـدی جایی تـازه بر ظاهِر این سـینما 
زده و همچنـان بـه عناصـر ژانـر وفـادار می مانـد. جـرج لـوکاس در دنیـای خـود 
سـاخته اش در جنـگ سـتارگان بـه شـکلی زندگـی و بـه ماننـد خدایـی از باالی 
معبـد پانتئـون، سـاخت قسـمت های بعـدی ایـن مجموعـه را بـه دقـت برنامـه 
ریـزی می کنـد. واچوفسـکی ها دنیـای خـود را در ادامـه سـه گانـه ماتریکـس 
بـه کمـال می رسـانند و سـپس ابـر اطلـس چشـم نـواز را می سـازند البتـه 
چشـممان بـا سـاخِت تلقیـن بـه آقـای کریسـتوفر نـوالن گـرم اسـت کـه در 
آخریـن سـاخته اش بین  سـتاره ای چنـان توانسـت صحنه را بـه همراِه بـرادر ایده 
پـردازش تسـخیر کنـد کـه از همین لحظـه او را بـا بـزرگاِن علمی-تخیلی قیاس 
می کننـد. امـری کـه بـا توجه با سـابقه فیلم سـازی  او بـه هیچ وجه بیراه نیسـت. 
دیـدگاه علمی-تخیلـی کـه زمانی مایه سـرگرمی و تفنن در میـان گونه های دیگِر 
سـینمایی محسـوب می شـد، در دوراِن تـازه بـه مفهـوم و سـبکی بـرای شـناخت 
جهـان پیرامـون تبدیـل شـده و از دریچـه آن می تـوان بـه بیـان پیچیده تریـن 
مفاهیم هسـتی پرداخت. سـبکی در کشـف مفاهیم و حرکت در طول موج حسـی، 
عاقه منـدان بـه ایـن سـینما را کنار هـم قرار داده که با سـاخت هر اثـر می توانند 
افـکار و رویاهای شـان را بیشـتر از قبـل در پـرده ی سـینما واقعیت یافتـه ببینند.

منابع:

- ژانرهای سینمایی / رافائل موان / علی عامری مهابادی / مینوی خرد
- تعریف ژانر علمی-تخیلی / مجله فارابی / دوره چهاردهم / شماره اول

- سایفایکو / احمد نادمی / سایت رادیو مانیا 
ــر   ــه مهــدی زاده / ســایت آکادمــی هن ــی / راضی  - اســطوره در ســینمای علمی-تخیل

- The Cambridge Companion to Science Fiction 
(ingles)
- Errol Vieth, Screening Science: Context, Text and 
Science in Fifties Science Fiction Film
- Welch Everman, Cult Science Fiction Films, Citadel 
Press
- Phil Hardy, the Overlook Film Encyclopedia, 
Science Fiction. William Morrow and Company
- Gregg Rickman, the Science Fiction Film Reader
- John Baxter, Science Fiction in the Cinema, A 
S Barnes & Co
- Welch Everman, Cult Science Fiction Films, 
Citadel Press
- Peter Guttmacher, Legendary Sci-Fi Movies
- ivian Sobchack, Screening Space: The 
American Science Fiction Film. New 
Brunswick
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علمی-تخیلی و 
زیرگونه های آن

نویسنده: میالد قزللو

ـــم  فیل ـــا  ب ـــینما  س در  ـــی  علمی-تخیل ـــر  ژان و  ـــه  گون ـــه  ک ـــود  ب ـــه  گون ـــن  ای و 
ـــد. آم ـــد  پدی ـــس  مه لی ژرژ  ـــاخته ی  س ـــاه  م ـــه  ب ـــفر  س

ـــه  ب ـــه  ک ـــرد  ک ـــرح  مط را  ـــانه هایی  نش و  ـــر  عناص ـــس  مه لی ـــم  فیل ـــن  همی ودر 
ـــدام  ک ـــر  ه ـــا  بعده و  ـــناخته  ش ـــی  علمی-تخیل ـــر  ژان ـــی  اصل ـــر  عناص ـــوان  عن
مطـــرح  ســـینمای-علمی-تخیلی  در  ـــر  زیرژان ـــا  ی و  ـــه  زیرگون ـــک  ی ـــوان  عن ـــه  ب
درگیری هـــای  ـــب،  غری و  عجیـــب  موجـــودات  ـــی،  فضای ســـفر  موشـــک،  شـــدند، 

و... ــونت بار  خشـ
و  ـــت  وحش ـــای  ژانره ـــا  ب ـــباهت هایی  ش ـــل  دلی ـــه  ب ـــدا  ابت از  ـــی  علمی-تخیل
ـــال ها  س ـــت  گذش از  ـــس  پ ـــا  ام ـــت.  می گرف ـــرار  ق ـــته  دس ـــک  ی در  ـــزی  فانت
ـــک  کم ـــر  ژان ـــن  ای ـــه  ب ـــی  علمی-تخیل ـــای  مؤلفه ه ـــتم،  بیس ـــرن  ق ـــاز  آغ از 

ـــد. کن ـــاد  ایج ـــت  وحش و  ـــزی  فانت ـــا  ب ـــری  واضح ت ـــای  مرزه ـــا  ت ـــد  کردن
دارای  ــا  مؤلفه هـ ــه  آنکـ از  ــتر  بیشـ ــی،  علمی-تخیلـ ــر  ژانـ ــیم بندی  تقسـ در 
حقیقـــت  در  دارنـــد.  اهمیـــت  موضوعـــات  و  درون مایه هـــا  باشـــند،  اهمیـــت 

درون مایـــه. تشـــکیل  و  ســـاخت  بـــرای  هســـتند  ابزارهایـــی  مؤلفه هـــا 

ــط  محیـ ــی،  فضایـ ــکونت گاه های  سـ ــی،  فضایـ ــتی های  کشـ ــک ها،  موشـ  -

ـــازی مج ـــت  زیس
بیگانه ها اندرویدها، سایبرگ ها،  - ربات ها، 

معدنی مواد  گیاهان،  - جانوران، 
پریشان - دانشمندان دیوانه، دوشیزه های 

و چالش ها - سنت ها 

در منابــع مختلــف گونــه ی علمی-تخیلــی بــه دلیــل گســتردگی درون مایه هــای 
تاریــخ  می شــود.  تقســیم  فراوانــی  زیرگونه هــای  بــه  اســتفاده اش  مــورد 
ــات،  رب ــایبرگ،  س ــی،  مصنوع ــوش  ه ــاآخرالزمان،  پس ــان،  آخرالزم ــن،  جایگزی
ــن  اولی بیگانه هــا،  هجــوم  بیگانه هــا،  پادآرمانشــهر،  مــرده،  ــن  زمی ســایبرپانک، 
نظامــی،  علمی-تخیلــی  نــرم،  علمی-تخیلــی  ســخت،  علمی-تخیلــی  برخــورد، 
ــای  امپراتوری ه ــی،  فضای ــرای  اپ ــی،  فضای ــافات  اکتش ــوازی،  م ــای  جهان ه

و... ــی  جهان حکومــت  و  آرمانشــهر  ــان،  زم در  ســفر  ــا،  گودزی کهکشــانی، 
بیشــتر ایــن زیرگونه هــا دارای اشــتراکاتی هســتند کــه باعــث می شــود آنهــا در 
اســت.  بیشــتر شــده  اخیــر  در ســال های  امــر  ایــن  کــه  تنیــده شــوند،  یکدیگــر 
مشــخص  تــم  و  درون مایــه  و  پــات  اســاس  بــر  علمی-تخیلــی  زیرگونه هــای 

موشکی که از روی 
زمین پرتاب شده به ماه 
که صورتی انسانی دارد، 

برخورد می کند...
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بــه آن ســمت حرکــت می کنــد  داســتان  اصلــی کــه  رویــداد و هــدف  شــده اند. 
یــا قــرار اســت توضیــح داده شــود.

ســینما  قالــب  در  آنهــا  از  بیشــتر  بــاال،  در  شــده  نام بــرده  زیرگونه هــای  از  البتــه 
از  ــتفاده  اس ــا  ب ــی  فضای ــرای  اپ ــی.  فضای ــرای  اپ ــه،  نمون ــرای  ب ــد.  نمی گنجن
ــتانی  داس ــرح  ش ــه  ب ــده،  آین ــای  پیش رفت ه و  ــم  عل ــه  پس زمین و  ــازی  فضاس
علــم  بــا  مســتقیمی  ربــط  کــه  می پــردازد  یــا...  ترســناک  یــا  رمانتیــک  معمــواًل 
و  نــدارد  علمــی  قوانیــن  نقــض  یــا  شکســتن  از  باکــی  فضایــی  اپــرای  نــدارد. 
ایــن  فیلم هــای  از  دارد.  لــذا در علمی-تخیلــی شــمردن آن جــای شــک وجــود 
ســتارگان  ــگ  جن از  ــوان  می ت می گنجــد،  ســینمایی  ــم  فیل ــب  قال در  ــر  ژان

بــرد.  نــام 
از اصطــاح Soap Opera گرفتــه  عنــوان Space Opera در اســاس 
و  ــاتی  احساس ــی  رادیوی ــا  ی ــی  تلویزیون ــای  نمایش ه ــه  ب ــه  ک ــت  اس ــده  ش
ــود.  می ش ــاق  اط ــی(  خانوادگ ــریال های  س ــاً  )غالب ــم ارزش  ک و  ــرگرم کننده  س
ســریال هایی  بــه  برمی گــردد  هــم  )صابــون(   soap کلمــه   از  اســتفاده  ریشــه 
ــد  تولی ــازی  صابون س ــات  کارخانج ــی  برخ ــی  مال ــت  حمای ــا  ب ــه  ک ــی  رادیوی

ــدند. می ش
بیشـــتر  اخیـــر  ســـال های  در  کـــه  عمـــده  زیرگونـــه ی  پنـــج  بیـــن  ایـــن  در 

از: عبارتنـــد  شـــده اند  اســـتفاده 
آخرالزمان، پادآرمانشهر، سفر زمان، بیگانه، هیوالها و تغییریافته ها

آخرالزمان:
ــی  علمی-تخیل از  ــه ای  زیرگون ــس  آپوکالیپ ــا  ی ــان  جه ــان  پای ــا  ی ــان  آخرالزم
ــواًل  معم ــه  فاجع ــرد.  می گی ــکل  ش ــه  فاجع ــور  مح ــر  ب ــه  زیرگون ــن  ای ــت.  اس
اســت.  حادثــه ای طبیعــی  یــا  فراگیــر  بیمــاری  اتمــی،  بیگانه هــا، جنــگ  هجــوم 
بــازی  کشــمکش  ایــن  در  را  بزرگــی  نقــش  تکنولــوژی  و  فــن آوری  گســترش 
گرفته انــد،  شــکل  فاجعــه  محــور  حــول  کــه  فیلم هایــی  از  بســیاری  از  می کنــد. 

ــد. می پردازن پســاآخرالزمان  ــه  ب آنهــا  از  بســیاری 

روز استقالل، جنگ دنیاها، آرماگدون مانند: 
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ــته  ــی دوم برجس ــگ جهان ــس از جن ــه پ ــن زیرگون ای
ــاخت  ــا س ــوان ب ــاز آن را می ت ــه ی آغ ــا نقط ــد. ام ش
فیلــم چیزهایــی می آینــد )۱93۶( دانســت. در ایــن 
ــاخته  ــز س ــی. ول ــان اچ. ج ــاس رم ــر اس ــه ب ــم ک فیل
ــا ســاح های شــیمیایی  شــده، انگلســتان در جنگــی ب
و زیســتی ویــران می شــود و آنهایــی کــه زنــده 
ــگ  ــاب جن ــرداری از ارب ــه فرمانب ــور ب ــد مجب می مانن

می شــوند. 
ــاز  ــی دوم و آغ ــگ جهان ــس از جن ــه پ ــن زیرگون ای
جنــگ ســرد، بــه دلیــل احتمــال وقــوع نبــرد هســته ای 
بیــن شــوروی و آمریــکا، پیمــان ورشــو و پیمــان 
ــه  ــت. جنگــی ک ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــو بیشــتر م نات
ــل  ــان تبدی ــرای جه ــان ب ــک پای ــه ی ــت ب می توانس

ــود.  ش
تــا دهــه ی ۵۰ تنهــا چهــار فیلــم بــا موضــوع رســتاخیز 
و پسارســتاخیز ســاخته شــدند، امــا از دهــه ی ۵۰ 
بــه بعــد ایــن میــزان رو بــه فزونــی نهــاد، روزی کــه 
زمیــن از حرکــت ایســتاد )۱9۵۱( و دکتــر 
فیلم هــای  مهم تریــن  از   )۱9۶۴( الو  اســترنج 
ایــن دوره بودنــد. جنــگ هســته ای و بیگانه هــا از 
ــی در  ــان جهان ــای پای ــات فیلم ه ــن موضوع مهم تری
ــرل  ــا کنت ــا 9۰ ب ــد. از دهــه 7۰ ت دهــه ۵۰ و ۶۰ بودن
دولت هــا، تــرس از پایــان جهــان فروکــش کــرد. 
ــای  ــری در زمینه ه ــش بش ــم و دان ــترش عل ــا گس ب
مختلــف، موضــوع زیرگونــه رســتاخیز بــه ســمت 
ــش  ــا، پیدای ــت. بیماری ه ــی رف ــای بیولوژیک فعالیت ه
ایــن  از  و... کــه  زامبی هــا، ویروس هــای مرگبــار 
ــس )۲۰۰۵( و  ــان فالک ــه ای ــوان ب ــا می ت فیلم ه

ــرد.  ــاره ک ــر )۲۰۰۶( اش ــدان بش فرزن
همچنیـــن تاریخ هـــا و روزهایـــی بـــرای پایـــان 
ــام  ــا اعـ ــوی بعضی هـ ــان از سـ ــان و آخرالزمـ جهـ
ــال  ــان در سـ ــتند جهـ ــاد داشـ ــه اعتقـ ــد کـ می شـ
۲۰۰۰ بـــه پایـــان می رســـید و یـــا در ســـال ۲۰۱۲ 
فاجعـــه ای باعـــث پایـــان تاریـــخ می شـــود. بـــا 
ــازان  ــا، فیلم سـ ــن تاریخ هـ ــه ایـ ــدن بـ ــک شـ نزدیـ
اقـــدام بـــه ســـاخت فیلم هـــای بـــا موضـــوع پایـــان 
فیلم هـــای  می کردنـــد.  آخرالزمـــان  و  جهـــان 

ــا  ــن فیلم هـ ــی از ایـ ــدون، ۲۰1۲. برخـ ــتقالل، آرماگـ ــر روز اسـ نظیـ
بـــر اســـاس جهان بینـــی اوانجلیســـتی ســـاخته می شـــدند، و قهرمـــان 
ــا در قالـــب منجـــی نمـــود پیـــدا می کـــرد کـــه بـــه همـــراه  ایـــن فیلم هـ
پیـــدا می کـــرد.  نجـــات  آخرالزمـــان  فاجعـــه ی  از  مـــردم  از  بخشـــی 

ـــی  ـــد طبیع ـــند، می توانن ـــان باش ـــان جه ـــث پای ـــت باع ـــرار اس ـــه ق ـــی ک فجایع
یـــا خـــارج از محیـــط زمیـــن یـــا نتیجـــه ی رفتارهـــای انســـان روی زمیـــن باشـــند. 
ـــدن  ـــاال آم ـــی و ب ـــای قطب ـــدن یخ ه ـــا، آب ش ـــته ای، بیگانه ه ـــای هس جنگ ه
آب دریاهـــا، ویروس هـــای ســـاخته شـــده در آزمایشـــگاه ها، زامبی هـــا. 
ـــهر  ـــا پادآرمانش ـــی ب ـــتراکات فراوان ـــتاخیز، اش ـــش پسارس ـــه در بخ ـــن زیرگون ای

دارد و در برخـــی فیلم هـــا کامـــا یکســـان هســـتند.
پادآرمانشهر:

ــی و  ــه روی نارضایتـ ــی اســـت کـ ــه ای از علمی-تخیلـ ــهر زیرگونـ پادآرمانشـ
ــای  ــه زمان هـ ــا بـ ــه فیلم هـ ــز دارد. ایـــن گونـ ــنودی از دولـــت تمرکـ ناخشـ
آینـــده می پردازنـــد، جایـــی کـــه خشـــونت، ظلـــم و ســـتم و بی عدالتـــی و 
ـــم پادآرمانشـــهری  ـــارت دیگـــر فیل ـــه عب ـــه اســـت. ب ـــرا گرفت بیمـــاری جهـــان را ف
ـــاف  ـــه ای برخ ـــاد جامع ـــث ایج ـــه باع ـــردازد ک ـــی می پ ـــتجوی چیزهای ـــه جس ب
ـــاآخرالزمانی  ـــه ی پس ـــا زیرگون ـــوال ب ـــه معم ـــن زیرگون ـــود. ای ـــهر می ش آرمانش
هم ســـان اســـت. بیشـــتر اوقـــات زیرگونـــه ی پادآرمانشـــهر و پســـاآخرالزمان 
ــات  ــتند. موضوعـ ــانی هسـ ــخصیت پردازی های یکسـ ــا و شـ دارای موضوع هـ
مرســـوم فیلم هـــای پادآرمانشـــهری عبارتنـــد از از دســـت رفتـــن انســـانیت، 

ـــر. ـــوق بش ـــی ارزش حق ـــت، یکنواخت ـــرکوب فردی س
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مانند: وی برای انتقام، مکس دیوانه، بلید رانر
ـــم  ـــاز شـــد. فیل ـــا آغ ـــه ی ۱9۲۰ در اروپ ـــه از عصـــر ماشـــین و از ده ـــن زیرگون ای
ــور  ــگ و همین طـ ــز النـ ــاخته ی فریتـ ــس )۱9۲۶( سـ ــی متروپولیـ آلمانـ
ـــر  ـــتوی. ه ـــی تولس ـــی از الکس ـــاس رمان ـــر اس ـــا )۱9۲۴( ب ـــی الیت ـــم روس فیل
ــین  ــه ی برج نشـ ــر و طبقـ ــه ی کارگـ ــاد طبقـ ــه تضـ ــا بـ ــن فیلم هـ دوی ایـ
می پـــردازد. در فیلـــم متروپولیـــس کارگرانـــی کـــه در فاکـــت بـــه ســـر 
ـــر  ـــد ب ـــات ده ـــا را نج ـــا آنه ـــد ت ـــته بودن ـــی نشس ـــار منج ـــه انتظ ـــد و ب می بردن
علیـــه جماعـــت برج نشـــین و فرداســـت شـــورش می کننـــد. در فیلـــم الیتـــا 
نیـــز، کارگرانـــی کـــه در مریـــخ بـــه کار مشـــغولند بـــا کمـــک فضانـــوردان 
ــه ایـــن شـــورش در حقیقـــت  ــد کـ ــه شـــورش می زدننـ روســـی دســـت بـ
ـــور  ـــیدن دیکتات ـــدرت رس ـــه ق ـــرای ب ـــده ب ـــن ش ـــش تعیی ـــه ای از پی ـــود برنام خ

ـــا.  ـــام الیت ـــه ن ـــت، ب ـــری اس دیگ
ــان ها در رأس هـــرم  ــیطان اســـت«. »انسـ ــا »حکومـــت شـ در ایـــن فیلم هـ

زندگـــی قـــرار ندارنـــد«. »لباس هـــای نامربوطـــی 
ــا  ــژ یـ ــا بـ ــا یـ ــه ی رنگ هـ ــد«. »همـ ــر تـــن دارنـ بـ
ــری از  ــای دیگـ ــا گونه هـ ــیاه و یـ ــا سـ ــتری یـ خاکسـ
ـــت«.  ـــمن اس ـــت دش ـــت«. »فردی ـــگ اس ـــه رن ـــن س ای
»عشـــق بـــد اســـت )یـــا معمـــواًل ممنـــوع اســـت(«. 
ـــواده  ـــد خان ـــت«. »واح ـــدی اس ـــده ی ب ـــل ای ـــد مث »تولی
ـــود  ـــع وج ـــت«. »مناب ـــی اس ـــذا گیاه ـــت«. »غ ـــرده اس م
ــوزی(«.  ــدارد )کتاب سـ ــود نـ ــش وجـ ــد«. »دانـ ندارنـ
ـــی  ـــا قدیم ـــتند«. »محیط ه ـــا هس ـــده ی م ـــا آین »بچه ه
ــوده  ــیار آلـ ــز بسـ ــه چیـ ــتند«. »همـ ــتریل هسـ و اسـ
اســـت«. »فـــردی پیرزمندانـــه قوانیـــن را می شـــکند«. 
در برخـــی فیلم هـــا پادآرمانشـــهر بـــا پسارســـتاخیز در 
یـــک نقطـــه قـــرار می گیرنـــد. جهانـــی از فاجعـــه ای 
نقطـــه ای  در  انســـان ها  اکنـــون  و  کـــرده  عبـــور 
ـــه  ـــد ک ـــکیل داده ان ـــاص تش ـــی خ ـــا قوانین ـــه ای را ب جامع
ـــرار  ـــع از تک ـــه مان ـــده ک ـــع ش ـــوری وض ـــن ط ـــن قوانی ای

دوبـــاره ی اشـــتباهات جوامـــع قبلـــی شـــود.
ــه ی پادآرمانشــهر  ــه در زیرگون ــی ک یکــی از زیرگونه های

ــت. ــایبرپانک اس ــود، س ــیم بندی می ش تقس
تمرکــز موضــوع در ســبک ســایبرپانک بــر فناوری هــای 
ــا  ــوأم ب ــات، ت ــه و ارتباط ــاوری رایان ــد فن ــرفته مانن پیش
موضــوع  اســت.  اجتماعــی  نظــم  ازهم گســیختگی 
ســایبرپانک معمــواًل حــول محــور ســتیز میــان هکرهــا، 
غول آســا  شــرکت های  و  مصنوعــی  هوشــمندان 
ــاز  ــتان ها در آغ ــن داس ــان ای ــکان و زم ــد. م می چرخ
ــداً بیشــتر در  ــی بع ــوده ول بیشــتر فضاهــای دوردســت ب
ــه اســت. شــهرهای ایــن  ــرار گرفت ــده کــره زمیــن ق آین
آینــده، معمــواًل حالتــی منفــی و ضدایده آلــی دارنــد ولــی 
تحــرک و تنــوع فــراوان نیــز از مشــخصه های آنهاســت. 
بازتاب دهنــده  ســایبرپانکی  فیلم هــای  جــو  بیشــتر 
ــه  ــط ده ــل و اواس ــتند. در اوای ــوآر هس ــم ن ــبک فیل س
ــاب روز  ــه یــک موضــوع ب ــل ب ۱98۰، ســایبرپانک تبدی
در محافــل دانشــگاهی شــد. در آن محافــل، ســایبرپانک 
را موضــوع بررســی های پســا-مدرن قــرار دادنــد. در 
ــت و  ــم راه یاف ــوود ه ــه هالی ــایبرپانک ب ــان دوره س هم

