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 סקירת ספרות מחקרית על מדע בדיוני ופנטזיה באנגלית

 

 המדע הבדיוני כתחום מחקר ספרותי

, ואולם ספרים שלמים העוסקים בביקורת של מדע 10של מדע בדיוני החל מוקדם במאה העשריםנראה כי המחקר הספרותי 

, וז'ורנלים מדעיים הסוקרים את הנושא החלו להופיע רק בסוף שנות 11של מאה זו 27-בדיוני החלו להופיע רק בשנות ה

 .13מיות המעניקות תארים בתחום. בתחילת שנות התשעים החלו גם להופיע תוכניות אקד12הששים, ותחילת שנות השבעים

 

 צווטן טודורוב

מבין חוקרי הספרות שאינם חוקרי מדע בדיוני מובהקים, נראה כי החוקר הבולט ביותר שעסק בתחומים המשיקים לז'אנר 

. בספר זה מגדיר טודורוב ז'אנר דק ביותר של The Fantasticהספרות הספקולטיבית, הוא צבטן טודורוב, בעיקר בספרו 

ת שהוא מכנה הפנטסטי. על פי ההגדרות של טודורוב, ז'אנר זה מקיים אי בהירות לגבי השאלה אם האירועים ספרו

המתוארים בסיפור אכן קרו, או שלא קרו. בספרו של טודורוב נבחר לבסוף מספר קטן של סיפורים לייצג את הז'אנר בו הוא 

 עוסק.

. ז'אנר 14במקור( Marvelousבמקור( לבין המופלא ) Uncannyם' )במהלך הניתוח של הז'אנר מבחין טודורוב בין ה'מאוי

 הפנטסטי על פי הסיווג שלו נמצא בין שני התחומים הרחבים הללו. 

נראה כי רוב היצירות הספרותיות המשתייכות לז'אנר הספרות הספקולטיבית שייכים להגדרת ה'מופלא' של טודורוב, ועל כן 

15על מנת לחקור יצירות ישראליות בנות זמננו השייכות לז'אנר זה הגדרת ה'פנטסטי' שלו היא צרה מדי
. 

 

 ג'יימס גאן

, ולאחר 0182. הוא נולד במיזורי בשנת 17הוא סופר מדע בדיוני, איש מחקר ועורך של אנתולוגיות מדע בדיוני 16ג'יימס גאן

 ת באוניברסיטת קנזס. שירות צבאי בצי האמריקאי בזמן מלחמת העולם השנייה, למד לימודי עיתונאות וספרו

-0107שימש ג'יימס גאן כראש אגודת סופרי המדע הבדיוני והפנטזיה של ארצות הברית, ובשנים  0100-0108בין השנים 

כראש אגודת חוקרי המדע הבדיוני. במידה מרובה ניתן לומר כי הוא חלוץ המחקר הספרותי התחום המדע הבדיוני,  0108

 דמית הראשונה שחקרה את התחום, ומייסד הז'ורנל האקדמי הראשון שחקר את התחום.והוא בוודאי מייסד המחלקה האק

                                                
 ראה למשל:10

10
Dorothy Scarborough, 'Supernatural Science,' in The Supernatural in Modern English Fiction. New 

York: Putnam, 1917, pp. 251-280. 
 בנושא זה ראה עוד:11

11
Nichols, 'Critical and Historical Works About SF'; and 'Chronological Bibliography of Science Fiction 

History, Theory, and Criticism' at http://www.depauw.edu/sfs/biblio.htm 
 .0102, אחד הז'רנלים הבולטים בתחום, החל להופיע בשנת Science Fiction Studiesהז'ורנל  12
 האוניברסיטה הראשונה שהעניקה תואר כזה היא האוניברסיטה של ליברפול. 13
 .28(, עמוד 0105טודורוב ) 14
 .xxiii( עמ' 8770דלסון )נימוקים לטענה זו ניתן למצוא למשל אצל מנ15

16
 המידע הביוגרפי על ג'יימס גאן נלקח מתוך הביוגרפיה הרשמית שלו באתר האוניברסיטה של קנזס: 

