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 ملخص البحث:
ذلل  االشفلع  ل  طفل،    مسرح الخيال العلمي للللبنية الدرامية اتسعى الدراسة إلى البحث فى 

  الوقوف  لى العناصر الفا لة فى سياق البنية الدرامية  الستقراء دالالته المسرحي سيميائية النص
الدراسللاا التحليليللة تنتمللي الدراسللة إلللى   ة تفا لهللا فيمللا اينهللا التللا، المعنللى  كيفيللدالالتهللا    صللد ر ل

الملنه  السليميائي للى  عتمد ت  للطف،  دراسة البنية الدرامية فى مسرح الخيال العلمي ستهدف التى ت
 أهمها: لتائ   دة توصلت الدراسة إلىقد    للطف، مسرح الخيال العلمي م  لصوص قراءة فى 
ي  لصوص مسرح الخيال العلمي امثااة مفاتيح حملت دالالا ارتبطت االبنية جاءا  نا   -

الدرامية للنص  كما  كست اارشاداا المسرحية العديد م  الدالالا التى  مقت الحدث 
الدرامي   ارتبطت االفخصياا الدرامية لإلشارة إلى مكالتها االجتما ية  النفسية  كما  برا 

الحدث   جاء الخطاب الدرامي معبًرا ادالالته    لسق العالقاا  ادالالتها  لى زمان  مكان
اي  الفخصياا   حملت الفخصياا العديد م  الدالالا الدرامية التى ارتبطت االمخز ن 

 الثقافي لدى األطفال.

 كست لصوص مسرح الخيال العلمي  دة آلياا تقوم  ليها البنية الدرامية فى مسرح الخيال  -
ما تنبثق م  لظرية  لمية تشون مقدمة منطقية للسفر  بر  - ادة–لفشرة العلمي للطف،  فا

الزم   كما لو ت فى طبيعة الفخصياا الدرامية   تنوع موقفها تجاه البفر   مثلت 
الفخصياا اآللية مرتشًزا أساسًيا فى البنية الدرامية   حملت دالالا  بر اارشاداا المسرحية 

يماءاتها   الجو المحيط اها  كما زا جت النصوص اي  التى تصع أشكالها  حركاتها  إ
 الخطاب العلمي  القيمي الذى جاء متسًقا مع البنية الدرامية للنص المسرحي.

 .مسرح الطفلالسيميائية، البنية الدرامية، الخيال العلمي، لكلمات المفتاحية: ا
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 مقدمـة:
البنية الدرامية فى مسلرح الطفل،   يرجلع ُيعد الخيال أحد أهم الركائز األساسية التى تقوم  ليها 

فالمسلرح اللذى يفتقلر إللى لمسلرح الطفل،  الالزملي  ذل  إلى د ر الخيال فى تحقيق ااثلارة  التفلويق 
   بالتبعيللة يفقللد الهللدف القيمللي المرجللو منلله لتيجللة  لخلللة العالقللة  ااثللارة الخيللال يفتقللر إلللى المتعللة

ن الخيلال يسلا د الطفل،  للى  للق  لالم  لاص مل  األحلالم  ثيقة الصللة اينله  بلي  المتلقلي  كملا أ
ٍز لعالم الواقلع اللذى يعيفله  فالخيلال  سليلة االسلان للتطلور  الرقلي  كملا يسلهم فلى تشامل،  لملو امو 

 شخصيته.
 الخيللال المو للع فللى أدب الطفلل،  امللة   مسللرح الطفلل،  اصللة للله شللكالن  األ ل: لللااع ملل  

حيث ينبهر األطفلال   ل  القدرة  لى ااتيان ااأل مال الخارقةتو يع الفخصياا الخيالية التى تمت
االفخصلللياا الخرافيلللة كالجلللان  الملللردة  السلللحرة   هلللى تتعامللل، ملللع الفخصلللياا اآلدميلللة جنًبلللا إللللى 
جنلللو   بلللاألد اا الخرافيلللة التلللى ُتسلللخر لخدملللة البطللل، مللل  أجللل، تحقيلللق االلتصلللار  كبسلللا  اللللريح  

   الثلللالي:  يلللال يطلللرح فشرتللله  بلللر حقيقلللة  لميلللة  أ  لظريلللة  طاقيلللة اا فلللاء   المصلللباح السلللحر  
اااضللافة إلللى مللا  للطفلل،فلسللفية اهللدف تحقيللق الفائللدة العلميللة   االرتقللاء امهللاراا التفشيللر العلمللي 

 يتضمنه  طااه م  تد يم للجالو القيمي  المتعة  الترفيه.
لملا لله مل  د ر فعلال فلى   ُيفك، الخيال العلمي أحد أهم الضر راا الالزملة فلى مسلرح الطفل،

تنمية الثقافة العلمية   تنفئة األطفال  لى الفغع الالعلوم المختلفلة   إدراأ أهميتهلا   التفشيلر  للى 
الخيال العلمي اتخاذ لالاتشار  االكتفاف  لذا  جو  لى ُكتَّاب مسرح الطف،   لمي سليم يؤه، لحو

 قلللدراا األطفلللال العقليلللة  النفسلللية  اللغويلللة  وسلللإذا أحسللل  تو يفللله املللا يتناأللللله االللدا اتهم  إطلللاًرا 
 سيكون له ثماره فى تنفئة األطفال لما يمك  أن يحققه م    ائع  لمية  تربوية  لفسية  جمالية.

أن األ مال المسرحية التى قدمت إليه قليلة   بالنظر إلى  اقع مسرح الخيال العلمي للطف، لجد
اب مسلرح  قد يرجع إحجام اعض ُكتَّلالفنتازيا  ز  لى تو يع االمقارلة االمسرحياا التى ترتشالعدد 

أن الباحلث عتقلد يا تقلادهم ألله يقتصلر  للى أصلحاب الخبلراا العلميلة    إللى هلذا الللون   الطف،  
ملل  -هللذه الرةيللة ديللر دقيقللة  فالشاتللو يحتللا، إلللى لقطللة الطللالق ترتشللز  لللى لظريللة  لميللة يللتمك  

اء األحداث  الفخصياا  التصوراا  ملع مرا لاة التلوازن الي  الفشلرة الولو، لعالم الخيال لبن - اللها
  النواحي األداية  الفنية لمسرح الطف، م  جهة أ رى. جهة م  

الرز تللل  أالتوجله ابادا لله إللى األطفلال   لعلل،  ديواجله كاتلو مسللرح الطفل،  لدة إشللكالياا  نل  
مراهقلللة مللل  أفضللل، بلللر مرحللللة التعتفااشلللكالياا هلللى تعلللدد مراحللل، الطفوللللة   ا لللتالف  صائصلللها  
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تحلرر الطفل، إللى الخيلال العلملي   يرجلع ذلل   ياامراح، الطفولة التلى يمكل  أن لوجله إليهلا مسلرح
الخيلال الاألمور التلى تلد ر فيمللا فيهلا سلنواا   التلى يتسلم  8 –6مل  مرحللة الطفوللة المتوسلطة مل  

قلرب إللى الواقلع منهلا إللى الخيلال أيدة فوق الطبيعة كاأل مال الخارقة  الخرافية   يبدأ فى مرحلة جد
فيسلعى تطور تفشيلره  حيلث يميل، إللى األفشلار التلى تلد ر حلول مخاطبلة العقل، اللوا ي  لمو   لتيجة 

  التشيع  االحتشاأ االمجتمع كنسلق  إلى تحقيق ذاته اب ضاع إمكالياته للتجربة الواقعية الناجمة 
 المجتمع.م  العالقاا التى تحكمها معايير   اداا  قيم 

يقللوم  لللى تنفللئة الطفلل، اجتما ًيللا اتللد يم الجالللو القيمللي   - موًمللا– إذا كللان مسللرح الطفلل، 
 إكسلللاب الطفللل، العديلللد مللل  المعلللارف العاملللة اطريقلللة مثيلللرة  جذاالللة   تقلللديم الملللادة التعليميلللة إال أن 

فل، اههميلة ُيعلد ضلر رة ملحلة مل  أجل، أن لنملى   لي الط -فى  قتنلا اللراه –مسرح الخيال العلمي 
العلم   كيفية االلتقال م   اقع  لمي إلى  اقع  لمي أكثر رحاالة حتلى يلتمك  األطفلال مل  التفشيلر 

الطفل، افلك،  ةالعلمي   امتالأ القدرة  لى ح، المفكالا اجالو قدرته  لى تفلكي،  بنلاء شخصلي
واقعله المعلام مل  متوازن  لى المستوى النفسي  العقلي  الوجدالي  فهو أسلوب فعال للربط الطفل، ا

لظريلللاا  لميلللة  ا ترا لللاا  مكتفلللفاا   فلللى لفللل  الوقلللت يتوجللله إليللله الللالقيم االجتما يلللة  التربويلللة 
  االسالية.

: ياهلله يجملع الي  ثالثلة  طاالاا فلى ذاا الوقلت  هلالطفل،  يتميز الخيال العلمي فى مسلرح 
اا   تنبللؤاا مرتبطللة الخطللاب العلمللي اكلل، مللا يتضللمنه ملل  لظريللاا  لميللة   اكتفللافاا   مختر لل

الخطاب األداي اكل، ملا يتضلمنه مل  أسلاليو التعبيلر اللغلو  كالمحسلناا اللفظيلة   الجمل،   االعلم  
الحواريلللة   الخطلللاب التربلللو  اكللل، ملللا يتضلللمنه مللل  قللليم تربويلللة  تعليميلللة  شلللريطة أن تتناسلللو تلللل  

 الخصائص العقلية  النفسية لمراح، الطفولة المتباينة.الخطاااا   
ال  ن هلذابفل ؛لدرة األ مال المسرحية الموجهة للطف، التى تتنا ل موضلوع الخيلال العلملي  ردم

أن يفلللرق الللي  ملللا هلللو  إالفملللا  للللى الشاتلللو المسلللرحي   يعنلللى صلللعوبة تنلللا ل هلللذا الفلللك،  تقديمللله
تعليمي   ما هو  لمي   أن يمتل  القدرة  للى التمييلز الي  ملا هلو  رافلي   ملا هلو  لملي  اجاللو 

لى تهم، االلجاز العلمي ليعرف ما يمك  أن يقودلا إليه فى المستقب، مل  تطلور  رفاهيلة أ  القدرة  
ما قد ينت   نه م  إضرار للبفرية  اااضافة إلى التعرف  لى فنياا البنية الدرامية لمسرح الخيال 

لتلى  التى تسعى الدراسلة إللى الشفلع  نهلا مل   لالل قلراءة سليميائية للنصلوص المسلرحية ا العلمي
االتحليل، للشفلع  ملا المسلرحي تنلا ل اللنص تة كملنه  لقلد  فالسليميائي  تنتمي لهذا الجن  األداي
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فلى سلياق انيلة  يحمله م  دالالا   ف  رملوزه مل   لالل تفسلير العالقلاا الي  اللدالالا  الملدلوالا
 فى ضوء ثقافة المتلقي  المجتمع المنت  لتل  المعرفة. ذل    النص

 :الدراسات السابقة
إلللى الشفللع  لل  أثللر األدب الخيللالي ل طفللال  )Knees et Reeder(2020 ,(1) سلعت دراسللة

 لللللى القوالللللو النمطيللللة للجنسللللي    فحصللللت مللللا إذا كللللان التعللللر  ألدب األطفللللال الخيللللالي حللللول 
الفخصللياا ديلللر النمطيلللة مللل  شلللهله أن يغيلللر تهييللد الصلللور النمطيلللة للجنسلللي  فلللى األطفلللال اللللذي  

سنة   أ هرا النتائ  أن التعر  المطول لقصة متعددة الفصول  12إلى  8اي  تترا ح أ مارهم ما 
اينملا حول اط، الر اية المضاد للقوالو النمطية يمك  أن يقلل، مل  تهييلد األطفلال للصلورة النمطيلة. 

أن قراءة القصص القصيرة ل طفال تنطو   لى أكثلر مل   )Dilek Altun(2019 ,2)(دراسة كففت 
هللم رسللائلها  فبينللت الدراسللة أن قللراءة القصللص تتجللا ز مجللرد الفهللم الللدقيق للللنص  مجللرد متعللة   ف

 تسللا د األطفللال  لللى فهللم العللالم ملل  حللولهم   أن الجمللع اللي  المعلومللاا العلميللة الدقيقللة  السللياق 
 الممتع يجع، الشتو القصصية الهجينة  سيلة تعليمية ترفيهية فعالة.

