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 ملخص البحث:

لقددأحدثددألتحنلاق ادددتحنلثأالددةحنلتددداتةحنلاق ادددتحنليدداعاةحتنلراددااةحادددحنلالددتانتحنلاددوحتدد أ دحنلقددا حنلعتدداا حتاددأ  ح

نلاك تلتجادددح ددوحااددااظحنلا سدداحنلايدداثوحالددتاننح ددوحااددااظحا دددساحنلعدداتححنتياعانيدداةحثادد حنيدداثألتحديدددلا ح

تاادانتحتاذن  حت ساادتح وح  حنلاياححدلاتحرتك حكرااح وحالتااحديدلا حنلعاتححنتياعانياة،ح كد حاد حيدا ح

نلاق ادتحاق اةحنليتنااحثا حكد تحايدا أظح دوحنلكلاداحاد حننثادد حل اثددنحرددلا ستاحتحنلرعدأحنللدلد ،حثاد حكد دتحايدا أظح

لاكت حاكاتةحلتا ساحنلاياثوحرع دااهحا حدلد حتحنكييتنانتحنلا دساحنلاايتاةحتحر داةح وحنل تفحتحعتىحنلجتن  ح

تحعاداة.حتحلقأحاعأأحنيا أنظحنلكاراتااح وحنلعأاأحا حنلاجدتتحنلا ااةحرف حنلاياحح قأحاأ  ح وحنلاثكظح وحنل تفادتحتح

ححنتياعانيداةحتحنإليدنة،ححدايدنح وحننزادنحتحثاكةح ترةحنلاياح،حثا حا حد ظحنلاق ادتحنلثأالدةح دوحا ددساحنلعدات

 داددةح ددوحنتثافدددتتحتنلا اجد دددتحتعدداتححنلاددوحن اتدداتحد ادداننحاق اددةحنلتاددزاحثادد حاعددأأتحنيددا أنادا ح ددوحنلايدداحح

اق اةحنل تلتجانظححنلاوحاعا حعتىح تد حراةدةحننتران،حكادحايا أح وحنلفيدننتحنل داجاةحاادحاعلوحاألاانتحا اتفة،حدايدنح

ادةحننرعددأحدأحد د حااكد ح تد حايداححن اانيدوحر تفادةحتحاالتدا حن اانيداا حرعادأننحعد حن اانياةحاد ح د  حنلادتاةحل ل

نلااداظحنلايداثوحادا حنلتنقد،حتحا حيا حنلاق ادتحنلثأالةحاق اةحنلتدتدتحت وحا حنلاق ادتحنلات تاةحتحنلأناجدةحثاد ح

ا حنلااك حاعداتدةحنلاكدد حتحنلزادد حد  حا ح   حنلتدتةحااك حاثقا ح تفاةحاياثاةحا أظحنلعاححنلاياثوحنلذأحُاقأظح 

اعاادأحعتدىح تد ح  دتح سددظحح(حVR) وحنلعاححنلاياثوحا ح   حنلتدتةحنلاوح تف ،حتحردل يرةحلق اةحنلتنقدحنت اانيدوح

راةدتحل لاةحننرعدأحرديا أنظحايتادتحنلثدي حنآللوحتحدج زةح داةحرثا حا اد حلتفداأحنلقدأاةحعتدىحعياتدعدا دحرثتنيد ح

نلافدع حاع دحتحاغاااحاعلادا دحاادحاعززعثيديد حردت دأادفح دوحاتدبحنلراةدة،حتحاالدا حنلأنايدةحعلدىحنلفدا حردا حنلا اتفةحتح

نلاياححنلافدعتوحتحنلاياححنلعدأأحثا حد حنلاؤأاا حتحنلانقاا ح وحنلاياححنلافدعتوحاافدعتتنحادحاكت ددتحنلايداححاد ح

لانقاا حكادح وحنلايداححنلعددأأ،حدايددنحالاقدتحنلأنايدةحعلدىحداياةحتح تفاةحتحلايتحاجاأحأاكتاحلدرتحااثابحثتل حن

اق اةحنتيقدلحنليتةوحنلاوحن اتاتحاؤ انُحرتك حتنيدحردل دافحلظحا دتلتحنلايداححذنتحنل ترةحنلااثاكة،حتحد ااننحا اظح

اجدد حعتدىح جددححنلرث حردرعححنل اددةوحتحنلاتادادتحتحنلادوحاد حد دظحنل اددةوح دوحد حنلاق اددتحنلثأالدةحدكدأتحتحدلداتحردت
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نلعاححنتياعانيوحر حعتتحدكلاحا حقااا حتحردلادلوحديد تحع ااحنتر داحتحنلااعةحتحنلافدع حلدأ حنلجا دتا،حكاددحد ح

نلاق ادتحنلثأالةحنلاوحير حتحد حادظحنإلتدداةحعلا ددحتحتدبحن حرعيددنحا  ددحقدأحأ تدتحااداحتلكد حلدالحردل لدد حنلتنيددحكاددح

اتاددوحنلأنايددةحرداددأنأحاددةحتنثاادددفحنلايددداححد حاكددت حاج ددزةحردلاعددأنتحنلاك تلتجاددة،حتحذلددبحلاكتفا دددحنلعدل ردل دددافحت

نلايداححنتياعانياةح وحااداحتح دادةحنلايدداححنلثكتاادةحردلاق اددتحنلثأالدةحنلا اتفدةحتحنلاعدأنتحنلاك تلتجادة،حدايددُح

 ححافدعتوحنياعانيوحثأا .نت اادظحرلقد ةحنلافدع حرا حنلجا تاحتحنلعدايا حعتىحنلاياححكوحااظح ت حايا

 Projectionاالسقاط الضوئً  -الهولوجرام  –السٌنوغرافٌا  –مناظر العروض االستعراضٌة  الكلمات المفتاحٌة:

mapping art –  ًالمسرح التفاعلً. -الواقع االفتراض 

Abstract: 

              The comprehensive modern technologies have created the audio-visual technology 

with the developments of the twentieth century and the intervention of technology in the 

design of theater theatrical development in the design of the scenes of the performances, 

where the developed methods and trends and doctrines and theories in the art of theater has 

greatly influenced the development of methods of presentations, Where it was used in many 

times to reflect the perspective and the third dimension, where used the scenes drawn, 

especially in the background and on the sides to be complementary to theatrical scene with its 

elements of furniture and accessories and architecture. The use of the computer in many areas 

of the art of theater has been involved in the control of the backgrounds and lighting, also in 

the fashion and the movement of the stage, where one of the most important modern 

technologies in the views of the presentations and the spread of laser technology has been 

widely used in the theater especially In the celebrations, festivals and operas, as used in the 

outer spaces, which gives different effects, also the technology of Hologram, which creates a 

virtual environment through the three-dimensional image that can create a virtual theater with 

a background and virtual representatives away from reality, Theatrical designer sees that 

through the screen can achieve the background of the play serves theatrical presentation, it is 

possible to experience the place and time in the theatrical performance through the screen 

behind him, and for the virtual reality (VR) It is a system based on the creation of three-

dimensional environments using computer graphics and special devices so as to provide the 

individual with the ability to sense the different senses and interact with them and change 

their data, which enhances the sense of integration in that environment, and the study deals 

with the difference between interactive theater and normal theater where The performers and 

the dancers in the interactive theater interact with the elements of the theater from the floor 

and background and not just a static decor around which the dancers move as in the normal 

theater. The study also touched on the technique of projection, which recently spread widely 

abroad and then dealt with theaters with mobile beams. The research concludes with some of 

the results and recommendations. One of the most important results is that the new 

technologies have confirmed and influenced the success of the review, but more than its value 

and thus added the element of dazzling, fun and interaction among the public. The new 

technologies that have been mentioned To her no doubt Some of them have entered Egypt, 

but not in the wide range as well as abroad, because of their high cost and the need for 

theaters to be equipped with technological equipment. The study recommends the supply of 

theaters in Egypt, especially government theaters with various modern technologies and 
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technological equipment, also attention to the culture of interaction between the public and 

Exhibitors on the stage in order to create a modern theater interactive shows. 

key words: view of the shows- Scenography - Hologram - Projecting mapping art - 

Virtual Reality - Interactive Theater. 

