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  7ملخص البحث

ٌوضح البحثحأاميةٌحلالبولووبو ٌححالبث ٌاحلاولبة حنححاللاةحتارحض امرحو اللتاو الححلاهلوٌححلاحححواحتححاالبححثحأاومرحور وا ٌتحححا

و ةح ايحهاالبوقوٌحلاةحتالبوقوٌححتاا Stop motion Puppetلبوقوٌحتالبوقلٌ ٌلابفتالب ةىالبةوثالللاحولرطلاإٌقحفالبثالللا

وحالوححة ااا z brush  ا   واحالوححة اا 3d maxوحالوححة اا Poserلبةرووحطلاةتاحاللة البثحروبالبالحةًاةا احالوحة ا

Autodesk 123 d catch  وغٌاليحاةتالبحاللة الألرحال ا ضحضاةحتامرحور لوالبولووبو ٌححالبث ٌاحلا حًاة حح اطحح حلاا

وححوالبححثحأاححر اللتاو الححلا ةلٌحلا حًايحهلالبحثحأاوحوا ٌح اوونحٌفتحاوصالٌححاةحتالبنحوالاا 3d objectلبة رةحتالبالحةٌلا

اولبشالحالبةفن ا.

ولب ة ا لىاوطوٌاليحاومحالزلا والالبوقوٌحتالبالحةٌحلا stop motion ولبغالتاةتالبحثأايوامحالزلا والالب ةٌلالبةفنلٌلا

لبث ٌالا ًاوطوالالبفووتاوٌت فامٌضحالبىاووضٌ ارفحٌحايهاالبوقوٌلاوإٌ ح اح تالبةقوالثحتاةتارض البو الحلالبشرنحٌلا

ابلححثأ.ا

ووقووارطلاووفٌهالبةشالوعا لىاالن البرحةحتاولال ولتاولبحاللة البةرور ةلاإلووحجام ضوالب ةىاولهبكاإبقحتالبضوتا لىا

ح ححتالأل ةححح البفوٌححلالبوححًاموو ححتاحولححكالبوقوٌححلالب حبةٌححلاووثلٌحح اح ححتالبةشحححي البوححًامةوححزجا ٌتحححالبوقوٌححلالبوقلٌ ٌححلاححبوقوٌححلا

البث ٌال.ا

Summery: 

In this research, the researcher cleared up the importance of modern technology usage through 

a self-experiment he prepared using the traditional techniques of movable puppets art by stop 

motion puppets technique, and mixed it with the other techniques got by using computer 

software such as: catch, Z brush, 3dmax, poser, and other graphic programs in addition to the 

usage of modern technology in the field of 3d object sprinting. 

The researcher executed a practical experiment in this research and explained it theoretically 

using pictures and lines analysis. 

The research aims at confirming the role of stop motion puppet, developing them, and 

confirming the role of modern digital technology in the development of arts to explain the 

secrets of this technique and to get some suggestions through the self-experiment of the 

researcher. 

The project execution plan depends on the observation of materials, tools, and programs used 

to produce films of puppets and to shed light on some art works produced by this international 

technique and to analyze some scenes in which the traditional technique was mixed with the 

modern technique. 

Last the researcher reaches the research results and reviews the recommendations of it. 
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 مقدمة البحث  

لبوحالٌخا،ا ح ماححبوال ٌ ا تالب حةلا ًالبشولالعااوطوالتا حاللبوًاولث لاةتالبفووتالبق ٌةلااPuppetry تاوثالٌكالب ةىا

اواوطوالالألةالاح  اهبكاومنحثتالب الوتاوقحوا لىالبةرالحاوةتامح واةحاٌهلالا ًالبوحالٌخالحتامو اةثالكا ةىاولحتا

احح البةٌض اوةو و لاثحبٌحايهاا0011 ًاةنالالبق ٌةلاوح اهلالالرة ا لىاوالقالبحال يا حوا Dedy ٌ يا"ا“مرة ا

وح او  تامشلحالابل ةىا ًالبثضحاللتاا(،1)ا – Berlin state museumلبحال ٌلا ًاةوثفاوالٌلاحالبٌتالبشالحٌل

ا0111لبةرولفلالبق ٌةلاةتاثٌأالبشل اواطالٌقلاوثالٌلتحا ق او  تا ةىاةنوو لاةتالبرشباوال تاوحالٌرتحالبىا حوا

اوؤ ياثالللا  تالبطثٌت.ا(اوٌوواوشغٌلتحا تاطالٌقارٌوط0حح البةٌض احةنالاشل ا)ا0011ا–

اا

ا

ا

ا

 

ا

اا

ا

ا

ا

ا

ا

(اٌال تا0لةحاو  الٌضحا ًالب نوالالبورطىا ًاموالوححاووعاةتالب ةىاٌوثالكا تاطالٌقارثبالبرٌوطاشل ا)اااااا

ا اب حو اٌقوةحتاا0001وحالٌرتح ابفحالرٌت اح ةٌوٌت اٌةرلحت انحٌحت ا"ووةا  البرالوال اث ٌقل ا" احلوثل اولبة الو ل ةٌض ٌح

اححبةححالزل.ا

ا

ا

ا

ا

                                           
(

1
(Keith Rawlings –Observations on the historical development of puppetry 2003 p,1 

ق. م توضح عملٌة  3000( مصر القدٌمة.. دمٌة من الخشب 1شكل )
 عجن الطحٌن وٌتم تشغٌلها عن طرٌق خٌوط

 

تتحرك عن طرٌق سحب الخٌوط ( أوروبا ... العصور الوسطى دمٌة 2شكل )
 م 1170
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و ًالب نوالالإلرضةٌلار لتالب ةٌلا ًاإث  البةرطوطحتا ًاحض ا حالسا لىاشل ا ةٌلاآبٌلاو ة اححو  حعالبةٌحاابل حبوا

ا(.0لب زلالياشل ا)