فهلدفت إللى تنميلة  يلال الملراهقي  لحلو تعللم العللوم  (Kolovou et all, 2019))3(أملا دراسلة 
 التشنولوجيا م   الل  رشة  م، شارأ فيها  ينة م  المراهقي  اكتااة قصص  يال  لملي افلك، 

 دراسلللللةتعللللا لي اكسلللللااهم معللللارف فلللللى العللللللوم  التشنولوجيللللا  الهندسلللللة  الرياضلللللياا. اينمللللا سلللللعت 

(4)), 2017Midkiff( ة الهن أدب الخيلال العلملي ال يصللح ل طفلال د ن سل  إلى لفلي الفشلرة السلائد
الثالية  فرة   دير مرحو اه للفتياا   يفتقر إللى التنلوع   أن األطفلال ال يسلتطيعون قلراءة الخيلال 

 هلر ا أالعلمي   بينت الدراسلة أن األطفلال يمكلنهم قلراءة الخيلال العلملي   فهلم أفشلاره المعقلدة   قلد 
 ,Menadue et Cheer)هللدفت دراسللة . فللى حللي  لرسللوم التوضلليحيةكفللاءة  اليللة فللى فلل  رمللوز ا

إلى البحث فى األدايلاا ذاا محتلوى أ  مفلاهيم الخيلال العلملي لوصلع  توضليح الثقافلة  2017()5(
االسلالية   بينللت الدراسللة د ر الخيللال العلمللي كللهداة للمعرفللة الثقافيللة   أاللرزا مللدى فا ليتلله كوسلليلة 

  . مسا دة فى التعلم  التدري
تحملهلا لصلوص الخيلال العلملي ى التل المفاهيم الجمالية(  لى م2015) (6) ركزا دراسة شنا ة

أن الخيلال العلملي المسلرحي يملز، الي   إللى  توصللت  لتحليلليا المنه  الوصفياتبعت     المسرحية
 الوجلللود  بلللي  الوجلللود الملللاد    بلللي  الخرافلللة  الخيلللال  اللللوهم    لعللللم  الواقلللعا بلللي   الخيلللال  الواقلللع  

السلللالي اثنائيلللة الحيلللاة ا مللل  قبيللل، إحسلللا  الشلللائ  والمفتلللر   هلللذا الملللز، الللي  هلللذه الثنائيلللاا هللل
  العلمللليمسلللرح الخيلللال تقنيلللاا اا لللرا، فلللى م( 2015) (7)فلللى حلللي  تنا للللت دراسلللة محملللد . الملللوا
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مسلللرح تنا لللت المسلللرح  المعالجلللة الحداثيللة فلللى   كملللا ملللنه  التحليلل، السيسللليولوجىالدراسلللة اتبعللت   
 المسرحي. فى العر   التفا لي   كيفية تو يع الخيال العلمي الخياليفيق نتازيا  الر الطف، اي  الف

( إلللى تنللا ل مسللرح الخيللال العلمللي فللى مصللر   توصلللت م2015) (8)ة السلليداينمللا هللدفت دراسلل
لخدملة سليطر  ليله اتجاهلان: األ ل اسلتخدم كتاالة الخيلال العلملي يإلى أن الخيال العلملي المصلر  
إلى الحقائق العلميلة   االتجلاه الثلالي: قلدم مبلد وه أ ملااًل  -اكثيرً –أفشار  أهداف الُشتَّاب  فلم يستند 

اي   يالهم العلمي  أهدافهم   موازلةً   فجاءا أ مالهم فيها كان الخيال العلمي ملتحًما االنسي  الفني
 (9)أملللا دراسلللة قلللدح ة االجتما يلللة. تفلللردا أ ملللال الخيلللال العلملللي امناقفلللة قضلللايا  مفلللكالا البيئللل

 المسللللرحية العلملللليالفشريللللة فللللى لصللللوص الخيللللال م( فهللللدفت إلللللى التعللللرف  لللللى المالمللللح 2014)
التقللللدم    توصللللت إللللى أن التللله يليي التحليلللل ملللنه "   اتبعلللت الامسلللرحياا كلللارل تفلللااي  لموذًجللل"

كلان سلبو الشثيلر مل  ال،  لبفلريةل تطور  تفوق اآللة  نصر لم يحقلق السلعادةفى  التطور المتمث، 
 . الويالا

 شكلة الدراسة:م
فللللى سللللياق البنيللللة الدراميللللة للللللنص  تللللى يمكلللل  أن يو فهللللا الشاتللللوردللللم تنللللوع أشللللكال الخيللللال ال

المسرحي إال أن معظم لصوص مسرح الطف،  ادة ما تو ع الخيال الفنتاز  الذى يعتمد  لى انية 
الفخصللياا الخارقللة   ال يمكننللا أن لنشللر أهميللة قاالللة للتحقللق    الدراميللة قائمللة  لللى األحللداث ديللر 

تو يع الخيال الفنتاز  فى مسرح الطفل، لقدرتله  للى إثلارة الطفل،  جذاله للفشلرة  القيملة المطر حلة  
إال ألنلللا فلللى الوقلللت ذاتللله ال يمكننلللا أن لنشلللر أهميلللة  ضلللر رة تقلللديم لصلللوص مسلللرحية قائملللة  للللى 

له م  أفشار مثيرة   طرح لقيم  لمية  فشريلة تسلهم تو يع الخيال العلمي فى مسرح الطف، اما يحم
    تنمى لديهم العديد م  المفاهيم العلمية.العقلية فى توسيع مدركاا األطفال
 لللى  صللائص  اصللة ملل  حيللث  -للطفلل،فللى مسللرح الخيللال العلمللي - تقللوم البنيللة الدراميللة 

ملللل   هنللللاأ العديللللد أنحللللث للبااألفشللللار   الفخصللللياا   األمكنللللة   األزمنللللة..إل    مللللع ذللللل  تبللللي  
ردلم ألهلا ال تعلد  سلوى ثقافلة موجله للطفل، العلملي الخيلال إلى الها و ينسبها مبد األ مال المسرحية 

  أن مسرح الخيال العلمي يقوم  لى انية درامية لهلا فنياتهلا  أسسلها   هنلاأ اعلض يمتجاهل   لمية
  إملااألطفلال   ديلر محبلو إللى لفلو لشولله اآلراء ترى صعوبة فى تقديم الخيال العلمي للطف، إما 

مللا ملل   للالل ذللل  يمكلل  تحديللد مفللكلة الدراسللة فللى التسللاةل الرئيسللي: صللعو الفهللم  للليهم    ألللله 
 البنية الدرامية فى مسرح الخيال العلمي للطف،؟
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 أهمية الدراسة:
 طفل،للالعلمي لد ر الذى يمك  أن يؤديه مسرح الخيال اتتمث، أهمية الدراسة فى إدراأ الباحث 

 جلو  للى الد للة  زهم لحلو االاتشلار  اال تلراع  للذافى تنمية الجوالو العلمية  الفشرية للديهم   تحفيل
لتنفئة جي، م  العلماء  المبد ي    النهو  رتقاء امسرح الخيال العلمي تسخير كافة مؤسساتها لال

 توسليع مداركله  فلبن الخيلال ثارة الطف، إيسهم فى  الفنتاز     إذا كان الخيال م تنمية قدراته ماو يه
العلمي يدفعه لحو التفشير العلمي  االاتشار   البحث حول الربط اي  العالقاا التى يراهلا فلى حياتله 

 التفشير الناقد. إلىمما يؤهله 
فى   االعم، ي   القائميالباحثمقترحاا كما يمك  أن تفيد الدراسة  ما توصلت إليه م  لتائ    

تقلديم أ ملال تنتملي لهلذا الجلن  األدالي الهلام ، فلى ُكتًّلاب مسلرح الطفلكذل    مجال الخيال العلمي  
 حد الر افد الهامة فى تحقيق النمو العقلي  الفشر  لديهم.أاا تباره  ل طفال الضر ر  

 أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى البحث فى البنية الدرامية لمسرح الخيال العلمي للطفل،   ذلل  االشفلع  ل  

ئية النص المسرحي الستقراء دالالته   الوقوف  لى العناصر الفا لة فى سياق البنية الدرامية سيميا
سلليميائية  نللا ي   لللى لرصللد دالالتهللا   كيفيللة تفا لهللا فيمللا اينهللا التللا، المعنللى   ذللل  اللالتعرف 

 لى  النصوص المسرحية   دالالا الفخصياا الدرامية   صوصيتها   األمكنة  األزمنة   التعرف
 للطف،. الخيال العلمي القيمي فى لصوص مسرح العلمي الخطاب ضامي  م

 تساؤالت الدراسة:
تسعى الدراسة إلى ااجااة  لى التساةل الرئيسي: ما البنيلة الدراميلة فلى مسلرح الخيلال العلملي 

ا  للى التسلاةالللنص المسلرحي   تسلعى الدراسلة لإلجاالة لم   الل قلراءة سليميائية ؟   ذل  طف،لل
 -اآلتية:الفر ية 

 للطف،؟ الخيال العلميمسرح لصوص   ي  اما سيميائية  ن -

 للطف،؟ الخيال العلميما دالالا اارشاداا المسرحية فى لصوص مسرح  -

 طف،؟مسرح الخيال العلمي لللصوص األفشار فى منطلقاا ا م -

 ،؟طفمسرح الخيال العلمي لللصوص فى   صوصيتها  الفخصياا الدراميةسيميائية ما  -

 طف،؟لل الخيال العلميمسرح لصوص فى  القيمي  العلميالخطاب مضامي  ما  -
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 الدراسة:وعينة منهج 
دراسلة البنيلة الدراميلة فلى مسلرح الخيلال سلتهدف الدراسلاا التحليليلة التلى تتنتمي الدراسلة إللى   
مللي  تعتمللد  لللى المللنه  السلليميائي فللى قللراءة  ينللة ملل  لصللوص مسللرح الخيللال العلللطفلل،  العلمللي 

الللنص المسللرحي السللتقراء  لشفللع  لل  سلليمياءلذللل    ( سللنة  18- 9د ملل  سلل  )تللللطفلل،  التللى تم
 الوقللوف  لللى العناصللر الفا لللة فللى سللياق البنيللة الدراميللة لرصللد دالالتهللا   كيفيللة تفا لهللا دالالتلله  

 .فيما اينها التا، المعنى
 -لصوص مسرحية:أربعة  تشولت  ينة الدراسة م  

 سنة" 18 – 12"ل طفال م  س   .محمود القليني  للل سما   ألرجوالي الا -

 سنة" 18 – 12"ل طفال م  س   .يدر  بدهللا الفطر    للل حالمستقب، إلىرحلة  -

 سنة" 12 – 9"ل طفال م  س   رحلة زم   بر الزم   للل زينو  بد األمير. -

 سنة" 15 – 12"ل طفال م   .لبيو  الشائ  العجيو  للل محمود كحيلة -

 حدود الدراسة:
البنيلللة الدراميلللة فلللى مسلللرح الخيلللال  يتحلللدد البعلللد الموضلللو ي فلللى دراسلللة الحـــدود المويـــوعية: -أ

سلياق العناصر الفا لة فى دالالا    ذل  م   الل قراءة سيميائية للشفع    للطف،العلمي 
 .ةالمسرحي وصلنصالبنية الدرامية ل

 ينلة  مديلة مل  لصلوص مسلرح الخيلال العلملي دراسلة  تتمث، فلى: انية والمكانيةالحدود الزم -ب
تلوفرا فيهلا  التلى م  2020م : 2018لشتر لًيا فى الفترة مل  إأ   التى تم لفرها  رقًيا للطف،  
 العينللللة العمديللللة تقللللدم قللللراءاا مختلفللللة لشتَّللللاب   للطفلللل، مسللللرح الخيللللال العلمللللي فنيللللاا آليللللاا 

 مصريي    رب م  مجتمعاا متباينة.

 لدراسة:امصطلحات 
 البنية الدرامية: -

َأ  الشلمللة انيللة لبنللاء   منلله  هيئللة ا  َمللا انلليامعنللى  -الوسلليط المعجللمفللى -البنيللة لغللة جللاءا 
حكايللة لجالللو ملل  الحيلللاة  فعرفهللا المعجللم اهلهللاالللدراما    أمللاالبنيللةصللحيح ُفللاَلن  يقللال:   صلليغتها

عللد تُ  ر ايللة   هم  أقللوالهم  أفعللالهملباسللفللى األصللليي  األشللخاص ممثلللون يقلللد ن االسللالية يعرضللها 
 .للتمثي،  لى المسرح
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للنص المسرحي  يخضع للمجمو ة ا اهلها لظام  لسق إجرائيً  البنية الدرامية يعرفأما الباحث ف
األمكنللة  -اللغللة  الحللوار –الصللراع -ااالفخصللي -األحللداث -فشللرةال - نللوان الللنصملل  العناصللر )

تتفا ل، فيملا اينهلا شامللة  منظوملة متالتلا،  يملا اينهلاتتآلع ف التى  ( اارشاداا المسرحية - األزمة
  آل لرفى اناء يتباي  م   مل، مسلرحي تفاا   تدا ،  ناصرها    الل التا، دالالتها   ذل  م

  فًقا آللياا  فنياا مسرح الخيال العلمي.
 الخيال العلمي: -

ملع تلهثير العللوم الفعليلة  -سليافلك، أسا-أحد أشلكال الخيلال اللذى يتعامل، هو الخيال العلمي 
موضلللللو اا تلللللد ر حلللللول التشنولوجيلللللا  -دالًبلللللا–أ  المتخيللللللة  للللللى األفلللللراد أ  المجتملللللع  فيصلللللور 

 لللى الحقللائق العلميللة  النظريللاا   كيفيللة تفا لل، البفللر مللع أجهللزة  -ااألسللا –المسللتقبلية   يعتمللد 
اضي   الذكاء االصطنا ي    ادة ملا الحاسوب   تشنولوجيا النالو   الهندسة الحيوية   الواقع االفتر 

يفير ُكتَّاب الخيال العلمي إلى تطوراا  لمية  تقنية جديلدة اغلر  اللتشه  الالتغيراا التلى سلتواجه 
 (10)المجتمع.

اهله ذل  المسرح الذى يتخذ مل  لظريلة  لميلة أ  إجرائًيا مسرح الخيال العلمي الباحث   يعرف
شللون  ليلله تالسللتباق األحللداث العلميللة   التنبللؤ امللا يمكلل  أن  شرتللها لف منطلًقلل إطللاًرااكتفللاف  لمللي 

 للبنية الدرامية فى مسرح الخيال العلمي  صوصلية  اصلة لملا تتضلمنه مل  مستقب،  فى الالبفرية 
  ه ناصلللر أساسلللية  الزملللة لتقلللديم مسلللرح  يلللال  لملللي  كاألزمنلللة  األمكنلللة   صوصلللية شخصللليات

   طااه العلمي.
 السيميائية: -
أ   لللنص الفكلي االتنظيم يهتم العر      النص تحلي،  لى نصويلقد   منه كائية السيمي"

 اديناميلة يعنلى كماعر   ال   النص منها تهلعى يالت الدالة  لساقل لدا ليا االتنظيم  كذاالعر   
فلى لظللر  ميائيةيالسلل الدراسلة     الجمهللور الممارسلي  تلد ، اواسللطة المعنلى ببلتللا،   الدالللة  ير رةسل
 اماهيللة تعرفنا   هللى التللى سللاالجتما يللة الحيللاة كنللعفللى  العالمللاا حيللاة در العلللم الللذى يلل وسلليرس

 (11)."المتحكمة فيها القوالي    العالماا 

السللليميائية تهلللتم ادراسلللة حيلللاة اللللدالئ، دا للل، الحيلللاة االجتما يلللة   معرفلللة  لتهلللا   كينولتهلللا  ف
فلى تحليلهلا لللنص األدالي  للى ا تبلار أن اللنص   مجم، القوالي  التى تحكمها   تنطلق السليميائية

 (12)يحتوى  لى انية  اهرة   بنية  ميقة  يجو تحليلهما   بيان ما اينهما م   القاا.