 مقدمة

حنلثأالةح حنلاق ادت حدثألت حنلاياثو، حنلا سا حااااظ ح و حنلاك تلتجاد حتاأ   حنلعتاا  حنلقا  حت أ د حنلاو حنلالتانت اد

ح وحااااظ حالتانن حتنلراااة حنلاق ادتحنلياعاة حثا حنياثألتحديدلا حتاادانتححنلتداتة حنلعاتححنتياعانياة ا دسا

حتاذن  حت ساادتح وح  حنلاياححدلاتحرتك حكرااح وحالتااحديدلا حنلعاتححنتياعانياة.

تحلقأحس اتحنلعأاأحا حنتكاتد دتحتحنت اانعدتحنلاوحدلاتحعتىحنيا أنظحنآللاةحتحالتااحنلر دنحنلاياثوحذنا حتح داةح

حاححرك حادحعتا دحا حا دساحتحدج زةحتحاؤلانتحتح أعحراااة.التااح ترةحنلاي

حاأن  ح حت حنلعاح، حنلجا تاحت حرا  حنلافدع  حاردأة د حكد حا حد ظ حنلعتاا حت حنلقا  ح  داة حاد ا تعتحنلعاتححنلجأاأة

نلثيديةحاجدتتحتاىحا حنلف ت .ح كد حا حيا  دحنلعاتححنلافدعتاةحنلاوحأاجتحننأننحتحنلاق ادتحنلاقااةحتحننج زةح

نلأقاقةحل ق حك حثاكةحتحنااردل دحادأادنحرأج زةحاعا ةح ااي حعتدانتحع حلاا حاجيدتحااارلةحرأج زةحنلثدي حنآللو،ح

 تحااتدر ح وحذلبحادحرعححدجزننحننج زةحنلايا أاةح وحعاتاةحنلتنقدحنت اانيو.

الدنح دوحنلا ددساحتحنلفيددننتححنلايداثاة،حتحلذلبحياالا حنلأنايدةح دوح دذنحنلرثد حعلدىحنلاق اددتحنلا اتفدةحنلادوحدلداتحثدأ

 اتادنحا ددساحنلعداتححنتياعانيداة،حتحاددحنذنحكد دتح دذهحنلاق اددتحقدأحديدد تحجأادأننحتحدلداتحعتدىحن دانفحنلعداحح

حنتياعانيوحردلتج حنل ة .

 مشكلة البحث :

حا ثااحاتكتةحنلرث ح وحيؤنلا 

حياعانيوحدظحتغتتحنلجا تاحع حاتد أةحنلعاح دتتن:ح  حدكأتحنلاق ادتحنلثأالةحعتىحا ساحنلعاححنت

لد ادن:حاايحح وحنآلت ةحنن اداةحس دتاحنلعأادأحاد حنلاق اددتحنلثأالدةح دوحجااددحد ثددنحنلعددلظ،حلاددذنحتحايدا أظح دذهحنلاق اددتح

حنلثأالةحعتىح لد حتنيدحأن  حاااحكادح تحنلثد ح وحنلعأاأحا حأت حنلعدلظ.

 أهمٌة البحث:

 د ااةحا دساحنلعاتححنتياعانياة.نلقدنحنليتنحعتىح 

 نلقدنحنليتنحعتىحنلاجدا حنلااقأاةح وحا دساحنلعاتححنتياعانياةحل يافدأةحا  دح وحناجدأحثتت حلتاياحح

 نتياعانيوح وحااا.

 .ا دت حنلع قةحرا حا دساحنلعاتححنتياعانياةحتحنلاق ادتحنلثأالةحنلايا أاة 

 أهداف البحث:

 نلثأالةحنلايا أاةح وحا دساحنلعاتححنتياعانياة.نلاعاافحردلاق ادتح 

 .نتيافدأةحا حنلاق ادتحنلثأالةحتحكافاةحاتساف دح وحا دساحنلعاتححنتياعانياة 

 .ناجدأحثتت حلالتااحنلاياححنتياعانيوح وحااا 

ح

ح

ح
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 فلسفة تصمٌم العروض اإلستعراضٌة:

ح1ح"ا اتفحنلعاتححنتياعانياةحع حنلعاتححنن ا ح وحن اادا دحرافيا حنلعدلفةحعتىحنلعق ،حتحنل اد حعتىحنلتنقد."

تح وحكاد ح تيفةحنلف حنلثأا حاقت ح اراتحااأح"حقأحن اتفتحنلاؤاةحع أحااااوحنلا دساحنلاياثاة،حتحرتغتحنللتاةح

ح"ح حنلف د حنليتاياأح"دأتلفحدراد" حرزعداة حنل دأعةحاأن د "حتحنلف د حنت جتازأح"جتاأت حكااو"حAppiaعتىحنلتنقعاة

"G. Craig"ح.2ح"حتنلف د حنلاتيوح"ااا تلأ

ح حنيارعدأحثا حكد  حنلى حق دعا  حقدأا  ح"عذ حنل دجثة حنلعاتححنتياعانياة حااااظ حادأح و حدأتلفحدراد حنلا دسا لاااظ

حنلجادلوحرا ح حنت يجدظ حنلف حنلاياثوحنلثقاقوحإل عأنظ حتحااي حاد حردعاردا د حتحنلاايتاة حنلااتاة نلا دساحنلاياثاة

ح3حذنتحنلرعأا ."نلاال حنلااثابحل لوحننرعدأحتحنلراةةحنلاثالةحنلاايتاةح

 التقنٌات و األسالٌب المستخدمة فً السٌنوغرافٌا فً مسرح القرن العشرٌن

حلقأحس اتحنلعأاأحا حنلاق ادتحنلا اتفةحتحنلاوحدلاتحرتك حكرااحعتىحنلاياحح وحنلقا حنلعتاا حتحا حد ظحاتبحنلاق ادت:

 الخلفٌات و السواتر

نلاياثاةحاكت حرااتاا دحعتىحنل تفاةح وح  داةحنلات أحنلاياثوحعتىحع حدرازحننيدلا حنلاعات ةح وحعرأنعحنلا دساح

نلا اة.حتح تحادحااظحا ح   حا فاذحايتظحاثدكوحات أننحتنقعادن،حدتحاعرااادن،حدتحاازادن،حتحثاىحاجااأادن،حلتاكد حتحنلزاد ح

عا حا حااتاحلادحياكت حعتا حنلتذا حاعاي ادحنل ص،حدتحلادحاااةا حاااظحنلا دساحردلاتنزأحادحادحالاث حا افحنل

 نلاتاةحنلاياثاةحلتعاحح وحنل  داة.