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

وٌ وحالا تاوثالٌكالب ةىاةتاميواورحئ الألونح البحناليالبهياٌو لسا ٌ البقٌوالبفوٌلاولألح لعاةتاوحثٌلاولبوق والبوقوًا

ا ًا ةٌتالبوولثًالبرٌحرٌلاولال وةح ٌلا احوٌح اوأاٌالل البوثالٌكا ًالبة وة حتالبث ٌال اماالتام ضو اوح  ةتاوحثٌلامرال ،

اةالٌلالبةحلاللاوةالثللالبطفوبل.ورلولٌحتالبة وةتاورحنلا ًالبةاللث الب 

ولبوقوٌلالبالحةٌلاةةحاالاشكا ٌ ايًامٌضحاح اماالتاوأاٌاللاإٌ ححٌحا ًامووحجام ضوالبالرووالبةوثالللاحوو ٌتحالباوحئًاولباضاًا

اوةووحجا ابشرنٌحت اونةٌو اةت البفٌلو الووحج اةاللث  ا ةٌت اورتٌ  ا لى ا ةلت اح  ا و  يح الب ةى، ام ضو اولهبك لألح ح 

ًالبىاوغٌٌالامو حاازلوٌلاهبكالبفتارحنلا ًاحوحتالب ةٌلاولبوثو البللًالبهياوةؤااللتاحنالٌلاوح ام  اهبكالبوطوالالبوقو

 3dطالما لىاطالٌقلاووفٌهاوحوحتالب ةٌلاولرور لوالبطالقالبث ٌالاةتاحالة ٌحتاوم تزلاث ٌالالحبطحح حتالباضاٌلالألح ح ا

printerاوالالألرحرًا ًايهلالبحثأ.احةرولفاموول تحاويًالبةثا

 مشكلة البحث7 

و وة االبةثح صلا لىامنحبلا تالب ةىاووقلٌ ٌو االغوالبن وححتالبلحةولاٌقفا قحلا ًاطالٌقالبوطوالاولحولحالاوقوٌحتي ا

ا لىالبولووبو ٌحالبث ٌال؟

 أهداف البحث7 

ٌت فالبحثأاإبىاإحاللزا والالبوقوٌحتالبالحةٌلالبث ٌالا ًاوطوٌالاح تالبفووتالبوقلٌ ٌلاولةوزل تحاوورلٌطالبضوتا لىااا

ابفتالبوثالٌكالبةووحفاح تا اةتاا Stop motionلبوفحنٌ البوقوٌل اٌثٌطاحتح اول اةح الب ةىالبةفنلٌل ةتاثٌأاحوحت

 وحنالاو ٌلواللتاةنحثحلابلةشت اولبوطالقابح تالبحاللة البالحةٌلالبةرور ةلا ًالووحجالبةاللث البةرولفلا ًارطالووحجا

لبوثالٌكاةتالبوحثٌلالبوقوٌلالةحاٌوٌ اةتالبوحثٌلالبوطحٌقٌلاالب ة البفوًاةةحاٌرح  ا ًاونةٌواووشالالبث لالا ًاة ح ا ت

اورتٌ اح تالبرطولتاولبةاللث البوًاووحتا ًاة ح البوثالٌكالبوقلٌ يابٌو الالب ت اولبوحتاولبةح ا.ا

ا

( مخطوطة إسالمٌة.. بالد فارس توضح تخطٌط   لدمٌة 3شكل )
 آلٌة تعمل بدفع المٌاه
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 الدراسات السابقة7

ةوضوعالبحثأاةتالبةوضو حتالبوًابواٌوطالقالبٌتحالبححثاوتاألوتحاو وة ا لىاو الحلاهلوٌلاحشل الحٌالاوةحولاللاةتااا

رض اوضح الاح تالبوقوٌحتاة حابونبا ًاحووقلاةتالبفووتالبوقلٌ ٌلابٌضٌفالبٌتحاوو حاةتالبث لالالالامتالألحثحأالبرححقلا

وقلٌ يا لىاة لالالب قو البرححقل،اوح امو حتالاللوشح حتالب لةٌلالبةووحبٌلاولبوق وا ًاهبكالبة ح اح احثاتا قطا ًالب حوبالب

البولولو ًا لىالبححثاٌتالروةاللالٌلالبحثأاولبووقٌبا ًا  حلالب لوالبوًابٌسابتحاوتحٌل.

 فروض البحث7  

اةتارض امو حزايهلالبحثأاٌفوالتالبححثأالآلوً:ا

 ٌقاحٌتا اللحلا تالب ةىالبوقلٌ ياولبث لالاةتارض او الحلاهلوٌلابلححثأالبوًاوق ٌواثلوالاٌروفح اةوتحالألرالوتابلوو -0

 ووطالقالبىالرور لوالبولووبو ٌحالبث ٌال.اا

الألغاللتا -0 امو ابل ٌلوال ارولت اولبوةحهج الب ةٌل احوحت ا ً البوقلٌ ٌٌت البفوحوٌت اوول   ابح تالبن وححتالبوً اثلوال إٌ ح 

 لبةنحثحلابل ةٌل.ا

اوق ٌوا ةحبٌحتاملاالا حلاو حهحٌلا ًاحوحتالب ةٌلاةتارال لا ًالإلو حزاوحأح ا ت ل.ا -0

 منهج البحث7 

ا اإٌقحفالبثاللل احوقوٌل اةوفهل ام ضو اةت اوةحهج اب  ل البوثلٌلًاوهبك البونفً البةوت  ا لى  Stop motionلبحثأاٌ وة 

اةرور وا ًاووفٌهالب ةىالبولووبو ٌحالبث ٌالاولبحالة ٌحتالبالحةٌلا

الباضاٌلال اححبطحح ل الب ةىاةوفهل احوحت ا ًاة ح  اهلوٌل البوطحٌقًاثٌأاٌرو التالبححثأاو الحل البةوت  ا لى اٌ وة  امو  ةح