یکــی از ســبک های رایــج در موضوعــات ســینمایی شــد. بســیاری از فیلم هــای 
محبــوب و پربیننــده ماننــد بلیــد رانــر و ســه گانه ماتریکــس را می تــوان بــه 
ــوان نمودهــای پیشــرفته تر ســبک ســایبرپانک در عرصه هــای موضوعــی و  عن

ــت.  ــژه دانس ــای وی جلوه ه
سفر در زمان:

از عنــوان مشــخص اســت کــه ایــن زیرگونــه ی علمی-تخیلــی حــول ایــده ای 
ــد  ــا می توانن ــن فیلم ه ــت. ای ــه اس ــکل گرفت ــان ش ــفر در زم ــت س ــه مرکزی ب
ــا ماشــین های آینــده ی ســفر در فضــا- ــاره ی ســفرهای ســنتی در زمــان ت درب
ــاره ی  ــه ی ســفر در زمــان معمــواًل شــامل ایده هایــی درب زمــان باشــند. زیرگون

ــت.  ــوازی اس ــای م ــن و جهان ه ــت جایگزی ــن، واقعی ــخ جایگزی تاری

مانند: ترمیناتور، بازگشت به آینده، پیشتازان فضا
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زیرگونـــه ســـفر در زمـــان بعـــد از مطـــرح شـــدن نظریـــه ی انیشـــتین در 
ـــین  ـــان ماش ـــه ی آن را در رم ـــد ریش ـــد بای ـــر چن ـــد. ه ـــه ش ـــینما پرداخت س
ـــن  ـــران اولی ـــال از اک ـــًا ۱۰۰ س ـــرد. تقریب ـــتجو ک ـــز جس ـــی. ول ـــان اچ. ج زم
ــت. راه و  ــته اسـ ــت، گذشـ ــان می پرداخـ ــفر در زمـ ــه سـ ــه بـ ــی کـ فیلمـ
روش هـــای بســـیار مختلفـــی بـــرای ســـفر در زمـــان در فیلم هـــا اســـتفاده 
شـــده اســـت کـــه باعـــث شـــده هـــر کـــدام از فیلم هـــا قواعـــد و قوانیـــن 
ـــان  ـــفر در زم ـــه س ـــه ای ک ـــه گون ـــد، ب ـــته باش ـــودش را داش ـــه خ مخصـــوص ب

حتـــا می توانـــد بـــه ژانـــر جداگانـــه ای تبدیـــل شـــود. 
ـــتری  ـــرعت بیش ـــا س ـــدر ب ـــر چق ـــما ه ـــه ش ـــم ک ـــبیت می دانی ـــه نس از نظری
حرکـــت کنیـــد یـــا فاصلـــه ی خـــود بـــا منبـــع گرانـــش )جـــرم( را تغییـــر 
ـــر  ـــت آن اث ـــان و ماهی ـــدن زم ـــپری ش ـــد س ـــر فرآین ـــاق ب ـــن اتف ـــد، ای دهی

می گـــذارد.
اولیـــن فیلم هـــای برجســـته ی ســـاخته شـــده در ایـــن زیرگونـــه از رمـــان 
ــخه  ــده اند؛ نسـ ــاس شـ ــور اقتبـ ــاه آرتـ ــار شـ ــی در دربـ ــک کانکتیکاتـ یـ
صامـــت ۱9۲۱، نســـخه ی ناطـــق ۱93۱ و نســـخه ی موزیـــکال ۱9۴9. 
ـــام داد.  ـــان انج ـــین زم ـــی از ماش ـــال اقتباس ـــورج پ ـــال ۱9۶۰ ج ـــپس در س س
ــه  ــن زیرگونـ ــا در ایـ ــن فیلم هـ ــدادی از بهتریـ ــه 8۰ میـــادی، تعـ در دهـ
ســـاخته شـــدند، ترمیناتـــور و بازگشـــت بـــه آینـــده کـــه بـــا موفقیـــت 

ــدند. ــم شـ ــری فیلـ ــه سـ ــای اول تبدیـــل بـ فیلم هـ
بیگانه:

ـــی  ـــر علمی-تخیل ـــه ی ژان ـــوع و زیرگون ـــته ترین موض ـــاید برجس ـــه ش بیگان
باشـــد. ایـــن فیلم هـــا بـــه بررســـی وجـــود بیگانه هـــا، هجـــوم بیگانه هـــا 
ــا و  ــا خیانت هـ ــن فیلم هـ ــب ایـ ــردازد. اغلـ ــا می پـ ــی بیگانه هـ و آدم ربایـ
دسیســـه هایی در ســـطح حکومـــت را مطـــرح می کننـــد. موضـــوع مرســـوم 

ــت. ــان ها و بیگانه هاسـ ــن انسـ ــتی بیـ ــه هم زیسـ ــن زیرگونـ در ایـ

ماننـــد: درنده، مریخ حمله می کند!، بیگانه
ــفر  ــی، سـ ــم علمی-تخیلـ ــن فیلـ ــار در اولیـ ــن بـ ــرای اولیـ ــا بـ بیگانه هـ
بـــه مـــاه ســـاخته ژرژ مه لیـــس دیـــده شـــدند. امـــا بـــه مـــدت ۵۰ ســـال 
ــودات  ــه و موجـ ــمندان دیوانـ ــود از دانشـ ــر بـ ــی پـ ــینمای علمی-تخیلـ سـ
ـــی  ـــال آن، بدبین ـــه دنب ـــی دوم و ب ـــگ جهان ـــان جن ـــس از پای ـــه. پ تغییریافت
ـــا  ـــوم بیگانه ه ـــث هج ـــرد، باع ـــگ س ـــاز جن ـــور آغ ـــگ و همینط ـــی از جن ناش

بـــر روی پـــرده ی ســـینما شـــد. 
ـــه  ـــان داد ک ـــه ای را نش ـــناخته بیگان ـــیاره ی ناش ـــی از س ـــال ۱9۵۱، مردان در س

ـــرد. ـــرار می گی ـــوم ق ـــورد هج ـــه م ـــمند دیوان ـــک دانش ـــط ی توس
فیلم هایـــی بـــا لحن هـــای متفاوتـــی در اوایـــل دهـــه ۵۰ ســـاخته شـــدند 
کـــه بســـته بـــه زمـــان بیگانه هـــا می توانســـتند هـــم دوســـت باشـــند و 
ـــناتور  ـــتی س ـــه ی ضدکمونیس ـــرای برنام ـــا اج ـــه ی ۴۰ و ب ـــر. در ده ـــم خط ه
مک کارتـــی بیگانه هراســـی در جامعـــه ی آمریـــکا رشـــد پیـــدا کـــرد، هـــم 

ـــی.  ـــورت فیزیک ـــه ص ـــم ب ـــی و ه ـــورت روان ـــه ص ب
در دهـــه ی ۶۰ ســـاخت فیلـــم دربـــاره ی بیگانه هـــا بـــه نظـــر می رســـید 
ـــوذ کمونیســـت  ـــره ی نف ـــه دله ـــی ک ـــت. در هنگام ـــیده اس ـــان رس ـــه پای ـــه ب ک
ـــه  ـــن ده ـــوب ای ـــم خ ـــا فیل ـــد. تنه ـــل ش ـــی تبدی ـــگ اتم ـــرس از جن ـــه ت ب
دهکـــده ی نفریـــن )۱9۶۰( بـــود و از فیلـــم قابـــل توجـــه روزی کـــه 
ـــگرها )۱9۶9(  ـــا نمایش ـــرد )۱9۶3( ی ـــه ک ـــن حمل ـــه زمی ـــخ ب مری

نیـــز می تـــوان نـــام بـــرد. 
در دهه هـــای بعـــدی فیلـــم ســـازان گـــه گاه بـــه ســـراغ بیگانه هـــا 
ــا فیلم هـــای چـــون هجـــوم رباینـــدگان بـــدن )۱978(  می رفتنـــد. بـ

ــا را  ــه ی بیگانه هـ ــه ی اوج زیرگونـ ــا نقطـ ــتقالل )۱99۶(. امـ و روز اسـ
می تـــوان فیلـــم بیگانـــه )979۱( بـــه کارگردانـــی ریدلـــی اســـکات 

دانســـت. 

تغییریافته ها: و  هیوالها 
هیوالهـــا و تغییریافته هـــا زیرگونـــه ای اســـت کـــه ســـابقه ای طوالنـــی در 
ــده ی  ــت، دربرگیرنـ ــای وحشـ ــی دارد. برخـــاف فیلم هـ ــر علمی-تخیلـ ژانـ
هیـــوال یـــا تغییریافتـــه ای اســـت کـــه آزمایش هـــای علمـــی منتـــج شـــده 
یـــا بـــه صـــورت طبیعـــی وجـــود داشـــته اســـت. ایـــن فیلم هـــا تجربیـــات 
ـــودی  ـــد موج ـــه تولی ـــر ب ـــه منج ـــد ک ـــان می ده ـــی را نش ـــا تصادف ـــی ی علم
می شـــود کـــه بـــه آن هیـــوال می گوینـــد. در بیشـــتر فیلم هـــای علمـــی-

ـــط  ـــت و توس ـــن آوری درس ـــط ف ـــد توس ـــا می توانن ـــن تغییریافته ه ـــی ای تخیل
روبات هـــا و یـــا موجـــودات پیشـــرفته ی فن آورانـــه بـــه کار گرفتـــه 

شـــده اند. 

ماننـــد: گودزیال، کالورفیلد، لرزه ها
ــز در  ــه نیـ ــن نقش مایـ ــتاین )۱93۱( ایـ ــم فرانکشـ ــاخت فیلـ ــا سـ بـ
ــت  ــه دسـ ــه بـ ــودی کـ ــد. موجـ ــر شـ ــی پررنگ تـ ــینمای علمی-تخیلـ سـ
ـــارج و  ـــرل خ ـــپس از کنت ـــود و س ـــاد می ش ـــمند ایج ـــا دانش ـــرع ی ـــک مخت ی
ـــان روی  ـــمندان و مخترع ـــردد. دانش ـــر می گ ـــرای بش ـــدی ب ـــه تهدی ـــل ب تبدی
مـــرز بیـــن جهـــان معمولـــی و جهـــان ناشـــناخته ایســـتاده اند و امکاناتـــی 
در اختیـــار دارنـــد کـــه بـــه آنهـــا اجـــازه می دهـــد تـــا بـــا اســـتفاده از آن 
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بـــه نمایـــش درآمدنـــد و همچنیـــن الهام بخـــش اســـتودیو توهـــو ژاپـــن 
ـــال. ـــد، گودزی ـــش داده ش ـــد نمای ـــال بع ـــه س ـــوال ک ـــک هی ـــق ی ـــرای خل ب
گودزیـــال فیلمـــی بـــود در دوران جنـــگ ســـرد کـــه از ژاپـــن در حـــال 
بازســـازی بـــه نمایـــش درآمـــد. از ایـــن موجـــود در دهه هـــای ۵۰ و ۶۰ 
ــم  ــتودیوهای فیلـ ــه ی 7۰ اسـ ــد. در دهـ ــاخته شـ ــی سـ ــای فراوانـ فیلم هـ
ـــد.  ـــو ش ـــال ۱97۵ مح ـــه در س ـــا اینک ـــد ت ـــقوط رفتن ـــه س ـــی رو ب ـــازی ژاپن س
ـــاره  ـــا دوب ـــد ت ـــران ش ـــینماها اک ـــگ در س ـــگ کون ـــد کین ـــال بع ـــک س ی
ـــال ۲۰۰۴  ـــت. در س ـــش برگش ـــرده ی نمای ـــه پ ـــال ب ـــال ۱98۴ گودزی در س
اســـتودیو توهـــو گودزیـــال را بازنشســـته کـــرد. در ســـال ۲۰۰۵ کینـــگ 
کونـــگ پیتـــر جکســـون اکـــران شـــد و کالورفیلـــد )۲۰۰8( هیـــوالی 
غول پیکـــری را نشـــان مـــی داد کـــه بـــه نیویـــورک حملـــه می کـــرد. در 
ســـال ۲۰۱3 فیلـــم پـــر خـــرج لبـــه اقیانـــوس آرام ســـاخته گیرمـــو 
ـــینما  ـــرده ی س ـــه پ ـــی را ب ـــورو هیوالهای دل ت
آورد. گودزیـــال در ســـال ۲۰۱۴ دوبـــاره در 

ـــد. ـــر ش ـــینماها ظاه س

ژانـــری کـــه از رمانـــس علمی-تخیلـــی و در 
بیشـــتر از صـــد ســـال پیـــش شـــروع شـــد 
و تـــا اکنـــون، قـــرن بیســـت و یکـــم و بـــه 
اســـت  رســـیده  مختلفـــی  زیرگونه هـــای 
و  امیدهـــا  و  ترس هـــا  بازگوکننـــده ی  و 
آرزوهـــای انســـان بـــرای آینـــده اســـت. 
ــه  ــد بـ ــودی و امیـ ــگ و نابـ ــرس از جنـ تـ
ــه در آن  ــهری کـ ــد و آرمان شـ ــات جاویـ حیـ

ــد. ــی برسـ ــه تعالـ ــان بـ انسـ

ـــس  ـــان پ ـــمندان و مخترع ـــن دانش ـــد و ای ـــور کنن ـــرز عب ـــن م ـــات از ای امکان
ـــل  ـــه دلی ـــب و ب ـــب و غری ـــی عجی ـــق موجودات ـــا خل ـــرز، ب ـــن م ـــذر از ای از گ
زیاده خواهـــی و حـــرص و طمعشـــان باعـــث نابـــودی خودشـــان می شـــوند. 
ـــعه  ـــه )۱93۵(، اش ـــق دیوان ـــده )۱933(، عش ـــره ی ارواح گمش جزی

ـــیکلوپس )۱9۴۰(. ـــر س ـــی )۱93۶(، دکت نامری
ـــگ  ـــان جن ـــه پای ـــر ب ـــی منج ـــیما و ناگازاک ـــکل هیروش ـــی ش ـــای قارچ ابره
ـــوال  ـــق هی ـــه خل ـــه ب ـــد ک ـــخت گردی ـــی س ـــه دوران ـــان ب ـــل انس و ورود نس
انجامیـــد. بعـــد از اکـــران مجـــدد کینـــک کونـــگ در ســـال ۱9۵۲، در 
ســـال ۱9۵3 ری هری هائـــوزن هیوالیـــی از عمـــق ۲۰۰۰۰ فرســـنگی 
ـــش  ـــک آزمای ـــه در ی ـــوری ک ـــتان دایناس ـــش درآورد. داس ـــه نمای ـــا را ب دری
ــد. ایـــن فیلـــم  اتمـــی شـــکل می گیـــرد و بـــه نیویـــورک حملـــه می کنـ
آغازگـــر فیلم هـــای هیوالیـــی بـــود کـــه دهه هـــا در ســـینماهای آمریـــکا 



ویــژه نــامه سینمـا تــک قلهک8۰

baradari@pardis-gholhak.com

نویسنده: محمدرضا برادری
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کیست که بتواند با جرأت اعتراف کند فیلم هایی که در آغاز او را به رؤیا پرداختن وا  می داشتند 
و به دنیاهای دیگر پرواز می دادند آثاری بوده اند با مضامین سنگین فکری یا رنگ و لعاب های 
متظاهرانه بصری؟ آنچه اکثر ما را در کودکی پای آن جعبه ی سیاه رنگ بزرگ می نشاند، 
جادوهای بازی گوشانه و بی غل و غش این جام جهان نما بود که شاید فقط قرار بود ما را تا حدی 
به هیجان وا دارند )یا شاید از سر کول خواهر و برادر و پدر و مادرمان باال نرویم!(. هر چه که این 
ارتباط بی واسطه تر می نمود آن فیلم ها بیشتر در اعماق ناخودآگاه مان النه می کردند، به طوری 
که حتی سال ها بعد در جوانی و بزرگسالی به یاد صحنه های تسخیر کننده آن ها می افتادیم 
ولی اسمی از آن ها یادمان نبود. حال می خواست تا حد مرگ از آن فیلم و صحنه ها ترسیده 
باشیم، جذابیت دیوانه وار و از حد گذراننده آن ها ما را به سمت خود کشانده باشد یا اینکه حسی 
عجیب و غریب، سردرگم کننده و حل ناشدنی درباره آن ها با خود به یادگار آورده باشیم. این ها 
همان شیطنت های جذاب و بازیگوش سینما بودند که هنوز هم تا حدی هر مخاطب سینما را 
برای بازگشت به خود قلقلک می دهند. پلیس آهنی )پل ورهوفن(، قلعه )استارت گوردون( 
و آن ها زندگی می کنند )جان کارپنتر( برای من نمونه این گونه فیلم ها هستند. آثاری که 
بیشتر در ویدیو کلوب ها گیر می آمد ولی گاهی هم بر اثر خوش ذوقی عده ای در صدا و سیما به 
روی آنتن رفته بود. آثاری علمی-تخیلی که قطعاً با  استانداردهای خیلی از دوستان سینماروی 

امروزی همخوانی ندارند و در رده فیلم های درجه ب (B  Movies ) قرار می گیرند.                                                                   

بی مووی چیست ؟ 
اصطاحات زیادی وجود دارند که پشت معنای چند خطی لغت نامه ها و دایرة المعارف ها 
گم می شوند و نه تنها حق شان ادا نشده بلکه باعث گمراهی مخاطب می شوند. تعریف                                  
تحت اللفظی و فنی بی مووی پیشینه ای تاریخی دارد. در دهه ۴۰ میادی بازار دو فیلم 
با یک بلیت بسیار داغ بود. این بلیت ارزان قیمت شامل دو فیلم می شد که فیلم اصلی با 
ستارگان سینمای آن روز، کارگردان های مطرح، بودجه باال، تبلیغات گسترده و... ساخته 
می شد (A Movie) و دومی فیلمی بود با بازیگران تازه کار، بودجه کم و تمهیدات تکنیکی 
پایین تر و... که به آن بی مووی می گفتند. حتی خیلی از اوقات بازیگران نقش چندم فیلم های 
اول در فیلم دوم نقش های اصلی را بر عهده داشتند. خیلی از بازیگران تازه وارد سینما کار خود 
را با این گونه فیلم ها آغاز کرده و پس از مدتی وارد بدنه اصلی فیلم سازی هالیوود می شدند. 
از اویل دهه ۰۵ براساس قوانین جدید، پخش دو فیلم با یک بلیت رفته رفته متوقف و از آن 
پس بی مووی دیگر به معنای قدیمی منسوخ شد و استفاده از این اصطاح با تعاریف جدیدی 
مطرح شد. تعریف بی مووی پس از عصر طایی هالیوود با دو پهلویی و تناقض هایی همراه 
است. از سویی ممکن است این اصطاح به آثاری اطاق شود که با روحی مستقل و خرجی 
کمتر ساخته می شوند و بر خاف فیلم های درجه آ که آثاری دارای حداقل های جاه طلبی 
هنری هستند، جلوه می کنند. در عین حال بسیاری از آثار نسبتاً پر خرج هالییود امروزه در 
جرگه بی مووی ها قرار می گیرند. تعریف بی مووی با توجه به این نکته که خیلی از این آثار با 
زیرکی های خاقانه و فنی و زیبایی شناسی مختص به خود ساخته می شوند پیچیده تر می شود. 
حتی باید این موضوع را نیز در نظر داشت که بسیاری از بی مووی های ارزان که به فیلم های 
Exploitation )استثمارگرایانه( شهرت دارند اهداف خود را در جذابیت های ممنوع 

می جویند. طیف گسترده فیلم هایی که در این تعاریف می گنجند گاهی باعث سردرگمی در 
تعریف دقیقی نسبت به این تقسیم بندی می شود با این حال اکثر مردم حال و هوای اینگونه 
آثار را می شناسند و یک برداشت آنی و حدس ناخودآگانه معمواًل ما را در یافتن و جدا کردن 

اینگونه آثار کمک می کند.                                                                           
بی مووی و سینمای علمی-تخیلی 

تا کنون بی مووی های بسیاری در انواع ژانرها حتی وسترن ساخته شده اند با این حال اکثر 
این آثار در ژانرهای علمی-تخیلی و ترسناک طبقه بندی می شوند. از اواخر دهه ۴۰  و اوایل 
دهه ۵۰ میادی با توجه به آشکار شدن اثرات مخرب بمب های اتمی و شکل گرفتن نظریاتی 
مبنی بر احتمال وجود حیات در سیارات دیگر نوعی کنجکاوی توامان با ترس و بدبینی در 
مردم شکل گرفته بود. هالیوود با توجه به این کشش بوجود آمده در مخاطبان سینما رو به 
ساخت فیلم هایی با مضامین علمی-تخیلی آورد.  روزی که زمین از حرکت ایستاد 
)۱9۵۱، رابرت وایز(، موجودی از باتالق سیاه، مرد کوچک شونده ی شگفت انگیز 
)۱9۵۴ و ۱9۵7، جک آرنولد(، حمله جسد دزدها )۱9۵۶، دان سیگل( و حباب )۱9۵8، 
اروین یورث( از جمله این آثار بودند که معمواًل با بودجه های باالیی ساخته نمی شدند. این آثار 
طرفداران بسیاری در زمان خود داشت و حتی باعث شد بسیاری از دیگر کارگردانان  هالیوود 
وسوسه شوند که این ژانر جدید را تجربه کنند. یکی از این افراد اِد وود بود که امروزه خیلی ها او 
را به عنوان بدترین کارگردان سینما دوست دارند. او با ساخت فیلم طرح شماره 9 بیرون 
از فضا )۱9۵9( استانداردهای جدیدی در زمینه فیلم بد ساختن پایه گذاشت. یکی از بازیگران 
فیلم گفته بود: "من برای امتحان کارگردان هنگام فیلم برداری یکی از صحنه ها اسلحه را دو 
بار بدون دلیل بلند کرده و به طرف خود گرفتم، اد وود اصًا متوجه کار من نشد و حتی این 
صحنه در فیلم نهایی هم موجود است!". آثار دیگر علمی-تخیلی آن زمان نیز اکثراً آثاری با 
فیلم نامه های قوی نبودند با این حال در فیلم اد وود چیزی از نقص های سینمایی وجود نداشت 
که از قلم افتاده باشد. طرح شماره 9 بیرون فضا به کاس درسی برای شناخت اشتباهات 
سینمایی تبدیل شد و استقبال کالت فراوانی را تا سال ها بعد به دنبال داشت. در کل ژانر 
علمی-تخیلی و جذابیت خام موضوعات ناشناخته مربوط به آن بستر مناسبی برای فیلم هایی 
بود که استانداردهای رایج هالیوود را رعایت نمی کردند. این گونه فیلم ها در مدت زمان کمی 
در نقاط دیگر دنیا نیز رواج یافتند. سینمای ایتالیا )که شاید دومین پدر بی مووی باشد( و ژاپن از 
میزبانان جدید این گونه آثار بودند. نمونه یکی از بزرگترین مجموعه فیلم های علمی-تخیلی 
درجه ب، سری ژاپنی گودزیال است که از سال ۱9۵۴ با اولین قسمت آن به کارگردانی ایشیرو 
هوندا شروع شد. این مجموعه بر محوریت موجودی عظیم الجثه به نام گودزیا بود که بر اثر 
تشعشعات اتمی به این شکل در آمده بود و در قسمت های مختلف این سری با انواع و اقسام 
هیوالهای بزرگ دیگر )حتی کینگ کنگ!( وارد جنگ می شد. از آن پس فیلم های مشابه 