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -

Kafrelsheikh University – Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (240) 

 (13) - هى: السيميائي لتحلي،ل اتجاهاا هناأ ثالثة 

 هلذا ،مثًّلفى سياق النص     االجتما ية الظواهر  الل م  الدالة األلظمة سةدرا السيميائية -
 .كورتي   جوزيف  جريما    جير   اارا ر الن م  ك، االتجاه

 .مولان  كلمختلفة إشاراتها ا العامة  االتصال لظمةدراسة أل السيميائية -
 مللللع يتشللللامالن همللللار ا تباا اللغللللو    ديللللر اللغللللو   الرمللللز اللللي  التوفيللللق ةحا لللللالسلللليميائية م -

 . كريستيفا إيكو   منهم اللسالياا 

ة السليميائية لللنص المسلرحي  الشفلع  ل  اللدالالا دا ل، سلياق البنيلة  يقصد الباحث الالقراء
الدراميلللة لللللنص  لتفسللليرها   ربطهلللا اواقلللع القلللارة   لفياتللله الثقافيلللة    القاتهلللا الللالواقع االجتملللا ي  

قللراءة سلليميائية  نللوان الللنص   اارشللاداا المسللرحية التللى يقللوم ا تتجلللى آليللاا القللراءة السلليميائية 
ها قبلل، الولللو، فللى الللنص أ  التللى يطرحهللا دا لل، انيللة الللنص لتقللديم اعللض ااشللاراا الشاتللو اسللرد

يمياء سلل   دالالا  طااهللا  الفخصللياا ء خللر،   سلليميائية األسللماء   سلليميا الللدالالا للقللارة  للمُ 
 .الزمان  المكان  العالقة اينهما

 لخيال العلمي:مدخل مفاهيمي ل
   يالعفر إال أله ادأ يتبلور فى القرن   فر اسعتن الالقر  ىأدب الخيال العلمي فادأا تجلياا 

   ألمللا   قوا للد  اصللة فللى الشتااللة لهللذا الجللن  اب متخصصللون   قللرماء متحمسللون تَّللك أصللبح للله 
" الللذى يعتبللر صللاحو الفضلل، فللى تهسللي  جللول فيللرن األداللي   ملل  أشللهر كتاالله: الر ائللي الفرلسللي "

علد األب الر حلي ألدب الخيلال " اللذى يُ ا جلور،  يللزهربر لجليز  "أدب الخيال العلمي   األديو اا
  أ ل ألللللا   لللللى القمللللر    حللللرب العللللوالم  م, 1895  للللام الللللزم  آلللللة ملللل  أشللللهر ر اياتلللله العلمللللي  

فيزيللاء المريكللي   للالم    الشاتللو األ "ستالسلواف للليمالبولنللد  "الطبيللو هينلللي "    ر بللرا  األمريكلي "
لهللاد منللا العربللي فنجللد رائللد أدب الخيللال العلمللي فللى مصللر ""  أمللا فللى  الدريغللور  انفللورد" فلشيللةال

 الشاتللو   أحللزان السلليد مكللررمسللرحية أ ماللله: قللاهر الللزم ,  سللكان العللالم الثللالي,   "   ملل  شللريف
 .لبي، فار ق الذى كتو سلسلة ملع المستقب،    مصطفى محمود    السور  طالو  مران

يلد   حظلي اقبلول  اسلع  نلد ادايلة األربعينيلاا  ذ أدب الخيال العلمي يتزايد كتيار أداي جدأ"  
لتيجة لال ترا اا المذهلة التى  هرا أثناء   قلو التهلاء الحلرب العالميلة الثاليلة حيلث قلذف العللم 
ااالسللان إلللى متاهللاا الفضللاء الخللارجي   إلللى أ مللاق البحللار  المحيطللاا احثًللا  لل   للوالم مفقللودة 

 (14) متخيلة  مسكوا  نها  لمًيا  أداًيا.
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  القلللة أدب الخيلللال العلملللي الللالعلم  القلللة  ثيقلللة الصللللة  فهلللي  القلللة ذاا اتجلللاهي   فلللهدب 
الخيال العلمي يسلتفيد مل  العللم   فلى لفل  الوقلت يسلتفيد العللم مل  أدب الخيلال العلملي   ملا يؤكلد 

 (   التى1865" م  األر  إلى القمر   جولة حول القمر )جول فيرن ذل  أ مال الر ائي الفرلسي "
 د ا فيهما إلى الخر ، م  كوكو األر   الذهاب للقمر. 

  م  لى ذلل  اقولله: إن العالقلة الي2008الحائز  لى جائزة لوب،  Paul Krugmanكما يؤكد 
جعلتله  Asimovفلالفشرة المركزيلة لسلسللة مؤسسلة لعللم  االنسلبة لة مثملر  تالعلم  الخيلال العلملي كالل

اللي  العلللم  الخيللال العلمللي ذاا اتجللاهي   فالخيللال العلمللي يلهللم  مهتًمللا ااالقتصللاد التنبئللي  فالعالقللة
 (15)العلم   فى لف  الوقت يعتمد  ليه".

اطريقللة - قللد أطلللق النقللاد اصللطالح الخيللال العلمللي  لللى ذللل  الفللرع ملل  األدب الللذى يعللال  
أ  البعيد  كما استجااة االسان لش، تقدم فى العلوم  التشنولوجيا سواء فى المستقب، القريو  - يالية

يجسللد تللهمالا االسللان فللى احتمللاالا  جللود حيللاة فللى األجللرام الفضللائية األ للرى   يهللدف إلللى لقلل، 
الحقيقلللللة العلميلللللة انظلللللرة مسلللللتقبلية  حيلللللث يعلللللال  األفشلللللار االجتما يلللللة  العلميلللللة افلللللكلها الصلللللرف 

 (16)الخالص.

 بللر آفللاق الللزم    لللى  " اهللله االلتقللالScience Fiction" يمكننللا أن لعللرف الخيللال العلمللي "
-أجنحلللة الحللللم المفلللبعة االمكتسلللباا  التطلللوراا العلميلللة  فهلللو ذلللل  النلللوع مللل  األدب اللللذى يعلللال  

ا مللل  قصلللص علللد لوً لللتفا للل، االسلللان ملللع كللل، تقلللدم فلللى العللللوم  التشنولوجيلللا   يُ  -اطريقلللة  ياليلللة
ديللللللر كوكللللللو  فللللللى المسلللللتقب، البعيللللللد أ   لللللللى كواكلللللو - للللللادة–المغلللللامراا إال أن أحداثلللللله تلللللد ر 

 (17)األر ".

الخيلللال العلملللي اهلللله للللوع مللل  اللللتشه  اللللواقعي افلللهن  R. Henlein  لللرف ر بلللرا هينللللي  
األحللداث الممكنللة فللى المسللتقب،   فللى ضللوء المعرفللة الشافيللة حللول الماضللي  الحاضللر   كللذل  فللى 

رف الخيللال فعلل R. Sterlingضللوء الفهللم العميللق لطبيعللة المللنه  العلمللي  داللتلله. أمللا  رد سللتيرلن  
ا  أملللا العلملللي مللل   لللالل تمييلللزه  للل  الفنتازيلللا اقولللله: إن الفنتازيلللا هلللى المسلللتحي، اللللذى يكلللون ممكًنللل

 (18)ا.الخيال العلمي فهو المستحي، الذى يتم جعله ممكنً 

: ذلل  الفلرع مل  األدب الر ائلي اللذى   فهلولمصطلح الخيال العلمي ا قدم "مجد   هبة" تحديدً 
استجااة االسان لش، تقدم فى العلوم  التشنولوجيا   يعتبر هلذا النلوع ضلربا  -اطريقة  يالية-يعال  

فى المستقب، البعيد أ   لى كوكو ديلر كوكلو  - ادة–تد ر  هم  قصص المغامراا إال أن أحداث
األر    فيه تجسليد لتلهمالا االسلان فلى احتملاالا  جلود حيلاة أ لرى فلى األجلرام السلما ية  كملا 
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ن يتوقع م  أساليو حيلاة  للى  جله كوكبنلا هلذا اعلد تقلدم الالو فلى مسلتوى العللوم يصور ما يمك  أ
 التشنولوجيا   لهذا النوع م  األدب قلدرة  للى أن يكلون قناً لا للهجلاء السياسلي مل  لاحيلة   للتهمل، 

 (19)فى أسرار الحياة م  لاحية أ رى.

 منجلللللزاا  العلمللللليتقلللللدم اليتنللللا ل اللللللذى أدب الخيللللال العلملللللي هلللللو الفلللللريف" أن لهلللللاد " يللللرى 
الي لوع م  المصالحة تهو االية    م   الل أحداث درامار  الض امنهالح الصالتشنولوجيا  تطورها 
 اسللتقراء الواقللع  االلتهللاء إلللى التجربللة  الثللالي  لللى  فللاأل ل قللائم  لللى الخيللال   اللي  األدب  العلللم

 (20).دةدقوالي  مح

 أنواع الخيال العلمي:
إللى مجمو للة مل  أهلم األفشللار التلى يتنا لهلا الخيللال العلملي فلى انيتلله   "Pallavi Rai"أشلار 

الدراميللة  كالتال للو البفللر  االبيئللة   التعللر  للشللوارث العالميللة   السللفر  التنقلل،  بللر الفضللاء ملل  
   السلللفر  بللر اللللزم  إلللى الماضلللي  المسللتقب،   األفشلللار التللى تلللد ر حللول الشلللون آ للركوكللو إللللى 

م   طللرح مللا توصلل، إليلله العلللم ملل  الجللازاا أ  ا ترا للاا قللد تللؤدى إلللى دمللار البللدي، كحللرب النجللو 
البفللرية   التغييللراا البيولوجيللة التللى قللد تحللدث لإللسللان  تللؤدى إلللى تغييللراا  لميللة   األفشللار التللى 

 ( 21)تد ر حول المواهو الخارقة.

رئيسللليي  مللل  أدب  لنلللا يمكننلللا أن لميلللز الللي  للللو ي أتعلللدد أشلللكال  أللللواع الخيلللال العلملللي إال ت  
 (22) -الخيال العلمي  هما:

 Hard Science Fictionأواًل: الخيال العلمي الخشن 
 للم الفلل   الفيزيلاء  : يتميز اااللضبا  العلمي  التفاصي، العلميلة   يهلتم اعللوم الطبيعلة مثل،"

 تعتبلر ر ايلة  ." البيولوجي  تشنولوجيا الجينلاا  هلذا فضلاًل  ل  اهتمامله امراحل، التقلدم التشنوللوجي
للخيللللال العلمللللي الخفلللل  حيلللث تللللد ر أحللللداثها حللللول  الموذًجللل 1954هلللال كليمنللللت "اعثللللة الجاذايللللة" 
ذاتلله   تقللدم  الر ايللة الشوكللو الجديللد تصللويًرا  لمًيللا متسللًقا مللعتصللور استشفللاف كوكللو مفلطللح    
 تضعه م  حلول لها. أنالدقيقة   ما يمك  العملية  االر اية سلسلة م  المفكال

 Soft Science Fictionنًيا: الخيال العلمي اللين ثا
 يكلللون االهتملللام األقلللوى فيللله االموضلللو اا الفلسلللفية  النفسلللية  السياسلللية  االجتما يلللة حيلللث "

نجلد ف ."يستخدم المنجزاا التشنولوجية استخداًما  ارًضا    سيلة مسا دة لإلحاطة اجوالو المعالجة
يحتلو  جنسلي  مل    المسلتقب، البعيلدى الم فتحكي     َ تى " الآلة الزم " هربرا جور،  يلزر اية 
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سلللادة الشلللون  ألفسلللهم  ن يلللر   حيلللث هنلللاأ جلللن  األدنيلللاء اللللذي  التعصلللو الطبقلللي البفلللر صلللنعهم
 ون يتحول ي الذ  جن  الفقراء"  ضغطة زر" ال حاجة للتفشير مادام هناأ ك، شيء يتم ال رريه   مح

 .يجر  ى حا لة لفهم ما الذيعيش  يكد د ن مى إلى الجن  الهمجي الذ
 هنللاأ  للدة أشللكال أ للرى ملل  الخيللال العلمللي يمكلل  ا تبارهللا مفللتقة ملل  النللو ي  الرئيسلليي   

 - يمك  أن لحدد أهمها فيما يلي:
 Cyper Punkالسيبربنك  -1

يللدل هللذا المصللطلح  لللى لللوع ملل  الخيللال العلمللي يعتمللد  لللى الواقللع االفتراضللي  المعلومللاا 
ثللة   العالقللة اللي  الماكينللة  االسللان   تطللور الللذكاء الصللنا ي   هنللاأ مصللطلح التشنولوجيللة الحدي

 الللذى ُيعللد مفللتًقا ملل  مصللطلح "السلليبربن "   اسللتخدم لوصللع جللن    Steam Punkسللتيم انلل  
 (23)فر ي م  الخيال العلمي ال يقع فى إطار مستقبلي ا، فى الماضي.

 Time Travelالسفر عبر الزمن  -2

ر الللزم  اا تالفلله  لل  كثيللر ملل  ألللواع الخيللال العلمللي فللى كوللله  لمللي ديللر يتميللز السللفر  بلل
ممك    يمي، األطفال إلى األفشار التى تلد ر حلول السلفر  بلر اللزم  أللهلم ال يهتملون االمفارقلاا 

كمللا هللو الحللال فللى السلليناريو   فللى السللفر  بلر الللزم  االعلميلة   يمكلل  أن يلعللو الخيللال العلمللي د رً 
ودة فى الزم    مقاالة لفس  كطف،  إ بارأ اما يجو  لي  القيام اه فى  قت الحق الشالسيكي للع

 (24)مما يخلق مفارقة لذيذة محببة للطف،.
 Apocalyptic and Postالخيال العلمي الكارثي وما بعد الكارثي  -3

لو يلة  تد ر األ مال هنا حول لهاية العلالم  لهايلة الحضلارة البفلرية  تلدميرها اواسلطة أسللحة 
 (25)أ   باء فتاأ أ  كارثة كولية   كذل  حول طبيعة الحياة اعد هذه الشوارث.