تحدادحاق ادتحا فاذحنلا دساحنلاايتاةح اكت حا ح   حااتاا دحعتىحلتثدتحرقاديدتحكرااةحرثي حايدثةحنلاؤاةحنلاوح

ح حنلاياثاة، حنل تفاة حلُاتك  حنل تف ح و حُاجاد حد  حُااك  حنلتتثدت ح ذه حت حنلراتيا اتظ. ح اثة حر د حنليتنااحاياح حُاَكت  دت

نلُااثاكةح وحننعتى،حدتحعتىحنلجتن  ،حتحنلاوحااظحاااار دحعتىحنلا اةحرثي حنلااااظحنلُاانأحاثقاق حت قدنحتعاردانتح

ح.4نلا ستاحنلاوحاثأأحا ح   حعاداةحنلاياححنلذأحااظحا فاذحنلأاكتاحعتىحا اا 

اةحتحاادرعةحنلعأاأحا حنلفاأات دتحنلاثياااةحد حاتبحنل تفادتحتحقأحاثققتحنلأنايةحا ح   حنلعأاأحا حنلزادانتحنلااأن 

عادحد حاكت حاايتاةحدتحالرتعةحعتىحرد احردلاقديدتحنلالتترةحتحنادحد حاكت حايلثدتحغدةاحتحردازحتحقأحاكت ح

 نل تفادتحاياتادتحردنادظحتحنل تف.

اعد حتحا حننلتن حنلاوحايا أظحدلتن حنلر ياابحتحتحردل يرةحلت دادتححاج حد حاكت حنل دادتحنلايا أاةحغااحقدرتةحل ت

 قأحاايظحعتىحنلقادشحرايدثدتحكرااةححتحايا أظح دادتحا اتفةحلعا حاجيادتح.

(حرعححنل تفادتحتحنليتنااحنلاوحنيا أاتح وحا دساحنلعاتححنتياعانياةحنلاعدااةح وح3،ح2،ح1تحاتيححنلتك )

 ااا.
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 نلا اجد .

 

(2)الشكل 
6
.2016دٌكور لعرض استعراضً بمناسبة احتفاالت دار االوبرا المصرٌة بالعاشر من رمضان، تصمٌم دٌكور محمد عبد الرازق،    

(حتثأنتحاجياةح وحنل تفاةحادحتجتأحاتاحافاغةحردنعتىحل دحع قةحردلعاححنتياعانيو.2اتيحح)نلتك ح  

 

 

(3)الشكل 
7
. 2016ار أوبرا دمنهور، مصر، تصمٌم الدٌكور مهندس بشٌر محمد علً، دٌكور مهرجان دمنهور الرابع للفلكلور، د   

(حد  دحعرداةحع حايتادتحالرتعةحعتىحرد ت دتحعتىحعأةحاياتادت.3اايحح وححنل تفاةح وح)نلتك حح  

 

                                                           
5
 http://www.dostor.org/177833 2018ٌٌبٌر  2   

6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154088844480973&set=a.10154086304655973.1073741832.646

715972&type=3&theater  2018ٌٌبٌر  
7
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153914637820973&set=pb.646715972.-

2207520000.1517442445.&type=3&theater 2018ٌٌبٌر     

http://www.dostor.org/177833
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154088844480973&set=a.10154086304655973.1073741832.646715972&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154088844480973&set=a.10154086304655973.1073741832.646715972&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153914637820973&set=pb.646715972.-2207520000.1517442445.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153914637820973&set=pb.646715972.-2207520000.1517442445.&type=3&theater
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 المنظور بالنسبة للمسرح

حنلقا حنل دالحعتاحنلاا أأحر لتلحنلا ستاحتح حلراعاةحإل اادظ ح وحلااة حع اد حدتحا ا حنناك ة، ح ت حعا دظ ع ح كاة

قتنعأه،ح ذهحنلقتنعأحنلاوح اثتحآ دقدنحجأاأةحدادظحايداوحعااحنل  ية،حتح وحنلثقاقةحكد حرعححايداوحذلبحنلعااحا ح

حنلا دساح)ا دةا ح ظ(،ححMichel Anglo 1564-1475ظ(،ح)اداك حد جتتحRafael 1520-1483دتنة حنلذا حاياتن

نياقاتحقتنعأهحعتىحنلتتثدتحنلايلثةحتح  كذنحكد حعاجدهحقتأحل ق ح  حنلااتااحتحالراقدتحعتظحتحقتنعأحنلا ستاحنلذأ

 ح8نلاياح.

حعتىح لد حتنيدحعتح وحدتن احعااحنل  ية،حادحعزأ  حنيا أنا د حارأد داحنلف حنلاتكاتوحتحردل يرةحلتا دساحنلاتت ةح تظ

رافةحعداةحتح  حنلااتااحرافةح داة،حتحنلالتاحنلذأحلادحعتىحا اةحنلاياح،حاادحااا حعتا حعيا أنظحنلقادشحنلذأح

ح9ااتاحعتا حا دساحذنتحدرعدأحاعا ةحلا ت حنلرعأحنللدل حدتحنلعا حنلت او.

حعتىحنلي حنلا فذة حاااا حنلايتظ حااظ حنللدل ، حنلرعأ حت حردلا ستا حلإلاثدن حنلاياححت حعتىحا اة حنلتتثدتحنلا اتفة حت تناا

حاااا حااتن  حادحقتنعأحنلا ستا.

تحااظح وحكلااحاد حننثادد حنلاعدتاححعد حنلع داداحنلاجيداةحاد ح د  حاادتاا دحثقاقادة،حكدأ حاداظحايدظحنلعادتأحرأرعددأهح

حنلل لةحعتىحنلتتثةحدتحنليدااحنلذأحاالت .

حا حاق ادتحنلا ستاح وحنلا حكلاانن حا فاذحجزنحا حتحُايافدأ حرثا حااظ حنلاياثو، ح وحدجزننحا حنلات أ  دساحنلاايتاةح

حنلا سا،حتحر داةح وحنل تف،حتح نلا ساحرع دااه،حا حدلد حتحعكييتناحتحعاداة،ححتحااظحعكاد حننجزننحنلاكاتةحل ذن

ح(4ا سا.حكادح وح)نلتك حعتىحنلجتن  ،حا ح   حنلايتظحنلاوحااردح وحاتكا ا دحتحتيع دحنلا ستاحنل لوحنلعدظحل ذنحنل

 

ح

(4)الشكل 
10
مشهد من مسرحٌة لٌلة من ألف لٌلة، المسرح القومً، القاهرة، تصمٌم دٌكور، محمد الغرباوي، تصمٌم أزٌاء نعٌمة العجمً،  

2016. 