بسیاری از این مجموعه در ژاپن ساخته شد که به کایجو فلیکز معروفند.                                             
آثار علمی-تخیلی در دهه ۶۰ در حال رسیدن به جایگاه ویژه ای بودند. ساخته شدن فیلم 
بزرگی مانند ۲۰۰1: اودیسه فضایی کوبریک و فیلم های متفاوت دیگری مانند 
آلفاویل از گدار و چشمان بدون صورت از ژرژ فرانژو باعث باز شدن نگاه های متفاوتی 
به ژانر می شدند و در عین حال فیلم هایی مانند سیاره میمون ها جلوه های میدانی و گریم 
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نابودگر و جنگ های ستاره ای بودند. شاید مریخ حمله می کند! )۱99۶( ساخته تیم برتون 
آخرین ادای دین و در عین حال هجو این ژانر قدر نادیده باشد. تیم برتون دو سال قبل از مریخ 
حمله می کند فیلم زندگی بزرگترین بی مووی ساز هالییود اِد وود را  با بازی جانی دپ ساخته 

بود.                   
سؤال اساسی دیگری که در خصوص بی مووی ها مطرح است، علت فراوانی آن ها در دو ژانر 
ترسناک و علمی-تخیلی است. البته باید این را هم در نظر داشت که اکثر این فیلم ها ترکیبی 
از این دو ژانر هستند. همانطور 
کردیم  اشاره  نیز  تر  قبل  که 
علمی-تخیلی  موضوعات 
زیاد،  حدی  تا  ترسناک(  )یا 
مختلف  فرامتنی  جذابیت های 
در خود دارند که باعث می شود 
همانند خواندن یک تیتر خبری 
هیجان انگیز عده ای را جذب 
کنند. از طرفی دیگر همان طور 
که فیلم های ترسناک ما را با 
ترس خود از مفاهیم ناشناخته 
های  فیلم  می کنند  روبرو 
علمی-تخیلی ما را به آینده ای 
می برند که ممکن است بسازیم 
و ما را از آنچه که اکنون انجام 
می دهیم بر حذر داشته یا ما را در 
آن خصوص نصیحت می کنند. 
همان طور که ما نصیحت های 
پدرانه را غیر مستقیم راحت تر 
نیز  آثار  این  با  می کنیم  قبول 
ارتباط نزدیک تری برقرار خواهیم کرد. اتفاقاً شاید هر چه که این ارجاعات کودکانه تر و غیر 
منطقی تر بنظر برسند جذابیت بیشتری داشته باشند. بی مووی ها دنیایی به شدت فاصله دار 
از فضای خشک و منطقی زندگی هر روزمان می سازند و خیلی راحت تر از بقیه فیلم ها ما را به 
آن جزیره دوردستی می برند که در آن با تاریک ترین فانتزی های ذهنمان احساس راحتی 
می کنیم. شاید همین است که آن ها را در میان آثار درخشان بسیاری که دیده ایم به خوبی به 

خاطر می آوریم و برای دیدن دوباره آن ها لحظه شماری می کنیم.                                                             
گستردگی بحث بی مووی ها، حتی با طبقه بندی جزئی تر در ژانر علمی-تخیلی، باعث می شود 
بسیاری از آثار محبوب دیگر از حوصله این متن کوتاه خارج باشد. همه ما جایی با نمونه ای از 
این آثار برخورد کرده ایم. یا آن ها را بشدت پس زده ایم یا با سکوت در گوشه خلوت فیلم های 
مورد عاقه ذهنمان بایگانی کرده ایم. این آثار معمواًل چنین جنسی دارند و همیشه بین جاذبه 
و دافعه ای در برخورد با مخاطبان خود در تاطمند. در برابر این آثار باید با حساسیت بیشتر و 
تکلیف روشن تر با ذائقه شخصی، روبرو شد. خدا را چه دیدید، شاید اگر ما هم روزی عینک نادا 
)کاراکتر اصلی آن ها زندگی می کنند( را به چهره زدیم دنیای این فیلم ها و کارگردانان 

افسانه ایشان را جور دیگری ببنیم. 
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را به مرحله دیگری رساندند و مضمون و تکنیک فیلم های بعد از خود )حتی بی مووی ها( را 
تحت تأثیر قرار دادند. بی مووی های علمی-تخیلی قابل اشاره دیگر در این دهه مغزی که 

نمی مرد )۱9۶۲، جوزف گرین( و برینیاک )۱9۶۲، چانا یورتا( می باشند.                         
پرداختن به بی مووی های دهه ۶۰ میادی بدون بردن نام سلطان این سبک فیلم سازی، 
راجر کورمن  بنظر ناتمام می رسد. کورمن شاید از تاثیر گذارترین گارگردانان تاریخ 
سینماست که کمتر نامی از او برده می شود و عده بسیاری از کارگردانان و بازیگران مهم 

دهه 7۰ میادی به بعد، ورود خود 
به سینما را مدیون او و آثارش 
هستند. از جمله این افراد می توان 
به فرانسیس فورد کاپوال، رابرت 
تاون، جاناتان دمی، رابرت دنیرو 
کرد.  اشاره  نیکلسون  جک  و 
با چشمان  مردی  ایکس: 
اشعه ایکس )۱9۶3( چه در 
زمینه جلوه های ویژه و چه بداعت 
علمی-تخیلی  آثار  از  داستانی 
جالب آن زمان بود که با بودجه 
زمانی  بازه  در  و  محدود  بسیار 
کورمن  شد.  ساخته  کوتاهی 
قبل تر هم تجربه هایی در زمینه 
فیلم های علمی-تخیلی داشت و 
چند اثر دیگر هم بعد از این فیلم 
ساخت. او در دوران فعالیت خود 
که به امروز نیز می رسد در ساخت 
در  سینمایی  اثر   ۱۰۰ از  بیش 
مقام های کارگردان، تهیه کننده 

و نویسنده نقش داشته است.                          
در دهه 7۰ و 8۰ میادی انفجار عجیبی در تولید فیلم های رده بی صورت گرفت که در انواع 
گونه ها و ژانرها قرار می گرفتند. در این دهه کارگردان صاحب سبکی در حال تولد بودند که 
گونه های منحصر به فردی از این سینمای عامه پسند خلق کردند. باوجود اینکه دهه های 7۰ 
و 8۰، عصر بزرگانی از جمله استیون اسپیلبرگ، جرج لوکاس و ریدلی اسکات در ژانر علمی 
تخیلی است، نباید چند اسم دیگر را فراموش کرد. جان کارپنتر، استارت گوردن، جان بورمن، 
پل ورهوفن و حتی نابغه ای چون دیوید کراننبرگ اسامی دیگری هستند که به خاطر مهر 
عامه پسند بودن و بی مووی ساختن تا سال ها جدی گرفته نشدند. جان کارپنتر که یکی از 
پدران سینمای وحشت در کنار داریو آرجنتو و ماریو باوا و چند تن دیگر است صاحب دو اثر بسیار 
مهم از زیر مجموعه بی مووی های علمی-تخیلی می باشد. موجود )۱98۲( و آن ها زندگی 
می کنند )۱988( شاید از مهمترین فیلم های علمی تخیلی باشند که به خاطر پات نا آشنا، 
پایان های به نظر دم دستی و خشونت خارج از حد به اندازه کافی قدر ندیدند ولی طرفداران 
کالت بسیاری پیدا کردند. پل ورهوفن با فیلم های پلیس آهنی )۱987( و یادآوری مطلق 
)۱99۰( تکانی اساسی به سرو شکل ژانر از لحاظ جلوه های ویژه و موقعیت شناسی استفاده 
از خشونت و جذابیت های دیگر داد. استارت گوردن با فیلم های ری انیماتور )۱98۵( و از 
ماورا )۱98۶(، جان بورمن با اثر محبوب کاسیکش زاردوز )۱97۴(  و دیوید کراننبرگ با 
آثاری چون رعشه ها )۱97۵(  و هار )۱977( همگی به نوع خود قشری از مخاطبین سینما 
را مدهوش فیلم های خود کردند و آثارشان در قفسه های کالت ویدیو کلوپ ها جایگاه ثابتی 

یافتند.                                              
تقریباً با آغاز دهه 9۰ میادی و ظهور جلوه های ویژه رایانه ای، بازار بی مووی های با نشاط 
سینمای علمی-تخیلی به کسادی کشید. استودیوها دیگر به سرمایه گذاری های خرد و 
کوچک عاقه نشان نمی دادند و همه در پی پروژه های بزرگ و آثاری در حد و اندازه های 
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در تاریکی چه چیزی وجود دارد؟

انجام                    »هر چه تصور می کنیم تخیل و هر چه 
می دهیم علم است، کل تاریخ بشر چیزی جز 

داستانی  علمی-تخیلی نیست.« 
- ری بردبری

خیال می کنیم، پس هستیم!
تخیــل، بزرگتریــن دســت آورد بشــر بــرای شــناخت خودش اســت. شــاید غیــر منطقی 
بــه نظــر برســد، امــا بشــریت بــدون تخیلــی بــه یــک دســته نــژاد تمامــاً منطقــی و 
خالــی تبدیــل خواهــد شــد. تخیــل هــم راه فــرار اســت و هــم راهــی بــه جســتجوی 
حقیقــت، مجموعــه ای از شــایدها و اگر هــا و خــارج از هــر منطــق نســبی کــه ســراغ 
داریــم. تخیــل را شــاید بتــوان عامــل ایجــاد شــده از تــرس نامیــد. ترس هــای غیــر 
ــث  ــت، باع ــان داشته اس ــز انس ــه در مغ ــال ریش ــالیان س ــان در س ــه انس ــی ک منطق
وجــود چنیــن پدیــده ای شده اســت. در تاریکــی چــه چیــزی وجــود دارد؟ آیــا کســی 
مــن را نــگاه مــی کنــد؟ هیوالیــی وحشــتناک اســت یــا فقــط یــک گربــه ی ترســیده  

اســت کــه بــه مــا خیــره شــده اســت؟       
شــاید در تاریکــی هیــچ چیــز وجــود نداشــته باشــد. امــا بــه همــان انــدازه کــه ممکــن 

اســت موجــودات تاریکــی ســاخته ی ذهــن خــود مــا باشــند، بــه همــان انــدازه نیــز 
هــم میتواننــد وجــود داشــته باشــند. تاریکــی هــا پــر اســت از گربــه هــای شــرودینگر۱ 
ــده  ــش زن ــم موجــودات داخل ــم نمــی دانی ــه را نگشــوده ای ــی کــه جعب ــا زمان ــه ت ک
هســتند و یــا خیــر. و همیــن تــرس و فوبیــای ناشــی از نادانســته هاســت کــه تخیــل 

را پدیــد مــی آورد.
ـــی  ـــای ذهـــن... دنیای ـــه ناممکـــن هـــا و دنی ـــه داســـتان ســـرایی راجـــع ب ـــل ب ـــک می ی
ـــر از  ـــه پایین ت ـــک مرحل ـــع ی ـــی در واق ـــر علمی-تخیل ـــدارد. ژان ـــت ن ـــه محدودی ک
ـــکان  ـــب ام ـــه اغل ـــت ک ـــی اس ـــان ناموجودهای ـــزی بی ـــرد. فانت ـــی گی ـــرار م ـــزی ق فانت
ـــده  ـــان ش ـــو بی ـــًا از ن ـــی کام ـــد و در دنیای ـــی کن ـــل م ـــر می ـــه صف ـــان ب وجودش
ـــر  ـــری پات ـــان، ه ـــودکان و نوجوان ـــای ک ـــاب ه ـــل کت ـــوند. مث ـــی ش ـــف م توصی
ـــون  ـــی چ ـــتمایه های ـــا دس ـــه ب ـــان ک ـــه ی دارن ش ـــگ( ، حماس ـــی رولین )جی.ک
جـــادو و موجـــودات شـــب، فانتـــزی هـــای کودکانـــه ای مـــی ســـازند کـــه بعیـــد 
ـــت.  ـــت یاف ـــا دس ـــی از آنه ـــه بعض ـــوان ب ـــم بت ـــم ه ـــرفت عل ـــا پیش ـــی ب ـــم حت می دان
ـــه  ـــت ب ـــی نوش ـــلی کتاب ـــری ش ـــال ۱8۱8 م ـــی در س ـــر، یعن ـــی دورت ـــدت زمان ـــا م ام
ـــف  ـــر مختل ـــد دو ژان ـــرای پیون ـــود ب ـــرآغازی ب ـــاید س ـــه ش ـــتاین ک ـــام فرانکش ن
ـــه  ـــل ب ـــردن تخی ـــام ک ـــد... ادغ ـــرار دارن ـــم ق ـــل ه ـــًا در مقاب ـــه کام ـــبکی ک و دو س
ـــت  ـــده دس ـــی از آین ـــت یاب ـــل دس ـــوری قاب ـــه تص ـــی ب ـــت یاب ـــم و دس ـــراه عل هم
ـــت  ـــه موضوعی ـــد ک ـــر چن ـــد. ه ـــش ش ـــردن باعث ـــام ک ـــن ادغ ـــه ای ـــود ک آوردی ب
ـــی  ـــا حوادث ـــی کشـــد ام ـــه دوش م ـــار درام و احساســـی را ب ـــتاین بیشـــتر ب فرانکش
ـــن  ـــه ی ای ـــوان آن را ریش ـــه بت ـــود ک ـــی ش ـــث م ـــورد باع ـــی خ ـــم م ـــه در آن رق ک
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ـــده  ـــته ش ـــش نوش ـــم پی ـــرن و نی ـــدود ۱ ق ـــتاین در ح ـــه فرانکش ـــا اینک ـــد. ب ـــر نامی ژان
ـــق  ـــل خال ـــی تقاب ـــتان یعن ـــی داس ـــر محـــور اصل ـــوان تأثی ـــی ت ـــا نم ـــال ام ـــن ح ـــا ای ب
ـــک  ـــه ی ـــن ک ـــت. ای ـــده گرف ـــروز را نادی ـــات ام ـــینما و ادبی ـــی در س ـــوق را حت و مخل
ـــد داد و  ـــش خواه ـــور واکن ـــش چط ـــس از خلق ـــود و پ ـــی ش ـــق م ـــور خل ـــود چط موج
ـــت  ـــال اس ـــالیان س ـــه س ـــت ک ـــتمایه هایی اس ـــه دس ـــق از جمل ـــار خال ـــی رفت چگونگ
ـــوش  ـــپیلبرگ در ه ـــتیون اس ـــک و اس ـــتنلی کوبری ـــون اس ـــی چ ـــط بزرگان ـــه توس ک
ـــه آن  ـــر ب ـــیاری دیگ ـــر و بس ـــد ران ـــه و بلی ـــکات در بیگان ـــی اس ـــی، ریدل مصنوع

ـــد.     ـــه ان پرداخت
امــا اصلــی تریــن دغدغــه ی امروزهــی ایــن ژانــر فــرای تمــام موضوعــات بیان شــده، 
تــرس از آینــده و حفــظ اخاقیــات در حضــور تکنولــوژی اســت. ژانــر علمی-تخیلــی 
ــًا  ــای صرف ــه و زد و خورد ه ــودات بیگان ــر، موج ــر و ش ــن خی ــرد بی ــه  نب ــدود ب مح
چشــم گیــر خاصــه نشــده و نخواهــد شــد. شــاید از لحاظــی بتــوان چنیــن ژانــری را 
در   دســته ی ژانر هــای مهجــور قــرار داد چــرا کــه گاهــی اوقــات ایــده بســیار فراتــر 
از فیلــم حرکــت کــرده و فیلــم بــا شکســت در گیشــه و بــاز پــس زدن توســط مــردم 
ــی و  ــرم زندگ ــارج از نُ ــات خ ــان موضوع ــده و بی ــن ای ــا همی ــت. ام ــه شده اس مواج
اجتمــاع هــم کفایــت مــی کنــد کــه ذهــن هــای مخاطــب بــه چالــش کشــیده شــود و 
ســؤال هایی از خــودش بپرســد کــه تــا قبــل از آن برایــش عــادی بــود. علــم محــض 
نقطــه نظــر ایــن ژانــر نیســت، هــر چیــزی کــه مــا قــادر بــه تصــور آن هســتیم خــود 

نوعــی علــم خواهــد بــود.
ژانــر علمی-تخیلــی چــه در ســینما و چــه در ادبیــات پیشــینه ی طوالنــی دارد. اولیــن 
ــنده ی  ــط نویس ــیح توس ــاد مس ــد از می ــرن دوم بع ــی در ق ــی تخیل ــتان علم داس
ســیریایی بنــام ساموســتا  نوشــته شــد کــه بــه ســفری مــاورای زمیــن مــی پرداخــت. 
امــا ریشــه ی اصلــی ایــن ســبک بــه ســال   ۱7۲۶  و بیــان یوتوپیــا و یــا بــه اصطاح 
آرمــان شــهر توســط جاناثــان ســوئیفت بــاز میگــردد کــه ســفر گالیــور بــه شــهر 
آدم کوچولوهــا را نوشــت و کمــی قبــل تــر از آن یعنــی در ســال ۱۵۱۶ یوتوپیــای 
تومــاس مــور منتشــر شــده کــه چگونگــی تبدیــل یــک آرمــان شــهر (Uotopia) را 
بــه یــک ویرانــه (Outopia) بــه تصویــر مــی کشــید. فرانیســیس گــود ویــن هــم در 

۱۶38 از جملــه کســانی بــود کــه بــه یوتوپیــا و شــهر آرمانــی پرداخــت. او در مــردی 
ــاه را شــکل مــی دهــد کــه  ــر روی م ــاه، زندگــی و ایجــاد شــهری ب ــر روی م ب
اســتعاره ای از آن را مــی تــوان در ســینمای علمــی تخیلــی امــروز در فیلمــی هماننــد 
الیســیوم )نیــل بلومکمــپ( ببینــم. از طــرف فرانســیس بیکــن نیــز پــدر علــم مدرن 
خوانــده مــی شــود از قصــه و تخیــل اســتفاده کــرد تــا بتوانــد دســت آورد هایــی کــه 
ــان  ــود را نش ــت آورده ب ــه دس ــی اش ب ــی علم ــیوه ی تجرب ــتنتاجی و ش ــم اس از عل
بدهــد. او در آتالنتیــس جدیــد خــود یــک آرمــان شــهر جدیــد را بــا اســتفاده از یــک 

آزمایــش تجربــی کشــف مــی کنــد و توصیــف مــی کنــد.      
در قــرن بعــدی، یعنــی قــرن ۱7 ام ارتباطــات و تکنولــوژی بــه قــدری ســرعت گرفــت 
کــه  دیگــر هــر شــهروند قــادر بــه حضــور تکنولــوژی و حــس کــردن آن بــود و وجود 
ــال  ــه در ح ــید بلک ــی رس ــر نم ــه نظ ــم دور ب ــا ه ــدر ه ــوژی آنق ــات و تکنول ارتباط
تبدیــل از یــک فانتــزی بــه یــک حقیقــت بــود. تــا آن زمــان قصــه ای راجــع بــه زمــان                                                                                          
آینــده ی  بشــریت گفتــه نشــده  بــود. داســتان هــای علمــی تخیلــی بــا دســت مایه ی 
آینــده ی بشــری تــا قــرن ۱8 میــادی شــکل نگرفتنــد چــرا که خیلــی از نویســندگان 
ــری و  ــد. شــکل گی ــان شــهر بودن ــک آرم ــر ی ــر تصوی ــم درگی ــوز ه و فاســفه هن
ــای  ــروز و بازی ه ــوی ام ــای قصه گ ــه ی آن در دنی ــم نمون ــاز ه ــه ب ــی آن، ک ویران
ــی  ــع ویران ــود. در واق ــی ش ــده م ــاک (Ken Levine) دی ــون بایوش ــی چ ویدئوی
آرمــان شــهر نــه فقــط تبدیــل بــه یــک تــرس شــده بــود بلکــه کــم کــم بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه وجــود آرمــان شــهر خــودش دلیلــی بــر ویــران کــردن آن اســت. 
ــود، جــدا کــردن آنهــا از یکدیگــر امــکان  ــار بــدی هســت و خواهــد ب ــی در کن خوب
پذیــر نیســت بــه همیــن دلیــل هــم آرمــان شــهری به وجــود نخواهــد آمــد.در قــرون 
ــم  ــینما  عل ــه س ــر ب ــن ژان ــینما و ورود ای ــری س ــکل گی ــا ۲۰ و ش ــادی ت ۱8 می
ــیته و  ــدن الکتریس ــود آم ــه وج ــا ب ــن آنه ــرد و از مهمتری ــیاری ک پیشــرفت های بس
ماشــین بخــار بــود کــه تصویــر آنهــا در ۲ قــرن قبــل در دنیــای علمــی تخیلــی شــکل 
گرفتــه بــود. امــا بــا ورود بــه قــرن ۲۰ و شــروع ســینما بــود کــه ایــن ژانــر توانســت 

خــودش را بیــش از پیــش نشــان دهنــد.