 Utopias & Dystopiasالمدن الفايلة والمدن الشريرة  -4

 كثيًرا ما قدم أدب الخيال العلمي   السينما العالمية العديد م  الموضو اا التى تصور المدن 
صلورا حاللة االدتلراب التلى يعاليهلا موضلو اا ا  فهنلاأ الفاضلة  الفريرة  حيلث تتنلوع فلى أفشارهل

قللرب ملل  الخيللال اسللبو التطللور التشنولللوجي الللذى أالفللرد فللى مدينتلله الجديللدة اعللدما أصللبحت مدينللة 
المهللددة المللدن الفاضلللة اعللض الموضللو اا أصللبح المسلليطر  المللتحكم فللى كلل، شلليء   قللد تطللرح 
تسعى إللى أن تعليش فلى سلالم رهاب..إل   أ  ااأل طار الناجمة    مخاطر العصر كالتلوث   اا

 ا    الحر ب  أ  يتم طرح الصراع اي  المدينتي : الفاضلة   الفريرة  فى محا لة للبقاء.اعيدً 
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  رف داركو سوفي  المدينلة الفاضللة األدايلة اهلهلا "انيلة تاريخيلة اديللة مبتغلاة"  تلرتبط ارتباًطلا 
أداًيللا شللقيقا  يجللو تنا لهللا كبنيللة لفظيللة ال كقصللة  اضللحة  لل   ثيًقللا االخيللال العلمللي اا تبللاره لوً للا 

توبيلا"  -توبيا( أ  ال مكان "أ -يعنى مكان جيد )يو مكان آ ر   مصطلح اليوتوبيا مصطلح هجي 
كتاالللاا "تومللا " مللو اللللذى  ضللع لموذجللا لقصلللص  ىحللدإ بللر  1516 د لللت الشلمللة اللغللة  لللام 
 هلو مصللطلح -الفاسلدة )الديسلتوبيا( فللى القلرن العفللري      حللت المدينللة الملدن الفاضللة المسللتقبلية

محلل، المدينللة الفاضلللة )اليوتوبيللا  فقللد تحملل، المللدن  -يفللير إلللى مدينللة فاضلللة تعللالى  لللاًل   يفًيللا
الفاسدة اعدا سا را  كما في ر اية الشاِتو األمريكي م  أصل، أفريقلي جلور، سلكايلر "لهايلة األسلود" 

 :فللع طريقللة لتغييللر لللون الجلللد لشللي يصللبح التمييللز اللي  العللرقي التللى تحكللى  لل   للالم يكت 1931
 (26)األايض  األسود أمًرا مستحياًل.

 Robotsالروبوتات  -5

الر بللوا   المخلوقللاا الغريبللة  : هللى الموضللو اا التللى تعللال  سلليطرة الفخصللياا اآلليللة مثلل،
واطلع  ال ماضلي لهلا  ال  لى ك، مناحي الحياة فى المستقب،    ادة ملا تشلون فاقلدة المفلا ر  الع

ر اية "ألا ر بوا" التى  إسحق  ظيموف قدم  (72)تمتل  حرية اارادة   تمت ارمجتها لتنفيذ األ امر.
تصرفاا دريبلة تقلوم اهلا بيان ل استخدم  لم لف  الر بوتاا    تد ر حول تاري   أ القية الر بوتاا
 .طة الجوالو النفسية  األ القيةمرتب تخصهاأمور كثيرة الر بوتاا  اااضافة لتطرقه إلى 

 Alternative Historyالتاريخ البديل  -6

هللى أ مللال تقللوم  لللى أسللا  افتللرا  أن األحللداث التاريخيللة  قللد تحولللت  حللدثت  لللى لحللو 
مختلع   قد تستخدم هذه األ مال تشني  السفر  بر الزم  لتغيير الماضي  أ  ألها قد تطرح قصة 

كهن يتنا ل أدب الخيلال العلملي أفشلاًرا تتنلا ل  (28)التاري  الذى لعرفه. فى  الم له تاري  مختلع   
التصر ا فى الحرب العالمية؟..  ديرها مل  تلل  قد  دة تساةالا فمثال: ماذا يحدث لو كان األلمان 

 األفشار التى تجع، المتلقي فى حالة استنفار للعق، مستمرة.
 Military Science Fictionالخيال العلمي العسكري  -7

 تللد ر موضللو اته حللول صللرا اا اللي  قللواا مسلللحة أ  اللي  قللواا  طنيللة  قللواا ملل  كواكللو 
أ للللرى    لللللادة ملللللا يمثللللل، الجنللللود الفخصلللللياا الرئيسلللللية   تتضلللللم  هللللذه القصلللللص تفاصلللللي،  للللل  

 (29)التشنولوجيا العسكرية فى المستقب، البعيد.
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 ومسرح الخيال العلمي: األطفال
النظريلاا العلميلة  الفلسلفية اا تبارهلا الركيلزة األساسلية  للى  علمليتقوم فلسلفة مسلرح الخيلال ال

 لللى فرضللية  لميللة كللا تراع أ  اكتفللاف أ   - للادة–فللى انيللة الللنص المسللرحي  فالمسللرحية تقللوم 
التلى قلد  الفشلرةطلور مل  اللذى يلظرية  لمية.. إل    تتخذها منطلًقا لبناء النص  فًقا لخيال المبلدع 

العلمية المقدملة   يقلدم مل   اللهلا قضلية  لميلة الفشرة    اقعية مبنية  لى تل   ارقة أ اتحم، أمورً 
 ل .إأ  فشرية أ  إلسالية أ  سياسية..

 -دوار الخيال العلمي فى مسرح الطفل فيما يلي:أويمكننا أن نحدد أهم 
"يقللوم الخيللال العلمللي اللد ر أساسللي فيمللا يتعلللق االتمهيللد للمسللتقب،  فهللو يغللر  فللى لفللو   -

ديلللة أ  تعللدي، تبللاع أسللاليو اايمكللنهم اواسللطتها  ء مقللدرة  مهللارة تصللميم سلليناريوهااشالللن
 (30)سواء فى الحاضر أ  المستقب،". أد ارهم فى الحياة

اآلليللاا التلى يمكلل  ملل   اللهللا تغييلر المعتقللداا  المواقللع لللدى  ىحللدإُيعلد األدب الخيللالي  -
مفللاهيم معقللدة   يسللا دهم  للللى    حيللث يفللجعهم  لللى التفشيللر النقللد    يكسللبهماألطفللال

اكتسللللاب  ممارسللللة مهللللاراا فللللى ايئللللة  اليللللة ملللل  األحكللللام  العواقللللو   ذللللل  أثنللللاء المللللر ر 
 (31)االتجربة الخيالية  رةية أمور م   جهة لظر أ رى.

ينملللى حيللث الخيلللال العلمللي  ترسلليخها للللدى األطفللال أحللد أد ار ُتعللد تنميللة الثقافلللة العلميللة  -
حلللثهم  للللى معايفلللة األجلللواء  يفلللجعهم  للللى االاتشلللار  ااالللداع   ي التفشيلللر العلملللي  يهمللللد

 مما يعود االفائدة  لى المجتمع. العلمية

" أن الخيلال العلملي يعتبلر Sapiens and Homo Deusفلى كتااله " Yuval Harari يؤكلد -
أكثللر ألللواع الخيللال أهميللة لمللا يتعللر  للله ملل  موضللو اا قللد تشللون سللبًبا فللى تغيللر حياتنللا 

  فالخيال العلمي يصنع أفشاًرا  آمااًل  مخا ف ملموسة افهن  القتنا االتشنولوجيا  مجتمعنا
 (32) التقدم العلمي.

ألطفللال  التللى يسللعون ُيسللهم الخيللال العلمللي فللى إثللارة اعللض القضللايا الفللائشة فللى لفللو  ا -
التلللوث  الحللر ب   التفللار مثلل،:  لهللا كالقضللايا التللى تهللدد الحضللارة البفللرية ايجللاد حلللول

مه افللك، يمكلل  أن ا اسللتخد  أل بئللة   الخللراب  التللدمير   قسللوة العلللم فللى اعللض األحيللانا
يلللدمر البفلللرية كالقنااللل،  الحلللرب البيولوجيلللة  الشيميائيلللة..  ديرهلللا  مملللا يفلللك، للللدى الطفللل، 

 تجاه العلم  اال ترا اا   طرق االستفادة منها لخدمة البفرية. ايجاايً إ ااتجاهً 
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بلللة تتجلللا ز حيلللاتهم اليوميلللة   يلللوفر لهلللم لظلللرة ثاقبلللة  للللى حيلللاة يملللنح الخيلللال متلقيللله تجر  -
الفخصلللياا   سللللوكياتهم   تقلبلللاتهم   األحلللداث المتعلقلللة اهلللم  كملللا يو لللع لنقلللد مسلللا ة 

 قلللد يقتلللرح حللللواًل لهلللا اعيلللًدا  للل  التفلللدد  فالخيلللال يلللوفر متنفًسلللا  للل  مفلللا رلا   المجتملللع
 (33)ها.المكبوتة د ن ااشارة إلى أفراد أ  جما ة اعين

مجلااًل اجتما ًيلا  نلدما تتوجله رةى الخيلال العلملي لحلو  -حد ذاتهفى -ُيعد الخيال العلمي  -
قضلللايا التمييلللز الجنسلللي  العنصلللر     لللدم المسلللا اة   التجلللا زاا البير قراطيلللة   أثلللر اآلللللة 

 ينملى قدرتله  فلرد فلى التطلور النفسلي األ القلي للالخيال العلملي سهم  لى االسان حيث يُ 
 (34).اآل رى الفهم  التواص، مع  ل

ُيسهم مسرح الخيال العلمي فى تفكي، ذائقة األطفال لحو العلوم  الفنون   طرح العديد مل   -
للعديد م  القضايا الفلسلفية  العلميلة المثلارة فلى أذهلان األطفلال  التلى  ااجاااا التساةالا 

فعلااًل  قلادًرا  للى االاتشلار ؤهل، الطفل، ليكلون  نصلًرا يتلد ر حلول الشلون المحليط انلا  مملا 
لهام للعالم "إد ي  هاا،" اللذى إ اال تراع فى المستقب،. "فشالت ر اياا "جول فيرن" مصدر 

 (35)درب التبالة".ثبت أن المجراا موجودة  ار، مجرة أ

يقللدم الخيللال العلمللي ل طفللال صللورة تنبؤيللة  لل  مسللتقب، المجتمعللاا  ممللا يمكلل  ا تبارهللا  -
 للى  -كلذل –التقدم أللها تتيح لنلا تخيل، المسلتقب، اللذى لبتغيله   تجعلنلا   طوة أ لى لحو

دراية ااألمور المستقبلية التى يمك  تجنبها   ذل  م   الل السفر  بر الزم    التنق،    
 (36)اعد   التواص، مع الشائناا الفضائية.

ااايجللاب  اهم اتجاًهللُيسلهم الخيللال العلملي فللى تفلكي، اتجللاه األطفلال لحللو العللم  فيكللون للدي -
 تجاه منافعه   موقع مضاد  رافض تجاه ما يسببه م  مخاطر  لى البفرية  حضارتها.

  أذهللالهم تقريللو مفللرداا العلللم إلللى  األطفللال يهللدف الخيللال العلمللي إلللى مخاطبللة  قليللة  -
 إيصللال المعلومللاا العلميللة إللليهم اطريقللة مفللوقة   ال يتوقللع  لللى ذللل  فحسللو  "الل، يقللوم 

ر  يلالهم   إشلباع مخليالتهم  دفلع  قلولهم إللى التفشيلر فلى آفلاق أكثلر سلعة  للذا ُتعلد اتحريل
 (37)تنمية قدرة الطف،  لى التخي،  التهم،  المر لة أحد أهداف هذا األدب".

يقدم الخيال العلمي مخز ًلا م  الوقائع  الحقائق "المتطرفة"  اصة فى التاري  البدي،  فيلتم  -
مللا  قللع دث االفعلل، لطللرح تصللوراا لمللا قللد يكللون  ليلله العللالم إذا حلل اتقللديم تخيلل، مضللاد لملل

 (38)يتنافى مع ما حدث االفع،.
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يمكلل  أن يو للع الخيللال العلمللي تو يًفللا تربوًيللا حيللث ُيسللهم فللى تنميللة حاجللاا الطفلل، فللى  -
البحللث  المعرفللة  االكتفللاف   توسلليع آفللاق الطفلل، العلميللة  المعرفيللة   التهكيللد  لللى اآلثللار 

يجااي فى ذلل    ضلبط  يلال الطفل، التقدم  التطور العلمي   د ر االسان اا الناجمة   
 (39)يجااية فيه. تعزيز الجوالو اا

 :للطفل وص الخيال العلميقراءة فى سيمياء بنية نص
 لعنوانسيميائية ا: أوالً 

و   فشثيلًرا ملا يفشلر الشاتلُتعد  نا ي  النصوص المسلرحية امثاالة مفلاتيح تحمل، دالالا  اصلة
إللللى أن يصللبغه امجمو لللة مللل   -دائًمللا-قبلل، أن يسلللتقر  لللى  نلللوان لصلله المسلللرحي الللذى يسلللعى 

سلياقاا ال ، ضم  العديلد مل  السلياقاا كسلياقاا األحلداث فلى البنيلة الدراميلة    اتدتالدالالا التى 
  طف،سياقاا تربوية  اصة إلنا لتعام، مع مسرح العنوان    قد يحم، للمجتمع ثقافيةالجتما ية   اال

 ج، إحداث حالة م  ااثارة  التفويق فى لف  المتلقي.أم    ذل 
 : األ ل"  لجلد ألله مكلون مل  شلقي األرجوالي السما    بالوقوف  لى  تباا  نوان مسرحية "

األزرق  :اللللون األرجللوالي هللو لللون  سلليط اللي  اللللولي     األرجللوالييفللير إلللى لللون ملل  األلللوان  هللو 
 هلو مكلالي   يللرتبط االسلماء إال أن  نللوان   الفللق الثلالي السللما   فسل   للبن  هلو مفللااه   األحملر

النص لم يقدم أية إشاراا أ رى مما جعله يحم، ااثارة  التفويق   يدفع األطفال إلى معرفة ما هو 
 األرجوالي السما  ؟.