ح(حنل تفاةحاايتاةحا ح   حنلارد وحرلااقوحا ستااةحلإلثيدلحردلعا .4اايححا ح)نلتك ح

ح

حتح حنلاتكاتاة حاؤاا  حاجيأ حت حنل ص، حاعاي  حنلذأ حنلاكد  حت حنلزاد  حاثدكدة حاتيتع حعتى حاقااا حنلاق ادتحت ح ذه ك 

نليا ادةاةحا افحنلعا حنلاياثوحتحُاعأه،حكادحد  دحتحاقاااحعتىحادحاؤأا حا حأتاح وحنإلاثدنحرت ظحنلا ستا،حتحعس داح

                                                           
8
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20012 

9
 .89، ص 1985عشر، العذد الطببع، ٌٌبٌرو فبراٌر و هبرش ضبهٍت أضعذ، عبلن الفكر، الوجلذالخبهص  

10
 http://gulfnews.com/culture/arts/an-egyptian-theatre-with-a-dramatic-history-1.1570754 2018ٌٌبٌر   

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20012
http://gulfnews.com/culture/arts/an-egyptian-theatre-with-a-dramatic-history-1.1570754
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اق ادتحااارلح وحنلتقتحعا  حراقد دتحنلااتااحنلثأالةحتحنلااجأأة،حيتننحنلرعأحنللدل ح وحاتكا حنلات أح...،حر حع ح ذهحنل

،ح ،حتح  ت حنلااتااح داةن ا ح دثاةحنلتك حدظحنلايات ،حتحرذلبحافاححنلاأنالحنلف اةحنلثأالةح وحنلف ت حنلراااةحعداةن

 Installationنلف ت حنلااكاراةححنلرد حعاايدنحدادظحعاتاةحنترأنعحنلاتكاتوح وحراةةحنلعاححنلاياثو،حتحذلبحرادحاعاي 

Artsوحاجد حنلاتكا ،حتحرادحآ حعلا حاالتححنليا تغان ادحثأالدن،ح وح ساا حنلاتثأةحنأتنتحنلاتكا حنلف اةحتحنلاعراااةحح 

 11نلاوحاي ظح وحعاتاةحاادغةحاتاةحنلعاححنلاياثوح وحنل  داة.

 توظٌف الكمبٌوتر فً تصمٌم المناظر المسرحٌة 

حن حنلعاا حنلاك تلتجادح" و حن جدزنت حا  حنيافدأة حنلعاححنلاياثو حع داا حدكلا حنلاياثاة حنلا دسا حدارثت لثأا 

حنلاوح حتحغااحذلبحا حنلاق ادتحنلثأالة حنلتازا، حدتعة حت حنإللكاات اة حنلك اردنحثاىحننج زة حا حنيا أنظ حرأناة نلاعدااة

دتادنحاتاتية،حتحلالحاجاأحاتاحااثاكةححدتتكتحد حاثا حا اةحنلاياححعلىحتدتةحلتيا اد،حتحلك حرأجيدظحثاةحت

 12عتىحنلتدتة".

حنإليدنة،حح ح وحنل تفادتحت حاأ  ح وحنلاثكظ حرف حنلاياحح قأ حنلاجدتتحنلا ااة حا  ح وحنلعأاأ حنلكاراتاا حنيا أنظ اعأأ

 دايدنح وحننزادنحتحثاكةح ترةحنلاياح.

حتحا حنلاق ادتحنلثأالةح وحااااظحنلا دساحنلاياثاة

 Laserأشعة اللٌزر

ححتح وحن ااداحلكتاة

حLight amplification by Stimulated Emission Raition))13ح

كتاةحنلتازاحاع وحعاتاةحاي اظحنليتنحراثفازحنت رعد حنإلتعدعو،ح ا ح   حج دزحاعرأح تحج دزحنلتازاحااك حاثتا ح

ح.14نل  داةحتثأةحراااةحايلثةننتعةحنلك اتاغ دلاياةحااعأأةحنلااأأحعلىحااأأحتنثأحدكلاحي داةحاتك ح وح

ح وح حنلتازا حايا أظ حكاد حتعاتححننتران. حتنلا اجد دت حنتثافدتت ح و ح داة حنلاياح ح و حنلتازا حنيا أنادت ااعأأ

نلعاتححنل داجاةحتعاتححنلاتتحتنليتنحتنلعاتححنلانقاةحتنلثف تحنلاتياقاةحتنلجدز.حتنلعاتححنلاياثاةح

ةحتنلراتيت اتظحتغاا دحا حننتكد حغااحنلاقتاأاةحال حعاتححنل تننحنللت حت وحنإلياعانياةحاقدظح وحنلايداححنلعدأا

نلاادأا حتنلا ع حنلاادياةحتاعااأحعاتححنلتازاحنلاياثاةحعتىحنلاتياقىحتنإليدنهحكادحايا أظحنلتازاح وحنلعاتحح

 اؤلانتحال حنلأ د حتغااهحا حنلاؤلانتنإلثافدلاةحل ت حدتكد حتح  دةاةحيتننحنيادااكاةحدتحأا دااكاةحردإليد ةحإليا أنظح

ح(5كادح وح)نلتك ح15.

                                                           
11

 عبذالرازق هعبد، الورجع الطببك. 
12

 http://m.ahewar.org/s.asp?aid=550043&r=0&cid=0&u=&i=0&q 
13

 http://www.dictionary.com/browse/laser 2017ٌىًٍى    
14

ٌىى هبت ابراهٍن ضٍذ علً، الذٌكىر و األزٌبء فً الوطرح االضتعراضً األهرٌكً الوعبصر، رضبلت هبجٍطتٍر، لطن دٌكىر، شعبت فٌىى تعبٍرٌت، ف 

 جوٍلت، المبهرة.
15

 http://the-best-decoration.blogspot.com.eg/2015/04/3.html  

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=550043&r=0&cid=0&u=&i=0&q
http://www.dictionary.com/browse/laser
http://the-best-decoration.blogspot.com.eg/2015/04/3.html
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ح

(5)الشكل 
16
 .2017صورة من فعالٌات الدورة الرابعة للمهرجان الدولً للطبول و الفنون التراثٌة، قلعة محمد علً،  

 (حنيا أنظحنلتازاح وحنتيدنةحلعا حدتكد حا اتفةحااثابح وحنلفانغحتحا عكلحعتىحنلجأان حننلااة.5اتيحح)نلتك حح

 Hulographyالهولوجرام 

تحح17نل تلتجان وحعرداةحع حاتاةحل لاةحننرعدأحااظحن ادج دحا ح   حايتالحنليتنحلكوحاعلوحنلاتاةحعا حتحا ستا

حنلذأحد اج ح  نل تلتجتظح تحنلتتححنلثيدلحنلذأحاياقر حجزنحنلتعدع،حتحالت حعتا حجدرتاح تلتجانظح يرةحعلىحنلعدلظ

Dennis Gabor18حح

رديا أنظحااأاحنليتنحح1948ااجدحكتاةح تلتجانظحعلىحنلعدلظحأا الحجدرتاحتحنلذأحقدظحرأت حاتاةحل لاةحننرعدأحعدظح

ح19نليتنحنلاااديكةحقر حنلتازا.تح تحتنثأحا حد ي حاادأاح

حعلىحجزدا حرديا أنظح حتحاجزةا  حااديبحعدلاة حا حأاجة حل د حتعدعحا حنلتازاحلاد حجدرتاح وحنيا أنظ حاات صحلااقة ت

تحعيقدلحدثأحنلجزدا حعتىحنلجيظحنلاانأحايجات حتحنلجزنحنآل احكااجد،ح إذنحنياقرت دححBoam spliresاجاأحنلتعدعح

ح20 تاتغان وحل ح تنصحاعا ةحداك حنلثات حعتىحنلاتاةحنل تلتجانااة.حنلتعدعا حاعدنحعتىحلتح

حاياحح ح ت  حااك  حد   حدأ حننرعدأ حل لاة حنلاتاة ح    حا  حن اانياة حراةة ح ت  حعتى حاعا  حنل تلتجان و ح اق اة لذلب

حن اانيوحر تفاةحتحاالتا حن اانياا حرعاأننحع حنلتنقد.