حقیقتی در پِس پرده
ـــفری  ـــه س ـــد ک ـــاخته ش ـــال ۱9۰۲ س ـــی در س ـــی تخیل ـــم علم ـــن فیل اولی
ـــم   ـــن فیل ـــد. ای ـــاخته ش ـــه  س ـــورج ملی ـــط ج ـــت، توس ـــام داش ـــاه ن ـــه م ب
از کتـــاب مـــردی در مـــاه  اچ.جـــی ولـــز  و کتـــاب  از زمیـــن بـــه 
ـــه  ـــام گرفت ـــود اله ـــن ســـبک ب ـــزرگ ای ـــه از نویســـندگان ب ـــاه ژول ورن  ک م
ـــت  ـــودش توانس ـــی خ ـــای ابداع ـــک ه ـــا تکنی ـــه ب ـــورج ملی ـــود. ج ـــده ب ش
ـــم  ـــال ۱9۱۶ فیل ـــم در س ـــرت  ه ـــوا ریپ ـــد. ات ـــکل بده ـــری را ش ـــن تصوی چنی
ـــد  ـــوس را پدی ـــون کل ـــام هوم ـــه ن ـــان را ب ـــودش در آلم ـــت خ اکسپرسیونیس
ـــود.  ـــده ب ـــاخته ش ـــاعته س ـــزود ۱ س ـــه در ۶ اپی ـــت ک ـــًا صام ـــم تقریب ـــک فیل آورد، ی
ـــوا  ـــه  ات ـــت. چ ـــادی داش ـــهم زی ـــی س ـــی تخیل ـــبک علم ـــری س ـــکل گی ـــان در ش آلم
ـــبک  ـــن س ـــود را در ای ـــر خ ـــی تأثی ـــه نوع ـــدام ب ـــر ک ـــگ  ه ـــز الن ـــه  فریت ـــرت  و چ ریپ
ـــن  ـــم در ای ـــری ه ـــم دیگ ـــس فیل ـــم متروپلی ـــر از فیل ـــه غی ـــگ ب ـــز الن ـــتند.  فریت گذاش
ـــال  ـــی ۲ س ـــال ۱9۲9 یعن ـــم را در س ـــن فیل ـــام دارد. او ای ـــاه ن ـــی در م ـــه زن ـــاخت ک ـــبک س س

ـــاخت.        ـــس س ـــد از متروپلی بع
از انگلیـــس هـــم الکســـاندر کـــوردا فیلمـــی حماســـی از نـــگاه بـــه آینـــده بـــا نـــام چیزهایـــی کـــه مـــی 
ـــده  ـــر عه ـــس ب ـــرون منزی ـــام کم ـــری اش را  ویلی ـــژه ی بص ـــای وی ـــه جلوه ه ـــاخت ک ـــال ۱93۶ س ـــد در س آین
ـــای  ـــکل چیز ه ـــام ش ـــا ن ـــز  ب ـــی ول ـــی از  اچ.ج ـــاس رمان ـــر اس ـــم ب ـــاب را بازه ـــن کت ـــوردا  ای ـــت.  ک داش
ـــگ  ـــه در آن جن ـــود ک ـــیده ب ـــر کش ـــه تصوی ـــال۲۰3۶ را ب ـــاب س ـــه در آن کت ـــرد ک ـــا ک ـــد بن ـــی آین ـــه م ک
ـــن  ـــده بی ـــی آین ـــک علمی-تخیل ـــال ۱93۰ ی ـــم در س ـــر  ه ـــه ات ـــدود ب ـــت! دی ـــی گرف ـــکل م ـــی دوم ش جهان
ـــورک  ـــه در نیوی ـــود ک ـــردی ب ـــه م ـــع  ب ـــه راج ـــاخت ک ـــن را س ـــور ک ـــط تص ـــام فق ـــا ن ـــکال را ب موزی
ـــک،  ـــای اتوماتی ـــم درب ه ـــن فیل ـــد. در ای ـــی ش ـــدار م ـــب بی ـــب غری ـــای عجی ـــک دنی ـــه ی 8۰  و در ی ده

ـــتند.  ـــت پیوس ـــه واقعی ـــا ب ـــه بعده ـــتند ک ـــود داش ـــری وج ـــای تصوی و تلفن ه
در دهـــه ی 3۰ بیشـــترین تولیـــدات فیلم هـــای ترســـناک علمـــی تخیلـــی و هیوالهـــای حاصـــل از 
ـــلی  ـــری ش ـــتاین، م ـــاب  فرانکش ـــینمایی از کت ـــاس س ـــن اقتب ـــد. اولی ـــی یافتن ـــبک فزون ـــن س ای
ـــوق  ـــتقبال ف ـــل اس ـــه دلی ـــد از آن ب ـــال بع ـــد. ۴ س ـــاخته ش ـــل  رخ س ـــز وی ـــط  جیم ـــال ۱93۱ توس در س
ـــن  ـــه بهتری ـــد ک ـــاخته ش ـــتاین س ـــروس فرانکش ـــی ع ـــم یعن ـــن فیل ـــه ی ای ـــاده از آن، دنبال الع
ـــی  ـــال ۱933 یک ـــن در س ـــت.  همچنی ـــی اس ـــا علمی-تخیل ـــناک ب ـــبک ترس ـــام س ـــرای ادغ ـــال ب مث
ـــاخته  ـــل س ـــز وی ـــط  جیم ـــز توس ـــی نی ـــرد نامرئ ـــام م ـــا ن ـــز ب ـــی ول ـــای  اچ.ج ـــان ه ـــر از رم دیگ
ـــای  ـــا تکنیک ه ـــل ب ـــت. وی ـــدن را داش ـــی ش ـــی نامرئ ـــه توانای ـــود ک ـــردی ب ـــه م ـــع ب ـــتان راج ـــد. داس ش
ـــه  ـــی ب ـــرد نامرئ ـــیدن م ـــر کش ـــه تصوی ـــت در ب ـــاص توانس ـــژه ی خ ـــای وی ـــق جلوه ه ـــی و خل عکاس

موفقیت هـــای بســـیاری دریابـــد.  
ـــا  ـــت دکتره ـــا محوری ـــکا ب ـــی در آمری ـــی تخیل ـــای علم ـــری فیلم ه ـــکل گی ـــا ۴۰ اوج ش ـــه ی 3۰ ت در ده
ـــون  ـــاش خ ـــه خف ـــوان ب ـــی ت ـــا م ـــم ه ـــن فیل ـــه ای ـــه جمل ـــت و ک ـــکل گرف ـــه ش ـــمندان دیوان و دانش
ـــر ســـایکلوپس  ـــوزه ی وکـــس )۱933(، دکت ـــوز م ـــر ایکـــس )۱93۱(، رم آشـــام )۱93۲(، دکت

ـــاره کرد.  ـــوال )۱9۴۴( اش ـــو و هی ـــرک )۱9۴۱(، بان ـــوال و دخت )۱9۴۰(، هی
همچنیـــن در دهـــه ی ۱93۰ بـــود کـــه ســـریال های اقتباســـی کمیـــک اســـتریپ ها بـــا                                     
بودجـــه ی پاییـــن و جدیتـــی کمتـــر و دســـتمایه هایـــی ســـاده بـــه تلویزیون هـــای خانگـــی راه 
ــش  ــد،  فلـ ــون شـ ــه وارد تلویزیـ ــک کـ ــای کمیـ ــای کتاب هـ ــن قهرمان هـ ــد.  از اولیـ یافتنـ
ـــت  ـــه دس ـــه ب ـــد جاذب ـــد ض ـــتفاده از کمربن ـــا اس ـــودن را ب ـــریع ب ـــی س ـــه توانای ـــود ک ـــوردون ب گ
ــود. نقـــش آمریـــکا در ورود قهرمان هـــای کتاب هـــای مصـــور و کمیـــک در ورود بـــه  آورده  بـ
ـــم  ـــت و ه ـــیده نیس ـــس پوش ـــر هیچک ـــی ب ـــای ویدئوئ ـــازی ه ـــه ب ـــر ب ـــد ت ـــینما و بع ـــای س دنی

اکنـــون تولیـــد کننـــده بـــزرگ همیـــن ســـبک شـــناخته مـــی شـــود. 
ـــروف  ـــی مع ـــی علمی-تخیل ـــه ی طای ـــه ده ـــه ب ـــی ک ـــی تخیل ـــای علم ـــدی فیلم ه ـــه ی بع ده
ـــخ  ـــه ی ۵۰ تاری ـــای ده ـــیاری از فیلم ه ـــال بس ـــن ح ـــا ای ـــد. ب ـــی ده ـــه ی ۵۰ رخ   م ـــت در ده اس
انقضـــا داشـــتند، درجـــه ۲ محســـوب مـــی شـــدند و یـــا دیالوگ هـــای خـــام دســـتانه داشـــتند و 
از ضعـــف فیلم نامـــه نیـــز رنـــج  مـــی بردنـــد. دراواخـــر ایـــن دهـــه بـــود کـــه ایـــن ژانـــر بـــه 
ـــن  ـــتری از ای ـــای بیش ـــتجوی فرم ه ـــن در جس ـــان مخاطبی ـــت و ناگه ـــت یاف ـــاص دس ـــی خ عینیت
ـــه ی  ـــا بودج ـــی ب ـــم های ـــا فیل ـــدان ب ـــی از مقل ـــل عظیم ـــل خی ـــن دلی ـــه همی ـــد و ب ـــبک بودن س
ـــه در ۱9۵۱  ـــلتدر ک ـــی اس ـــارس از لزل ـــه م ـــفری ب ـــم س ـــل فیل ـــد. مث ـــود آمدن ـــم بوج ک
ـــاخته                    ـــی س ـــورت رنگ ـــه ص ـــه ب ـــود ک ـــی ب ـــی خیال ـــم علم ـــن فیل ـــم اولی ـــن فیل ـــد. ای ـــاخته ش س

ـــد.  ـــی ش م
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ــه  ــر را بـ ــژاد بشـ ــری از نـ ــه ی ۱9۴۰ تصویـ ــای دهـ ــیاری از فیلم هـ بسـ
ـــد  ـــتند و در بن ـــوز هس ـــط رم ـــده توس ـــی ش ـــه قربان ـــیدند ک ـــی کش ـــر م تصوی
ـــگام  ـــرد هن ـــگ س ـــت های جن ـــد. سیاس ـــرار دارن ـــت ق ـــر دوس ـــای غی نیروه
ـــده  ـــع ش ـــراب در جوام ـــق و اضط ـــث تعلی ـــان باع ـــوروی ناگه ـــا ش ـــر ب درگی
بـــود و داســـتان هـــا بـــه ســـمت وجـــود شـــخصیت هـــا و تبهکارانـــی از 
ـــر  ـــگان وغی ـــران، بیگان ـــون  دیگ ـــی چ ـــام های ـــا ن ـــیاطین و ب ـــت ش دس
ـــگ  ـــان در چن ـــا انس ـــم ه ـــری از فیل ـــن س ـــود. در ای ـــده ب ـــا ش ـــی ه آمریکای
ـــروی  ـــب نی ـــه اغل ـــد )ک ـــی ش ـــیده م ـــر کش ـــه تصوی ـــیطانی ب ـــای ش نیروه
شـــیطانی اســـتعاره از کمونیســـم بـــود( و خطـــر کنتـــرل ذهـــن را هشـــدار 

مـــی داد. فیلـــم موجـــود از زمـــره ی همیـــن فیلم هاســـت.
در دهـــه ی ۵۰ و همچنیـــن تـــا اواســـط ۶۰ فیلـــم هـــای بدبیـــن و 
ــوج  ــتند. همچنیـــن مـ ــه داشـ ــرد ادامـ ــی از سیاســـت های جنـــگ سـ ناشـ
فیلـــم هایـــی بـــا ظهـــور هیوالهـــای بیگانـــه نیـــز در ایـــن دهـــه رخ داد. 
ـــاخته ی   ـــن )۱9۵7( س ـــل از زمی ـــون مای ـــون ۲۰ میلی ـــی چ ـــم های فیل
ناتـــان جـــوران  و یـــا عقـــرب ســـیاه در ســـال )۱9۵7( توســـط ویلیز 
ـــاخته  ـــد س ـــهرت دارن ـــان ش ـــگ او همچن ـــگ کون ـــم کین ـــه فیل ـــان ک اوبرای

ـــد. ش
امـــا یکـــی از بـــه یـــاد ماندنـــی تریـــن، وحشـــتناکترین و بهتریـــن                     
فیلـــم هـــا بـــا مضمـــون ظهـــور موجـــودات بیگانـــه متعلـــق بـــه کشـــور 
ـــه  ـــا  ک ـــیرو هون ـــراه اینوش ـــه هم ـــو ب ـــی توه ـــتودیوی ژاپن ـــت. اس ـــن اس ژاپ
ـــک  ـــن ی ـــتاپ موش ـــی اس ـــا توانای ـــت ب ـــروف اس ـــال  مع ـــدر  گادزی ـــه پ ب
ســـه گانـــه بـــا موضوعیـــت هیوالیـــی خیالـــی بـــه نـــام گاد زیـــا و یـــا 
بـــه زبـــان خودشـــان گوجیـــرا را خلـــق کردنـــد. آنهـــا بـــرای خلـــق ایـــن 
هیـــوالی عظیـــم الجثـــه از بازیگـــر هایـــی کـــه لباس هـــای پاســـتیکی                                                                                                                              

ــد. ــتفاده  کردنـ ــاختگی اسـ ــای سـ ــیدند و مینیاتورهـ ــی پوشـ مـ
از دیگـــر محصـــوالت ژاپـــن جنـــگ در فضـــای خارجـــی )9۵9۱(، 
ـــه  ـــه در آن ب ـــرد ک ـــاره ک ـــا )3۵9۱( اش ـــگ دنیاه ـــرا )۱۶9۱( و جن موث
جـــای گادزیـــال ایـــن ربات هـــای غـــول پیکـــر بودنـــد کـــه زمیـــن را 
ــی  ــخه ی آمریکایـ ــال ۱9۵۶  نسـ ــر و در سـ ــد. بعدتـ ــی کردنـ ــخیر مـ تسـ
ـــم                    ـــازی از فیل ـــه بازس ـــا ک ـــاه هیواله ـــال، پادش ـــام گادزی ـــا ن ـــا ب گادزی
ســـاخته ی هونـــا بـــود ســـاخته شـــد. کـــه البتـــه ایـــن فیلـــم تفاوت هـــای 

ــت و  ــی آن داشـ ــخه ی اصلـ ــا  نسـ ــگرفی بـ شـ
بـــرای مخاطـــب آمریکایـــی ســـاخته شـــده بـــود 
بـــا ۴۰ دقیقـــه بیشـــتر و ۲۰ دقیقـــه فوتیـــج 
ـــن  ـــا ای ـــود. ب ـــی نم ـــاوت م ـــًا متف ـــری کام تصوی
ـــخه ی  ـــدازه نس ـــه ان ـــی ب ـــخه ی آمریکای ـــال نس ح
ـــای  ـــای ه ـــف ه ـــود و از ضع ـــوب نب ـــی آن خ ژاپن
بســـیاری رنـــج مـــی بـــرد. بعـــد از ســـه گانـــه ی  
ـــتمایه ی  ـــا دس ـــا ب ـــم ه ـــوج  فیل ـــی  رو م اینوش
هیوالی هـــای غـــول پیکـــر تـــا اواخـــر دهـــه ی 

7۰ میـــادی همچنـــان ادامـــه داشـــت.
گروتســـک های  از  بســـیاری  میـــان  ایـــن  در 
ــه  ــه ترکیـ ــق بـ ــیار ارزان متعلـ ــتناک، و بسـ دهشـ
هایـــی  حاضر با نـــام  حـــال  در  کـــه  اســـت 
ــن  ــذت بخش تریـ ــا "لـ ــت" و یـ ــیک "کالـ کاسـ
فیلم هـــاِی بـــِد کل دوران ســـینما" یـــاد مـــی 
ـــای  ـــه ی زالو ه ـــون حمل ـــی چ ـــم های ـــوند. فیل ش
غـــول پیکـــر )۱9۵8(، نوجوانانـــی از فضـــا 
ـــی )۱9۵8( از  ـــه ی زن 5۰  فوت )۱9۵9( و حمل

فیلم هـــای شـــاخص ایـــن دوره هســـتند.
ــال  ــه در سـ ــی کـ ــی هایـ ــر از ویژگـ ــی دیگـ یکـ
۱97۰ نمـــود پیـــدا کـــرد و حضور پر رنگتـــری 

ــی در                                                                          ــفر زمانـ ــده ی سـ ــتفاده از پدیـ ــت اسـ ــکا داشـ ــینمای آمریـ در سـ
فیلـــم هـــا بـــود کـــه در دهـــه ی ۱9۶۰ وجـــود داشـــت امـــا در بازهـــی                                                       
ــت و  ــرار گرفـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــش مـ ــش از پیـ ــا 9۰ بیـ ــه ی 8۰ تـ دهـ
ـــت  ـــور، بازگش ـــرک، ترمینات ـــتار ت ـــون اس ـــی چ ـــای بزرگ مجموعه ه
ــع  ــکل داد. در واقـ ــا را شـ ــون هـ ــیاره ی میمـ ــده و سـ ــه آینـ بـ
دهـــه ی 8۰ نقطـــه ی عطفـــی در ژانـــر علمی-تخیلـــی بـــه خصـــوص در 
ـــر  ـــه از نظ ـــه ک ـــن ده ـــی ای ـــای انقاب ـــود. از فیلم ه ـــی ش ـــوب م سینمامحس
ـــه  ـــوان ب ـــی ت ـــد م ـــر بودن ـــود جلوت ـــان خ ـــی از زم ـــری و طراح ـــای بص جلوه ه
ـــورج  ـــاده ای )۱98۲(  ج ـــوی ج ـــکات و جنگج ـــی اس ـــر  ریدل ـــد ران بلی

میلـــر  اشـــاره کـــرد.
در دهـــه ی اخیـــر و قـــرن ۲۱ فیلـــم هـــای علمـــی خیالـــی بـــا اینکـــه از 
ـــتند  ـــختی توانس ـــه س ـــا ب ـــتند ام ـــزایی داش ـــه س ـــرفت ب ـــری پیش ـــر بص نظ
گذشـــته ی طایـــی خـــود را تکـــرار کننـــد. پـــرده ی ســـبز جادویـــی از 
دســـت آورد هـــای قـــرن ۲۱ بـــود، پـــرده ای کـــه توســـط بـــرادر و خواهـــر  
ـــت  ـــده ی صنع ـــاید آین ـــس ش ـــه ی ماتریک ـــه گان ـــا س ـــکی  ب واچوفس
ـــه  ـــزی ک ـــر داد و وجـــود هـــر چی ـــرای همیشـــه تغیی ـــن ســـبک را ب ســـینما و ای
ـــال  ـــن ح ـــا ای ـــرد. ب ـــل ک ـــرده محتم ـــر روی پ ـــت راب ـــان  اس ـــور انس در تص
ـــب  ـــت و اغل ـــتایش اس ـــل س ـــا قاب ـــم ه ـــن فیل ـــو ای ـــوج ن ـــه م ـــد ک ـــر چن ه
بـــا مضمون هـــای چـــون انســـان در برابـــر ماشـــین ســـاخته مـــی شـــوند 
ـــم  ـــدازه ه ـــان ان ـــا هم ـــا ت ـــد ام ـــی کنن ـــرگرم م ـــا را س ـــیار م ـــه بس ـــا اینک ب
مـــا را مـــی ترســـانند کـــه نکنـــد روزی واقعـــًا ربـــات هایـــی کـــه ســـاخته 
ی خودمـــان هســـتند و از مـــا باهـــوش تـــر هســـتند بشـــریت را بـــه زانـــو 

در بیاورنـــد.