اولبحاللة ااضاٌلالألح ح ا ًا ةلٌلالبوثالٌك.ا 3d printingلألح ح ا

 مصادر البحث7 

اولبلوباولبرحاللا اولبواحئقٌل البو لٌةٌل البفٌ ٌو اوةقحطت البة لوةحتالب ولحووٌل اةتاشحلل البححثأا ًالروٌحقاة لوةحو  ٌ وة 

الب ةلٌلالبهلوٌلالبوًام وة تا لىالبو الحلاولالروووحج.ا

 حدود البحث7

ال الأل ةح  البححثأاحوةحهجاةت اثٌأالرو حت اولبوالٌحتالبةوث ل اةنال البحثأالبةلحوٌل البزةحوٌلاث و  البفوالل ا ً ألةالٌلٌل

البة حنالل.ا

 مصطلحات وكلمات مرشدة وخامات7

  ةىاووثالكا تاطالٌقاثحح .اMarionetteةحالٌووٌتا .0

يىاوقوٌلا حىالبونحوٌالالبةوقطحتاب ةٌحلاووثحالكاثاللحلاطفٌفحلااحواٌأرحهابتححالحح الااحوااStop motionلبثالللالبةووحفلا .0

ٌ حو البةثالكا ىاوثالٌكالب ةٌلاوٌ حو البونوٌالاووولالالايهاالب ةلٌلاثوىاوتحٌلالبلقطلابٌحووالبثنحو ا لحىاثاللحلاةوو حلا

  تاطالٌقالبثالللالبةووحفل.

  لا تاطالٌقاالروالبةفحوٌ اولبحوٌحت.لبالرووالبةوثالللالبةوواCell animationلبالرووالبةوثالللا .0

يٌلضًاة  وٌحًاةلوتاةتاةفحن اةوثالللاٌح وٌحًابلح حلام حزلتالب رحواووحالحطاححٌتام حزلتااArmatureلبتٌل البةفنلىا .4

لب روالبةرولفلابلونو ا لىاثالللاو الٌ ٌلاٌوواإبوقحطتحا تاطالٌقالبثالللالبةووحفلاويهلالبتٌل اة  ابٌثة اشحل الب ةٌحلا

 تحاوٌغطىايهلالبتٌل امةحالبنلنح اموالبفووالبضوٌلساموام ارحةلامرال .لبةالل اوثالٌل
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ةح لالرفو ٌلاالغوٌلاٌ ر ا ىاولوٌوتحاةحح لالبضوحٌلساٌحوواإ ح ل يحاحورحباة ٌوحلاونحبااLatex Foamالوٌلسا ووا .0

 والب ةى. لر احولبباةغلقلاةتالب حسا لىاشل الب ةٌلاوح  ا فح تحاوثن ا لىا ةٌلاةالولاورور وا ًانوح لام ض

ةح لارحئللا ٌضوٌوٌلاطحٌ ٌحلاوثضحالاحطالٌقحلاة ٌوحلابلثنحو ا لحىاةحح لااFoam gelatinلب ٌضوٌتاولب ٌضوٌوحا ووا .6

 بٌولاةطحطٌلاورور وا ىالبغحببا ىالبةلٌحجاوٌةلتالإلرو حولاحتحا ىاوغطٌلالب ةىاح  ا فح تح.

 موضوع البحث7

ا البثاللل اةووحفل الب ةى ام ضو اةثوالٌتاStop motion puppet (2نوح ل ا لى او وة  البوً البنوح حت اةت اولث ل )

اةتاهلتالبفوحتابل حبوا ا لىالألح لعاووق البفلالل ا لىالبثسالبفوًاولبق الل البةثوالالألح ل ًالبهياٌ وة  مرحرٌٌتاموبتةح

الئتح؛البةثروس،اولبةثوالالباحوًايوالبةثوالالبوقوًالبهياٌ وة ا لىالبوطوالالب لةًالبهياٌر والبفووتاووثرٌتام 

ا
ا اوٌلزاموحالٌتا ا) ا ا الباللئ  امتامرسابتح اةال اةوه اوشت  ابو البنوح لا ًالب ق ٌتالألرالٌتاحشل ا حو اوطوالتايها ا–وح 

Willis Obrien البهيامشوتالاحشرنٌحو البرحب ااةا البغوالٌلضالب ةضحلا ًارلرللام ضوالٌو الوو ا)King Kong ااااا

(ااوغٌاليحاةتام ةحب البرحب لا،ا ق اشت تايهاالبنوح لالبٌوواوغٌاللاولضثحاولحتاةتامرححبايهلااا4لبشتٌاللااشل ااا)اا

الب حبوا الألوقاللتاحرحباطغٌحت ا ت اح ٌ ل اح  البفتاووثح ا لىايهل اإٌ ححٌح اوأاٌالل البولووب ًالبهياماال البوطوال لبوطوالايو

لبثحروبالبالحةًاولبحاللة الب الل ٌلٌلااضاٌلالألح ح ا ًاح لٌحتاور ٌوحتالبقالتاالأل واللضًالبهياث اح حبوالبفتا لىاٌ 

(اولحتا ًا ٌلة البشتٌالا Steven Spielbergا–لبةحضًاولحتاةتاالول ايهلالب حبوالبةرالجالب حبةًا)اروٌفتارحٌلحالجا

لا ًاوحالٌخالبرٌوةحالبثٌلا(اولبهياوواا ٌ اوألو اةالاا0شل ا)اا0990 حواا Jurassic Parkا–ث ٌقلالب ٌوحنواللتا

اووفٌهالبشرنٌحتالبرحالحلاحوقوٌلام واللضٌلااضاٌلالألح ح اح الاةتاووفٌهيحاححب ةىالةحالحتاةتالبة وح ا ٌةحارحقاا.