حأت ا  حثا حارأتحتحت تحدثأحا اجوحنلاح21ثا حاقت حآأظ حعدلادن ح تق د حن  د حتح ثادفحعلىحنل دلحنلثقاقاا ، ياحح"د  د

ح.22نلجاادح  دبحتلك حتحدثأ"

 اق اةحنل تلتجان وحكرااةحح وحنلاننحنلعاتححنتياعانياةحثا حااك حاثقا حنلاتاةحنلاجياةحنلاوحتحااك حد حاكت ح

ح وحنلثادةحنلثقاقاة.

                                                           
16

 http://www.dostor.org/1354634  
17

 https://thewonderfulworldofsound.wordpress.com/2013/06/12/3d-holograms-in-live-performances-no-glasses-

required/  
18

 (.1فهرش األعالم ) 
19

 https://www.bbvaopenmind.com/en/dennis-gabor-father-of-holography/2017 ٌىلٍى   
20

 https://www.bbvaopenmind.com/en/dennis-gabor-father-of-holography/2017 ٌىلٍى   
21

 (.2) فهرش األعالم 
22

 https://motherboard.vice.com/en_us/article/live-theatre-meet-holograms  

http://www.dostor.org/1354634
https://thewonderfulworldofsound.wordpress.com/2013/06/12/3d-holograms-in-live-performances-no-glasses-required/
https://thewonderfulworldofsound.wordpress.com/2013/06/12/3d-holograms-in-live-performances-no-glasses-required/
https://www.bbvaopenmind.com/en/dennis-gabor-father-of-holography/
https://www.bbvaopenmind.com/en/dennis-gabor-father-of-holography/
https://motherboard.vice.com/en_us/article/live-theatre-meet-holograms
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 حإل جدححنلعا حنلف و،حعتحد  حع حلاا حنل تلتجانظحااك  حد حاا دحرأتعا حاجياادنحع حنلتازاح تح وحنلتنقدحاق اةحنلاياقر

ح وح حنلل لة حرأرعدأ د حنلاتد أ حلعا  حنلاتاة ح اا  حعتىحااناد حلاتاا  حن عكديدن حنلاياثوحا ح    حلتا سا حنياأناة ت

ح 23انيوحتحااأهحردلثاتاة.(حتحتحاا حد ح ذهحنللااقةحيالاأحنلعا حنتياع6نلفانغحنلاياثوحكادح وح)نلتك ح

ح

ح

2012( ٌوضح استخدام تقنٌة الهولوجرام فً تجسٌد المطربة الراحلة أم كلثوم داخل الفراغ المسرحً أمام قلعة محمد علً 6)الشكل 
24
. 

 

 الشاشات

ح حاأ حعتى حكراانن حن اادادن حتقت حتلك  د حجأاأة حلايت حنلاياح حعتى حنلتدتدت ح كاة ح»ن  حز ترأن   Josefجتزاف

Svoboda*25«حتنقداةحح حنلعاححنلاياثوحثا حيعىحعلىحاتسافحنليا اد حاد حأاوحنلتدتةح وحنل تفاة ادث ح كاة

حااظحعتىحنلتدتةحتنلثأ حنلثوحعتىحنلاياححكادحيعىحنلىحاتسافحنلتدتةح وحنلأاكتاحنلاياثوحتأن  ح ع قةحرا حاد

ح 26يا تغان ادحنلعاححر حنلاعاداحنلاياثوحكك .

نلتدتدتحعتىح ترةحنلاياححاعاراح كاةحريالةحتحدي  حا حنلأاكتانتحتحننتكد حنلاجياةحتحنلاوحاالت ححع ح كاةحتجتأ

اج تأحرأ وحعدلو،ح دلاااظحنلاياثوحاا حد  حا ح   حنلتدتةحااك حاثقا ح تفاةحاياثاةحا أظحنلعاححنلاياثوح

ح(.7   حنلتدتةحنلاوح تف .حكادح وح)نلتك ححنلذأحُاقأظح ا حنلااك حاعداتةحنلاكد حتحنلزاد ح وحنلعاححنلاياثوحا 

اياثادنحجأاأننحايدفحنلىحنلفيدنحنلاياثوحنلثقاقوحنلذأححننح"ن حنيا أنظحنلتدتدتح وحنلعاححنلاياثوحياقأظحل دح يدن

حرثا حااظحنقداةحثتنا«حنلفيدةا »ااثابح ا حنلاالتت ،حتعتىحنلا افحا حنلرأناةحد حايدحنلثأتأحنلفداتةحرا حنلفانغا ح

 . 27دتحثدلةحاكدا حتن اقد حلراعوحرا  اد"

                                                           
23

 هبت ابراهٍن ضٍذ علً، الورجع الطببك. 
24

 http://www.khorh.net/vb/t93786.html  
25

 (3فهرش األعالم ) 
26

 http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=509318  
27

 http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=509318  

http://www.khorh.net/vb/t93786.html
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=509318
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=509318
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(7الشكل (
28
 .2016عرض استعراضً لفرقة رضا، المسرح الوطنً الكبٌر، بكٌن، الصٌن،  

(حنيا أنظحنلتدتةح وحنل تفاةحتحكافاةحاعداتةحنلعاححنتياعانيوحا ح   ح تفاةحا ةاةحلد ح دل تفادةح7اتيحح)نلتك ححح

ح  دحارا حد ح  دبحراةةحيدثتاة.

ح

 وحس ح ذهحنلاق ادتحنلاياثألةحدارثتحا اةحنلاااظحنلاياثوحدكلاحاعقاأننح اج حعتا حد حاانعوحننلتن ح وحنل تفاةحتح

كافحاا دي حادحننزادنحلأ حنلانقاا حقوحنلعاتححنتياعانياة،حكادحد حنإليدنةحدايدنحل دحأتاحكرااح وحنلعا حعتىح

ح(8كادح وح)نلتك حاح وحنل  داةحيا تغان ادحااكداتةحنلر دنحنلاياثو.نلارلحرا حنل تفاةحتحنلعاححنلاياثوحرثا حاس 

ح

(8)الشكل 
29
 .2015النروٌجً عام  Amor brujoعرض أمور بروجو 

ح(ح  دحنيا أنظحتدتةحكرااةح وحنل تفاةحا أظحنلعاححنتياعانيو.8اتيحح)نلتك ح

نلي تةحنلعاتاةحن  حا حنلي  حاغاااحادحُاقأظحعتىحنلتدتةحاا حنلأنايةحد ح كاةحاق اةحنلتدتدتح وحنل تفاةحاعاراحا حنن كداح

ح وحثدلةحعذنحكد تحنلعاتححنلاقأاةحااغااحدتحاارأ ح   ح ااةحاعا ةحاثأأة.