۱. گربـــه ی شـــرودینگر: آرویـــن شـــرودینگر نظریـــه ای راجـــع بـــه مـــاده 
ـــه  ـــش گرب ـــن آزمای ـــان داد.  در ای ـــش نش ـــک آزمای ـــط ی ـــه آن را توس دارد ک
ای در جعبـــه ی در بســـته ای بـــه همـــراه ســـم وجـــود دارد و تـــا زمانـــی 
ـــه  ـــرگ گرب ـــدن و م ـــده مان ـــانِس زن ـــت ش ـــده اس ـــاز نش ـــه ب ـــه درب جعب ک

۵۰  در مقابـــل ۵۰ اســـت.
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بیــن ادبیــات و هنــر نمایــش از ابتــدای پیدایشــش ارتباطــی نزدیــک وجــود داشــته، 
ــرده ی  ــر پ ــح ب ــا نمایــش جنــگ و صل ــه ت از اجــرای نمایشــنامه های شکســپیر گرفت
ســینما. آدمــی همیشــه در خیــاِل خویــش چهــره ی شــخصیت های کتاب هــا و 
داســتان ها را تصــور کــرده و بــه ماجراهایــی کــه روی کاغــذ می خوانــده در خیــال خــود 
ــدن« داســتان ها وجــود داشــته و  ــه »دی ــن اشــتیاق ب جــان می بخشــیده. همیشــه ای
هنرمنــدان پیوســته در حــال خلــق آثــار نمایشــی از روی داســتان ها بوده انــد. ایــن نیــاز 
بــه »بــه تصویــر درآوردن« داســتان ها دربــاره ی ادبیــات علمی-تخیلــی حتــی بیشــتر 
ــی بصــری  ــود ماهیت ــی در ذاِت خ ــار علمی-تخیل ــرا بســیاری از آث ــود، زی ــم می ش ه
ــیاره ها  ــان س ــای می ــه در فض ــی ک ــرای فضای ــتان های اپ ــال داس ــرای مث ــد. ب دارن
و ســتاره ها رخ می دهنــد، در آن هــا ســفینه های پرابهــت و زیبــا حضــور دارنــد، 
ــا موجــودات و محیــط  نبردهــای میــان ســیاره ای رخ می دهــد و ســیاره های غریــب ب
زیســت بیگانــه بــه تصویــر کشــیده می شــوند، وقتــی بــا اســتفاده از فناوری هــای روز 
بــر پــرده ی ســینما نقــش می بندنــد جذابیتــی جــدا از کتــاب پیــدا می کننــد و بُعــدی 
جدیــد بــه آن هــا بخشــیده می شــود. بنابرایــن در بررســی ســینمای تخیلــی ناگزیــر از 
بررســی ادبیــات علمی-تخیلــی و چهره هــا و جریان هــای مهــم آن و تأثیــرش بــر آثــار 
ســینمایی هســتیم. در ایــن نوشــته نگاهــی خواهیــم داشــت بــه ادبیــاِت علمی-تخیلــی 
ــو و  ــوج ن ــس از م ــو و پ ــوج ن ــا م ــیک آن ت ــته های کاس ــی و نوش از دوران طای
ــار ایــن نویســندگان ســاخته شــده اند و  ــا الهــام از آث مشــخصه های فیلم هایــی کــه ب
بــه مــوازاِت آن کارگردان هایــی کــه آثــاری بــدون الهــام گرفتــن مســتقیم از ادبیــات 

ــاخته اند. ــی س علمی-تخیل
ــانه ی  ــون افس ــتانی چ ــته های باس ــا نوش ــی را ت ــات علمی-تخیل ــور ادبی ــی ظه برخ
ــد از  ــن رون ــی ای ــه بررس ــد ک ــری می کنن ــون ردگی ــته های افاط ــکاروس و نوش ای
ــی  ــم  علمی-تخیل ــه اس ــروز ب ــه ام ــه ک ــارج اســت. آن چ ــته خ ــن نوش ــه ی ای حوصل
می شناســیم جایــی در اوائــل قــرن بیســتم و از مجله هــای عامه پســند و بــه اصطــاح 
ــدند  ــد می ش ــر تولی ــن ژان ــه در ای ــاری ک ــش آث ــدای پیدای ــد. در ابت ــروع ش زرد ش
ــتان های  ــر داس ــزی در رده ی دیگ ــتند و چی ــی نداش ــی جالب ــی و محتوای ــت ادب کیفی
ــات  ــره ای ادبی ــن دوران را دوراِن نق ــد. ای ــا بودن ــوع مجله ه ــن ن ــرگرم کننده ی ای س
ــتعداد و  ــا اس ــنده های ب ــور نویس ــا ظه ــی زود ب ــا خیل ــد، ام ــی می دانن علمی-تخیل
ــی  ــه، تحول ــای خاقان ــم ایده ه ــتند و ه ــگارش داش ــی ن ــم توانای ــه ه ــد ک عاقه من
ــی  ــر طای ــه عص ــروزه از آن ب ــه ام ــی ک ــر رخ داد و دوران ــن ژان ــار ای ــت آث در کیفی
ــن دوران  ــر از نویســنده های ای ــت. ســه نف ــد، شــکل گرف ــاد می کنن ــی ی علمی-تخیل

ــی کارک«،  ــور س ــتند، »آرت ــنا هس ــا آش ــا آن ه ــان ب ــی زب ــدگان فارس ــه خوانن ک
ــول  ــه غ ــه س ــا ب ــه از آن ه ــتند ک ــن« هس ــرت هاین الی ــیموف« و »راب ــزاک آس »آی
ــگارش  ــراد و بســیاری دیگــر در ن ــن اف ــاد می شــود. ای ــی هــم ی ــات علمی-تخیل ادبی
ــتان هایی  ــد و داس ــرار دادن ــاک ق ــی را م ــای ادب داستان هایشــان اصــول و تکنیک ه
ــه عکــس مفاهیــم  ــرای ســرگرمی نبــوده، بلکــه ب ــا ب ــوا و صرف نوشــتند کــه بی محت
ــاِب دل نگرانی هــا و مشــغولیت های  عمیــق اجتماعــی و انسان شناســانه داشــتند و بازت
ذهنــی دوران خــود و حتــی دوران و اعصــار بعــدی بودنــد. آســیموف در داســتان هایش 
ــت  ــه تح ــی را ک ــرار داد. او جوامع ــه هایش ق ــور اندیش ــده را مح ــع آین ــی جوام بررس
تأثیــر فناوری هــای پیشــرفته قــرار داشــتند بــه تصویــر کشــیده بــود و در بــاب روابــط 
ــم  ــه مفاهی ــرد. کارک ب ــی می ک ــی گمانه زن ــن جوامع ــانی در چنی ــی و انس اجتماع
عمیق تــری چــون ماهیــت انســان و طبیعــت، پیونــد ایــن دو، جایــگاه انســان در کائنات 

و ســیر و ســفر معنــوی او پرداختــه اســت.
ــت، در  ــات اس ــاده تر از ادبی ــیار س ــینما کار بس ــی در س ــروع علمی-تخیل ــورد ش در م
زمــان یونــان باســتان ســینما وجــود نداشــته پــس کار راحــت اســت.  شــروع ســینمای 
ــز  ــی نی ــد و برخ ــس می دانن ــای ژرژ ملی ــادی در کاره ــده ی زی ــی را ع علمی-تخیل
ــر علمی-تخیلــی مهــم را متروپلیــس فریتــز النــگ می داننــد. ســینمای  اولیــن اث
علمی-تخیلــی نیــز مســیری کمابیــش شــبیه بــه ادبیــات علمی-تخیلــی طــی کــرده. 
ــا  ــار ب ــدان آث ــدای پیدایــش صنعــت ســینما ســاخته می شــدند، چن ــاری کــه در ابت آث
کیفیتــی نبودنــد کــه ایــن امــر چندیــن دلیــل می توانــد داشــته باشــد، یــک دلیــل مهــم 
آن همیــن جــدی نبــودن علمی-تخیلــی در دنیــای ادبیــات کاغــذی بــود و می تــوان 
گفــت دلیــل مهــم دیگــر وجــود نداشــتن امــکان خلــق جلوه هــای ویــژه کــه بخشــی 
بســیار مهــم از ایــن ســینمای خــاص را تشــکیل می دهــد، در نتیجــه فیلم هــا چــه بــه 
ــه لحــاظ زیبایی هــای بصــری چنــدان چشــم گیر نبودنــد و  لحــاظ محتوایــی و چــه ب
بــه جــز انــدک آثــار مهمــی چــون متروپلیــس، فرانکشــتاین، آقــای جکیــل و 
دکترهایــد، فارنهایــت 451 و...، فیلمــی کــه واقعــاً مانــدگار بــوده باشــد و حرفــی 
بــرای گفتــن باشــد ســاخته نشــده. امــا از اواســط دهــه ی شــصت و هفتــاد می تــوان 
گفــت کــه علمی-تخیلــی انــدک انــدک جایــگاه خــود را در ســینما هــم پیــدا می کنــد. 
ایــن زمــان کمابیــش مصــادف اســت بــا ســپری شــدن دوران طایــی علمی-تخیلــی 
و ظهــور نویســندگان مــوج نــوع چــون فیلیــپ کــی دیــک، اورســوال کــی لگوییــن، 
هارلــن الیســون و دیگــران. در ســال ۱9۶9، ۲۰۰1: ادیســه فضایــی بــا کارگــردان 
کوبریــک روی پــرده ی ســینما رفــت و بــه یکــی از ماندگارتریــن و مطرح تریــن آثــار 
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ســینمای علمی-تخیلــی تبدیــل شــد.
کارک از آن نویســنده ها نیســت کــه نوشــته هایش جــان بدهنــد 

ــم شــدن و در واقــع شــاید ۲۰۰1: ادیســه فضایــی  ــرای فیل ب
تنهــا فیلــم مهمــی باشــد کــه از روی آثــار او ســاخته شــده اســت.
از دیــد بســیاری از منتقــدان مهم تریــن اثــر آرتــور ســی کارک، 
۲۰۰1: ادیســه فضایــی اســت، هــر چندکــه ســخت بتــوان 
در  ایــن بــاره حکمــی قطعــی صــادر کــرد، چــه او آثــار ارزشــمند 
ــت شناخته شــده ترین  ــوان گف بســیاری نوشــته اســت. شــاید بت
ــن  ــی و کتاب هــای بعــدی ای ــر او ۲۰۰1: ادیســه فضای اث
مجموعــه هســتند )ادیســه ی ۲۰1۰، ۲۰61 و 3۰۰1 کــه 
ــن  ــی از مطرح تری ــده اند.( و یک ــه ش ــی ترجم ــه فارس ــی ب همگ

و دیده شــده ترین و بــه نقــد  کشیده شــده ترین آثــار ســینمایی 
تمــام دوران هــا هــم ۲۰۰1: ادیســه فضایــی اســت. کوبریــک 

ــان  ــاخته، در زم ــور ســی کارک س ــکاری آرت ــا هم ــم را ب ــن فیل ای
ــده ی  ــا ای ــاه ب ــک داســتان کوت ــا ی ــم، کارک تنه ســاخته شــدن فیل

ــد را  ــتان بلن ــه داس ــود ک ــم ب ــام فیل ــس از اتم ــود و پ ــته ب ۲۰۰۱ نوش
کمابیــش بــر اســاس ایده هــای فیلــم نوشــت و بعــد داســتان های بعــدی را 

ــت. ــد نوش ــال های بع در س
۲۰۰1: ادیســه فضایــی نوشــته ی کارک، یکــی از بهتریــن نمونه هــا از عصر 

ــا  ــه شــمار مــی رود، ب ــر ب ــن ژان ــر کاســیک در ای ــی و یــک اث ــی علمی-تخیل طای
ایــن حــال بســیاری از منتقــدان ســینما ۲۰۰1: ادیســه فضایــی کوبریــک را یــک 
ســاختار شــکنی در ســینمای کاســیک هالیــوود می داننــد. ایــن بــدان دلیــل اســت که 
ــاوت از  ــوود متف ــازی در هالی ــده ی فیلم س ــن پذیرفته ش ــازی و قوانی ــای فیلم س نُرم ه
ســاختارهای ادبــی بوده انــد. بــه هــر حــال نویســنده روی کاغــذ آزادی و اختیــار عملــی 
دارد کــه یــک کارگــردان در تشــکیات عظیمــی چــون هالیــوود شــاید نداشــته باشــد. 
بــه همیــن دلیــل ســاختن فیلمــی مفهوم گــرا بــا یــک پایــان بــاز و از دیــد بســیاری 
گنــگ، در زمــان خــودش نوعــی ساختارشــکنی بــه شــمار می رفتــه اســت. دربــاره ی 
۲۰۰۱ بســیار نوشــته اند، شــاید بتــوان گفــت یکــی از دالیلــی کــه باعــث شــد ۲۰۰1: 
ادیســه فضایــی تبدیــل بــه یکــی از ماندگارتریــن آثــار ســینما شــود ایــن بــود کــه 
کارگردانــی بــه نــام و شــناخته شــده چــون کوبریــک یــک ایــده ی علمی-تخیلــی را 
ــی را  ــدی مال ــری ســاخت کــه تنهــا گیشــه و عای ــر اســاس آن اث جــدی گرفــت و ب
در نظــر نگیــرد، بلکــه ســبک و ســیاق خــاص خــود را در ســاخت آن بــه کار بســت و 
بــه آن ابعــاد مفهومــی و هنــری ای بخشــید کــه باعــث می شــوند هنــوز هــم فیلــم را 
بتــوان دیــد و از آن لــذت بــرد، گذشــته از ایــن، ۲۰۰1: ادیســه فضایــی نوشــته ی 
ــای زرد  ــه ســبک داســتا های ســرگرم کننده ی مجله ه ــی ب ــک علمی-تخیل کارک ی
ــر از بیگانه هــا و ســفینه های فضایــی و نبردهــای فضایــی باشــد.  نبــود، اثــری کــه پ
۲۰۰1: ادیســه فضایــی ، ســفر ادیســه واِر شــخصیت اصلــی داســتان و البتــه در 

کنــارش، ســفر ادیســه وار بشــریت در کل اســت. داســتان برخاســتن انســان از زندگــی 
ــرک  ــتاره ها ت ــای س ــدن رؤی ــتاره ها، دی ــه ســوی س ــش ب ــدوی و دســت دراز کردن ب
ــن برخــورد  ــن بی ــه جســتجوی ناشــناخته ها و در ای ــن ب ــش و رفت کــردن زادگاه خوی
کــردن بــا شــگفتی ها و عجایبــی کــه بیــرون از کــره ی خاکــی مــا منتظــر هســتند. 
در ۲۰۰1: ادیســه فضایــی ژانــر محملــی اســت بــرای بیــان اندیشــه هایی کــه 
ــور  ــرد. چط ــاده ک ــی پی ــان اصل ــتان رئالیســتی جری ــک داس ــا را در ی ــود آن ه نمی ش
ــناخته ها و از  ــف ناش ــه کش ــر ب ــوق بش ــتی از ش ــتان رئالیس ــک داس ــود در ی می ش
ــی شــاعرانه و فلســفی  ــش حــال و هوای ــه ســتاره ها نوشــت؟ داســتان در ذات ســفر ب
دارد، اگرچــه کــه ســفینه ای هــم هســت و یــک هوش مصنوعــی بــا این حــال اســاس 
داســتان پیرامــوِن روحیــه ی بشــر و مســیر تکاملــی اش در طــول هــزاران ســال شــکل 
گرفتــه. بــه ایــن ترتیــب کوبریــک و کارک نشــان دادنــد می تــوان از یــک داســتان 
ژانــری اثــری درخــور تولیــد کــرد کــه نــه انــگ »هالیــوودی« بــودن بــه آن معنــا کــه 
امــروز اســتفاده می شــود بــه آن بخــورد، و نــه یــک داســتان برخاســته از مجله هــای 

زرد باشــد.
بگذاریــد مختصــر و مفیــد اینطــور بگوییــم کــه ۲۰۰1: 
ــه ی  ــی را از ورط ــینمای علمی-تخیل ــی س ــه فضای ادیس
فیلم هــای درجــه ی ب و داســتان های ســر دســتی رهانیــد. 
ــی در  ــش مهم ــم نق ــینما ه ــوع س ــان ن ــاً هم ــد نهایت ــر چن ه
چیســتی ســینمای علمی-تخیلــی امــروز بــازی می کنــد. 
ــن فیلم هــا ایجــاد  ــا همی ــر ب بخــش مهمــی از قراردادهــای ژان
ــای درجــه ی  ــن فیلم  ه ــدن همی ــا دی ــش ب می شــود و مخاطبین
ــینمای  ــدی س ــان ج ــه ی نویســندگان و کارگردان ــی وارد جرگ ب
علمی-تخیلــی می شــوند. اگــر نخواهیــم از حــق هــم نگذریــم 
بایــد اشــاره شــود کــه برخــی از همیــن فیلم هــای درجــه ی ب، 
ــد در  ــث ش ــه باع ــودن بودج ــا نب ــه تنه ــد ک ــاهکارهایی بودن ش

ــد. ــرار بگیرن ــی ب ق رده ی کیف
ــد  ــران »امی ــا اک ــه ب ــود ک ــاد ب ــه ی هفت ــد و در ده ــی بع کم
ــرای  ــن ب ــع و یقی ــه قط ــی ب ــینمای علمی-تخیل ــازه« س ت
ــم در  ــن فیل ــازه چهارمی ــد ت ــد. امی ــون ش ــه دگرگ همیش
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ــم  ــن فیل ــا اولی ــود، ام ــتارگان ب ــگ  س ــای جن ــه ی فیلم ه ــه ی شــش گان مجموع
ــوکاس  ــرد. ل ــینما ب ــرده ی س ــاخت و روی پ ــوکاس س ــه ل ــود ک ــه ب ــن مجموع از ای
فیلم ســازی اســت کــه در مقــام نویســنده و تهیــه کننــده ی آثــار زیــادی حضــور داشــته، 
امــا بــه جــز شــش فیلــم کوتــاه تنهــا فیلم هــای بلنــدی کــه خــودش کارگردانــی کــرده 
شــش فیلــم مجموعــه ی جنــگ  ســتارگان هســتند. جنــگ  ســتارگان رؤیــای جــرج  
لــوکاس بــوده کــه آن را ســر فرصــت و آن طــور کــه دوســت داشــته ســاخته و جنــگ 
ســتارگان از روزی کــه بــه نمایــش درآمــد بــه چیــزی ورای یــک فیلــم تبدیــل شــد. 
ــرص و  ــا ق ــر و پ ــس از ســی ســال طرفدارهــای پ ــوز پ ــه هن ــگ ک ــک خرده فرهن ی
جــدی دارد. تعــداد بســیاری کتــاب، فن فیکشــن، کمیــک، انیمیشــن و بــازی در دنیــای 
جنــگ  ســتارگان ســاخته شــده و طرفــداران کانوشــن ها و مراســم ســالیانه ی خــاص 

ــد. خودشــان را دارن
ــز  ــی چی ــای علمی-تخیل ــدن فیلم ه ــگ ش ــرده فرهن ــن خ ــت ای ــد دانس ــه بای و البت
ــا علمی-تخیلی هــای دوران طایــی  ــه خصــوص در رابطــه ب بی ســابقه ای نیســت. ب
هالیــوود مثــل مجموعــه ی پیشــتازان فضا، بابیلــون 5 ، دروازه ی ســتارگان و 
ســری بیگانــه. البتــه نبایــد ایــن فیلم هــا را همزمــان دانســت. ایــن فیلم هــا هــر یــک 
ــه اصطــاح  ــا ســبکی مشــابه ســاخته می شــوند کــه ب در دوران هــای متفــاوت امــا ب
اهــل فــن بــه آن اپــرای فضایــی گفتــه می شــود. در مجمــوع اپــرای فضایــی پیرنگــی 
ــه ســان فیلم هــای  پرطرفــدار اســت کــه در آن عــده ای ســوار ســفینه می شــوند و ب
وســترن، از ایــن ســوی کهکشــان بــه آن ســویش ســفر می کننــد و ماجراهایــی را از 
ســر می گذراننــد. البتــه اگــر نخواهیــم اینقــدر تقلیلــی بــه ایــن ســبک از علمی-تخیلی 
نــگاه کنیــم بایــد اذعــان کنیــم کــه در بیشــتر ایــن فیلم هــا، مفاهیــم انســانی و درگیری 
شــخصیت ها بــا ایدئولوژی هــای فکــری و فلســفی، بســیار پررنگ تــر از پس زمینــه ی 
ــا  ــن آشــنایی و همــدردی تماشــاچیان ب ــاً همی ــوی فضایی وارشــان اســت. و دقیق کاب
ــن  ــت ای ــث موفقی ــه باع ــت ک ــانی اس ــای انس ــا و درگیری ه ــخصیت ها و پات ه ش
ــه  ــع ب ــگ می شــود. در واق ــه خــرده فرهن ــل شدنشــان ب ــا در حــد تبدی ــدل فیلم ه م
ــردازی و  ــی شــخصیت پ ــال گیرای ــن ح ــی و در عی ــات کل ــودن پ ــاده ب ــی س ترتیب
شــیمی بیــن شــخصیت ها باعــث می شــود ایــن نــوع فیلم هــا طرفــداران فراوان تــری 
از اقشــار متفــاوت جامعــه را بــه خــود جلــب کننــد. حداقــل اینطــور بــه نظــر می رســد 
ــد و  ــام می ده ــتی انج ــه درس ــودش را ب ــری کار خ ــینمای ژان ــم از س ــن قس ــه ای ک

مخاطــب خــودش را بــه خوبــی جــذب کــرده و نگــه مــی دارد.
ــتان های  ــه داس ــی ب ــوکاس از کودک ــتارگان او. ل ــگ  س ــوکاس و جن ــه ل ــم ب برگردی
ــر افســانه ها و اســطوره ها  ــه خصــوص تحــت تأثی ــه داشــت و ب ــی عاق علمی-تخیل
بــود. آشــنایی بــا آثــار جــوزف کمبــل اسطوره شــناس، منجــر بــه ایــن شــد کــه او در 
خلــق جنــگ  ســتارگان از ایده هــای کمبــل دربــاره ی »قهرمــان« و الگوهــای تکــرار 
شــونده در اســطوره ها اســتفاده کنــد. او بــرای ســاخت ایــن اثــر مطالعه هــای زیــادی 
ــا  ــرد ت ــز بررســی و جســتجو ک ــان شــرقی نی ــل در عرف ــار کمب کــرد و گذشــته از آث
رؤیایــش را روی پــرده ی ســینما ببــرد و بــه ایــن ترتیــب یکــی از ماندگارتریــن آثــار 

ســینمای علمی-تخیلــی را تولیــد کــرد. یکــی از آثــار بــه جــا مانــده از ایــن عاقــه ی 
او بــه اســطوره را می تــوان در فیلــم قهرمــان هزارچهــره کمبــل دیــد کــه در خانــه ی 
ــح  ــه توضی ــل ب ــوزف کمب ــت و در آن ج ــده اس ــط ش ــوکاس ضب ــزرگ ل ــی ب ویای

ــردازد. ــودش می پ ــطوره ای خ ــه ی اس نظری
چنــدی پیــش کمپانــی دیزنــی، لــوکاس فیلــم را خریــد و قــرار شــد ســه فیلــم دیگــر 
جنــگ  ســتارگان ســاخته شــود. همیــن خبــر باعــث شــد کــه طرفــداران دنیــای جنــگ  
ســتارگان بــه وجــد بیاینــد و بی صبرانــه منتظــر فیلم هــای جدیــد باشــند. اولیــن فیلــم 
از ایــن ســه گانه ی جدیــد کــه Force Awaken نــام دارد در ســال آینــده ی میــادی 

ــود. ــران می ش اک
ــه  از ســینمای کاســیک علمی-تخیلــی  جنــگ  ســتارگان را می تــوان یــک نمون
ــای مشــخص.  ــی کاســیک. شــروع و انته ــا ســاختار روای ــک داســتان ب دانســت. ی
ــا  ــر اســت و ب ــاده و فقی ــک ســیاره ی دورافت ــدا پســری ســاده در ی ــه ابت ــان، ک قهرم
ــن  ــود و در ای ــاز می ش ــز ب ــی هیجان انگی ــه ماجرای ــش ب ــره پای ــای غیرمنتظ اتفاق ه
ــر  ــروزی خی ــر. پی ــر و ش ــرد خی ــد. نب ــف می کن ــم کش ــودش را ه ــی خ راه راز زندگ
ــری  ــخص ژان ــیک و مش ــتان کاس ــک داس ــر ی ــایر عناص ــتان و س ــای داس در انته
ــا یــک فیلــم وســتر  بــه همــراه تمامــی قراردادهــای آشــنا کــه ردش را از اســطوره ت

ــد. ــدا کنی ــد پی می توانی
جنــگ  ســتارگان کــه یکــی از پرفروش ترین هــای تاریــخ ســینما اســت، 
ــر بلکــه تمــام مــردم  ــه فقــط طرفدارهــای ژان ــود کــه ن ــادری ب یکــی از آن مواقــع ن
ــد و  ــش می آم ــم پی ــان ک ــه در آن زم ــی ک ــاند. اتفاق ــینما کش ــه ی س ــای گیش را پ
ــود  ــر ب ــدار ژان ــای طرف ــا و نرده ــط مخصــوص گیک ه ــی فق ــای علمی-تخیل فیلم ه
ــه یــک  ــد. امــا توجــه همــه را جلــب کــرد و تبدیــل ب کــه حــرف هــم را می فهمیدن
ــرای همیشــه  ــر ب ــم ســینمای ژان ــراه نیســت بگویی ــن بی خرده فرهنــگ شــد و بنابرای

تغییــر کــرد.
در سـال ۱98۲ ریدلـی اسـکات بلیـد رانر۱ را سـاخت. فیلـم از روی کتابی به نـام »آیا آدم 
مصنوعـی هـا خـواب گوسـفند برقی می بیننـد؟« نوشـته ی فیلیپ کی دیک سـاخته شـده 
بـود )کتـاب به فارسـی ترجمه شـده.( ریدلی اسـکات پیش تـر فیلم بیگانـه را در کارنامه ی 
خـود داشـت که یکـی از نقاط عطف سـینمای علمی-تخیلی اسـت، اما بلید رانر بـاز از آن 

اتفاق هـای منحصـر به فـرد در دنیای سـینما بود.
فیلیـپ کـی دیـک از نویسـندگان مـوج نـوی علمی-تخیلی به حسـاب مـی آید. مـوج نو از 
حدود ده سـال پس از عصر طایی علمی-تخیلی شـروع شـد. از مشـخصه های این جریان 
تجربـه در فـرم روایـت و سـبک نگارش اسـت. نویسـندگان ایـن دوره گاه خـود را متعلق به 
جنبـش مدرنیسـم می داننـد، آن هـا تـاش کردنـد که سـبک های جدیـد در نـگارش اثر را 
امتحـان کننـد کاری کـه پیـش  از آن کم تـر نویسـنده ی علمی-تخیلـی انجام داده بـود. در 
واقـع نویسـنده های بـزرگ علمی-تخیلی هر قـدر که به ایـده و پرداخت آن بهـا داده بودند، 
چنـدان درگیـر هنـر نویسـندگی و صنایع ادبـی نبودند. بر خـاف آن ها موج نویی هـا به این 
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مسـائل اهمیـت می دادنـد  یکـی از خصوصیات مهم آن هـا فاصله گرفتـن از علمی-تخیلی 
سـخت بـود. از سـفرهای فضایـی و سـفینه ها و بیگانه ها. 