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

                                           
2

ي تذوس ( تعتًذ آنٍت انذيٍت انتً تستخذو فً ْزا انُوع يٍ انفٍ عهى انًفاصم راث خاصٍت انتوقف أي انًحكًت وتعتبش انذيٍت انًحوس األساسً انز 

وانزي ٌغطى بعذ رنك بًواد يختهفت حسب َوع انشخصٍت، وعهى كم فالبذ  Armatureحونّ ْزِ انتقٍُت وتتكوٌ انذيٍت يٍ ٍْكم يعذًَ يفصهً 

أو انفوو  Clayوأٌ تتًتع انخايت بًواصفاث انًشوَت انتً ال تعٍق انحشكت انُاتجت عٍ تحشٌك انًفاصم ٌذوٌا ويٍ ْزِ انخاياث خايت انصهصال 

 التٍكس وغٍشًْا.

لقطة  -الوالٌات المتحدة  - Willis Obrien –وٌلز أوبرٌن ( المخرج 4شكل )

 1933من فٌلم كٌنج كونج عام 
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لروح ل الب ةىاح  اهبكا ًالأل ضوالبثٌلاححبوقوٌلالبالحةٌلاولح تامتاٌ نفالبوق والبولووب ًاح حبوالب ةىاوتحئٌححاإالاوبق اوووا

مو ايوحكا لئةحاحنٌصاةتالألة اٌةوتاإو احالاهبكالبفتالب الٌقالبهياٌال تاوحالٌر ابألالفالبروٌتاوةتارضبح اوحوالبةثح صحلا

والبفووتالبةالئٌلاالغواصتوالالبوقوٌحتالبالحةٌلاولب ولبوالال واللضٌل،ا أرحهالاٌحالاةحتا لىا حبوالب ةىا ق اصلتاةوأبقلا ًا حب

ا وحوًاوثالٌكالب ةىاوشاللحتالألووحجاةتاوطوٌالاوض تحاو لىارحٌ البةاح او  اهبكا ًاح تالألةاح .

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 Stopا puppetو ٌةححاٌلحًا حالتاةرونحالاأليحوالأل ةحح اولأل حضوالبوحًاموو حتاحوقوٌحلالبح ةىاهلتالبونحوٌالالبةووححف

motionا-ولبوًاوواوطوٌالاحوحتالب ةٌلاووةحشٌتحاةتالبوقوٌحتالبث ٌال:اااا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
ا

ا(اا6شل ا)اArdmanمووحجامال اةحتااShaun The sheep2015*اةرلر البرالوفاشوتااا

ا(0شل ا)ااااااNick ParkبلةرالجااArdmanمووحجامال ةحتاِاA close shave*ا ٌلوا

ا(8شل ا)اااNick ParkبلةرالجاوكاححالكااArdman*ا ٌلوايالوبالب  حجامووحجامال ةحتاِا

اTim BurtonبلةرحالجاوحٌواححوالوتااااNIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS*ااا حٌلوالحححوسابٌلحلالبةحٌض ا

ا(9شل ا)

اTim Burton(اوٌواحوالوتا01شل ا)اCorpse Bride 2005*ا ٌلوا الا الوسا

ا.Tim Burtonجاوٌواحوالوتا(ابلةرال00شل ا)اJames and the Giant Peach1996*ا ٌلوا ٌةساو ٌوحتا

ا(00شل ا)اPara Norman 2012*ا ٌلواححاللووالةحتا

الوالٌات  - Steven Spielberg –( المخرج ستٌفن سبٌل برج 5شكل )
عام  Jurassic Park –المتحدة لقطة من فٌلمه حدٌقة الدٌناصورات 

1992 

أنتاج أرد  Shaun The sheep2015الخروف شون   ( 6شكل )

 Ardmanمان 
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 Ardmanأنتاج أردمان    A close shaveلقطة من فٌلم  –الوالٌات المتحدة  -  Nick Park( المخرج 4شكل )

 
 لقطة من فٌلم   Nick Park( نك بارك 5شكل )

 Ardmanهروب الدجاج أنتاج أردمان   

 
 فٌلم كابوس لٌلة المٌالد   Tim Burton ( تٌم بورتن  6شكل )

NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS 

 
 Tim Burton( تٌم بورتن 10شكل )

 Corpse Bride 2002فٌلم جثة عروس 
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 فٌلم جٌمس وجٌانت Tim Burton( تٌم بورتن 11شكل )

James and the Giant 

 
 Para Norman 2012بارا نورمان  (12) شكل

 

وبق اموو تايهاالأل ةح احوقوٌلالبثالللالبةووحفلالبوقلٌ ٌلاوووالبةثح صلا لىا حبوالب ةىاحالغواصتوالالب ولبوالأل واللضٌلا

البالحةٌلابةحا ٌتحاةتارثالاوةن لحٌل؛

البوقوٌحتا ايها ا لى البضوت احأبقحت البححثأ اححو اوح  البرححقل الأل ةح  ايها ا ً البث ٌال البوقوٌحت اةت الألروفح ل اوو اح  امو  لال

البة حناللاولبولووبو ٌحالبث ٌالاولٌفٌلالألروفح لاةتالب حبوالأل واللضًالبىالب حبوالبولح ً.ا

 الهدف من التجربة البحثٌة7 

لااضاٌلالألح ح اومرالل تحاةتا حبةتحالأل واللضًالبىالب حبوالبولح ًاةتارض الرور لوالبت فايواووصٌفالبحاللة البالحةٌ

البطحح لااضاٌلالألح ح اةتاحوحتالبشرنٌحتاولأللررواللتالبةنحثحلابلشرنٌحتاولهبكالب ٌلوالالبةنحثبابلةشت .ا

 التجربة7 

احححللابلثالللابال  اموالحًالبةااا البححثأا)ارلوحساوولرصالبو الحلا ًاحوحتاشرنٌلالحةلل ضة اولألزٌحتامطلقا لٌتح

Scoops اوح اووا ة البوةوهجالأل واللضًااا00(اشل ا)ا)modeling ازٌحالشاا(لىاحالوحة ا Zbrushااضاًااا)

(اٌوض اول تلالبحالوحة اووح مااا04(ح اححوالبححثأا ًايهلالبحالوحة اححوحتالبشرنٌلاةتالألبفابلٌحتاو ًاشل ا)ا3لألح ح ا)