                                                           
http://www.youm7.com/story/2016/2/26 

28
 2018فبراٌر  

falla/-brujo-amor-http://pedrochamizo.es/project/el 
29

  

http://www.youm7.com/story/2016/2/26
http://pedrochamizo.es/project/el-amor-brujo-falla/
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كادح ا حدايدحنلتدتدتحااظحنيا أنا دح وحننادك حنلااتنجأح ا حنلجا تاحرتك حكرااحكدتيادأحدتحننادك حنلعداة،حثا حااظح

ةحنلاياححا حعاححعتىحنلتدتة..حنيا أنظحنلتدتدتح وحاتبحنلثدلةحُاي  حاؤاةحنلاافافحلتعاححر حادحاقأظحعتىح تر

ح(.حح9نلذأحُاقأظ.حكادح وح)نلتك ح

ح

نا الشاشة خلف ٌستخدم ه 2016ماٌو  10حتى  6( ختام مهرجان هاى سول الدولى بكورٌا الجنوبٌة والذى أقٌم فى الفترة من 9)الشكل 

 العرض االستعراضً.

ح حنلافدعتاة حتدتدتحنل تلتأيب حال  حنلتدتدتحاياىحتدتدتحنلعاححنلافدعتاة، حا  حااقأظ ح تع حس ا حلقأ حHolodeskت

)نلذأحاعأحا حدثأ حع ادجدتحنلاك تلتجادحنلافدعتاةحتحاتادحعيا أنا ح وحنلعاتححنلاتياقاةحتحنلا  وحنلتاتاةح وحثاادح

 30حد ثدنحنلعدلظ.

ياعانيوحادحنل تفاةحتحردلادلوحاعاراحنل تفاةحجدزنحديديدوح دوحاادااظحنلعداح،حتحثا حاافدع حنلانقاا ح وحنلعاححنت

حقأحس اتحاتبحنل تعاةحا حنلتدتدتحرتك حكرااحثاىح وحنلتل حنلعاروحا ح   حرعححنلراناوحنلاتافزات اة

 

 Virtual Realityالواقع اإلفتراضً 

اك تلتجادحنلتنقدحنإل اانيوحاأعتحلتجا تا،حتحنلايا أظحلتاتداكةحتححDelaHunta Scott"31اقت حأا ح ت ادحيكتت"

ح32نلافدع حادحنلعا حنلف وحنلذأحا لتأحعتىحنلقأاةحعتىحنلا ق حرثااةح وحراةةحل لاةحننرعدأحد تأا دحراناوحنلكاراتاا".

حنلثدي حدتح حتدتة حذلبحرتنيلة حنلثديت حت حرتنيلة حلتثقاقة حاتدر ة حراةة حع تدن حاااح حاك تلتجاد حنت اانيوح ت  دلتنقد

ح وحدادك حتحااك حلإل يد ح حلتتنقد حاتدر ة حاتاة حعتىحاقأاظ حاعااأ حد  د حنل سدانتحكاد حلتاتتحدت نليادعدتحنلاجياة

حنلتات حعلا دحدتحع تدؤ د.ح

حد حنلاق ادتحنإل “ اانياةحنلجأاأةحااك حد حاث حاث حنلااااظحنلاياثوحنلاقتاأأحرتنيلةحا دساحاا ةحا اجةحاقاادنحكاد

ثا حد حاتبحنلا دساحنلاقااةحاعكلحنلالتاحنلاياثوحرادحاااازحر حا حاات ةحتحنلقأاةحعتىحاثقا حا دساح ااأةح وحك ح

ح33 ”عاححا ساأ.

حتعا حاراكاا حا حنلفيدنحنلاياثو:نلجأاأةح حتلأتحنلاق ادتحنلاقااةDan Zellner 34اقت حأن حزات وح

 Enhanced Theatreنلاياححنلاعززح (1

 Virtual Theatreنلاياححنإل اانيوح (2

 

                                                           
30

 .2012ت، دٌٌب ًبٍل أحوذ بذوي، الطٌٍىجرافٍب الرلوٍت، رضبلت هبجٍطتٍر، لطن دٌكىر، شعبت فٌىى تعبٍرٌت، كلٍت الفٌىى الجوٍلت، جبهعت اإلضكٌذرٌ 
31

 (. 4فهرش األعالم )  
32

 .دٌٌب ًبٍل أحوذ بذوي، الورجع الطببك 
33

 دٌٌب ًبٍل أحوذ بذوي، الورجع الطببك. 
34

 (.5فهرش األعالم ) 
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   Enhanced Theatreالمسرح المعزز  -1

 ر دحاالتا حع اانياا حدتحدثادن.حاقدح وحراةةحادأاةحادحاتد أحع اانياةحاافدع 

 Virtual Theatreالمسرح اإلفتراضً  -2

 HMDدادحنلاياححنإل اانيوحا ح دثاةحد ا حاقأظحدأننحن اانيوحااك حد حا اراهحدثأحدعيدنحنلجا تاحدل دنحناادأنؤهحح

head mounted display.ح35ح

حنلتنقدحنإل اانيوح) (حاعااأحعتىح ت حراةدتحل لاةحننرعدأحرديا أنظحايتادتحنلثدي حنآللوحتحدج زةح داةحVR سدظ

رثا حا ا حلتفاأحنلقأاةحعتىحعياتعدا دحرثتني حنلا اتفةحتحنلافدع حاع دحتحاغاااحاعلادا دحاادحاعززحعثيدي حردت أادفح

ح وحاتبحنلراةة.ح

حتحا اتفحأاجدتحنإل غادلح وحنلتنقدحنلافااح.

تح ا ،حااظحعا دظحنلايا أظحرأ  حتتجتأحلتثديت حتحنلعدلظحنلثقاقو،ح  حفتراضً ٌخلق حالة من التواجد المكتمل: واقع ا-1

اا حدتحاتعاحرأأحتونحيت ح ذنحنلعدلظحنلاا تع،حنلذأحاتجأهحنلثديت ،حتحاااافحأن ت حرثااةحاداة،حكادحااظح)اؤاة(ح

ح ح سداة حدت ح داة، ح تذة حنلاا تعحرتنيلة حنلعدلظ حقفدزنتح ذن ح وحاأا  ح اااأأحنلايا أظ، حردلثديت ، حااا  علكاات اة

حةحننتادنحنلاوحاس حد  دحاتجتأة.علكاات اة،حكتياتةحعيد اةحلاجياأحنلتنقدحنإل اانيو،حاااححل حا اي

(،حتحا ا حن اادظحSimulatorsتحايا أظح ذنحنل سدظح وحدج زةحنلاثدكدة)واقع إفتراضً محدود الوظٌفة و المكان: -2

نلاااظ،ح وح ذنحنل تعحعتىحاثدكدةح تنصحدتحجزةادتحرعا  دح وحنلتنقدحنلثوحنلثقاقو،حال حاألااحنلجدذراة،حدتحنلياعةح

حتأاأة،حادحن اادظحدق حردلافداا .نل

تح  دحاكت حاؤاةحنلعدلظحنت اانيو،حتحااظحنلاعدا حاع حع حلاا حتدتةحنلثدي حنآللو،حأت حواقع افتراضً طرفً: -3

ح36حردلاتنجأحنلتنقعوحأن  حنلعدلظحنلاا تع.نلتعتاح

ح

 Interactivity On Stageالتفاعلٌة على المسرح 

حنلافدعتاة حنلاقااة حنلتنقدحنت اانيوحح Interactive Digital Technologyنلاك تلتجاد  وحح Virtual Realityت

حعةحتنيعةحا حنلالراقدت.حاق ادتحجأاأةح يرادنح وحاك تلتجادحنلاياححنلاقااةحتحنلاوحاتا حرأتا دحاجات

حاكت دتح حاد حنلانقاا ح وحنلاياححنلافدعتوحاافدعتتن حنلاؤأاا حت حنلاياححنلعدأأحد  حنلاياححنلافدعتوحت حنلفا حرا  ت

نلاياححا حداياةحتح تفاةحتحلايتحاجاأحأاكتاحلدرتحااثابحثتل حنلانقاا حكادح وحنلاياححنلعدأأ.حكادح وح)نلتك ح

ح(.11

 

                                                           
35

 Nadja Iinnine Masura, Digital theatre: a “live” and mediated art form expanding perceptions of body, place 

and community Thesis/dissertation,2007, 
36

 دٌٌب ًبٍل أحوذ بذوي، الورجع الطببك. 
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ح

(10)الشكل 
37
 ، المسرح الوطنً فً شاٌلو ”Pop Up Garden“ لقطة من العرض االستعراضً 

Theatre National de chaillot ،2015، بارٌس. 