 نللللوان المسللللرحية  لللل  اعللللض تفاصللللي، المسللللرحية  كاافصللللاح  لللل  اطلللل، كفللللع   للللادة مللللا ي
  مكللان الحللدث   يتسللم هللذا اافصللاح اللبعض الغمللو  اثللارة التفللويق لللدى األطفللال  المسللرحية  أ

لفخصللية اطلل، داللللة رمزيللة  هللذا مللا حققلله  نللوان مسللرحية "لبيللو  الشللائ  العجيللو"  فحملل، العنللوان 
بيو )م  اللو( هو االسلان صلاحو لم  سماته  فال "لبيو"  فاسم البط، يدل  لى اعض المسرحية

ملا ألنللا كثيلًرا مللا للردد ايللت الفلعر الللذى تحلول إلللى مثل، شللعبي " كل، لبيللو اااشللارة العقل،  الللرأ   ك
ه لمجللرد سللماع اسللم "لبيللو"  كمللا أ طللى العنللوان إشللارة ة اسللتد االثقللافي يفهللم"  فصللار فللى  جللدالنا 

إال " ه للم يحلدد طبيعلة "الشلائ ن "لبيو" يتفارأ ملع "الشلائ  العجيلو" الحلدث اللدرامي  لشنلهاتالزمية 
فى لفو  األطفلال الدهفلة  الترقلو لمعرفلة قد يثير مما     هو ما يوحى االغرااة صفه االعجيو أله

 .النص؟أحداث    ما سيقوم اه م  أد ار فى سياق م  هو؟   ما سماته؟
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" إلى أن أاطال النص المستقب، إلىرحلة  بفك، صريح ااتعد    الضمنية أشار  نوان لص "
إلى أ  مستقب، ستشون الرحلة  القريو  -اطبيعة الحال– لشنه أدف،  سيقومون ارحلة إلى المستقب، 

أم البعيلللد؟   كيفيلللة التقلللالهم إللللى المسلللتقب،؟  ملللاذا سلللير ن فلللى المسلللتقب، مللل  شخصلللياا؟   ملللاذا 
 يتعرضون له م  أحداث؟   جميعها تساةالا تثار فى ذه  المتلقي.
الللزم   قللدمت الشاتبللة  نلللوان   ملل   للالل الللربط اللي  اسللم اطلللة اللللنص "زملل "   رحلتهللا  بللر
حملل،  المللة إشللارية  لل  مللدى مسللرحيتها "رحلللة زملل   بللر الللزم " حيللث ارتللبط اسللمها االزماليللة لي

شغفها االسفر  بر الزم  إال أن الشاتبة أفقدا الزم  هويتله  فلال لعلرف إذا كلان لللزم  الماضلي أ  
 الزم  المستقبلي.
لاا النص لم تش  مجرد  القة ا تباطية  إلملا  مكو  نا ي  النصوص المسرحية  العالقة اي  

لصلان  هشلارف ل  فشلرة اللنص  المتلقلي  ترشلدى اوصلفها العتبلاا األ للى التل عالقلة منطقيلةكجلاءا 
ن كلان اللزم  معللوم إ    المسلتقب،   رحللة زمل   بلر اللزم  إللىرحللة المسرحية: إلى زم  مسرحيان 

رحلللة : الللنص المسللرحيملل  اسللم شخصللياا صللان ل  افقللد هويتلله فللى الثاليللة  كمللا حملل،فللى األ لللى  
األرجوالي : زم   بر الزم    لبيو  الشائ  العجيو   لص  احد أشار إلى البعد المكالي  هو لص

 .السما   
شخصللياته األ ل ارتبللا   تبللاا العنللوان افشللرة الللنص   ااشللارة إلللى :  يفللير ذللل  إلللى أمللري 

م اافصاح    تلل  األملور إال أن هنلاأ أملوًرا أ لرى    رداألحدث الدراميةمان  مكان الرئيسية   ز 
 نلا ي  أن إثارة المتلقي  أما األمر الثالي فهلو ااشلارة إللى لضمان استمرارية  نها يتم اافصاح لم 
لصللوص  نللا ي   لل  التللى تجعلهللا تتبللاي  نصللوص فللى مسللرح الخيللال العلمللي لهللا  صوصلليتها ال

 الخيال العلمي.ار إطتنا ل موضو اا تبتعد    الذى يالمسرح 
 ثانًيا: دالالت اإلرشادات المسرحية

العديلد مل  اللدالالا  اارشاداا المسرحية التى يقدمها الشاتو فى اداية النص المسلرحيتحم، 
التى تهيئ القارة للعديد م  األمور قب، الولو، فى قراءة النص  كما تقدم للُمخر، تصلور  ل  رةيلة 

 ة الفخصللليةتحديلللد  لللدد شخصلللياته المسلللرحية    صلللع طبيعلللا  حيلللث يقلللوم الشاتلللو لفسللله الشاتلللو
يحللدد     بعضللهااالفخصللياا اا التللى تللربط عالقللالإلللى كمللا يفللير  مكالتهللا االجتما يللة    الدراميللة
أثنللاء مجريللاا األحللداث  -كللذل – هإرشللاداتكمللا أن الشاتللو يو للع زمللان  مكللان الحللدث   يصللع 
 الحدث الدرامي.م  تعمق لطرح دالالا  الدرامية
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مسللرحية "لبيللو  الشللائ  العجيللو" اوصللع الفللك، الظللاهر  لللبعض شخصللياته فللى الشاتللو فقللام 
المسللرحية  ففللى إرشللاداته المسللرحية  قبلل، الولللو، فللى قللراءة الللنص حللدد سلل  اطلل، المسللرحية اللاثنى 
 فللرة سللنة   جللاء ذللل  ليتناسللو مللع المللادة العلميللة التللى سللعي الللنص لطرحهللا  أمللا الشللائ  العجيللو 

لجلو الدهفة   له  هوراا  ديدة  كه،  رائسي اثياب ايضاء  ذق  فضية طويلة)ص فى النفجاء 
لذق  الفضية الطويلة تفير ا(  فهشار اهله شخصية  رائسية  طا نة فى الس     التهم، ى ل  الحثمِ 

أمللا أللله للله  هللور فهللي  القللة سللببية  منطقيللة   بللرة العمللر الطويلل،  إلللى مللا تحمللله الفخصللية ملل  
أملا الثيلاب    هلوره لضلمان اسلتمرارية الدهفلة  ااثلارة تعلدد خر، ابمكالية تنوع للمُ شارة إمتنوع فهو 

 حملللت اللاقي البيضللاء فترمللز إلللى أللله شخصللية  يللرة  فللاللون األالليض يرمللز إلللى الخيللر  الصللفاء  
كفخصلللية "لسلللان  االسلللاند رهلللا فلللى جسلللم دالالا   يفيلللة   أشلللارا إللللى  الفخصلللياا المسلللرحية

حللدد    هنللاأ شخصللياا حملللت إشللاراا تالغللذاء   واءهللال مللد ، حللار ى قدملله الللنص كالمزمللار" الللذ
 مداو. أ التى  صفها النص اذاا ر " كفخصية "الد دة الداوسيةالظاهر  شكلها 

أ مللار اطلللي  مللله " المسللتقب، إلللىرحلللة فللى لللص "حللدد الشاتللو فللى إرشللاداته المسللرحية كمللا 
اءا متناسبة مع الفئة العمرية المقدم إليها النص  أملا ( م  األطفال   التى جلور -هالةالمسرحي )

كولله دالللة رمزيلة تفلير إللى فهشار الشاتو إليه اارتدائه  مسة  جلوه   هلى   جوه ةالرج، ذ  الخمس
مسللرحي  فاالسللان متعللدد الوجللوه هللو إلسللان متلللون  ال يعللرف سللوى نص الفللى الللفللريرة الفخصللية ال

به الالتلون  ارتلداء الوجله المناسلو فلى اللحظلة المناسلبة ليحقلق مصلحته الذاتية   يسعى لتحقيق مآر 
 االشذب  التضلي،  الخديعة. داياته

أ ملار أاطلال المسلرحية )زمل    آن   ل  "رحلة زم   بلر اللزم " لشاتبة فى لص أشارا اكما 
ة  جللود  القللسللنة   تناسللو ذللل  مللع الفئللة العمريللة المقللدم إليهللا الللنص   أشللارا إلللى  12 لللور( الللل 

الفخصلية  تفصلح  ل الشره "لزم "   بذل  فهلي "آن" تضمر  " زم " حيث "آن" تناقض تجمع اي  
ها افللك، مسللتتر تللتمثلل، النقلليض لسللماا شخصللية "زملل "  أمللا شخصللية "الللرا  " فلللم التللى  الخصللم

النص كمؤلع النص صراحة   هناأ شخصياا مل   لالم المسلتقب،   اكلسان حال المؤلع ا، قدمه
حفيلد السلندااد البحلر   اللذى قدمله اللنص كتاة المستقب، "لوراللو "   شخصلية "سلايباد" كاآلليي    ف

األطفللال تعللرف السللندااد  رحلتلله فللى البحللر فتعتمللد  لللى تللدا ي األفشللار    هللى  القللة تللالزم  تفللااه
 البر   كهن النص أراد أن يلربط األطفلال الي  رحلالا الجلد فلى  لالم البحلر  البلر   رحلالا الحفيلد 

 .يباد" فى  الم المستقب،"سا
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 منطلقات الفكرةلًثا: ثا
سللللفر  بللللر األزمنللللة  سللللواء إلللللى الللللزم  القيللللام أاطاللللله ا لللللى يحللللرص مسللللرح الخيللللال العلمللللي 

التلى يقلوم  ليهلا مسلرح الخيلال األفشار المستقبلي أ  الزم  الماضي   يعتبر السفر  بر الزم  أحد 
 االلتقللال حيللث يتليح ل طفلال سلرح الخيلال العلمليملا يميللز م -حلالاطبيعللة ال–العلملي للطفل،   هلذا 

 مما يثير التباههم   يحفز  يالهم. لهمة دير مهلوفة إلى أماك   أزمن
آللللة اللللزم    ردلللم أن   بلللر"  للللى رحللللة إللللى اللللزم  األرجلللوالي السلللما    تقلللوم فشلللرة مسلللرحية "

للله أير حقيقًيللا إال رحللالا السللفر  بللر الللزم  تمثلل، لوً للا ملل  الخيللال العلمللي الللذى يسللتحي، أن يصلل
يتعر  للشثير م  األمور العلميلة التلى يمكل  أن تصلبح  اقًعلا مسلتقباًل   بالسلفر  بلر اللزم  يلد م 

المركلز العلملي ألاحلاث الشاتو فشرته فى ا تيار مجمو لة مل  طلالب المدرسلة ليكوللوا ضلم  فريلق 
اعد أن تبي  شلغفهم للعللم   يلتم تلههيلهم قبل، أن يقوملوا االرحللة  بلر آللة اللزم   ساا المستقبليةاالدر 

احضلللار أحلللد األحجلللار النلللادرة التلللى سلللوف تمكللل  "المقلللرن األ ظلللم" مللل  تحقيلللق حلمللله الللهن يجعللل، 
التلى تميلز االسلان   ردلم فلعور االسان يفبه الر بلوا  العكل   فلهراد أن يملنح الر بوتلاا سلمة ال

حيلث ملز، الللنص الي  لللو ي   اا الفشللرة إال ألهلا ُتعلد ملل  موضلو اا الخيلال العلمللياسلتحالة منطلقل
ملل  أشللكال الخيللال العلمللي اللللي   همللا: السللفر  بللر الللزم    المللدن الفاضلللة  المللدن الفللريرة   قللد 

   ع الشاتو الزم  المستقبلي   المدينة الفاضلة فى لصه المسرحي.
 هاشم 
 

اإللكترونيـة مـن مهـارة ودقـة  األجهـزةا تمتاز به تمنح اإلنسان م ( أناندهشً )م :
مــا تمتــاز بــه  ةاإللكترونيــهــ ا شــيء مفهــو ، ولكــن أن تمــنح األجهــزة  ونظــا 

ــه .. أظــنشــعور وفكــر اإلنســان مــن األرجــواني . "هــ ا شــيء مســتحيل حدوث
 "12، صالسماوي 

" للى المسلتقب،رحللة إهاللة" فلى مسلرحية "جديد  لى األيبلاد يلتمك  "للور"   " م   الل تطبيق 
ملل  تحقيللق حلمهمللا اااللتقللال  بللر الللزم   فيقللرران القيللام ارحلتهمللا إلللى المسللتقب، ليعرفللا مللا سلليكون 

يبلاد   اسلتغ، يلتم االلتقلال  بلر جهلاز األ الفلاهد ليه المستقب، اعد مائة  لام   بمسلا دة اللرا   أ  
 هلو أملر مغلاير لملا يو فله ُكتِملاب الشاتو فى المسرحية تقنية الشمبيوتر فى  مليلة االلتقلال الزمنلي  

ليطرح اللنص صلورة قاسلية للمدينلة الفلريرة التلى الخيال العلمي م  طرق االلتقال  بر مركبة الزم  
 لشبة  لى االسان.فيها كان التطور العلمي 

 ؟ه ا التطبيق.. ما فضولي أثرتلقد  : هالة
 "4، صلى المستقبلحلة إ. "ر نصبه على الجهازأحمله و أانتظريني ريثما  : نور
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قدمتله الشاتبلة  للى ألله اللذى     طريق الرحالة "سايباد" فى مسرحية "رحلة زمل   بلر اللزم " 
مسللبقة لمللا يعرفلله األطفللال  لل  السللندااد  رحالتلله فللى الليللالي  عالمللة اصللطالحية حفيللد "السللندااد"  ك

أم السللللفر إلللللى  ملللل   للللالل حللللوار محمللللوم االحمللللا   الحيويللللة حللللول جدليللللة العللللودة إلللللى الماضللللي 
معايفتها  إال ا العلم التى ل  لشسبها افك، أفض، المستقب،؟  فالعودة للماضي لالستفادة م  در  

فيلرى أن السلفر للمسلتقب، أجلدى  أ للى حتلى يعمل، االسلان جاهلًدا  للى تفلادى ملا  اآل لرأما اللرأ  
 م3060تقب، تحديلًدا  لام   إللى المسلتنطلق "زم   آن" فى رحلتهما  بر آلة اللزم  يراه م  سلبياا  

   قللد طللرح لصللديقتها "زملل "اهيللة طللور األحللداث فللى  للالم المسللتقب، لمللا تشنلله "آن" ملل  حقللد  كر تلت
 النص صورة للمدينة المثالية فى المستقب،.