ال البةالثلل احـ او الف اةح احولئو ا ً الب رو  اةت احـاا light boxألوبى اٌ الف ابةح البح لئٌل ابألشلح  اةرزت اٌةا  ويو

                                           
(

3
عطاء انتفاصٍم ( ْو بشَايج ثالثً األبعاد يخصص نعًم انًجسًاث األفتشاضٍت ونّ انقذسة فً يحاكاة انواقع وأ zbrush–بشَايج ) صٌبشش  

 انذقٍقت وانًاليس وانخاياث انتً تضفً عهى انًجسى انًواصفاث انواقعٍت .
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primitive objects اوحتاا ا اوبق  ا، البوشلٌ  ابٌتارت  اة  وت الأوتح اوشلٌلتح اٌوو احرٌطل اح لئٌل ايو رٌل امشلح  وللتح

شل ا)ااا Stageرقحطالبلاللا ًامالضٌلالبةرالحالألروٌحالا لىاشل البلاللاب ة البالمسابلووتحامحالباشل ايو رًابتحاوحر

البةالل اوةتااsymmetric(اوحررور لوارحنٌلالبوةحا اا00 ٌةلتا ة اوشلٌ اةوةحا اب توٌتامواملاالاثربالبونةٌو

اٌ الفاححبحالوحة اححبفاللشًا اةح ام ولتالبوثتامو الألزلثلااbrushes رض امرور لو ام لل امروٌحال الأل ولتاٌوو ةتاححئةل

move (او)اااا00(اولبوًاةتارضبتحاٌوواوشلٌ اشل البلاللابلونو احتحابشل االمسالبشرنٌلاشل ا)اا06ااشل ا)ا

ا(ا.ا08

ا

ا

ا

 
 Light boxقائمة  zbrush( أدوات البرنامج 11شكل )

 primitive objectsواختٌار األشكال البدائٌة 

 

 ( أختٌار الكرة لعمل شكل الرأس12)شكل 

 (Scoops( شخصٌة من تصمٌم وتنفٌذ الباحث )سكوبس 13شكل )
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 Move( أختٌار أداة التحرٌك لتشكٌل الكرة 13شكل )

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 Move( نحت تفاصٌل الرأس باألداة 17شكل )
 

 ( رأس الدمٌة وقد تم نحتها أفتراضٌا18شكل )
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ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ااinsert sphereوب ة الأل ٌتاٌرور وا الشحلاو الفاحـاا

ا.insert cylinderٌووا ة البقح لاححرور لوالبشل الألرطولوًا

ا(.ا09ٌوواوثتاح تالبشرنٌلاةتارض امرور لوامٌضحالاللامرال اوٌووامضح لامبٌتحاشل البةضحساوو ح ٌ يحاشل ا)

ححبورحلابألطاللفاٌووا ة الألطاللفاةوفنللاوٌلفًا ة ا تلااوا لرتحا ًالبحالوحة ابو طًاٌةٌتاوٌرحالاوب ة ا  ٌ اةتا

ثٌأاٌووا ة الب  ٌ ااPoserموضحعالأللفاو ة الإلٌةحتلتالبةطلوحلاولبشحاللتاموالبوقحطالألشٌحتاٌرور واحالوحة احوزالا

ا ًاشل اةلوحلاة رةحتال وال اوٌوواورزٌتال البة رةحتالبرححقلاةتالألوضحعاوورزٌوتح ابطحح وتح لضٌلاةرلرللاوةتٌ ل

ا  اويًانٌغلالبطحح لااضاٌلالألح ح . stlحنٌغلا

 مرحلة الطباعة ثالثٌة األبعاد7 

اموولعالبطحح حتاويًاووةا ا ًا اٌروو باة ال ل اطحح و  البةالل  اةتالبطالقا ثربالبة رو البة رةحتالب  ٌ  وبطحح ل

الالوً:ا

البحضروٌكا01شل ا) FFM –FDM*اطحح حتا ارحةل اححرور لو البلوتاوولوتالبطحح ل اوثٌ ل احضروٌلٌل اويًاطحح ل )

FFM-FDM اثربا ابورالجاةتاالمسالبةحلٌو  اووونتال البةحلٌول البحضروٌكاووضغطا لر  ابفحئفاةت ا ت ويًا ححالل

زماةتالبةلٌةوالاووطحتاطحقلاو لويحالبةثحوالاولألث لاٌحتالبة طحااةتالبثحروباوولوتالبطحح لا لىاشل اطحقحتامح اةتا 

 مرال اثوىاوووتًاةتالبة روالبةطلوب.

(اووووالبطحح لاححرور لواش حعالبلٌزالا تاطالٌقاورلٌط ا لىاااموولعاة ٌولاةتالبرولئ اهلتا00شل ا) SLA*اطحح حتا

 رحنٌلالبونلبالبضوئًا وونلبام زلتاووص ام زلتاثربالألولةالالبةرال لاةتالبثحروب.

 (اويواورلٌطامشح  البلٌزالابونلٌبالبحو الل.00شل ا) SLS ا*اطحح حتا

ا(اويًاةتام لىاوملفأالبةحلٌوحتاومغضيحار اللا لىالألطضقاوهلتامبولتاةو   ل.00شل ا) LOM*اطحح حتا

ا(ا04وح امروحالالبححثأالبووعالألو اةتالبطحح حتابطحح لالبشرنٌلال ا زما لىاث ياشل ا)اااا

اطالٌقالبةفحن الةحارٌوواووضٌثتحا ٌةحاٌلً:اٌوواو ةٌ تواح  اهبكا تا

ا

 ( نحت بدن الدمٌة أفتراضٌا 19شكل ) 
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ا
 Fdm . Ffm( طابعات ثالثٌة األبعاد من نوع 20شكل )

 
 ثالثٌة األبعاد باستخدام شعاع اللٌزر SLA( طابعات 21شكل )

 
 ٌعمل بتصلٌب البودرة SIS( طابعات 22شكل )