ح

ح(حداياةحاقااةحاافدع حاع دحنلاؤأأحا ح   ح لتنا .11اتيحح)نلتك حح

 ز ة،حنلاوح وحكلااحا حنلتيدةلحنلافدعتاةحركت  دح"حنناتنتحتحنلاتاحنلاح 38David Saltzتحاعافح"أنافاأحيدلاز"

ح Live Performer’s Actionsننثاد حااظحع تدؤ دحعتىحج دزحنلكاراتاا،حتحا اج دحكإياجدرةحإلجانننتحننأننحنلثو

ح39رتنيلةحاجيدتحالراةحأن  حنلثازحتحدثاد دنحعتىحنلاؤأأح في ".

حنلافدعتوح حنلقدةظحInteractive Artنلف  حنلاعقاأ حنلااكا حدت حلتاتد أحح تحتك حا حدتكد  حنلف حنلافدعتوحاياح عتىحد 

ح دصح ح كا حدت حاؤاة حلاثقا  حدت حلغاححاد حنلعا  حاد حنلافدع  ح) حنلغاححا   حاثق  حرتك  حاع  حنلاتداكة ردلاجدت حت

ردلعأاأحا حننج زةحال ح:حدج زةحنلاانقرةح)كدااانتحتحدج زةحح Interactive Artردلف د (،حتحنياعد ح  د تحنلف حنلافدعتوح

حنتيا أنادتحأقاقةحثيدية حتحنلتدتدتحااعأأة حنلاغااانتحنلجتاة، حنتياتعداحع حرعأحتحاانقرة حتحنلاجيدتحتحدج زة ،)

حنياعد تنح حت حنلرااجة حنيا أاتن حكذلب حنلف و حنلعا  حا دي  حنلذأ حنلااااظ حت حنيا أنا د حا  حنلااجت حنلغاح رثي 

دحدادححلتجا تاحنلا ق حا حراةةحد ا حن اانياةحتحردلارااجا حلاثقا حأاجةحعدلاةحا حنلافدع حرديا أنظحنلثدي حنآللو،حاا

ح40نلااادحردلاجأاأحتحنإللداةحدايدن.

تحالتاحح1991،حعتحد  حس احردلتك حنلتنيحح وحننعاد حنلا اااةحلعدظح1921تحااجدحدقأظح ادذفحنلف حنلافدعتوحعلىحعدظح

ا حنلف ت حنل داةحنلاوحاقتظحعتىحارلحنلاتد أحاددححعتىح ثتحياادحلاتا حنلعأاأحا حنلاجدتت،حتحثدلادنحاعاراحنلف حنلافدعتو

(،حتح)نلادزفحردا حVirtual Realityا ح  ل حاالتثد ح داد ح اد:ح)نلتنقدحنت اانيوحح نلعا حرلااقةحاردتاةحتحس ا

ا فدذةحح(حنلتذن حدادثدحأاوحنلراةةحنلثقاقاةحنلتنقعاةحر ادذفحغااحثقاقاةحاجياةحدتحايدلثةMixed Realityنلتنقدحتحنل اد ح

رثيددردتحأقاقدةحايدا حتجدتأحنلراةدةحنلافدعتادةحعتدىح ثدتحح3D Graphic Programsرراناوحنلجان ابحنلل لادةحننرعددأح

حح41دال .

                                                           
37

 https://www.youtube.com/watch?v=Wv2P6vA0i4Q   2018ابرٌل  
38

 (.6فهرش األعالم ) 
39

 دٌٌب ًبٍل أحوذ بذوي، الورجع الطببك. 
40

 http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_art     
41

http://www.welt.de/english-news/article2590217/Interactive-art-exhibit-opens-in-Milwaukee 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv2P6vA0i4Q
http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_art
http://www.welt.de/english-news/article2590217/Interactive-art-exhibit-opens-in-Milwaukee
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 Projection mappingاالسقاط الضوئً 

حرتك حكرااح حنلعدلظ حد ثدن حاألااحكرااحعتىحنلاياح..ن اتاتح وحجااد حتحل د حن اتاتحاؤ انن حثأالة حاقااة تحاعاراحاق اة

حس اتح وحاااحاؤ اننحتحلك حرتك حدق حا حنل داف.

ح(.11غت حنيا أنظحاق اةحنإليقدلحنليتةوحعتىحنلارد وح وحنتثافدتتحتحنلا ديردتحكادح وح)نلتك ح

ح

ح

(11)الشكل 
42
 .2010عرض اسقاط ضوئً على احدى المبانً خالل مهرجان األضواء، لٌون، فرنسا،  

حنليتةوحعتىحار ىح وحنثأ حنتثافدتتحثا حنلااااظحعتىحنلار وحااغاا.(حاق اةحنتيقدلح11اتيحح)نلتك ح

اعارداحاد حنلعداتحح43حSunya - Sinha Danse & Constantinople - 2013 (excerpts)-SDتحعداحح

نتياعانياةحردل دافحتحنلاوحا دتلتحنتيقدلحنليتةوحا ح   حنيقدلحنلايتادتحعتىحنناياةحتحنل تفاةحتحعتىحدجيددظح

ح(.13،ح12قاا .كادحردلتك ح)نلان

ح

(12)الشكل 
44
 .2013، مسرح الفنون، مونتلاير، كندا، Sunya لقطة من العرض االستعراضً سونٌا  

ح(حاق اةحنتيقدلحنليتةوحعتىحنل تفاةحا ح   حايتادتحا حنلثاتفحنلعارو.ح12نلتك ح(اتيححح

                                                           
42

 http://median.newmediacaucus.org/summer-2011-v-07-n-01-under-fire-3d-animation-pedagogy-3d-projection-

mapping-and-its-impact-on-media-architecture-in-contemporary-and-future-urban-spaces/  2018ابرٌل  
43

ضٌٍهب داًس والفرلت الوىضٍمٍت المططٌطٌٍٍت، ضىًٍب )بوعٌى "صفر" و "عذد" فً اللغت الطٌطكرٌتٍت( هشٍرا إلى الوفبرلت  إًتبج هشترن بٍي 