 تقللوم انيللة الحكايللة فللى مسللرحية "لبيللو  الشللائ  العجيللو"  لللى رحلللة استشفللافية  اسللتطال ية 
ااكتفلللاف تشفلللاف جلللن  فر لللي مللل  أدب الخيلللال العلملللي   يعنلللى دا للل، جسلللم االسلللان   أدب االس

كالت أماك  فى األر  أ  فى كواكو أ رى   ما اهلا مل  شخصلياا إلسلية العوالم المفقودة  سواء 
أ  حيوالية اما تحمله مل  سلماا دريبلة األطلوار  إال أن مسلرحية لبيلو  الشلائ  العجيلو سلعت إللى 

األ ضلاء  كجسم االسان     يفة ك،  ضو   ما يحلدث الي اكتفاف  والم مفقودة االنسبة للطف، 
 م  صرا اا  تشام،  فالمسرحية تحقق اكتفاف العالم الذى قد يجهله الطف،.

 الرحللللة دا للل، جسلللم االسلللان ليسلللت الللاألمر الجديلللد  للللى ُكتِملللاب الخيلللال العلملللي  فقلللد تنا لهلللا 
عللر   للالم لمحا لللة ادتيللال   يصللاب المخللر، "ريتفللارد فاليفللر" فللى فلليلم "رحلللة رائعللة"  فعنللدما يت

 بللر األ  يللة اهللا اجلطللة دمويللة فللى الللدماط  يقللوم طللاقم طبللي اركللوب دواصللة صللغيرة   يبحللر ن 
   ردلم التفلااه الي  اللرحلتي  مل  حيلث المكلان اللذى ة  إلقاذ حياتهالدموية للعثور  لى مكان الجلط

فت إلى تقديم الجالو العلمي التعليملي تد ر فيه األحداث إال أن مسرحية "لبيو  الشائ  العجيو" هد
سورة ). }َ ِفي َأْلُفِسُكْم َأَفال ُتْبِصُر نَ { كهن حال لسان المؤلع يستد ي قول هللا  ز  ج،:   ل طفال
 فشثيًرا منا يجه، ذاته   يجه، لعم هللا  ز  ج،   قدرة هللا فى  لقه.  (21اآلية:  الذارياا

 تهاوخصوصيالشخصيات سيميائية رابًعا: 
ملل  الفخصلياا االسللية  الخياليللة   امزيًجللللطفل، تمثل، الفخصللياا فللى مسلرح الخيللال العلمللي 

تنللوع الفخصللياا الخياليللة مللا اللي  الشائنللاا الفضللائية   الر بوتللاا   اآلليللي ..إل    هللى كائنللاا ت  
 القللة ا جمعهللفقللد ت االسللان  تنتمللي إلللى  للالم مغللاير لعللالم االسللان   تختلللع العالقللة فيمللا ايللنهم 

يخو  معها البط، صراً ا م  أج، االلتصلار للبفلرية  تشون العالقة تناقضيه ف قد تالزم  تعا ن   
  إ الء قيم العلم اايجااية   لبذ  محاربة اآلثار المهلشة الناجمة    العلم.
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 "الر بوا" م  الفخصياا التى يمي، الشتَّاب إلى تو يفها فى كتاااا مسلرح الخيلال العلملي  
 Rossum'sالظهور األ ل لمصطلح "ر بوا" فى مسرحية "آر يو آر"  التى تعنى اااللجليزية   كان

Universal Robots  "للشاتللو التفلليكي "كاريلل، تفللاا "   قللد تعللددا معالجللة شخصللية "الر بوتللاا
المقدمة فى مسرح الخيلال العلملي  فقلد يظهلر الر بلوا مسلا ًدا لإللسلان  منفلًذا كافلة ملا يطللو منله 

مل   جهلة -أ مال د ن تردد   قد يخرق االتفاق اينه  بي  االسان   يقوم اتنفيذ ما يلراه صلواًاا م  
" شخصلية الر بوتلاا رحللة إللى المسلتقب،طمًعا فى السيطرة  لى االسان     فت مسرحية " -لظره

 "ةفللى سللياق البنيللة الدراميللة الللنص   أاللرزا مللدى سللطوتها  نللدما اسللتغلها "صللاحو الوجللوه الخمسلل
 للسيطرة  لى المدينة  سكالها.

أما اآلليي  فى  الم المسلتقب، فلى مسلرحية "رحللة زمل   بلر اللزم " فشلان ملوقفهم محايلًدا تجلاه 
االسللان   اقتصللر د رهللم فللى الحفللاو  لللى أملل   سللالمة كللوكبهم   لللم تشسللبهم الشاتبللة سللمة الحللوار 

التلى  دد م  العالملاا األيقوليلة ل  الم   إحاطتهم احالة م  الغرااةالدرامي   إلما ا تمدا  لى 
فيملا أشلارا  ت التلى تمثلل ملا يتسلمون اله مل  تطلور تشنوللوجي للدالللة  للى حاكت ما أشلارا إليله 

مللل  شاشلللاا حاسلللوب     صلللع الجلللو المحللليط اهلللم  اوصلللع أشلللكالهمإليللله اارشلللاداا المسلللرحية 
 شاشاا داتا شو   أجهزة  دة ذاا أزرار مضيئة اهلوان مختلفة.  

شخصلللية "سلللايباد"  اللللذى أشلللار إليللله اللللنص ارجللل، المسلللتقب،  فاتسلللم  هلللوره للفتلللاة "زمللل " أملللا 
االغرااة  فشان دير مرئي فى اداية األمر ثم ادأ يتجسد لها اعد أن أصلااها الفلزع   يبلد  أن الشاتبلة 

يرة إكسلااه سلمة مغلا    ردلمالفشاهلة ثيلر فليهمارتها فى ذل  تفويق  إثارة ل طفال  أ  جع، األمر ي
إال أله درامًيا لم يرتبط اطبيعة الفخصية   لم يقدم النص م   اللها داللة لها معنى  للسمة البفرية

 إشارة ل طفال   اصة أن "زم "  ند التقالها إللى المسلتقب، التقلت افخصلياا أ لرى فلى المسلتقب، 
 .التخفيلم تحم، لف  سمة 

"زمللل " حيلللث جمعتهملللا  القلللة تلللالزم كلللان "سلللايباد" يمثللل، الفخصلللية المسلللا دة لفخصلللية   إذا
ملل   للالل  تجلللى هللذا اوضللح فللى الللنص " تجمعهللا اللزم   القللة تنللاقض  تقاالل،  آن تعللا ن  فللبن "
 لللى طبيعللة تلللل   اينللت طبيعللة العالقلللة اينهمللا  كمللا أكللد الللنص المواقللع الدراميللة التللىالعديللد ملل  

تشنله مل  عبر ادالالتله  ملا م"آن"  طاب فجاء   العالقة االعديد م  ااشاراا اللفظية  دير اللفظية
لها   مسا متها للذهاب معهلا فلى الرحللة  تجلى هذا فى تهديدها   "زم تجاه "   سخرية   ألالية كره

اصحبة سايباد  فتقول: إن لم ته لذيني معل  فلى رحلتل  ارفقلة سلايباد  سلهذهو إللى  اللدت   أ برهلا 
لللدت  حينهلللا. "رحللللة زملل   بلللر اللللزم    لل  سلللبو ديااللل عع  ألللت  للللى درايلللة مللا اللللذى سللليحدث لوا
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  أملللا كملللا ألهلللا للللم تتوقلللع  نلللد هلللذا الحلللد  اللل، تقلللرر الخلللالص منهلللا فلللى زمللل  المسلللتقب،"  35ص
ااشللاراا ديللر اللفظيللة فللى الللنص فقللد أ ضللحتها الشاتبللة ملل   للالل اارشللاداا التللى  ضللعتها قبلل، 

   تتظاهر االصدق  احقد(.حوار "آن"  فنجد مثاًل: )تهم  ااستهزاء فى إذن زم   اغيرة  امكر
 آن: 

 
)جانًبا وبغضب( من جديد كل االهتما  بـزمن، البـد مـن الـتخلص منهـا و ال مـا  :

 ".47فائدة قدومي معها فى الرحلة. "رحلة زمن عبر الزمن، ص

 فلللى مسلللرحية "لبيلللو  الشلللائ  العجيلللو" جلللاءا الفخصلللياا معبلللرة  للل  مكوللللاا أجهلللزة جسلللم 
ان االفخصلية الخرافيلة "الفلبح"   اكسلبه قلدراا  ارقلة ليلتمك  مل  قيلام االسان إال أن الشاتلو اسلتع

االرحلة العجيبة دا ، جسم االسان  حيث يتمك  الفبح اوضع "لبيو" دا ، كبسلولة ليدفعله  "لبيو"
الرحلة   يلتقي امعظم أجهزة الجسم   يتعلرف  للى   ائفهلا   أد ارهلا   ملا تقلوم اله  لتبدأالفم  دا ،

 ان م  األ طار.لحماية االس
يللتمك  ل قلدمها احجلم يفلوق حجلم "لبيلو" فلى الواقلع مجسلماا جسلم االسلان  صلع الشاتلو    

مجسللدة حيللة أمللام األطفللال ممللا قللد يزيللد ملل  دا لل، الجسللم تشللون رحلتلله  بللذل  ملل  التحللرأ اللدا لها  
)شللفتا ه يصللع مفللهده اكتسللااهم للمعلومللاا العلميللة  ففللى المفللهد الثللالي لجللدملل  إثللارتهم   يعمللق 

لبيو  أسناله احجم كبير فى مقدمة المسرح   بلعوم  مر ء  معلدة اقطلع ضلخم  احيلث يبلد  لبيلو 
فللى الصللراع لللد ا يتو ". 7دا لل، الشبسللولة أصللغر اكثيللر ممللا هللو اللالواقع( "لبيللو  الشللائ  العجيللو  ص

مل  مقا ملة سياق النص م   الل ما يتعلر  لله "لبيلو" مل  أ طلار دا ل، جسلده  حيلث يتعلر  ل
 . لى ا تبار أله جسم دريو يجو مواجهته   القضاء  ليهالجسم ض أجهزة اع

 كدت أسقط لوال الخمالت.. أنا فى خطر. : لبيب
 تمسك بالخمالت. : الشبح
أنقـــ تني هـــ و البـــروزات الدقيقـــة التـــى تـــبطن جـــدار المعـــدة. "لبيـــب والكـــائن  : لبيب

 "28ص العجيب،

" تللللد ر حللللول إمكاليللللة إكسلللللاب ألرجلللللوالي السللللما   ا ردللللم أن الفشللللرة الرئيسللللية فللللى مسللللرحية "
الر بوتلللاا سلللماا البفلللر الحسلللية إال أن شخصلللياا الر بوتلللاا للللم تلللرتبط ابنيلللة اللللنص المسلللرحي  

عالملاا التلى حلددها الشاتلو فلى العديلد مل  الحمللت فجاءا منفصلة    األحداث الدرامية إال ألها 
الللذي  يقومللون  لمحللور   االفللعاع    المللدار    يالعنشبللوتفملل   للالل الر بوتللاا:   المسللرحية هإرشللادات

اللبجراء تجللارب دايللة فللى التعقيللد   ضللع الشاتللو إشللاراا مسللرحية تصللع حركللاتهم  إيمللاءاتهم   مللا 
ث   يحللدمعللدلي رفيللع   يخللر، ألبللوبأشللعة ضللوئية ملل  يللدهيصللدر ن ملل  أصللواا  أضللواء )يخللر، 
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 ى لللدد مللل  الصلللماماا فلللتضلللاء   بلللوا  صلللوا حلللاد  ُيلللر  للللوع مللل  البلللرق الخلللاطع مللل  رأ  الر 
ليفير إلى ما تتسم اه م  دقة  لظام  ذكلاء  (  وذاتهم تومض أسالأ قر ن االستفعار في  جسمه

 .اااهارالدهفة    ضع المتلقي فى حالة م    
خصليتي  مل  شأما الفخصلياا االسلية فحمللت العديلد مل  اللدالالا الدراميلة  فا تلار الشاتلو 

"    للالم طبقللاا األر  حنللي  الل  إسللحاق"المتللرجم مية   همللا:  لمللاء العللرب إاللان الحضللارة ااسللال
"  ليفير إلى ما كالت  ليه الحضارة ااسالمية م  ازدهار  تقلدم   الرتبلا  تخصلص اا  اختيفوع"

"  للالم طبقللاا األر  الللذى يمللل  اا  اختيفللوعالبنيللة الدراميللة  "فللاألحللداث دا لل، العللالمي  اسللياق 
يللتمك  ملل  ترجمللة البرديللة التللى يمتلشهللا  الللذى   "حنللي  الل  إسللحاق" العلللم  المعرفللة اكافللة الصللخور

 "  يح، اللغز.اا  اختيفوع"
مـن تلـك األحجـار، لـه مواصـفات  ل حجـر( كـتشير إلى الصخور بعصـاو) : بن بختيشوع

مـن العـالم، وسـجل   وخصـائص نـادرة، وقـد جمعتهـا مـن أمـاكن مختلفـة
ــا أول مــن أط، و االســم والمواصــفات والخصــائص ــق األســماءأن عليهــا  ل