جـی جـی بـاالرد یکـی از نویسـنده های مهـم مـوج نـو و پـس از آن، می گویـد: »علمـی-
تخیلی باید از فضا، سـفرهای میان سـتاره ای، موجودات بیگانه و جنگ های کهکشـانی روی 
برگردانـد.« و هـری هریسـون )نویسـنده ی علمی-تخیلـی( دربـاره ی ایـن دوره می گوید: 
»موانـع قدیمی داشـتند برداشـته می شـدند، تابوهـای عامه در حـال فراموش شـدن بودند، 

تم هـا و شـیوه های جدیـد نویسـندگی در حـال اکتشـاف بودند.«
بنابرایـن یکی از مشـخصه های نویسـندگان موج نویی چون اورسـوال کـی لگویین و هارلن 
الیسـون، نثرهـای زیبـا و هنرمندانه و داشـتن سـبک خـاص خود در نویسـندگی بود. شـاید 
کمـی بی انصافی باشـد که بگوییم نثر کسـانی چـون کارک و هاین الیـن روزنامه ای بوده. 
زیبایـی آثـار آن هـا در خود ایده و رویاهایشـان بوده. بـا این حال موج نـو، دوران کنکاش ابعاد 

دیگـری از هنر نویسـندگی در ادبیات ژانری اسـت.
بـه واقـع آن چـه مـوج نـوی علمی-تخیلی را از شـکل کاسـیک آن جـدا می کنـد، دعوا بر 
سـر محوریـت ایـده یـا محوریـت روایـت ادبی اسـت. ولـی این اتفـاق بـه دفعـات رخ نداد. 
یعنـی مدتـی طـول کشـید کـه از کارک بـه دیـک و از دیـک به کسـانی چـون لوگویین و 
بعده هـا ویلیـام گیبسـون و بروس اسـترلینگ برسـیم. اگر محـوری را فرض کنیـم که یک 
سـر آن ایـده اسـت و سـر دیگـرش دغدغه های سـبک و سـتینگ و پی رنگ و پـات و فرم 
نویسـندگی، آن وقـت بـا طیفـی از نویسـندگان رو بـه رو خواهیم شـد که از عصـر طایی تا 
مـوج نـو را در بـر می گیرنـد. در یـک سـر این موضـوع مـا کارک و هاین  الین و آسـیموف 
را خواهیـم داشـت کـه لزومـاً نویسـندگان قهـاری نیسـتند ولی ایده پـردازی علمـی خوبی 
دارنـد. یعنـی از علیـت و منطـق روایـی خوبـی برخـوردار هسـتند. از سـویی محـور اصلـی 
داستان هایشـان بـه طـور غالبی خود مسـئله ی »علم« اسـت. علم و پیشـرفت تکنولوژیک 
در یک داسـتان کاسـیک آسـیموفی هم حکم سـوژه را دارد هم حکم پات و هم پیچش 

داستانی. 
ــت هــر  ــن محوری ــم متوجــه ای ــر بروی ــی عقب ت ــار علمی-تخیل ــدر هــم در تب هــر ق
چــه بیشــتر علــم بــه مثابــه یــک جــور قدیــس کــه برایــش مرثیــه ســرایی می شــود 
ــار ژول  ــل آث ــت. مث ــتر اس ــتر و بیش ــود بیش ــه می ش ــتان گفت ــش داس ــا در ستایش ی
ــس  ــر تام ــن و س ــر بیک ــا راج ــرش ی ــوی هم عص ــندگان فرانس ــر نویس ورن و دیگ

مــور.

امـا هـر قـدر به جلـو می آییـم لزوم نویسـندگی مـردن باعـث می شـود که مفاهیمـی چون 
اسـلوب نویسـندگی و شـخصیت ها بـه داسـتان ها اضافـه شـوند. وقتـی بـه دوران طایـی 
می رسـیم متوجـه می شـویم که هـر چنـد علمی-تخیلـی شـکلی رمان گونه تر بـه خودش 
گرفتـه، امـا هنـوز محوریت ایده ی علمی بر چیزهـای دیگرش می چربد. اما بـا ظهور افرادی 
چـون فیلیـپ کـی. دیـک و لوگویین کفه ی تـرازو به سـمت عامل انسـانی داستان سـرایی 
سـنگین تر می شـود. یعنـی علـم در ارتباطی عمیق با انسـان اسـت که اهمیـت می یابد و به 
خـودی خـود بـی اهمیت اسـت. خود فیلیپ کـی. دیک در نامـه ای به سـال ۱98۱ تفاوتش 

را بـا پیشـینیانش اینطور بیـان می کند:
»علمی-تخیلـی را بهتـر اسـت به صـورت برعکـس تعریف کـرد. باید دیـد علمی-تخیلی 
چـه چیزی نیسـت. نمی شـود صرفاً آن را »داسـتانی کـه در آینده رخ  می دهـد« تعریف کرد. 
چـرا کـه گونـه ی ادبـی »ماجراجویی فضایی« هـم در آینـده رخ می دهد امـا علمی-تخیلی 
نیسـت. همـان چیـزی اسـت که از اسـمش بـر می آیـد. ماجراهـا و نبردهایی که آینـده و در 
فضـا رخ می دهنـد در جهانـی بـا فنـآوری فوق پیشـرفته. البته شـاید این سـوال پیـش بیاید 
کـه اگـر این طـور داسـتان ها علمی-تخیلی نیسـتند پـس علمی-تخیلی چیسـت؟ به طور 
مثـال بـه اعتقاد دوریس لسـینگ چنین داسـتان هایی علمی-تخیلی هسـتند. اما به نظر من 
داسـتان های ماجراجویـی فضایـی ایـده ی نـوی خاص کـه مـاده ی اولیه ی اصلـی علمی-

تخیلـی هسـتند را کـم دارنـد. امـا اگـر آینـده و فنـآوری فـوق پیشـرفته را از علمی-تخیلی 
بگیریـم چـه چیزی برایـش باقـی می ماند؟

پیـش از هرچیـز بـه جهانی غیر واقعی نیاز اسـت. جهانی کـه  وجود خارجی ندارد اما سـاخته 
و پرداختـه ی گمانه زنـی در بـاب همیـن جهـان اسـت. به دیگر سـخن جهـان حقیقی حکم 
سـکوی پرشـی بـرای این جهـان دیگر اسـت که محصول تاش ذهنی از سـوی نویسـنده 
اسـت. حـال ایـن تغییـر می توانـد جهانی مـوازی را به نمایـش بگذارد. یا یک سـر بـه آینده 
ای معطـوف باشـد کـه محصـول سلسـله ای منطقـی از وقایـع اسـت. جهـان داسـتان باید 
حداقـل از یـک جهـت بـا جهـان واقع تفاوت داشـته باشـد. این تفـاوت باید بـه ترتیبی حائز 
اهمیـت باشـد کـه از قبـل آن اتفاقاتـی رخ دهد کـه در جامعه ی امـروز ما )یا هیـچ جامعه ای 
در گذشـته( رخ نداده باشـد. این برون رفت از جهان واقع باید دارای منطقی منسـجم باشـد. 
یعنـی تنهـا رفتن به جهانـی عجیب و غریب کافی نیسـت. این جدایی از حقیقـت باید چنان 
در مغـز نویسـنده بـه بار بنشـیند کـه از پی آن چنان جهانی خلق شـود که شـوک خواندن آن 
خواننـده را مرعـوب ذهـن نویسـنده کنـد. ... ... علمی-تخیلی خوب آنی اسـت کـه بتواند در 
ذهـن خواننـده اش جرقـه ای از مفاهیمـی ممکـن بزنـد که هرگز پیـش از آن بـه آن ها فکر 
نکـرده بـوده. بایـد هوش و ذکاوت انسـان ها را درگیـر خودش بکند. یعنی ذهـن را به ترتیبی 

بگشـاید کـه خواننـده به مانند نویسـنده بـه گمانه زنی و خلق بپـردازد.«
کـه همانطـور کـه دیدیـد آنقدرها هم دور از ایشـان نیسـت. هرچنـد او به واسـطه ی پیرنگ 
سـایکودیلیک و نیمه جنایـی آثـارش بـه راه اندازه ی جنبشـی جدید در علمی-تخیلی اسـت 
امـا در تعریـف علمی-تخیلـی چنـدان از کارک دور نیسـت. امـا قرابتـش با کسـانی چون 
الوکرفـت و پـو در نـگارش ادبـی بیشـتر اسـت تـا آسـیموف و کارک. بـه عبـارت دیگر او 
نویسـنده اسـت و نـه دانشـمند. و شـاید دقیقاً همین موضـوع نقطه ی افتراق مـوج نو و عصر 
طاییسـت. بـه طور مثـال لوگویین که نویسـنده ای ورزیده اسـت در خال داستان سـرایی 
اش نگرشـی عمیـق و موشـکافانه بـه مسـائل جامعه شـناختی و مشـکات زنـان دارد. بـه 
ترتیبـی کـه در کمتر داسـتان جریـان اصلی و غیـر علمی-تخیلی شـاهدش هسـتیم. اما از 

ایـن مهم تـر چیره دسـتی او در نویسـندگی اسـت.
امـا چـرا از بیـن ایـن نویسـنده های موج نـو قرار اسـت از فیلیپ کـی دیک صحبـت کنیم؟ 
چـون بـر خـاف کارک آثـارش جان می دهنـد برای تبدیل شـدن بـه فیلم و تماشـا روی 
پـرده ی بـزرگ. حقیقـت ایـن اسـت کـه تعـدادی زیـادی از نوشـته های کوتـاه و بلندش به 
فیلـم تبدیـل شـده اند و از روی برخـی آثـارش بیـش از یـک فیلـم سـاخته شـده. مثالـش 
فیلم هـای یـادآوری مطلـق که حتـی یـک سـریال هـم دارنـد. Total Recall از روی 
یـک نولـت بـه نـام    we could remember it for you whole sale )بـا نـام »عمده 
فروشـی خاطـرات درخواسـتی« در وبـگاه گـروه ادبیـات گمانه زن ترجمه و منتشـر شـده.( 

سـاخته شده. 
داسـتان های فیلیپ کی دیک مشـخصه هایی دارند که آن ها را مناسـب سـاخته شـدن فیلم 
می کنـد. بـه عبارتی داسـتان ها روایتی سـینمایی دارند. ضرباهنـگ تند، راز و رمـز پیچیده و 
تـو در تـو که شـخصیت اصلـی باید قدم به قـدم آن ها را حـل کند، المان هـای بصری. یکی 



ویــژه نــامه سینمـا تــک قلهک9۰

از مشـخصه های آثـار او بحـث بحـران هویت اسـت. در بسـیاری از نوشـته هایش ماجرایی 
مرمـوز پیرامـون شـخصیت اصلـی قضیـه جریـان دارد. مثـًا در جهـش زمانـی مریخـی 
داسـتان حـول محـور تـرس از ابتـا بـه شـیزوفرنی می چرخـد و یـا در سـه یـادآور آقـای 
پالمـر الریـج وحشـت از موجوداتـی نامرئـی در برهـه ای از کتـاب آدم را یـاد داسـتان های 
الوکرفـت می انـدازد. تمـام ایـن عناصـر کنـار هـم باعـث می شـوند کـه کارگردان هـای 
هالیـوود سـراغ آثـارش برونـد و فیلم هـای معمایـی و علمی-تخیلـی بسـازند. نوشـته های 
فیلیـپ کـی دیـک کمـی هم متأثـر از فضـای پس از جنـگ جهانـی و جنگ سـرد بوده اند. 
در آثـار او همچنـان تـرس از فاشیسـم دیـده می شـود. در ایـن جـا بگذارید به چنـد فیلم که 
از روی آثـار فیلیـپ کی دیک سـاخته شـده اند اشـاره کنیـم: یادآوری مطلـق، گزارش 
اقلیت، اسـکنر دارکلـی۲، بلید رانـر، سـریال تلویزیونی مـردی در قلعه ی رفیع 
)کـه ماجـرای دنیایـی موازی اسـت کـه در آن آلمان در جنـگ جهانی پیروز شـده.( Next و 
چـک حقوقـی3 وهمچنین بـه زودی کتـاب دیگرش بـه نام جهـش زمانی مریخی 
بـه فیلـم سـینمایی تبدیـل می شـود. و خـب می بینید کـه نام های آشـنای بسـیاری در این 

میـان وجـود دارند.
اگرچـه گـزارش اقلیـت و Next هـر دو موفقیت هـای تجـاری بوده انـد، امـا بلید رانر 
مهم تریـن اثـری اسـت کـه از روی کارهـای فیلیپ کی دیک سـاخته شـده. فیلـم عاوه بر 
داشـتن مؤلفه هـای نئونـوآر در فیلم بـرداری و نور، به دلیـل ایده ی اصلی که بحث انسـانیت 
و همـان بحـران هویـت اسـت کـه پیش تـر گفته شـد، بـه اثـری مهـم و بـا درون مایه های 
عمیـق تبدیل می شـود. یکـی از تم های اصلی در داسـتان دیک، بحث انسـان و تشـخیص 
انسـان از ماشـین اسـت. یکی از مسـائلی که در علمی-تخیلی های موج نو و پس از موج نو 
همـواره مـورد توجـه بـوده، ظهور هوش مصنوعی و تقابل آن با انسـان اسـت. در بسـیاری از 
ایـن داسـتان ها روبات هـا و کامپیوترهای خـودآگاه موجوداتی پیچیده هسـتند که قصد نابود 
کـردن انسـان را دارنـد. دیـک در داسـتان هایش بـه صورتـی بنیادی تـر سـراغ ایـن هراس 
مـی رود. دل نگرانـی دیـک از آینـده ی ماشـین ها  و سـلطه ی آن هـا بر انسـان ها نیسـت، او 
نگران گم شـدن هویت انسـان اسـت. این که ماشـین های سـرد و بی احسـاس چنان شـبیه 
بـه مـا شـوند و در زندگـی روزمـره ی ما خودشـان را پنهـان کنند کـه دیگر نتوانیم از انسـان 
باز شناسیمشـان و انسـان بی معنا شـود. در فیلم برای تشـخیص آدم مصنوعیدر فیلم برای 

Scanner darkly ) ۲
Pay Check ) 3

تشـخیص آندرویدهـای فـراری از کولونی هـای فضایی از یک تسـت روانشناسـی اسـتفاده 
می شـود. تسـتی کـه محوریـت آن شـناختن حس همدردی اسـت. همـدردی به انسـان ها 
و حیوانـات. از دیـدگاه دیـک، ماشـین ها توانایـی همدلـی ندارنـد. شـاید بتواننـد بـرای خود 
احسـاس خطر یا غم کنند. شـاید احسـاس تعلق به کس دیگری داشـته باشـند)که در فیلم 
شـاهد این هسـتیم( اما نمی توانند احسـاس هم دلی داشـته باشـند. از دید نویسـنده هم دلی 

حسـی برتـر و واالتـر از احسـاس عاقه منـدی آدم ها به یکدیگر اسـت.
ایـن هـراس فلییـپ کی دیگ به گم شـدن هویـت و از دسـت رفتن معنای انسـانیت همان 
چیـزی اسـت کـه در برخـی دیگـر از آثـارش دیـده می شـود. اسـکنر دارکلی فیلمـی که در 
دهـه ی اول قرن بیسـت و یکم سـاخته شـده به نوعی دیگـر به این مضمون می پـردازد و در 

گـزارش اقلیـت هـم حتی بـه نوعی دیگـر با این ماجـرا رو به رو هسـتیم. 
دهـه ی هشـتاد و نـود را می تـوان دوران شـکوفایی سـینمای علمی-تخیلی دانسـت. دیگر 
جلوه هـای ویـژه داشـت پیشـرفت می کـرد و بـه عصـر تولیـدات محبوبـی چـون بتمـن و 
سـوپرمن و ماتریکس هـا نزدیـک می شـدیم و حتـی جرج لوکاس هـم دوباره دسـت به کار 
شـد و سـه قسـمت اول مجموعه ی جنگ سـتارگان را سـاخت که پیش زمینه ی ماجراهایی 

بودنـد کـه در دهـه ی هفتاد و هشـتاد سـاخته بود. 
امـا بگذاریـد مشـخص بکنیم کـه ورود به عصـر تکنولوژی سـینما لزوماً به ایـن معنی نبود 
کـه یـک جریان سـینمایی به نفع دیگـری کنار رفت. بسـیاری از طرفداران سـینمای جدی 
علمی-تخیلـی معتقدنـد که با روی کار آمدن جلوه های ویژه، نفس سـینمای علمی-تخیلی 
گرفتـه شـد و فیلم های بهت برانگیـزی چون بیگانه و ۲۰۰1: اودیسـه  فضایی جای 
خـود را بـه کارهای سردسـتی و خنـده داری چـون صعود به ژوپیتـر۴ و آئون فلکس۵ 
داده اسـت. حتـی اگـر گه گاهی فیلمی در جناح معناگرا یا »روشـنفکری« هم سـاخته شـود 
آنقدر تکراری اسـت که دیگر محال اسـت به پای اسـتاکر و سـوالریس تارکفسـکی 
یـا مثـًا بلیـد رانـر ریدلی اسـکات برسـد. مثـًا اگر فیلـم لوپـر۶ را در نظـر بگیریم یا 
فیلمـی چـون چپـی7 و Ex Machina  دیگر با آن نبوغی که انتظار داریم روبه رو نیسـتیم. 
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انـگار همـه  بـا این وجـود معتقدند هنوز می شـود از البـه الی حجم باالی فیلم هـای ژانری 
کـه سـاخته می شـوند )چون در این سـال ها اقبـال عمومی بـه علمی-تخیلی خیلی بیشـتر 
بـوده( نمایندگانـی از سـینمای خوب علمی-تخیلی پیدا کـرد. از فیلم هایی که یـادآور دوران 
خـرده فرهنگ سـازی لوکاسـی باشـند تـا فیلم هـای درون گـرای جذاب مثل بلیـد رانر و 

بیگانه و ۲۰۰1: ادیسـه فضایی.
در ایـن میـان می تـوان از چنـد چهـره ی سرشـناس در سـینمای علمی-تخیلی نام بـرد. از 
جملـه جـرج میلـر کـه چندی پیش با سـاختن فیلـم چهارم از سـری مکـس دیوانه8 هم 
ایـن سـری را بازتعریـف کرد و هـم ژانر علمی-تخیلی-حادثـه ای را. گفته می شـود میلر به 
جـای انتشـار فیلم نامـه ی مکس دیوانه، دسـت به عملی جالـب زده و کتـاب مصوری را 
به نشـر رسـانده اسـت. و البته هر کسـی که فیلم را دیده باشـد می داند که نوشـتن در مورد 
مـد مکـس چقـدر غیـر ممکن اسـت چون فیلـم به شـدت تصویری و سـینمایی سـت و 

دسـت آوردی کم سـابقه برای سینماست. 
دوم بایـد بـه جـاس ویـدن اشـاره کـرد. مردی که مشـهور اسـت بـه سـریال های نیمه کاره 
اش از جمـه بافـی، انجـل و فایر فالی. سـریال هایی که صاحـب گروه های هـواداری 
بسـیار بـزرگ هسـتند. ویـدن را باید پسـر خلف لـوکاس قلمداد کـرد. او شـخصیت پردازی 
قهـار و داستان سـرایی بی همتاسـت. هـر چند باید اذعان داشـت کـه نه از نظر همـه. بلکه از 
نظـر طرفـداران گیک و نـرد9 ادبیات و سـینمای ژانر. همیـن چندی پیش سـری انتقام 
جویـان۱۰ بـار دیگر همچون جنگ  سـتارگان لوکاس جمعـی عظیم از مـردم عادی را 