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 

 ذات األلوان المتعددة    LOM( طابعات من نوع 23شكل )
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 مرحلة عمل المفاصل7 

ووووايهاالبةفحن احطالٌقلاةحولاللاومحونح ٌلاححوالبححثأاحححولحالاوحوعاةحتالبةفنحلٌحتاحححلحلالبثاللحلاولبووححفاوهبحكاحشحل ا

اغٌالاةرحوقاثٌأاووالرور لواح تام زلتالب الل ل

ا)حطتالب وزٌال(اةتالبلاللتالبة  وٌلابولوتاحةاححلاةفن اةثلةلالبثالللا

ا(.06شل ا) Armature(او ًالب ـــح لاٌووالرور لواةحاٌ الفاححبتٌل البة  وًاححيصالباةتاويواةحاٌ الفاحـا00شل ا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا

ا

 ( مفاصل من المعدن مبتكرة25شكل )
 ذاتٌة للباحث مبتكرة تجربة

 

 ( تم األنتهاء من طباعة الرأس24شكل )

 Armature( المفصل المعدنً تقلٌدي26)شكل 
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  Expressionمرحلة عمل التعبٌرات 

                                                                              Lips-sync 7والحروف 

موابلثنو ا لىامثالفالبلضواويوااExpressionبلثنو ا لىالبو حٌاللتالبرحنلاححبو  ارولتالحوتاو حٌاللتارةوٌ ا

 Morphوةتارض ام اللتا ةلٌلالبوثوٌاللتا Zbrush حالوحة  الح اةتاوةالٌالالبو  ا لىااا  Lip-syncةحاٌ الفاححبـا

 لىالبو  اشل ااابلثنو ا لىاو حٌحاللتاهلتاووحححتاةوطقحً،اٌحوواح ح اهبحكاورحزٌتالح اثحالفاولح او حٌحالا لحىالوفحالل اا 

حئوابثحب اٌوواطحح و اح  اهبكالة رواولح ًاشل اويلهلاٌلوتاح اثنلوحا لحىاةلوححلارحنحلامياموتحاة رواحاObjحنٌغلا

ابو  البشرنٌلاو ٌةحاٌلًالبرطولتاححبوفنٌ :ا

 لةحاوواهلالااةتاحح اBrush(اةتاححئةلاmoveح  اونةٌواو  البشرنٌلاوحوحتيحاٌووالرور لوام للالبوثالٌكا) -0

اويًام للابوثالٌكاووغٌٌالالألشلح .ا

وٌوواور ٌ ااBrush(اةتاححئةلاmove(اٌووا ة البوثوٌاللتاحررور لوام للالبوثالٌكا)00شل ا)اLayerئةلاةتاحح -0

 (.ا08ةفوححاولوالألرالابلثنو ا لىاوغٌٌالا تاطالٌقالبضغطا لىا ضةلالألضح لا)+(اشل ا)

ا

ا
ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 Layerمن قائمة  Morphing( عمل التحوٌرات 27شكل )

 )+( ٌتم عمل مفتاح تغٌٌر( من مفتاح األضافة 28شكل )
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(اوةتاوثالٌكاةؤشالالبور ٌ اٌرو التا09وإث لأالبوغٌٌالالبةطلوباشل ا) move ة البوغٌٌالا تاطالٌقام للا -0

ا(.اا00(اوشل ا)01لبثالللالبةرزولاشل ا)

ا

ا

ا

ا

ا

 

ا

ٌتم   Move( باستخدام أداة التحرٌك 29شكل )

 عمل مفتاح حركة لتعبٌر جدٌد

 مؤشر التحرٌك لٌستعرض الحركة( تحرٌك 30شكل )

 ( الحصول على مفاتٌح مسلسلة عن طرٌق تحرٌك المؤشر31شكل )
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(ااا00شل ا)اا  3d print exportاوااا Zpluginو تاطالٌقاححئةلاobjور ٌ ال اةفوححا لىاث  ا لىاشل ا -4

لبة الوفاولبرحصاححبطحح لااضاٌلالألح ح ااstl(اٌوواون ٌالال اةفوححا لىاشل اة روام واللضًاٌثة امةو ل ا00وشل )

 (04شل ا)ااا stlمثح يالألبولتاوحتهلاٌلوتاوثوٌ ال او حٌالام واللضًالبىاةلفاححح ابلطحح لاحنٌغلا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

وٌحححووالبطحح حححلاح ححح اهبحححكاثرحححباو ٌحححٌتاوحححوعالبطحح حححلا

(اوٌلوتالبة رواحتهلاحححح ابلونحوٌالا00ولبةحلٌولاشل ا)

ولبثاللححلاوةححتااححواٌححووا ةحح امالشححٌفارحححصاححبشرنححٌلا

 وو حٌاللوتحاوثاللحتالبشفحا.ا

واحٌتاحطتاةتالبةغوحطٌسارلفاٌوواح  اهبكا -0

ل احط لاةتالأل زلتالبةطحو لاولهبلكا ًالبالمسا

 (.06برتوبلاواللٌحتحاووز تحاماوحتالبونوٌالاشل ا)

 

 

 

 

( تصدٌر كل مفتاح على 32شكل )
شكل مجسم قابل للطباعة ثالثٌة األبعاد 

 STLبصٌغة 

 stl( تصدٌر المفتاح لصٌغة 33شكل )

 ( تخزٌن المفتاح وعمل مكتبة متسلسلة للتعبٌرات أفتراضٌة جاهزة للطباعة34شكل )
 

( طباعة المفاتٌح األفتراضٌة طباعة ثالثٌة األبعاد 35شكل )

 وعمل أرشٌف للحركات
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 األطراف7 

ححبورحلابألٌ ياوقووالبشرنٌلاحوثالٌلتحاةا البشحاللتاولإلٌةحتلتاموالبوقحطالألشٌحتاو حًايحهاالبثحبحلاٌحووالرحور لواحالوححة ا 