فعـل  ىلـم تسـبقني أحـد فـ .. وأظـنوسجل  كل ه ا في العديد من الكتـب
 "31، صاألرجواني السماوي . "ذلك

ففللى   اعللض لصللوص مسللرح الخيللال العلمللي شخصللية الللرا   فللى انيللة الللنص الدراميللة ت   فلل
تختللع ملع طبيعلة  " قام الفاهد أ  الرا   امجمو ة م  األد ار التى للمرحلة إلى المستقب،مسرحية "

اوصلع األحلداث   التعليلق  ليهلا   اللربط الي  األحلداث  للى منصلة قلام د ر الرا   فلى المسلرح  ف
العر  المسرحي م  األطفلال  فبعلد كل، مفلهد يظهلر "الفلاهد" ليعقلو أ  يفسلر أ   يالمسرح  متلق

 يحل،.
 الشاهد

 
المسـتقبل   مدينـة إلـىاستراحة بين مشاهد الرحلة األعزاء.. هى  أصدقائي :

لتحليـل المجريـات  االسـتراحة التـى ستسـتغلهالها بعـد انتهـاء و تاكم  سنعود
 "14، صرحلة إلى المستقبل؟ "منهااألول الجزء  ىحدث  ف ىالت

رحلللة إلللى  لللم تختلللع شخصللية "الللرا  " فللى مسللرحية "رحلللة زملل   بللر الللزم "  لل  لظيرتهللا "
تسلاةالا الطلرح قلام اة النفسية لفخصياته المسلرحية    معبًرا    الحال الرا    "  فجاء حوارالمستقب،

هل، سلتتمك  "زمل " مل  تحقيلق  ..   م  األطفلال اثلارة التبلاههم  قلائاًل: "يلا تلرى ر  لى متلقي الع
"   فلى 24 بلر اللزم   ص "مسلرحية رحللة زمل  .حلمها االسفر  بر الزم  إلى المستقب،؟   كيع؟

قلدم لهلم أاطلال حكايلاا أللع ليللة  ليللة   ي اد البحلر  أحلدقوم اتعريف األطفلال االسلنداي آ رمفهد 
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"سايباد" حفيد السلندااد اللذى يصلطحو "زمل    آن" فلى مركبلة اللزم  إللى المسلتقب،   قبل، أن ينهلي 
ما الذى  ..حواره يقوم ابثارة األطفال ابعض األسئلة التى سيجيو العر   نها الحًقا  قائاًل: يا ترى 

را  لى الذهاب فى هذه الرحلة التى ال تعني لها شليًئا؟. "مسلرحية رحللة تخطط له آن؟   لماذا أص
 ".37زم   بر الزم   ص

  األمكنة واألزمنةخامًسا: 
  فلال  جلود ألحلدهما  ترااطيلة العالقة اي  الزمان  المكلان فلى اللنص المسلرحي  القلة تشامليلة

لمللللي  فعللللادة مللللا تللللد ر ل مكنللللة  األزمنللللة  صوصللللية  اصللللة فللللى مسللللرح الخيللللال الع  د ن األ للللر  
األحداث فى  والم مستقبلية أ  سالفة للعصر الذى لعيفله مل  أجل، أن يطلرح الشاتلو صلورة تنبؤيلة 
   مستقب، المجتمعاا   أثر العللم  ليهلا  فالسلفر  بلر اللزم  المسلتقبلي أ  الماضلي سلمة الخيلال 

سياق البنية الدراميلة د  جلًيا فى العلمي   يعطي مسرح الخيال العلمي للزمان  المكان اعًدا درامًيا يب
 منه اطاًل درامًيا.  التى تجع،

امسللرح الخيللال  -افللك، مباشللر-ُتعللد رحللالا الفضللاء إحللدى األفشللار األساسللية التللى تربطنللا   
العلمي حيث يتم االلتقال إلى الفضاء اسلر ة كبيلرة مل   لالل كسلر قلالون الجاذايلة  بلر آللة اللزم  

–مسلتقبلي  فلرحالا الفضلاء  مكلان حبكلة العمل، المسلرحي فلى زملان  أ  سفينة الفضاء   يتم اناء
لصلله  أحللداثتسللمح للشاتللو انسلل  ااعللاد المتلقللي  لل  مللا هللو مللهلوف     ةمللا تشللون الوسلليل - للادة

 .الزم فى هذا الخيالية شخصياته   
  التنبللؤ االمسللتقب، أحللد أهللم المفللرداا التللى تتجلللى فللى البنيللة الدراميللة لمسللرح الخيللال العلمللي 
 الهلللدف مللل   راء هلللذه التنبلللؤاا مناقفلللتها   تحديلللد أهلللدافها   يتبلللاي  للللذل  ا تيلللار الشاتلللو لللللزم  

" لجللد أن رحلللة إلللى المسللتقب،  ففللى مسللرحية "التللى يريللد طرحهللا المسللتقبلي أ  الماضللي  فًقللا لرةيتلله
الم اعلد أحداثها تد ر فى ملدائ  مسلتقبلية حيلث طلرح لنلا اللنص رةيلة مسلتقبلية لملا سليكون  ليله العل

مر ر مائة  ام  فقدم صورة معارضة لما قد تنتجله التشنولوجيلا المتطلورة مل  مضلار  للى االسلان  
فللى  لل، سللطوة اآللللة أصللبح االسللان   فالعللدمت إلسللالية البفللر   أصللبح الوجللود الحقيقللي ل ليللي   

ون األ ضلر الل ىيعيش اال كرامة   تبدلت مظاهر الحياة امظاهر الموا  فجفت مياه النهر   ا تف
األر    التفر التلوث   هجر األطفال مدارسلهم   للم تعلد المصلالع تنلت  سلوى األسللحة   فوق م  

   ام االسان إما  ائًفا م  سطوة اآلليي  أ  هارًبا تارًكا أرضه   طنه.
اذا تنـتج .. مـفـدخان المعامـل تمـل الفضـاء اجـدً  التلوث فيها كبير أناعتقد  : نور

 ؟ه و المعامل
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 "12، صحلة إلى المستقبلاألسلحة. "ر تنتج  إنها : تىالف

 بمعالجة مغلايرة طرحلت مسلرحية "رحللة زمل   بلر اللزم " ملا يمكل  أن يحققله التطلور العلملي 
فى المستقب، م  رفاهية للبفرية  فصور النص المستقب، امدن تطفو ضد قالون الجاذاية   سلياراا 

يلتم  بلر شلرائح أصبح لية  كما أن التواص، مع البفر لشتر  إ قاطراا د ن قائد تتحرأ  فق شرائح 
لشتر ليلللة مزر  لللة ارة سلللهم  فالعلللالم أصلللبح أكثلللر تحضلللًرا   التهلللت الحلللر ب   ا تفلللت األملللرا  إ

  المجا اا  الشوارث.
 نورانوس

 
إنها حياة سهلة ومرفهة للغاتة يتسيدها ال كاء الصـناعي الـ ق قضـى علـى  :

فــرد مـن سـكان الكوكـب. "رحلـة زمــن  أتـة مشـكلة تمكـن أن يتعـرا لهـا أي
 "46عبر الزمن، ص

حللللدث لللللص أ ملللل   للللالل حالللللة جدليللللة حللللول مللللا يمكلللل  أن يقدملللله التطللللور العلمللللي للبفللللرية 
 هر ه" حالة م  التوتر الي  األطفلال حلول رةيلتهم للعللم  االكتفلافاا العلميلة  فلاألرجوالي السما   "

 هر ا ملا فلى هفل اآل لرالبفلرية  أملا اللبعض اعضهم الجالو السللبي للعللم  نلدما يو لع لإلضلرار ا
 العالم م  جالو مضئ   منافع للبفرية.

 أحمد
 

، أن تنتفـ  بـه حتى العالم المتقد  استغل العلم لصالحه ومنـ  الـبالد األخـرق  :
المتـتخرة أو الناميـة  السيطرة على الـبالدى ليس ه ا فقط بل استخد  العلم ف

 "5، صألرجواني السماوي . "اكما تقولون 

 برحللللة  بلللر اللللزم  ينطللللق مجمو لللة مللل  األطفلللال إللللى اللللزم  الماضلللي للحصلللول  للللى ملللادة 
ة  إكساب الر بوتاا سماا االسان الحسلية  الفلعوريم  "   هى مادة سوف تمكنهم السيكاالموزي "

 الخليفلة العباسلي "هلار ن الرشليد"ألفلهها  هلى المكتبلة التلى   دار الحكملةإللى   كالت الرحلة األ للى
أمللا الرحلللة الثاليللة   ازدهارهللاأ ، فللى  ان الرحلللة إلللى الحضللارة ااسللالمية  ليكللون مكللان  زمللابغللداد

 الفر ولية ااراز ما  ص، إليه الفرا نة م  تقدم  ازدهار.الحضارة  فشالت إلى
 ضلع العديلد مل  ااشلاراا المسلرحية التلى  إللى سعى النص مل   لالل انيلة دراميلة متماسلكة 

( اللذى تلد ر سلاا المسلتقبليةاالمركلز العلملي ألاحلاث الدر ا دقيًقا  فهضفى  لى )تصع المكان  صفً 
فيلله األحللداث طااًعللا  اًصللا يتناسللو  مسللرح الخيللال العلمللي  فجعلل، منلله مكاًلللا مثيللًرا يناسللو ااطللار 

األشلللكال  أجهلللزة إلشتر ليلللة مللل  مختللللع  شاشلللاا الحاسلللوباللللذى تلللد ر حولللله المسلللرحية  فهنلللاأ )
 سلبوراا ذكيلة  أجهزة لقيا  سلر ة الصلوا  سلر ة الضلوء  ماا للمجمو ة الفمسيةمجس   األلواع

   إل (طط  ليها لظرياا  لمية  معادالا رياضيةخم
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 والقيمي العلميالخطاب مضامين سادًسا: 
فللى مسلرح الخيللال العلمللي للطفل، ملل  األمللور التللى  زا جللة اللي  الخطلاب العلمللي  القيملليالمُتعلد 

الخطلاب العلملي أحلد  شون ل    يرجع ذل فى أ مالهم ااادا ية تحقيقهاإلى اب يسعى العديد م  الُشتَّ 
أمللا الخطللاب القيمللي يللال العلمللي  األمللور األساسللية التللى ترتشللز  ليهللا البنيللة الدراميللة فللى مسللرح الخ

 لسعى إلى تنفئتها اجتما ًيا  تربوًيا. األطفاللشون المسرح يستهدف فئة م   فيرجع
سلللية لمسلللرح الخيلللال العلملللي تفلللجيع األطفلللال  للللى التفشيلللر افلللك،  لملللي  مللل  القوا لللد األسا

 يلع"  حيلث تلم تو األرجلوالي السلما    منطقي   قد تجلى هذا فلى سلياق البنيلة الدراميلة لمسلرحية "
العديللد ملل  الحقللائق  كمللا طللرح الللنص  اتواجههللالعقليللة فللى حلل، األزمللاا التللى  قللدراا الفخصللياا

 . تصا دها فى تطور األحداث    ساهمتالبنية الدراميةاتسقت مع لسي   تىالعلمية ال
ألف كـم  300000ناك حقيقة علمية أفظ  من تلك وهو أن سرعة الضوء ه : هشا 

 .الثانيةى ف
 ا؟ما معنى ذلك علميً و  : أحمد
 هشا 

 
ــعنــي ت : ــه إذا الشــيء ســار بســرعة الضــوء أصــبح يــوءً  هأن ا وأصــبح  كتلت

 "22، صاألرجواني السماوي . "وقف الزمنوت ..احجمه ال نهائيً .. و اصفرً 

"ا  حني " المسا دة عر  مجمو ة م  القيم كههمية العلم   العم،  في سعى النص إلى طرح  
يلوم مل  األيلام كنلت  ىألللي فلد ن أن يعرفهم    ندما يتعجبوا م  أمره  يقلول: " لى أطفال الرحلة 

قللللاالني رجلللل، طيللللو  قللللدم لللللي العللللون .. رف أحللللدا  أجهلللل، كلللل، مللللا حللللولي أ للللا مللللثلشم الهنللللا دريًبلللل
فعلل،  طلللو منللي أن أفعلل، مللع الغربللاء مثلمللا..  حينمللا أردُا أن أرد جميللله  معر فلله..  المسللا دة

 ."26  صاألرجوالي السما   "مسرحية  ".معي
فللى  التنللوعملل   للالل معايفللة األجللواء العلميللة التللى يرسللمها الللنص المسللرحي اكلل، مفرداتلله      

ملز، اللنص الي  الخطلاب التى تثير الطف،   تحفلزه لالاتشلار   فاا العلميةتو يع العديد م  المكتف
 الرحلللة ملل  أطفللاليللتمك   ربللا ي األاعللاد يعملل، اهشللعة الليللزر سللولار  فملل   للالل العلمللي  القيمللي

يمكنلله  رباسللتخدام مسللد  ليللز   يتعللر  لهللا كبيللر الشهنللة   أنمللؤامرة االدتيللال التللى كللاد اكتفللاف 
ثلللر ا تهديلللة آلهللم أ ردللم تعرضلللهم للخطلللر إال   تمكنلللوا ملل  إلقلللاذه  إذااتهلللاصللهر األسللللحة البيضللاء   

  مل     طااه القيمليبي  حديثة     لمية  بذل  فقد ربط النص اي  ما قدمه م  مكتففاا الواجو  
تهلا البفلرية  يتواصل،  رف ى ليله كل، اللغلاا التلمبلرم  داية الدقة ى مز د اجهاز فميكرفون  الل 
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لغلللتهم العربيلللة إللللى ترجملللة بيلللر الشهنلللة  رجالللله فلللى زمللل  الحضلللارة الفر وليلللة املللع كأطفلللال الرحللللة 
    يتم منحهم "األرجوالي السما  " رًدا لجميلهم ابلقاذ كبير الشهنة.الهير دليفية  العك 