به گیشـه ی ایـن فیلم علمی-تخیلی کشـاند.
امـا نفـر سـوم جـی. جـی آبرامـز اسـت. هنـوز دقیقاً معلـوم نیسـت کـه آبرامز طـرف خرده 
فرهنگ سـازان اسـت و یـا معناگراها. از سـویی مطمئنیم کـه کارگردان بدی هم نیسـت. اما 
او هم سـازنده ی ریبوت پیشـتازان فضاسـت و هم کاری چون سـریال  گمشـده۱۱، 
شـاید بشـود گفـت آبرامـز پیـش از هر چیز بـه ظرفیـت ژانر برای سـرگرم کـردن مخاطب 
آشناسـت. او می دانـد قراردادهـای ژانـری چـه هسـتند و چقـدر ظرفیـت و کشـش دارنـد. 
بـه طـور مثـال وقتـی او سـوپر 8 را می سـازد از یـک طـرف سنت شـکنی می کنـد و بـه 

Mad Max ) 8

Geek & Nerd ) 9
Avengers ) 10

Lost ) 11

جـای ایـن کـه بیگانـه را از فضـا بـه زمیـن بیـاورد، از دل زمیـن به سـطح می کشـاند. ولی 
از طرفـی در سـاختن پیشـتازان فضـا او بـه سـبک کاسـیک لوکاسـی عمل می کنـد و در 
گمشـده بـه کلـی بـه سـوی فضـای فیلیـپ کـی دیکـی مـی رود و آن بخـش از ژانـر را 
بازکشـف می کنـد کـه بسـیار پـر ظرفیـت اسـت. البتـه بسـیاری معتقـد انـد به سـان اکثر 
نویسـندگان ژانـری ایـن رفتـن به سـراغ ژانـر معمایی بـه خاطر تـاره کار بودن اوسـت. ری 
بردبـری می گویـد همه ی نویسـندگان علمی-تخیلی از هزارتوهای معمایی مصری شـروع 

می کننـد.
و امـا شـاید سـینمایی ترین فـرد سـینمای علمی-تخیلـی کریسـتوفر نوالن اسـت. نوالن 
سینماگریسـت کـه به آیین سـینما رفتن معتقد اسـت و دوسـت دارد از حداکثـر ظرفیت یک 
سـالن سـینما، یعنـی پرده هـای عریـض و طویـل و سیسـتم صوتـی فوق پیشـرفته، نهایت 
اسـتفاده را بکند. گفته می شـود اگر کسـی فیلم نوالن را بر روی پرده ی سـینما ندیده باشـد 

نمی توانـد در مـورد آن قضاوتی حقیقی داشـته باشـد.
نـوالن نماینـده ی آن دسـته از سـینماگران علمی-تخیلـی اسـت که دوسـت دارنـد عاوه 
بـر ایـن کـه طرفـداران ژانـر را راضـی نگـه دارنـد، منتقدیـن جریـان اصلـی سـینما را هم 
بـا خـود همـراه کننـد. و البتـه بایـد اعتـراف کنیـم کـه در ایـن کار موفـق هـم بوده اسـت. 
فیلم هـای او یـادآور فیلم های پرشـکوه اوایل دوران اسـتودیوهای هالیوود اسـت. فیلم هایی 
چـون اسـپارتاکوس و آنتونـی و کلوئوپاتـرا. از طرفـی نـوع شـخصیت پـردازی، دیالوگ هـا 
و روابـط بیـن شـخصیت ها بـرای طرفـداران ژانـری بسـیار نوسـتالژیک اسـت و آن هـا را 
یـاد همـه ی خوانـده هایشـان از عصـر طایـی و ابتـدای مـوج نـو می انـدازد. و از سـویی 
پیچیدگی هـای ظاهـری پـات و داسـتان های جانبـی با محوریت فلسـفه و وهـم و بحران 
هویـت، منتقدیـن را سـرگرم می کند و بـه طرفداران سـینمای معنی گرا هـم لذتی مضاعف 

ارائـه می کنـد.
در واقع تیپ های شـخصیتی سـاخته ی نوالن شـبیه آن قهرمان های خام و شـکل نیافته ی 
داسـتان های بی ادعـای عصـر طایی اند در ضمنـی که کمی هم از کافگـی و بحران های 

شـخصیت های فیلیـپ کی دیکی رنـج می برند. 
اینتراسـتار بـه طـور خاص فیلمـی بود که هم بار نوسـتالژیک عمیقی داشـت و هـم یادآور 
نوعـی شـکوه هالیـوودی بـود. شـکوهی که به نظـر می رسـد بـه زودی قربانی اسـتفاده ی 
بیـش از حـد از جلوه هـای ویـژه و شـخصیت پردازی های سردسـتی و پات هـای ضعیـف 

خواهد شـد.
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مقدمه
ــینما  از هیـــچ سـ ــینمای علمی-تخیلـــی  ــژه در سـ ــای ویـ اهمیـــت جلوه هـ
اگـــر وجـــود  دوســـتی پوشـــیده نیســـت. جلوه هـــای ویـــژه ای کـــه 
ـــر  ـــکان پذی ام ـــواب  ـــا در خ تنه ـــی  ـــر تخیل ـــای تصاوی ـــذت تماش ل ـــتند،  نداش
از خاقیـــت  انســـان ها هیـــچ موقـــع دســـت  امـــا خوش بختانـــه  می بـــود. 
ـــه  ب ـــت  ـــرداری دس ـــن فیلم ب ـــراع دوربی اخت ـــدای  ابت ـــان  از هم ـــتند و  برنداش
ـــرای  ب ـــه  ـــرادی ک اف ـــان  ـــد. درمی ـــگرف زدن ـــری ش ـــای بص ـــاد تکنیکی ه ایج
از تکنیک هـــای  پیدایـــش ســـینما  ابتدایـــی  بـــار در همـــان دوران  اولیـــن 
را ژرژ ملی یـــس  بصـــری اســـتفاده کـــردن می تـــوان خاق تریـــن آن هـــا 
از تمـــام ویژگی هـــای و جزئیـــات  بـــه خوبـــی  او کـــه  بـــزرگ دانســـت. 
ـــی و  ـــن آگاه ـــه برهمی ـــا تکی ب ـــود،  ب آگاه  ـــان  ـــرداری آن زم ـــف فیلم ب مختل
ـــی در  ـــه حت ـــد ک ـــق کن ـــری خل ـــت تصاوی توانس ـــراوان  ف ـــتکار  ـــوش و پش ه
بـــا وجـــود تمـــام پیشـــرفت های حاصلـــه، کاری حیـــرت آور  زمـــان حاضـــر 
ــس  ــاه ملی یـ ــه مـ ــفر بـ ــم سـ فیلـ ــد.  ــر برسـ ــه نظـ بـ ــص  و بی نقـ
تاریـــخ ســـینما محســـوب  اولیـــن فیلم هـــای علمی-تخیلـــی  جـــزء و 
ــی  ــژه گوناگونـ ــای ویـ ــوان جلوه هـ ــه اش می تـ ــه در هرصحنـ ــود کـ می شـ
زمانـــی  را مشـــاهده کـــرد. ســـینمای علمی-تخیلـــی در هـــر دوره ی 
ــر و  بهتـ ــق  ــه خلـ بـ ــه  ــته کـ ــرو گشـ ــی روبـ ــرفت های گوناگونـ ــا پیشـ بـ
ــت.  ــرده اسـ ــایانی کـ ــک شـ ــی کمـ ــات غیرواقعـ ــر موضوعـ واقع گرایانه تـ
ــای  ــارز در جلوه هـ بـ ــک  ــار تکنیـ ــی چهـ ــه بررسـ بـ ــه  ــه ی مقالـ ادامـ در 
نمایانگـــر  ویـــژه و تکنیک هـــای بصـــری می پردازیـــم کـــه هرکـــدام 
بـــرآن  پیشـــرفتی شـــگرف در ســـینمای علمی-تخیلـــی هســـتند، عـــاوه 
بـــا بهـــره  را کـــه  در هـــر بخـــش فیلم هـــای علمی-تخیلـــی  مشـــهوری 
ــی  ــد معرفـ آورده انـ ــت   ــم گیر بدسـ ــی چشـ ــا موفقیتـ ــن تکنیک هـ از همیـ

. می کنیـــم

  فرآیند شوفتان )دهه بیست و سی میالدی( 
از تکنولوژی هـــای قدیمـــی جلوه هـــای ویـــژه ی ســـینمایی اســـت.  یکـــی 
ـــد  ـــاخته ش ـــوفتان س ـــن ش ـــام یوجی ن ـــه  ب ـــردی  ف ـــط  ـــوژی توس ـــن تکنول ای
متروپلیـــس مـــورد اســـتفاده قـــرار  فیلـــم  و در مدل هـــای مینیاتـــوری 
بـــه فرآینـــد شـــوفتان موســـوم  ایـــن تکنولـــوژی  گرفـــت. در همـــان دوره 
ــه در آن  ــت کـ ــری اسـ ــک بصـ ــی تکنیـ ــوفتان نوعـ ــد شـ ــت. فرآینـ گشـ
ـــه ی  زاوی ـــا  ب ـــت نما  ـــه ای و درش آین ـــه  ـــر روی شیش ب ـــوری  ـــای مینیات مدل ه
بـــرداری می کننـــد  فیلـــم  از آن هـــا  ۴۵ درجـــه منعکـــس می شـــوند. 
بـــه جـــای آن  را پـــاک می کننـــد و  و ســـپس پس زمینـــه و اطـــراف 

نورپـــردازی مناســـب می گذارنـــد. بـــا  دکورهـــای واقعـــی 
ـــره  ـــه منظ ب را  ـــر  ـــا تصوی ی ـــت  ـــتن ماک پیوس ـــم  به ـــکان  ام ـــوفتان  ـــد ش فراین
ــود  ــا وجـ ــت ویـ نیسـ ــن  از آن ممکـ ــرداری  ــه فیلم بـ ــوری کـ ــا دکـ یـ و 
بـــه عنـــوان مثـــال: بجـــای ســـاختن  نـــدارد، فراهـــم مـــي آورد.  خارجـــی 
یـــک ســـاختمان کامـــل فقـــط طبقـــه همکـــف ســـاخته می شـــود. ســـپس 
ـــه  ب ـــر  ـــل کوچکت ـــت و در اش ـــورت ماک ـــه ص ب ـــوان  ـــات را می ت ـــه طبق بقی
ـــه ای  ـــک ورق شیش ـــرای آن، ی اج ـــرای  ب ـــرد.  ـــه ک ـــاختمان اضاف ـــر س تصوی
آینـــه و شیشـــه شـــفاف تشـــکیل شـــده در وضعیـــت  از دو قســـمت  کـــه 
از  ــن  ــرد. دوربیـ ــرار می گیـ ــرداری قـ ــن فیلم بـ ــل دوربیـ ــه مقابـ ۵۴ درجـ
بـــا اشـــخاصی  را  انـــدازه واقعـــی  بـــه  ورای قســـمت شـــفاف، ســـاختمان 
ـــه  ـــاالی شیش ب ـــه ای  آین ـــمت  ـــد و در قس ـــد می بین ـــش در حرکتن ـــه مقابل ک
تصویـــر ماکـــت منعکـــس اســـت و طـــوری تنظیـــم می شـــود کـــه روی 
از دیـــد دوربیـــن  را  ســـاختمان قـــرار گیـــرد و تصویـــر کامـــل ســـاختمان 
ــیوه  ــه شـ بـ ــرات جزئـــی  تغییـ ــا  بـ ــه  نتیجـ ــازد. همیـــن  ــرداری بسـ فیلم بـ
از  نیـــز حاصـــل مـــی شـــود: بجـــای ســـاختن ماکـــت می تـــوان  دیگـــری 
ـــه  آین ـــق  از طری ـــا  ی ـــتقیمًا و  ـــرد و آن  را مس ـــتفاده ک اس ـــی  نقاش ـــس و  عک
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از دکـــور  را کـــه ترکیبـــی  نهایـــی  مقابـــل دوربیـــن قـــرار داد و تصویـــر 
ـــوفتان  ـــد ش آورد. فراین ـــود  ـــت، به وج ـــس اس ـــاختگی( و عک ـــا س ی ـــی  )واقع
ــکوت  ــق سـ حـ ــر  ــری نظیـ ــای دیگـ ــال در فیلم هـ ــد سـ ــی چنـ طـ
ــر  جادوگـ ــکاک و  ــرد هیچـ آلفـ ــاخته  ــه )۱93۵( سـ 39 پلـ )۱9۲7( و 
)۱39( ســـاخته ویکتـــور فلمینـــگ مـــورد اســـتفاده قـــرار  شـــهر زمـــرد 
بیســـتم مـــورد اســـتفاده  اواســـط قـــرن  تـــا  گرفته اســـت. فرآینـــد شـــوفتان 

ــت.             ــرار گرفـ ــازان قـ ــراوان فیلم سـ فـ

پنجاه و شصت میالدی( فرانت پروجکشن )دهه 
افکـــت درون دوربینـــی اســـت؛  فرانـــت پروجکشـــن اصطاحـــًا یـــک 
ــش  پیـ از  ــه ا ی  ــا پیش زمینـ بـ را  ــه  ــرای جلوزمینـ اجـ ــه  ــه ای کـ پروسـ
ــن  ــت پروجکشـ ــرد فرانـ ــد. عملکـ ــب می کنـ ــده ترکیـ ــرداری شـ فیلم بـ
ـــه  ـــک صفح ـــوی ی ـــوع( جل ـــا موض )ی ـــر  بازیگ ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــن گون بدی
ــن  ــک دوربیـ ــه یـ ــی کـ ــد درحالـ ــرا می کنـ اجـ را  ــش  ــده نقشـ بازتابنـ
ــت.  ــه اسـ ــانه رفتـ او نشـ ــمت  ــه سـ بـ ــتقیم  ــاً  مسـ ــرداری کامـ فیلم بـ
ــادر  ــه قـ ــه ای کـ )آینـ ــه  آینـ ــه  نیمـ ــک  ــن یـ ــوی دوربیـ ــت جلـ درسـ
را  ـــر  ـــری دیگ ـــم تصوی ـــد و ه ـــور ده ـــود عب از خ ـــر  ـــم تصوی ـــت ه اس
ـــه  9۰ درج ـــه  زاوی ـــود دارد. در  ـــه وج ۴۵ درج ـــه  زاوی ـــا  ب ـــد(  ـــش کن بازتاب
بـــه  را  دوربیـــن یـــک پروژکتـــور قرارگرفتـــه کـــه تصویـــر پیش زمینـــه 
بـــرروی  را  تصویـــر  هـــم  نیمه آینـــه  و  می تابانـــد  نیمه آینـــه  روی 
انعـــکاس می دهـــد؛  بازتابنـــده،  بـــه شـــدت  بازیگـــر و صفحـــه ی 
ــرروی  بـ ــه  ــت کـ ــف اسـ ــدر ضعیـ ــه قـ بـ ــه  یافتـ ــکاس  انعـ ــر  تصویـ
بـــه  بـــا وضـــوح کامـــل روی صفحـــه  امـــا  بازیگـــر ظاهـــر نمی گـــردد 
ـــودش  ـــک خ ـــودش ماس ـــر خ بازیگ ـــق،  ـــن طری بدی ـــد.  ـــش درمی آی نمای
بـــه  را  بازیگـــر  بازتابنـــده تصویـــر پیش زمینـــه  می شـــود. صفحـــه 
ـــط  از وس ـــده  ـــب ش ـــر ترکی ـــه، تصوی ـــن مرحل ای از  ـــد  بع ـــی آورد  ـــود م وج
نهایـــی توســـط دوربیـــن  نتیجـــه ی  نیمه آینـــه عبـــور می کنـــد و 
ــپ وی.  فیلیـ ــط  ــن توسـ ــت پروجکشـ ــک فرانـ ــود. تکنیـ ــط می شـ ضبـ
ـــگام کار در  را در هن ـــش  اختراع ـــت  ثب ـــق  ـــد و ح ـــق ش ـــت خل پالمکوئیس
ـــی  ـــزه آکادم ـــراع جای اخت ـــن  ـــبب همی ـــه س ب آورد و  ـــت  ـــرکت 3M بدس ش
ـــورد  ۱9۴9 م ـــال  ـــار در س ب ـــن  اولی ـــک  ـــن تکنی ای ـــرد.  ـــود ک از آن خ را 
بـــا   ۱9۶3 از آن بهربـــرداری شـــد. در ســـال  اســـتفاده قـــرار گرفـــت و 
ماتانگـــو، تکنیـــک فرانـــت پروجکـــش  فیلـــم  اســـتفاده گســـترده در 
ـــی  یعن ـــد  بع ـــال  ـــه س ـــت. س ـــرار گرف ق ـــه  ـــورد توج ـــیار م ـــینما بس در س
ــو  ــن نحـ ــه بهتریـ بـ ــار  بـ ــن  ــک چندیـ ــن تکنیـ ایـ  ۱9۶۶ ــال  در سـ
ـــرده  ب ـــه کار  ب ـــی  ـــه فضای ـــک اُدیس ـــم ۲۰۰1: ی فیل ـــن در  ممک
ـــرروی  ب ـــون  ـــاس میم لب ـــران در  بازیگ ـــرای  اج ـــال  ـــوان مث ـــه عن ب ـــد.  ش
را  اِلســـتری فیلم بـــرداری شـــده اســـت و آن  از اســـتودیوی  صحنـــه ای 

ــد. ــب کرده انـ ــا ترکیـ آفریقـ ــت  از طبیعـ ــی  ــا فیلم هایـ بـ



نود میالدی( و  )دهه هشتاد  انیماترونیک 
از  تقلیـــد  بـــه جهـــت  رباتیـــک  از دســـتگاه های  بـــه اســـتفاده 
بـــه هـــدف جان بخشـــی  یـــا حتـــی  یـــا حیـــوان و  انســـان  یـــک 
انیماترونیـــک گفتـــه می شـــود.  بـــه شـــخصیت های غیرواقعـــی 
پنوماتیکـــی،  اغلـــب توســـط تجهیـــزات  انیماترونیـــک  عروســـک های 
و  در می آینـــد  حرکـــت  بـــه  الکترونیکـــی  یـــا  و  هیدرولیکـــی 
انســـانی کنتـــرل  از هـــر دو طریـــق کامپیوتـــری و  می تواننـــد 
ـــد  تقلی ـــرای  ب ـــب  اغل ـــی،  ـــای مکانیک بازو ه ـــک،  انیماترونی ـــوند. در  ش
اندام هـــا مـــورد  ایجـــاد حـــرکات واقعـــی در  حـــرکات ماهیچـــه و 
بـــا صفحـــه و  انیماترونیـــک  اســـتفاده قـــرار می گیرنـــد. پیکرهـــای 
از مـــواد پاســـتیکی ســـخت  پوســـت های منعطـــف ســـاخته شـــده 
بـــا جزئیاتـــی چـــون رنگ آمیـــزی،  نـــرم، پوشـــانده می شـــوند و  و 
ــل  ــتر تکمیـ بیشـ ــی  ــرای واقع گرایـ بـ ــزاء  اجـ ــر  ــر و دیگـ پـ ــو،  مـ
بـــه ســـوی توســـعه  اولیـــل دهـــه ۶۰  از  فیلـــم  می شـــود. صنعـــت 
انیماترونیک هـــا  برداشـــت.  انیماترونیـــک قـــدم  انقابـــی تکنولـــوژی 
ریســـک  شـــخصیت،  وجـــود  عـــدم  چـــون  موقعیت هایـــی  در 
از  ــتفاده  ــورت اسـ ــودن آن در صـ بـ ــر  ــا هزینه بـ یـ ــت  ــاد حرکـ زیـ

بازیگـــران و حیوانـــات واقعـــی و 
یـــا حرکتـــی کـــه هیـــچ گاه 

یـــا  انســـان  یـــک  از 
زنـــده  حیـــوان 
مـــورد  برنمی آیـــد،  

انیماترونیـــک نســـبت  اســـتفاده  قـــرار می گیـــرد. مزیـــت اصلـــی 
ــه  ــت کـ ــن اسـ ایـ ــن  ــری و استاپ موشـ ــازی کامپیوتـ ــه شبیه سـ بـ
ــی  ــور فیزیکـ ــت، حضـ ــگام حرکـ ــده هنـ ــازی شـ ــوق شبیه سـ مخلـ
زمـــان  در  دســـت کاری  هیچ گونـــه  و  دارد  دوربیـــن  جلـــوی  در 
انیماترونیـــک در طـــول  برداشـــت صـــورت نمی گیـــرد. تکنولـــوژی 
ـــاد  ایج ـــث  باع ـــه  ـــده ک ـــاال ش ب ـــطح  ـــرفته و س ـــیار پیش ـــال ها بس س
پیـــش واقع گـــرا و زنـــده شـــده اســـت.  از  بیـــش  عروســـک هایی 
ـــم  فیل ـــی در  ـــی دیزن ـــط کمپان ـــار توس ب ـــن  اولی ـــرای  ب ـــک  انیماترونی
ـــک  انیماترونی ـــان،  از آن زم ـــد؛  ـــی ش ـــز )۱9۶۴( معرف ـــری پاپین م
و  آرواره هـــا  چـــون  فیلم هایـــی  در  گســـترده  صـــورت  بـــه 
ـــک  انیماترونی ـــر  ب ـــی  ـــیار متک ـــه بس ـــی )ک ـــود فرازمین ـــی موج ای ت
ـــتیون  اس ـــون  ـــی چ ـــت. کارگردان ـــرار گرف ق ـــتفاده  اس ـــورد  ـــد( م بودن
از  ــو(  ماپت شـ ــه  ــق مجموعـ ــن )خالـ ــم هنسـ ــپیلبرگ و جیـ اسـ
از آن  انیماترونیـــک، پیشـــروهای اســـتفاده  ابتـــدای توســـعه  همـــان 
ــارک  پـ ــم  فیلـ ــد. در  بوده انـ ــازی  ــم  و سریال سـ فیلـ ــت  در صنعـ
ــازی  از شبیه سـ ــپیلبرگ  اسـ ــتیون  ــر اسـ اثـ  )۱993( ــیک  ژوراسـ
انیماترونیکـــی در  بـــا دایناســـورهای  کامپیوتـــری در پیوســـتگی 
ـــش(  ـــتون و تیم ـــتن وینس اس ـــط  ـــده توس ـــاخته ش ـــی )س ـــایز واقع س
ـــم  ـــش و یک ده ـــس ش ـــک تی.رک انیماترونی ـــت.  ـــده اس ـــتفاده ش اس
بیشـــترین  ـــن  ـــرض داشـــت و همچنی ـــر ع ـــاع و دوازده مت ارتف ـــر  مت
یعنـــی وزنـــی  انیماترونیـــک  از یـــک  ثبـــت رســـیده  بـــه  وزن 
ــت  ــه می توانسـ ــت،  کـ ــرم داشـ ــر ۴۱۰۰ کیلوگـ بـ ــغ  بالـ
بـــه بهتریـــن نحـــو ممکـــن حـــرکات طبیعـــی یـــک 
ـــک  ـــد. ج نمای ـــازی  بازس را  ـــد  ق ـــام  تم ـــوروس  تیرانوس
ــی  ــهور آمریکایـ ــناس مشـ ــه شـ ــر دیرینـ هونـ
نزدیکتریـــن  را  تی.رکـــس  انیماترونیـــک 
بـــا یـــک دایناســـور زنـــده دانســـته  ماقاتـــش 
دایناســـورهای  منتقدیـــن  اســـت. همچنیـــن 
را موجوداتـــی نفس گیـــر،  پـــارک ژوراســـیک 
توصیـــف  واقع گـــرا  و  وحشـــتناک 