16
http://www2.ku.edu/~sfcenter/bio.htm 

, ואולם לא כל החוקרים בתחום רואים את הדברים בצורה דומה. ג'יימס גאן עבודה זו עוסקת במדע הבדיוני והפנטזיה כבז'אנר אחד 17
הוא חוקר של מדע בדיוני בלבד. הסיבות שבשלן בחרתי לדון בז'אנר המדע הבדיוני והפנטזיה כבז'אנר אחד תוסברנה בפרק 'שיקולים 

 מתודולוגיים בדיון על מדע בדיוני בישראל'.

http://www2.ku.edu/~sfcenter/bio.htm
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'הדרך אל המדע הבדיוני'. הכרך הראשון נקרא 'מגילגמש עד  -עבודת המחקר החשובה שלו היא כינוס שש האנתולוגיות 

הכרך הרביעי: 'מהיום ועד עולם'. וולס'. הכרך השני הוא 'מוולס ועד היינלין', הכרך השלישי הוא 'מהיינלין ועד היום', ו

 הכרך החמישי עוסק במדע בדיוני באנגליה, והכרך הששי במדע בדיוני משאר העולם.

כפי שניתן לראות משמות הכרכים בלבד, ג'יימס גאן מזהה ציר היסטורי של התפתחות העובר בעיקר דרך המדע הבדיוני 

ודה החלוצית של גאן, רואה את הדברים בצורה דומה, וכך גם האמריקאי. חקר המדע הבדיוני באנגלית, הממשיך את העב

 תיסקר ההיסטוריה של המדע הבדיוני בעבודה זו.

 

 קולין מנלב

. עבודתו המונומנטלית 'פנטזיה מודרנית: חמישה מחקרים' 18קולין מנלב הוא חוקר בריטי עצמאי בעל עניין מיוחד בפנטזיה

י, ג'ורג' מקדונלד, קלייב סטייפלס לואיס, ג'ון רונלד רעואל טולקין ומרווין ( סוקרת את הכתיבה של צ'ארלס קינגסל0105)

 -(, ו'מאליסה ועד הארי פוטר 0111פיק. מנלב כתב עוד ספרים בנושא הפנטזיה כמו למשל 'ספרות הפנטזיה של אנגליה' )

 (.8772סקירה של פנטזיה לילדים' )

יש את הצורך להביט בעולם המדע הבדיוני המתואר ביצירה כשלעצמו, ( הוא מדג0106עשר חקירות' ) -בספרו 'מדע בדיוני 

 ולא ככלי מיידי לפירוש ספרותי תוך חיבור פשוט מדי אל 'הכאן והעכשיו'.

קל להתרשם, אפילו מתוך קריאת הכותרות של ספריו בלבד, כי מנלב סבור שהפנטזיה המודרנית אמנם נשענת על שורשים 

ית חדשה ומגוונת. ברוח זו של מחקריו, כמו גם בקשר המשתמע בין יצירות מדע בדיוני עתיקים, אך היא תופעה ספרות

ופנטזיה אשתמש גם בעבודה זו. בנוסף לכך אני סבור שמנלב קולע אל המטרה בהתעכבות שלו אחר העולם המתואר ביצירות 

אלה, וכך אנסה לפרש את מבחר  המדע הבדיוני ופנטזיה. גם לדעתי זהו עיקר העניין הספרותי שניתן למצוא ביצירות

 הסיפורים שייסקרו בסוף העבודה.

 

 פארה מנדלסון

זכתה מנדלסון בפרס הוגו האמריקאי על ספרה 'המלווה  8775. בשנת 19פארה מנדלסון היא חוקרת מדע בדיוני ממוצא בריטי

של קיימברידג' למדע בדיוני ופנטזיה' אותו ערכה ביחד עם אדוורד ג'יימס. מנדלסון היא חברת סגל העוסקת במדע בדיוני 

 יצא לאור ספרה 'רטוריקות של פנטזיה'.  8770ובהיסטוריה של דתות באמריקה. בשנת 

רית להלן, כמו גם כמה מן הדעות על היחס בין מדע בדיוני לפנטזיה מתבססות על העבודה שלה, ובמיוחד הסקירה ההיסטו

 על 'המלווה של קיימברידג' למדע בדיוני ופנטזיה'.