 هشا 
 

فلمـاذا .. أرواح عـدد مـن النـاس  ذا كان بتيدينا أن نمن  جريمة قتل وننقـ و  :
 "39، صلسماوي األرجواني ا؟ "ال نقو  ب لك

" فجاء مؤكًدا  لى قيمة التعا ن  مسلا دة رحلة إلى المستقب،أما الخطاب القيمي فى مسرحية "
فلى سلعيه  ةهاللة" إللى كفلع مخطلط صلاحو الوجلوه الخمسل"   ذل  م   لالل سلعي "للور   اآل ر

حلي  لجلد أن فلى  حياتهلا  ألهلهلا سلعادتها تعلود للمدينلة حتلى اواسطة اآلليلي   لسيطرة  لى المدينةل
إلما تمكنلت مل  فشرتها  تتخذ م  إحدى القضايا العلمية منطلًقا لم لمسرحية "لبيو  الشائ  العجيو" 

مللل  مسلللرحة الجاللللو  -إللللى حلللد كبيلللر-اقتربلللت     ملللادة  لميلللة افلللك، مفلللوق  مثيلللر ل طفلللالطلللرح 
البا للة  كعللدم تنللا ل األطعمللة ملل  ت اعللض الجوالللو التو ويللةطرحللكمللا العلمللي للطفلل،    التعليمللي 

 الجائلي  لما تسببه م  مخاطر.
 علق بالخضروات.أكن  بيضة يمن ماليين البيضات،   الدودة
 لم تمنعك غسيل أمي للخضروات؟أ  لبيب

 "12أظنني أصبتك من أكل الشوارع. "لبيب والكائن العجيب، ص  الدودة

النسلللبية  مللل   لللالل  طلللاب  لملللي طرحلللت مسلللرحية "رحللللة زمللل   بلللر اللللزم " فشلللرة النظريلللة 
الينفتاي    ذل  اهسلوب مفلوق ل طفلال للدالللة  للى إمكاليلة السلفر  بلر اللزم   فلتم طلرح مفهلوم 

ثبت أله كلما اقتربت سر ة جسم أينفتاي  إلى لظريته    أالنسبية   البعد الرااع )الزم ( الذى أضافه 
ى  للالم المسللتقب،  مللا ملل  سللر ة الضللوء تباطلله الللزم   كمللا أشللار الللنص إلللى التطللور التشنولللوجي فلل

فنجد "زم " تتعر  لفحص ضوئي لقراءة ذاكرتها  االستدالل  لى هويتها اثباا اراءتها مل  تهملة 
المسلللتقبلي شوكلللو اللتلللتمك  مللل  التواصللل، ملللع ها لشتر ليلللة فلللى رأسلللإالتجسللل   كملللا تلللم زرع شلللريحة 

 اعد  ودتها إلى األر ."كيبلر" 
قيمتللي: الصللداقة   التسللامح   لللى  بللر اللزم "   فللى مسلرحية "رحلللة زملل الخطللاب القيمللي  أكلد

اب هللار الفلليء  لقيضلله ليبللد  جلًيللا ل طفللال  فالفتللاة "زملل " تللدرأ قيمللة   جللاء طللرح قيمللة الصللداقة
 ا المكللر  الخديعللة لهللضللمر "آن" تصللديقتها الصللداقة  تشلل  الوفللاء لصللديقتها "لللور"  فللى حللي  لجللد 

وا إليله مل  تطلور للتتجسل   لليهم   تنقل، ملا توصلاهلهلا جلاءا  ة المسلتقب،مدينلفلى  تفي اها كذًااف
اللراءة "زملل    سللايباد" تتعللر  "آن"  ثبللوا بعللد  تشنولوجيللا إلللى كوكللو األر  امسللا دة "سللايباد"  
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زمل   سلايباد   أن يفلاركهما جمهلور األطفلال مل  متلقلي للسج  اتهمة الشلذب شلريطة أن تسلامحها 
 .يير أحداث المسرحية   يتد ، "الرا  " لتغيسامحها الجميعالعر   ف

 الدراسة: نتائـج
تعللددا سلليميائية  نللا ي  لصللوص مسللرح الخيللال العلمللي  التللى جللاءا امثااللة مفللاتيح حملللت  .1

دالالا ارتبطت االبنية الدرامية للنص  كاافصاح    اسلم اطل، اللنص المسلرحي   ملا يحملله 
بط الللي  اسلللم البطللل، دالالا ارتبطلللت الللالمخز ن الثقلللافي للطفللل،  أ  تجهيللل، هويتللله  أ  اللللر مللل  

ديللد ملل  أثللارا الع -اجميًعلل–أ  أن يللهتي مبتعللًدا  لل  الضللمنية  إال ألهللا  زملل   مكللان الرحلللة  
 اجالو ااثارة  التفويق. التساةالا فى ذه  المتلقي

ارتبطللللت  مقلللت الحلللدث اللللدرامي     كسلللت اارشلللاداا المسلللرحية العديلللد مللل  اللللدالالا التلللى  .2
كمللا دلللت  لللى زمللان  مكللان    النفسللية مكالتهللا االجتما يللة لإلشللارة إلللى االفخصللياا الدراميللة

لسللق معبللًرا ادالالتلله  لل  درامي خطللاب الللالجللاء الحللدث ملل   للالل ااشللارة اعالمللاا أيقوليللة    
تنللاقض   تجلللى هللذا ملل  أ  تقاالل،  أ   القللاا تللالزم  سللواء كالللت الفخصللياا اللي  العالقللاا 

  اجاللو ااشلاراا اللفظيلة  ديلر ااالعالقلتلل   الل المواقع الدرامية التى أكدا  للى طبيعلة 
 .اللفظية

مزا جة مسرح الخيال العلمي الي  الفخصلياا االسلية   اآلليلة   الخرافيلة   مثللت الفخصلياا  .3
   اآلليلللي  مرتشلللًزا أساسلللًيا فلللى البنيلللة الدراميلللة   تنلللوع ملللوقفهم تجلللاه االسلللان كالر بوتلللاااآلليلللة 

 فًقا لرةيلة اللنص المطر حلة تجلاه التطلور العلملي "مؤيلد/   البفرية "معار / محايد/ متعا ن" 
 معار ".

  فت لصوص الخيال العلمي شخصياا مل  الر بوتلاا  اآلليلي    ردلم أن د رهلا كلان ثلالو   .4
فللى الحللدث الللدرامي إال ألهللا حملللت العديللد ملل  العالمللاا التللى طرحهللا الللنص  بللر اارشللاداا 

 الجلو المحليط اهلم مل  شاشلاا حاسلوب    ايماءاتهل إ ا حركاتهل االمسرحية التلى تصلع أشلكاله
 ملا يصلدر ن مل  أصلواا  أضلواء ليفلير إللى ملا تتسلم اله مل  دقلة  لظلام  شاشاا داتلا شلو  

  ذكاء.

الفخصلللياا االسلللية العديلللد مللل  اللللدالالا الدراميلللة   ارتبطلللت الللالمخز ن الثقلللافي للللدى  حمللللت .5
حنللللي  الللل  "المترجم تاريخيللللة كلللل" شخصللللياا األرجللللوالي السللللما   األطفللللال  فو فللللت مسللللرحية "
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"   كذل    فت مسرحية "رحلة زم   بلر اللزم " اا  اختيفوع"    الم طبقاا األر  "إسحاق
 "سايباد"  الذى جاء كامتداد لفخصية السندااد البحر  فى ألع ليلة  ليلة. الرحالةشخصية 

ئ، التنقلل،  سللافللى لو للت ا تمللدا لصللوص الخيللال العلمللي  لللى ثيمللة السللفر  بللر الللزم   كمللا  .6
رحللللة إللللى األيبلللاد فلللى مسلللرحية "  للللى بلللر اللللزم   فجلللاء السلللفر إللللى المسلللتقب،  بلللر تطبيلللق 

"  اينما ا تملد  للى قلوى  ارقلة فلى مسلرحية "لبيلو  الشلائ  العجيلو"  فلى حلي  ا تملد المستقب،
 "   "رحلة زم   بر الزم " االسفر  بر آلة الزم .األرجوالي السما   فى مسرحيتي: "

الخيال العلمي  لى المكان  الزمان اعًدا درامًيا دا ، سياق البنيلة الدراميلة   ردلم  أضفى مسرح .7
  لمية مستقبلية إال أله اتخذ م  الواقع المعام منطلًقا ألحداثه. قضاياتنا له 

الخيلللال العلملللي الللللي    ااتعلللدا  للل  الخيلللال العلملللي  طلللرح للللى المسلللرحية نصلللوص الركلللزا  .8
ال العلمللي الي  لللو ي  ملل  أشللكال الخيللال العلمللي  همللا:  مزجللت اعللض لصللوص الخيلل  الخفل 

"  رحلللة إلللى المسللتقب،كمللا فللى لصللوص: "    المللدن الفاضلللة  المللدن الفللريرةالسللفر  بللر الللزم 
فلى السلفر  بلر اللزم   -جميًعلا–"  كملا اتفقلت اللزم  "   "رحلة زمل   بلراألرجوالي السما    "

طرحت صورة للمدن الفريرة فقد " إلى المستقب،رحلة مسرحية "أما سواء المستقبلي أ  الماضي  
"   "رحللللة زمللل   بلللر اللللزم " فقلللد األرجلللوالي السلللما   لتيجلللة التطلللور العلملللي  أملللا مسلللرحيتي: "

لوً لا مل   للى سلرحية "لبيلو  الشلائ  العجيلو" طرحت صورة للمدن المثالية  اينما قامت فشرة م
 .الخيال العلمي  هو الرحالا االستشفافية

لخيال العلمي صورة تنبؤية    مستقب، المجتمعاا م   الل طرح الحالة الجدلية طرح مسرح ا .9
يجااي للعلم   ما يمك  أن فعكست مسرحية "رحلة زم   بر الزم " الجالو اا  العلميللتطور 
" الجالللو السلللبي للعلللم  حلللة إلللى المسللتقب،رفاهيللة للبفللرية  اينمللا  كسللت مسللرحية "ر  ملل يحققله 

" تلل  األرجلوالي السلما   البفر فلى  ل، سلطوة اآلللة  اينملا طرحلت مسلرحية "فالعدمت إلسالية 
 الحالة الجدلية اي  مؤيد  معار .

زا جت لصوص مسرح الخيلال العلملي الي  الخطلاب العلملي  القيملي  فجلاء الخطلاب العلملي  .10
ال األطفللقللدراا تناسللو مللع منطلًقللا للفشللرة  األحللداث   اتسللق مللع لسللي  البنيللة الدراميللة للللنص    

فهسلهم فلى أملا الخطلاب القيملي  االاتشلار  هم  للى التفشيلر عشجشك،   يهم االعلم    لعقلية    ا
  العمل،   التعلا ن   مسلا دة اآل لرالصلداقة    ههميلة العللم    هم كفى لفوس العديد م  القيماث 

 الخطاب القيمي.طرح م  مكتففاا  لمية حديثة   بي  النص ي  ما قدمه مزا جة اال ت قد تم
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 مقترحات الدراسة:
ما تشون لحو تو يع الفنتازيا  - ادة-االنظر إلى  اقع مسرح الطف، تبي  أن توجهاا الُشتَّاب  -

اعناصرها الخرافية   أن هناأ قصوًرا فى مسرح الخيال العلمي الموجه ل طفال امراحلهم 
 لى  -الطف،الطالًقا م   اجبهم التنوير  تجاه -المختلفة  لذا أرى ضر رة حث المبد ي  

 لى يهم   إيجااي  لأثر التوجه ابادا اتهم لحو مسرح الخيال العلمي للطف، لما له م  
 المجتمع.

يجو أن تر ى المؤسساا الثقافية مسرح    حرص الد لة  لى النشء  ر ايتهمالطالًقا م -
ولى الجهاا المعنية طرح مسااقاا  تشون هذه الر اية م   الل تالخيال العلمي للطف،  

احداث لمبد ي  مسرح الخيال العلمي للطف،   لفر األ مال ااادا ية ل اصة المبد ي  ل
 حالة م  الثراء فى هذا النوع األداي.

تم المزا جة تم  مسرح الخيال العلمي   لى أن  اأن تتضم  المناه  الدراسية ل طفال لصوًص  -
لتناسو مراح، الطفولة علمي المسرحياا الخيال اي  الجالبي : العلمي  القيمي   أن تتنوع 

 المختلفة.

الجامعاا  المعاهد    األكاديمياااتدري  مسرح الخيال العلمي  أداياته فى التوجه ضر رة  -
 الفنية المعنية ادراسة المسرح  فنوله.
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Abstract: 

This present study seeks to investigate the dramatic structure of the 

children' science fiction theater, through exploring the semiotics of the 

theatrical text in attempt to extrapolate its connotations, The study also 

attempts to identify the acting effective elements in the context of the 

dramatic structure, and how these elements interact with each other to 

produce the meaning.  

This study belongs to the analytical type of studies which purpose is to 

examine the dramatic structure in the child science fiction theatre; 

depending on the semiotic approach in reading a sample of the child’s 

science-fiction theatre’s texts. Moreover, the study comes to several results 

as follows: 

- The semiotics of the science fiction theater texts have many titles, which 

come as clues that bear connotations associated with the dramatic 

structure of the text, such as for instance, disclosing the name of the 

hero of the theatrical text and the connotations it carries related to the 

child's cultural repository, or hiding his identity, or linking the name of 

the hero to his journey, or to come away from implicitness, yet,  all of 

them – have raised multiple questions in the mind of the recipient, in 

addition to the excitement and suspense. 

- The science-fiction theater texts reflect several mechanisms on which, 

the dramatic structure is based on in the child's science fiction theatre; 

Hence, the idea -usually- emerges from a scientific theory that is 

considered a logical introduction to travel through time, as well as the 

type of science fiction theater in its dramatic characters. Robotic 

characters have represented a basic foundation in the structure of the 

drama, and the diversity of their attitude towards the human being and 

the mankind, as well as a matching between the scientific and ethical 

discourse that come in consistence with the dramatic structure of the 

theatrical text. 

Keywords:  Dramatic structure, science fiction, Semiotics, children' theater. 