Poser ًا ة اموضحعاةرولفلابألٌ ياوورزٌوتحا لىاشل اة رةحتال واللضحٌلا objوونح ٌاليحاح ح اهبحكاحنحٌغلااstl 

ا(.00بولوتا حيزلابلطحح لاشل ا)

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

ااألكسسوارات والدٌكورات7 

ونحححثبالبشرنححٌحتا ححح لاة رححةحتاةنححغاللاألغححاللتا)ملررححولاللت(اةاحح البثقحئححباموالبقح حححتاموا نححًاورض حح اةححتا

ا ٌلواللتاومغاللتاٌوواونةٌةتحامٌضحا لىاحاللة ااضاٌلا

لألح ح امواةةلتالبثنو ا لٌتحا حيزلاةتاح تالبةولحتالبو حالٌلالبرحنلا لىالألووالوتالبةو لوبلاحنٌحغحتاةرولفلا لىا

اوووواطحح وتحامٌضحاح تاةالل حلاورحوتحالبىالبشرنٌل.ا Modelsحهجال واللضٌلاة رةلاشل اوة

 

 

 

( تثبٌت قطع المغناطٌس فً كل من 36شكل )
لسهولة تركٌبها ونزعها أثناء الرأس والوجه 

 التصوٌر

( طباعة األطراف وتصمٌمها على برنامج 37شكل )
 Poserبوزر
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 تلوٌن الشخصٌة7 

ا(.ا08ٌوواولوٌتالبشرنٌلاثربالبةطلوباحأبولتالأللالٌلكابونح ا حيزلابلونوٌالاح  ايهاالبةالثللاشل ا)

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 تصوٌر الفٌلم7

 Stopوو وحححالا ةلٌححلالبونححوٌالاح حح او تٌححزالب ةٌححلايححوالبشححقالباحححوًاب ةلٌححلالبوثالٌححكاوبونححوٌالا ححٌلوا ةححىالبةووحفححلاااااا

motion animation puppet  اٌرولزواوول الالبة  لتاولأل ولتالألوٌل:اا

 ححبحضوو.ةرالحاو ٌلواللتاويواةحاٌ الفا 

 مضحتاانوح ٌلا 

 وث لاونوٌالاولث لا لىالألح ارٌوةحاموا ٌ ٌوامواالحةٌل.ا 

 لب ةىاوح اوواحوحئتحاةتاحح .ا 

 حاللة البونوٌالاويًاةو   لاوٌو  اةوتحاوطحٌقحتاحرٌطلاثوىاموتحاةوول  لا لىالبتولوفا ًاشل اغٌالامثوالل ًا

 ا-و ٌةحاٌلًاوفنٌ ابحاللة البونوٌاللألثوالل ٌلالةحاٌلً:ا

 Stop motion     7برنامج 

يهلالبحالوحة اولث لاةحتا شحاللتالبححاللة البةورننحلا حًاونحوٌالالبح ةىالبةوثاللحلالبةووحفحلاووقحووا لرحفو ا لحىاونحوٌالا

لب ةٌلاموالبة روانواللاولحوانحواللاووضح حا حًارحٌحقانحوالاةووحح حلارحححقلاوالثقحلاولبغحالتايحوا حالتايحهاالبرلرحللا

البةووحح لابلثنو ا لىا

ةوثاللحلاو طحًا ةلحلااا Shotولأوتحاةلوقطلاحرحنٌلالبنواللالبثٌلاووثوٌ ايهاالبحححلاةتالبنحوالالبحىابقطحلالبلقطلالةحا

ةفٌ لاح  امتالحوتا ححاللا تاة ال انوالارحلولاوةحتاوثالٌحكالب ةٌحلامةححوالبلححةٌاللالبةونحللاح تححزالبلةحٌحووالاثاللحلااحوا

ٌ طحًايحهلاالبحالوححة اا النحلابلةنحوالاةحتامتاٌحال البنحواللاامٌقحفااوالبوقحطااواثالللااوامبوقحطاويلهلاٌحووامرحهالبلقطحلااو

لبرححقلاةتالبنواللالبثحبٌلااحشل اةو لر اوهبكابٌوةلتالبةنوالاةتالبوطححقاحٌتالبنواللالبرححقلابٌروطٌتاةتالبو  ٌ اةتا

التلوٌن ( الشخصٌة فً شكلها النهائً بعد التجمٌع ثم 38شكل )
 وقد أطلق علٌه الباحث أسم )سكوبس(
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نحواللاغٌحالااوض ٌلالب ةٌلاوٌقوواح ةلٌلالبوثالٌكالبطفٌفال اةاللا,االةحاٌضةتايهلالبحالوحة ابلةرحور واإةلحوٌحلاةثحوامي

اةالغوبا ٌتحا.اوح  اموةحوا ةلٌلالبونوٌالاٌقووالبةنوالاحر طحتالألولةالابلحالوحة احو ةٌتالبنوالا

لبةلوقطلابثفصتحالةلفا ٌ ٌوا لر اهللاللالبلةحٌووالابثٌتاو ةٌ تحاةشت اةتاةشت ا ٌةحاح  اححاللة البةوووحجابلثنو ا لىا

وهبحكابوةلحٌتالبةرحالجاةحتاوضحتاميااGreen screenلبرضحاللتاالبفٌلوالحة .اوٌوواونحوٌالالب ةٌحلامثٌحوححا لحىالبشحشحل

ا(.09شل ا)اAfter Effectرلفٌلام واللضٌلا ٌةحاح  ا لىالبثحروبا لىاحالوحة الأل والالٌفلتا

ا

ا

   

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 النتـــائج          

 تاوثالٌكالب ةىاحأوول  ايواةتامح والبفووتالبوًاب أامبٌتحالألورحتابلو حٌالا تا ووو اةوهالبق واوإبىاٌوةوحايهلاةحاللا 

 ححبوطواللتالبوقوٌلابتهلالبفت.ا

 إووق ا تاوثالٌكالب ةىاةتاش بالبىاش باواقح لالبىامرال اثوىاونوب امبٌوحاحشلل البثحبً.ا 