 

 אדם רוברטס

 ,8770. רוברטס היה מועמד שלוש פעמים לפרס על שם ארתור סי קלארק, בשנים 20אדם רוברטס הוא סופר וחוקר מדע בדיוני

את הספר  8776השיח הביקורתי החדש', ובשנת  -פרסם רוברטס את הספר 'מדע בדיוני  8777. בשנת 8707-, ו8770

 'ההיסטוריה של המדע הבדיוני'.

רוברטס לרוב לא רואה את המדע הבדיוני והפנטזיה כמשתייכים לז'אנר אחד של ספרות ספקולטיבית, אך הניתוח שלו של 

 הוא מאיר עיניים. נעזרתי בתובנות שלו לגבי ההיסטוריה של המדע הבדיוני בעבודה זו. סופרי מדע בדיוני מסוימים

                                                
 קח מתוך הביוגרפיה שלו באתר של אוניברסיטת סאסקס:המידע הביוגרפי על קולין מנלב נל18

18
http://sussexfolktalecentre.org/people/#ColinManlove 

 המידע הביוגרפי על פרח מנדלסון נלקח מתוך ערך הויקיפדיה אודותיה:19
19

http://en.wikipedia.org/wiki/Farah_Mendlesohn  
 המידע הביוגרפי על אדם רוברטס נלקח מתוך ערך הויקיפדיה אודותיו:20

20
http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Roberts_(British_writer) 

http://sussexfolktalecentre.org/people/#ColinManlove
http://en.wikipedia.org/wiki/Farah_Mendlesohn
http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Roberts_(British_writer)
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 שימוש במקורות אינטרנטיים בכלל ובויקיפדיה בפרט

בעבודות אקדמיות בתחומי מדעי הרוח לא מקובל לצטט ממקורות אינטרנטיים. למרות זאת, ברצוני לטעון שבעבודה 

 יש מקום להתחשב גם במקורות מסוג זה, שכן: תספרות ספקולטיביקרת יצירות של הסו

( יצירות מקור רבות בתחום המדע הבדיוני והפנטזיה, הן בישראל והן בחו"ל, התפרסמו לראשונה באינטרנט, וחלקן לא 0

 התפרסמו במקומות אחרים.

 ( פעילות החובבים מתועדת לרוב באינטרנט, ולא באף מקום אחר.8

סופרים והחוקרים של התחום מופיע לעתים קרובות באינטרנט, ולא באף מקום אחר )כפי ( תיעוד מדויק של היצירות, ה2

 שניתן היה לראות לגבי חלק מן החוקרים שצוינו כאן עד כה(.

 ( בפרט הויקיפדיה היא מקור מידע חסר תחליף ברוחב היריעה שלו בנושאים שונים הקשורים לענייני מדע בדיוני ופנטזיה. 2

. חובבי הסדרה, המכונים בין 21הויקיפדיה סוקרת את כל העונות של כל הסדרות של סדרת הטלוויזיה סטאר טרקכך למשל, 

, ואולם עיון מהיר באתר הרשמי יגלה שמדובר 22חובבי המדע הבדיוני בכינוי החיבה 'טרקיז', הכינו גם הם רשימה דומה

'. עד כמה שניתן להגיע 5לסדרות אחרות כמו למשל 'בבילון באתר מסחרי, שאינו משווה  את סטאר טרק )מסע בין כוכבים( 

לכך ביצירות עכשוויות, הויקיפדיה באנגלית מספקת מידע שקוף, מיידי, מקיף ואובייקטיבי. לעניות דעתי לא ניתן להתעלם 

 ממקור מידע כה מלא וממצה בבואנו לחקור את הספרות הספקולטיבית על ענפיה השונים.

 

  

                                                
 ניתן למצוא את פירוט העונות בקישור הבא:21

21
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek 

 האתר של חובבי סטאר טרק:22
22

http://www.startrek.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek
http://www.startrek.com/