نـــد.   کرده ا
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زمان گلوله )دهه نود و اوایل قرن بیست و یک(
ایـن تکنیـک بـرای اولیـن بـار در فیلـم مشـهور ماتریکـس مـورد اسـتفاده 
قـرار گرفـت و همـواره بـا ایـن فیلم شـناخته می شـود. ایـن تکنیک بـه نمای 
داشـته  جریـان  آهسـته  صحنـه  صـورت  بـه  کـه  می دهـد  اجـازه  برداشـتی 
در صحنـه  دوربیـن  کـه  برسـاند  نظـر  بـه  ایـن طـور  حـال  عیـن  در  و  باشـد 
عنـوان  بـه  گلولـه  زمـان  ویـژه  جلـوه  می کنـد.  حرکـت  معمولـی  سـرعت  بـا 
در  ماتریکـس  درون  آگاهـی  خـاص  لحظـات  بـرای  بصـری  تناسـب  یـک 
ایـن  فیلـم  در جـای جـای  و همچنیـن  بـرده شـد  کار  بـه  فیلـم  صحنه هـای 
مـورد  فضـا  و  زمـان  کنتـرل  در  کارکترهـا  تـاش  دادن  نشـان  بـرای  افکـت 
اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. روشـی کـه بـرای ایجـاد ایـن افکت هـا اسـتفاده 
شـده اسـت شـامل ورژن بسـط یافتـه تکنیـک قدیـم عکاسـی هنـری بـه نام 
عکاسـی بـرش زمـان اسـت؛ کـه در آن آرایشـی از دوربین هـا دور یک شـیء 
قرارمی گیرنـد و بـه صـورت همزمـان عکـس می گیرنـد. دوربین هـای اسـتفاده 
سـکانس  فریـم  یـک  انـدازه ی  بـه  و  هسـتند  عکس بـرداری  نـوع  از  شـده 
ویدویـی مشـارکت می کننـد. وقتـی تصاویـر گرفتـه شـده بـه صـورت متوالـی 
وجـود  بـه  را  دوربیـن«  مجـازی  »حرکـت  افکـت  درمی آینـد،  نمایـش  بـه 
یـک  دور  بـه  دیـد  زاویـه  یـک  حرکـت  توهـم  دیگـر  عبـارت  بـه  می آورنـد؛ 
شـیء کـه بـه نظـر می رسـد در زمـان متوقف شـده اسـت. افکت زمـان گلوله 
اسـت.  بیشـتر  پیچیدگـی  کمـی  بـا  دوربیـن  مجـازی  حرکـت  افکـت  مشـابه 
ترکیـب  مجـازی  حرکـت  افکـت  بـا  را  موقتـی  حرکـت  گلولـه  زمـان  افکـت 
صـورت  بـه  برداشـت ها  تمـام  حرکتـی،  بـی  جـای  بـه  نتیجـه  در  و  می کنـد 
دوربین هـا  جای گیـری  می شـوند.  گرفتـه  متغییـر  حرکـت  بـا  همـراه  آهسـته 
اصلـی  برداشـت  از  پیـش  بعـدی  سـه  سـاز  شـبیه  توسـط  نوردهـی  میـزان  و 
اجـرای  از  بعـد  می شـود.  برطـرف  طـرح  احتمالـی  مشـکات  و  شـده  سـاخته 
نهایـی طـرح، تیـم جلوه هـای ویـژه بصری بـه جـای عکس بـرداری هم زمان، 
بـا نظـم  دوربین هـا را بـه ترتیـب )بـا توجـه بـه حرکـت نهایـی مـورد نظـر( 

زمانـی خـاص )مضـرب خاصـی از یـک ثانیه( بـرای برداشـت آمـاده می کنند. 
یـک  کـه  نمایـد  ثبـت  را  در جریـان  دوربیـن می توانـد حرکـت  بنابرایـن هـر 
افکـت حرکـت بسـیار آهسـته به وجـود مـی آورد. وقتـی فریم هـا کنـار یکدیگر 
قـرار می گیرنـد، افکـت حرکـت آهسـته ی حاصلـه به تعـداد فریـم ۱۲۰۰۰ در 
فیلم بـرداری  ثانیـه  در  فریـم  از ۲۴  بیشـتر  بسـیار  ثانیـه می رسـد کـه عـددی 
آرایـش  انتهـای  در  فیلم بـرداری  اسـتاندارد  دوربین هـای  اسـت.  معمولـی 
دوربین هـای عکاسـی قـرار می گیرنـد تـا حرکـت با سـرعت معمولـی را قبل و 
بعـد از افکـت فیلم بـرداری کننـد. بـه خاطـر آن کـه دوربین هـا تقریبـًا به طور 
کامـل شـخصیت ها را در بیشـتر سـکانس هـا احاطـه کرده انـد،  از تکنولـوژی 
کامپیوتـری بـرای حـذف دوربین هایـی کـه در پیش زمینـه طـرف مقابـل دیده 
می شـوند اسـتفاده شـده اسـت. بـرای خلـق پیش زمینه هـا،  جـان گائتـا طـراح 
جلوه هـای بصـری فیلـم ماتریکـس، جـرج بُرشـُکو را بـه خدمـت گرفـت و او 
سـاختمان ها  واقعـی  هندسـه  برپایـه  سـه بعدی  مدل هـای  پیش زمینه هـا  بـرای 
بـه وجـود آورد و از عکـس  سـاختمان ها بـه عنوان بافـت پیش زمینه اسـتفاده 

 . د کر

منابع
ـــنگ آزادی ور.  ـــه هوش ـــوک، ترجم ـــد ک ـــان، دیوی ـــینمای جه ـــع س ـــخ جام - تاری

ـــمه، ۱38۰  ـــر چش ـــران:  نش ته

- "making-of-documentary" of the 1972 sci-fi film Silent Running
- www.roborobotics.com/Animatronics/history-of-animatronics.html 
- Corliss, Richard (26 April 1993). "Behind the Magic of Jurassic     
Park". TIME. Retrieved 26 January 2007.
- www.theguardian.com/film/1999/jun/05/features2
- "200 Things That Rocked Our World: Bullet Time".Empire 
(Emap) (200): 136. February 2006.



ویــژه نــامه سینمـا تــک قلهک9۶

ما 
پیشگو هستیم

نویسنده: مجید میرجمالی 
majid@mirjamali.com

ـــه  ـــی. حمل ـــتان های علمی-تخیل ـــاخ دار داس ـــی و ش ـــزرگ و باورنکردن ـــای ب دروغ ه
مریخی هـــا، ســـفر در زمـــان، ســـفر بـــه اعمـــاق دریاهـــا و زمیـــن و غیـــره. و 
ـــان  ـــچ زم ـــه هی ـــت ک ـــی اس ـــیار جذاب ـــاخ دار بس ـــد دروغ ش ـــم بمان ـــان ه ـــن خودم بی
مـــا را خســـته نمی کنـــد. امـــا در بیـــن همیـــن داســـتان های عجیـــب و غریـــب، 
ـــا و  ـــم ربات ه ـــور ه ـــتند و منظ ـــت پیوس ـــه حقیق ـــه ب ـــتثنایی ک ـــوارد اس ـــد م بودن
ـــا  ـــه م ـــتند ک ـــی هس ـــاً عجیب ـــای تقریب ـــی ه ـــش بین ـــور پی ـــتند. منظ ـــین ها نیس ماش
را بـــه شـــک می اندازنـــد کـــه نکنـــد نویســـندگان ایـــن داســـتان ها واقعـــاً بـــه 

ـــد.            ـــرده بودن ـــفر ک ـــده س ـــان آین زم

پیش بینی سفر به ماه 
ــال ۱8۶۵ در  ــی، در سـ ــتان های علمی-تخیلـ ــهور داسـ ــنده مشـ ژول ورن، نویسـ
ـــش  ـــزی را پی ـــن چی ـــاه چنی ـــه م ـــن ب ـــام از زمی ـــه ن ـــود ب ـــتانی خ ـــاب داس کت
ـــکا  ـــط آمری ـــد توس ـــرود آم ـــاه ف ـــه روی م ـــی ک ـــن فضاپیمای ـــود.   اولی ـــرده  ب ـــی ک بین
در مـــاه دســـامبر فرســـتاده شـــد. بیشـــتر بدنـــه فضاپیمـــا از جنـــس آلومینیـــوم 
بـــود، ســـه فضانـــورد در داخـــل آن بودنـــد و وزن تقریبـــی آن 87۰۰ کیلوگـــرم و 
ـــت.  ـــن زده شده اس ـــون تخمی ـــج ۱۲ بیلی ـــول رای ـــه پ ـــا ب ـــاخت فضاپیم ـــه س هزین
ـــتند.  ـــن بازگش ـــه زمی ـــد و ب ـــام دادن ـــاه انج ـــود را روی م ـــت خ ـــوردان مأموری فضان
هنـــگام فـــرود بـــه زمیـــن، فضاپیمـــا در اقیانـــوس پســـیفیک ســـقوط می کنـــد 
ـــته  ـــوس برداش ـــل اقیان ـــکا از داخ ـــش آمری ـــی ارت ـــروی دریای ـــط نی ـــپس توس و س

می شـــود.   
ایـــن ماجـــرا هیـــچ ربطـــی بـــه تاریـــخ نـــدارد و طـــرح اصلـــی رمـــان ژول ورن 
ـــی  ـــت واقع ـــل از ماموری ـــال قب ـــد س ـــش از ص ـــان بی ـــن رم ـــه ای ـــا اینک ـــت. ب اس
ـــباهت  ـــرا ش ـــت ماج ـــا واقعی ـــی ب ـــرز عجیب ـــه ط ـــا ب ـــت ام ـــته شده اس ـــو ۱۱ نوش آپول
دارد. البتـــه در مـــواردی اعـــداد کمـــی جـــا بـــه جـــا شـــده اســـت. مثـــًا وزن 
ـــون  ـــم ۱۴ بیلی ـــاخت ه ـــه س ـــود و هزین ـــرم ب ـــو۱۱، ۱۱7۰۰ کیلوگ ـــای آپول فضاپیم
ـــم  ـــان ه ـــرا، آنچن ـــت ماج ـــتان از حقیق ـــاله داس ـــد س ـــه ص ـــه فاصل ـــه ب ـــا توج ـــه ب ک
ـــتان ژول ورن،  ـــفینه در داس ـــک س ـــال اتاق ـــوان مث ـــه عن ـــا ب ـــدارد. ی ـــادی ن ـــرق زی ف
ـــام داشـــت. هـــر  ـــا ن ـــو ۱۱ هـــم کلمبی ـــام داشـــت و اتاقـــک فرمـــان در آپول کلمبیـــاد ن

چنـــد می تـــوان فـــرض را بـــر ایـــن بگذاریـــم ســـازنده های فضاپیمـــا آپولـــو ۱۱، 
ـــرا قســـمتی  ـــب ماج ـــکات جال ـــر از ن ـــی دیگ ـــد. یک ـــتان ژول ورن بوده ان ـــق داس عاش
از داســـتان اســـت کـــه ژول ورن موقعیـــت ســـه فضانـــورد را طـــوری توصیـــف 
می کنـــد کـــه آنهـــا در فضـــا بـــدون وزن شـــده اند و جاذبـــه تأثیـــری روی آنهـــا 
ـــود  ـــه اینکـــه هنـــوز چنیـــن چیـــزی در آن زمـــان کشـــف نشـــده ب ـــا توجـــه ب ـــدارد. ب ن
ـــی  ـــود ب ـــات خ ـــای ورن در تخی ـــه آق ـــت ک ـــن اس ـــرا ای ـــی ماج ـــه عقان ـــا نکت تنه
ـــل  ـــتان آن را در داخ ـــردن داس ـــر ک ـــرای هیجان انگیز ت ـــرده و ب ـــق ک ـــی را خل وزن

ـــد.         ـــان گنجان رم
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پیش بینی اینترنت
بـــرای مـــا ایرانی هـــا نـــام مـــارک توآیـــن بـــا تـــام ســـایر 
و هکلبـــری فیـــن گـــره خورده اســـت. امـــا بایـــد بدانیـــم کـــه 
توآیـــن دســـتی هـــم در نوشـــتن آثـــار علمی-تخیلـــی داشـــت. در 
ــاپ  ــتان هایی را چـ ــن داسـ ــارک توآیـ ــدن، مـ ــز لنـ ــه تایمـ روزنامـ
مـــی کـــرد. در ســـال ۱9۰۴ داســـتانی علمی-تخیلـــی از او چـــاپ 
شـــد )هـــر چنـــد کـــه او در ســـال ۱898 ایـــن داســـتان را نوشـــته بـــود( 
ـــراع  ـــن اخت ـــکوپ. ای ـــام تلکتروس ن ـــه  ـــود ب ـــی ب ـــاره اختراع ـــه درب ک

ـــذاری  ـــتراک گ ـــه اش ـــازه ب ـــردم اج ـــه م ـــن ب ـــوط تلف ـــق خط از طری
ـــه  ـــی ک ـــه در زمان ـــید ک ـــته باش ـــر داش ـــی داد. در نظ ـــات را م اطاع
ـــاب  ـــیله کمی ـــم وس ـــن ه ـــود تلف ـــته ب ـــتان را نوش ـــن داس ـــن ای توآی
ـــل  ـــه در اص ـــم ک ـــت بگویی ـــاب نیس ـــی حس ـــس ب ـــود. پ ـــدی ب و جدی
مـــارک توآیـــن اینترنـــت را اختـــراع کـــرده اســـت! امـــا  داســـتان 
ـــتفاده از  ـــش اس ـــن بخ ـــم تری ـــت و مه ـــت نیس ـــرای اینترن ـــط ماج فق
ـــر  ـــردم را در سرتاس ـــد م ـــه می توان ـــت ک ـــی اس ـــبکه های اجتماع ش
ـــاره  ـــم درب ـــتان ه ـــرای داس ـــد. ماج ـــل کن ـــر متص ـــه همدیگ ـــان ب جه
ـــه اعـــدام محکـــوم شـــده و در طـــول  ـــی اســـت کـــه ب مـــردی آمریکای
داســـتان و از طریـــق همیـــن شـــبکه اجتماعـــی می توانـــد قاتـــل 

ـــد.  ـــود را آزاد کن ـــدا و خ ـــن پی ـــور چی ـــی را در کش اصل
       

پیش بینی بمب اتم 
دهه هـــا قبـــل از اینکـــه انیشـــتن بـــه فکـــر بمـــب اتـــم بیفتـــد، 
ــز  ــی ولـ ــتان های اچ جـ ــی از داسـ ــی در یکـ ــز مخربـ ــن چیـ چنیـ
ـــان آزاد  ـــتان جه ـــز داس ـــال ۱9۱۴ ول ـــود. در س ـــده ب ـــی ش ـــش بین پی

ـــت.   ـــود را نوش ـــی ش م
ـــه  ـــت ک ـــر نداش ـــری خب ـــرد دیگ ـــچ ف ـــاید هی ـــان او و ش  در آن زم
می تـــوان بـــا رادیواکتیـــو چـــه کاری کـــرد. او فقـــط از تخیـــات 
ـــر  ـــرا در نظ ـــردن ماج ـــا ک ـــی دو ت ـــا یک ب ـــت و  ـــک گرف ـــودش کم خ
ــا را  ــن رادیواکتیو هـ ــام ایـ ــر تمـ ــود اگـ ــه می شـ ــه چـ ــت کـ گرفـ
ـــاره تأثیـــر مخـــرب  ـــز حتـــی در داســـتانش درب ـــد! ول یکجـــا منفجـــر کن
ـــح داده  ـــن توضی ـــده در زمی ـــی مان ـــان های باق ـــواد روی انس ـــن م ای
ـــن  ـــرای اولی ـــم ب ات ـــب  ـــه بم ـــه کلم ـــه اینک ـــن نکت ـــود و مهم تری ب

ـــد.  ـــرده ش ـــه کار ب ـــان ب ـــن رم ـــار در همی ب
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ـــد  ـــم نبای ـــی ه ـــت. تعجب ـــنا نیس ـــر آش ـــه نظ ـــام ب ـــن ن ـــک. ای ـــو گرنزب هوگ
کـــرد، بســـیاری از غربی هـــا هـــم بـــا ایـــن نویســـنده آثـــار علمی-تخیلـــی 
ـــی- ـــات علم ـــت ادبی ـــه وضعی ـــا ک ـــی ه ـــا ایران ـــد م ـــه برس ـــد چ ـــنایی ندارن آش

ـــای  ـــورت آق ـــر ص ـــت. در ه ـــر اس ـــی کمت ـــچ و حت ـــد هی ـــان در ح تخیلی م
گرنزبـــک یکـــی از بهتریـــن نویســـنده های آثـــار علمی-تخیلـــی بودنـــد و 
ـــز و  ـــگفت انگی ـــتان های ش ـــروف داس ـــه مع ـــان مجل ـــی از خالق ـــن یک همچنی
ـــروف  ـــو مع ـــام هوگ ـــه ن ـــه ب ـــی ک ـــار علمی-تخیل ـــاالنه آث ـــز س ـــم جوای مراس

ـــت.     ـــده اس ـــته ش ـــان برداش ـــم ایش ـــم از اس ـــت ه اس
 گرنزبـــک هـــم در داســـتان های خـــودش خیلـــی از وســـایل تکنولـــوژی 
مـــدرن را پیـــش بینـــی کـــرد. از کنتـــرل تلویزیـــون گرفتـــه تـــا انـــرژی 
خورشـــیدی. امـــا شـــاید دســـتگاه رادار یکـــی از حیرت انگیز تریـــن پیـــش 
ـــی را  ـــه چیزهای ـــیله ای ک ـــه وس ـــط ب ـــد. او فق ـــاب بیای ـــه حس ـــای او ب بینی ه
ـــق رادار  ـــتم دقی ـــه سیس ـــود، بلک ـــرده ب ـــاره نک ـــد اش ـــخیص می ده از دور تش

را توضیـــح داده بـــود.       
ـــی  ـــج در یک ـــرت ام پی ـــط راب ـــال ۱93۴ توس ـــمی در س ـــوری رس ـــه ط رادار ب
از آزمایشـــگاه های نیـــروی دریایـــی ارتـــش آمریـــکا اختـــراع شـــد. امـــا دو 
ــتان های  ــری داسـ ــک در سـ ــال ۱9۱۱، گرنزبـ ــی در سـ ــل یعنـ ــه قبـ دهـ
ـــه  ـــوری ک ـــود، به ط ـــح داده ب ـــتگاه رادار را توضی ـــق دس ـــرد دقی ـــف کارک رال
ـــی کارک  ـــور س ـــی آرت ـــی یعن ـــار علمی-تخیل ـــهور آث ـــنده مش ـــا، نویس بعده
ـــتان  ـــتگاه رادار در داس ـــق دس ـــح دقی ـــن توضی ـــه اولی ـــرد ک ـــوان ک ـــم عن ه

ـــت.     ـــده اس ـــته ش ـــک نوش گرنزب

مجموعه پیش بینی های سریال استارترک 

ـــش  ـــتارترک پخ ـــده اس ـــرگرم کنن ـــریال س ـــه س ـــی ک ـــه ۶۰، زمان در ده
ــه بعضـــی  ــد کـ ــه نبودنـ ــا متوجـ ــدام از بیننده هـ ــااًل هیچ کـ ــد، احتمـ می شـ
از دســـتگاه هایی کـــه کاپتـــان کـــرک و همکارانـــش اســـتفاده می کننـــد در 
ـــود.  ـــده می ش ـــان دی ـــردم جه ـــام م ـــتان تم ـــدان دور در دس ـــه چن ـــده ای ن آین
ـــی  ـــرز عجیب ـــه ط ـــریال ب ـــن س ـــی در ای ـــتگاه ارتباط ـــال دس ـــوان مث ـــه عن ب
ـــن  ـــر ای ـــال حاض ـــه در ح ـــت. البت ـــبیه اس ـــروزی ش ـــراه ام ـــای هم ـــه تلفن ه ب

تلفن هـــای همـــراه در دار کمـــی از مـــد افتـــاده بـــه حســـاب می آیـــد. در 
ـــرای نجـــات زمیـــن و همکارانـــش  ســـریال، کاپیتـــان کـــرک از ایـــن دســـتگاه ب
ـــرای  ـــط ب ـــط و فق ـــیله فق ـــن وس ـــتفاده از ای ـــروزه اس ـــرد و ام ـــتفاده می ک اس
ـــریال  ـــتگاه در س ـــن دس ـــکات ای ـــی از مش ـــت. یک ـــان اس ـــردن خودم ـــذت ب ل
ـــر  ـــم زودت ـــان ه ـــه خودت ـــور ک ـــه همانط ـــود ک ـــارژ آن ب ـــم ش ـــر ک ـــزان عم می
ـــکلی  ـــن مش ـــا چنی ـــم ب ـــا داری ـــه م ـــم هم ـــر ه ـــال حاض ـــد در ح ـــدس زده ای ح

دســـت و پنجـــه نـــرم می کنیـــم.             
گاهـــی اوقـــات همـــکاران کاپیتـــان کـــرک بـــرای ارتبـــاط بـــا همدیگـــر 
از دســـتگاه های کوچکـــی اســـتفاده می کردنـــد کـــه بـــه گـــوش متصـــل 
می شـــد و در حـــال حاضـــر چنیـــن چیـــزی را هدســـت بلوتـــوث دار 

ــم.     می نامیـ
و شـــاید شـــاهکار پیـــش بینـــی هـــم مربـــوط بـــه فیلـــم اســـتار تـــرک: 
ــد  ــک آی پـ ــفینه دارای یـ ــراد سـ ــه افـ ــه همـ ــد کـ ــدی باشـ ــل بعـ نسـ

بودنـــد!