 ر ا تالب ةىا ةٌتالبة حالتاويواولث لاةتاميواورحئ الألونح البحناليالبهياٌو لسا ٌ البقٌوالبفوٌلاولبوق والبوقوًا 

 وماالتاوأاٌاللا ًا ةٌتاوولثًالبثٌحلاةتارٌحرلاول وةحعاووالحٌلاوو لٌواوو لو.ا

 ىاةوهالبق وا ًامٌحةوحايهااوم ر ا لٌتحامصتالالألورحتاحطحٌ و اوةال ااو حاالبوقوٌلالبوقلٌ ٌلالبوًا وب تاحتحام ضوالب ة

لبو  ٌضتاةرور ةحا ٌتحا طحٌحالب لوابووةحشىاةتاالوحالب نالاوثةحٌلابتهلالبووعاةتالبفتاةتالألوقاللتاو  تالبشحتلا تا

 لوتحة اححب ةو اولبال  ٌل.ا

 لحح اةححتاوٌلححزاموحححالٌتاWillis O'BrienويحححاليايححوزتااRay Harryhausenلححلايةحححااللئحح لا ححتاإٌقحححفالبثالا

وةروالعا تالبوثالٌكااضاًالألح ح اححبرٌوةحاوححألرصالب ةىالبةفنلٌلاو حتاطالٌحقاةوحح حلام ةححبتواوإو ححزلوتوالإلح ل ٌحلا

 ٌةلتاووحتاوحالٌخايهلالبفتا ًالب نالالبث ٌأاووطوالا.

 ضح تابل ةىابواوطغالبوقوٌلالبث ٌالا لىامنحبلاهبكالبفتا ق امثوفصالهبكاحأنوب الألوبىالةحامتالبوقوٌلالبث ٌالام

 لبوقلٌ ٌلاةوللحلالب نالاووطواللو .ا

 رلتالبوقوٌلالبث ٌالا لىالبفتالبوقلٌ يا زل و ا حلاوموقحتاورال لا ًالأل لتاووو ٌاللابلرحةحت.ا  

 ( مسرح التصوٌر أو البالتوه والشاشة الخضراء39شكل )
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 إلوةحوا ةٌلاةفنلٌلاةتالبرحالجاٌوواووفٌهيحاحطالٌقوٌتالألوبىاطالٌقلالبقولبباويًالبطالٌقلاغٌالالبةححشحاللاولبوحىاٌرححقتحا

 ،اولبطالٌقلالباحوٌلالبةححشاللاويًاطالٌقلالبطحح لالباضاٌلالألح ح . ة البوةحهج

 لب ةٌلالبوقلٌ ٌلا تاححئواحهلو االاٌ ر ا حىالبةقحالوحلاةحتام ا حتاآرحالالةححايحوالبثحح ا حىالبح ةىالإل واللضحٌلا حىالبححاللة ا

بكا ٌلواث ٌقحلالب ٌوحنحواللتالبحهيالباضاٌلالألح ح البةوفهلاححبلةحٌووالا الل ٌكا لضيةحاٌلةضتاح ضتةحالآلرالاولب بٌ ا لىاه

 مرور والضالبوقوٌوٌتا ىاوفسالبفٌلواح اومثٌحوحًا ىاةشت اولث ا ضاٌوحغىالبوفالٌقاحٌتا تاوآرال.ا

 التوصٌات 

لأليوةحواححبفووتالبوقلٌ ٌلاو  ةتحاححبوقوٌحتالبث ٌالاولب ة ا لىاوورٌتاحؤاللاو لوايهاالبفووتا ًاللٌحتاوة حي البفوحوتاا-ا0

ا لىالبثفحصا لٌتحاةتالألوقاللتاوحأاةفتووامتابل ا تاحٌةو ارولتالحتاوقلٌ ٌحامواة حنالل،ااولب ة 

لإليوةحواح ونالالإلحولحالالب لئواولبةروةالاو  والبوححوفا لئةححًاححبةرحلةحتالبوقوٌحلالبةو لوبحلاولب ةح ا لحىاوطحوٌالالب ةح ا -0

البفوًاحنفلاةروةالل.

ث الا راللا ىاووفٌها ة ا وًاةححاحح االحح امتاٌقحووالبفوححتامواطحبحبالب لحوا  واوول الالبرحةحتامثٌحوحًاالاٌةلتامتاٌلوتا -0

 ححإلحولحالالب لئواولبو الٌبالبةروةالاإلٌ ح البح لئ ا وتامتاٌر ايهلالالحولحالاح و لالبوقوٌل.

تالبو الحلايىالبطالٌقالألوث ابلونو اإبىالبت فا ضح اةتا وحتالب ةىامتاٌلوتاًا لئوالبو الححلالبثنحو ا لحىاإحح ل ح -4

 ةوولبٌل.

ويوانبالبوةوهجالب نًابل ةٌلا لىاححبباةنحووعاةحتالب ححساموالبفححٌحالا حضسااMold Making ة البقولببا .0

 ٌووانبالبةول البةطحطٌلاموالألرفو ٌلا ٌ ابلثنو ا لىا ةٌلاحححللابلثاللل.

لاوٌثوححويا لححىاويححوالبةحح حالالبحح لرلىابل ةٌححلالبححهياٌولححوتاةححتالأل ححزلتالبةرولفححلابل ةٌححاSkeletonيٌلحح الب ةٌححلا .8

 لبةثاللحتاولبةفحن .

 ةنطل اٌ وىالبثنو ا لىالبةصتالالبرحال ىابشل الب ةٌلاوب ا  لاطالقابووفٌها.اCoveringلبوغطٌلا .9

 المراجع 

 أوال الكتب7   

 (1) Rowling, Keith – Observations on the Historical 2003. 

 Lord, Perer & Sibley, Brain – Creating 3-D Animation The Aardman Book of Film making. 

 Hardy, Phil – Science Fiction London 1991. 
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