 األضبضٍت لكىًهب، لغت الحركت ... حركت الوٌفى، وحركت الفي الوهجي. أربعت رالصٍي، حالحت هىضٍمٍٍي وفٌبى بصري. 
44

 http://www.sinhadanse.com/en/project/sunya/  

http://median.newmediacaucus.org/summer-2011-v-07-n-01-under-fire-3d-animation-pedagogy-3d-projection-mapping-and-its-impact-on-media-architecture-in-contemporary-and-future-urban-spaces/
http://median.newmediacaucus.org/summer-2011-v-07-n-01-under-fire-3d-animation-pedagogy-3d-projection-mapping-and-its-impact-on-media-architecture-in-contemporary-and-future-urban-spaces/
http://www.sinhadanse.com/en/project/sunya/
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ح

(13)الشكل 
45
 .2013الفنون، مونتلاير، كندا، ، مسرح Sunya لقطة من العرض االستعراضً سونٌا  

ح(حاق اةحنتيقدلحنليتةوحعتىحنناياةحتحا رلحنلانقاا حا ح   حايتادتحا حنلثاتفحنلعارو.ح13اتيحح)نلتك ح

حجان اكوح حع حااااظ ح وحعرداة حنلعاتححنلثأالة حا  حلتعأاأ حنل ع د حرعأ حنلأناية ح سا  دتيقدلحنليتةوحا حتج ة

تةوحلظحا عكلحرأتاهحعتىحنلفيدنحنلاياثوحتحردلادلوحااظح ت حيا تجان ادحاقااةحأن  حا از حأن  حج دزحنتيقدلحنلي

حنلفيدنحنلاياثو.

ح

 الفرق بٌن مصمم اإلضاءة و مصمم االسقاط الضوئً:

اااظحنإليدنةحاعا حعتىحااااظحعيدنةحنلعاححرتك حعدظحكادحاعا حعتىحاثأاأحدادك حكتد دتحنإليدنةحتحقتا دحتحتح

حتكت دتحلت  د.

حنإليقدلحنليتةوح حاااظ حا ح   حProjection designerرا اد حنلذأحايقلحيتةادن حنلجان اب حعتىحااااظ حاعا  ،

حج دزحنإليقدلحنليتةو.

تااظحنلاعدت حرا  ظحاثتحقادأةحاااظحنإليدنةحلاسرالحتأةحنإليدنةح وحدادك حنلاياححثا حاكت حنلا دل حنلاوحاااحا ح

 46يدنةح فافةحثاىحاس احايتادتحنلراتجاكت حنتحنإليقدلحنليتةوحرتك حدتيح.  ل دحدتكد حنإليقدلحنليتةوحذنتحع

 خشبة المسرح المتحركة:

عاتححنياعانياةحعدأاةح  وحعاتححا ااوحعلىحح "Cirque du Soleilتحاعاراحعاتحح اقةحح"ياابحنلتال"ح"

ح ةةح  اةحجأاأةحثا حا ت ح تعحا حنت لردعحنلف وحادحنلالتاحتحنلاك تلتجادحعتىحدعتىحايات .

حاق اةحعاتحح" ح وحادااخحننأننحح "Cirque du Soleilاا دت حنلأناية حاعقاأنن حا حدكلاحنلعاتححنتياعانياة ن  

  د حح1311تحاقا دحات االاير،حتحايظحنلفاقةحنآل حدكلاحا ححح1984تلا حا ذحعدظحنلاياثو"حثا حاأيلحياابحأتحي

حعاحح حاعارا حكاد حنت اا ت. حعتى حلاتقع د حنلذأحاعاحح وحتلح ”KA“ت قدن حت حلتفاقة حنلعاتححنلات تاة حدكلا ا 

ح47 اجدل"

ح حنآللو حنلاثكظ ح سدظ حتااثابحرتنيلة حنلاياح حذلبحح”Automotion control system“ثا حاعا ح ترة حاياح ت

حنل سدظحرأقاىحقأاحا حنلاات ةحدل دنحننأنن.

                                                           
45

 http://www.sinhadanse.com/en/project/sunya/  
46

 .2016همببلت، حبزم شبل، هصون دٌكىر هطرحً، فبراٌر  
47

 http://www.nydailynews.com/news/national/cirque-du-soleil-dancer-plummets-death-las-vegas-article-

1.1386709  

http://www.sinhadanse.com/en/project/sunya/
http://www.nydailynews.com/news/national/cirque-du-soleil-dancer-plummets-death-las-vegas-article-1.1386709
http://www.nydailynews.com/news/national/cirque-du-soleil-dancer-plummets-death-las-vegas-article-1.1386709
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كادحاياحح سدظحنلاثكظحنآللوحرثاكةحنلتدتدتحتحنلا ادتحتحن اقدل دحتحارأات دحتحاغاا دح   حنلاتد أحنلاياثاةحنلا اتفةح

حVisual creator(،حثا حااظحرااجةحايتي ح سدظحنلاثكظحنآللوحع حلاا حراناوحااقأاةحال ح15،ح14كادح وح)نلتك ح

حeChameleon.48تح

 

 (14)الشكل 
49

 .Cirque du Soleilصورة من العرض التجرٌبً لعرض  

ح(حثاكةح ترةحنلاياححرا ا ىحنت يادراةحع حلاا ح سدظحنلاثكظحنآللو.14اتيحح)نلتك ح

ح

 

(15)الشكل 
50
 . 2006، الس فٌجاس، Cirque du Solilلفرقة  Ka”عرض " 

اتيححي داةحنلفيدنحنلاياثوحتحثاكةح ترةحنلاياح.(ح15نلاتاةح وح)نلتك ح  

 

 حح "Cirque du Soleil(حاتيححرعححنلعاتححنتياعانياةحنن ا حلفاقةح"17،ح16تحنلتك ح)

                                                           
48

 https://www.forbes.com/sites/michaelvenables/2013/08/30/technology-behind-the-magical-universe-of-cirque-

du-soleil-part-one/#8e3bdee3726d  
49

 http://www.stufish.com/project/ka-las-vegas  
50

 http://www.nydailynews.com/news/national/cirque-du-soleil-dancer-plummets-death-las-vegas-article-

1.1386709  

https://www.forbes.com/sites/michaelvenables/2013/08/30/technology-behind-the-magical-universe-of-cirque-du-soleil-part-one/#8e3bdee3726d
https://www.forbes.com/sites/michaelvenables/2013/08/30/technology-behind-the-magical-universe-of-cirque-du-soleil-part-one/#8e3bdee3726d
http://www.stufish.com/project/ka-las-vegas
http://www.nydailynews.com/news/national/cirque-du-soleil-dancer-plummets-death-las-vegas-article-1.1386709
http://www.nydailynews.com/news/national/cirque-du-soleil-dancer-plummets-death-las-vegas-article-1.1386709
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(16الشكل (
51
 .2012" لفرقة سٌرك الشمس، ، منتجع و كازٌنو أرٌا، الس فٌجاس، Viva Elvisالعرض االستعراضً "فٌفا الفٌس  

(حنلاقأظحنلتأاأح وحنلا ساحنلاياثوحنتياعانيوحا ح   حنلاياتادتحتحننلتن حتحنإليدنةحتحنل تفادةح16اتيحح)نلتك ح

حتحنلاوح وحعرداةحع حتدتةحكرااةحعتا دحاتاةحنلالا حنلانث حعلفالحراايتو.ح

ح

 

(17)الشكل 
52
 .2012، الس فٌجاس، Zakanaعرض للفرقة اسمه  

 

 

 

 

                                                           
51

 http://www.stageandcinema.com/2010/11/10/viva-elvis/  
52

 https://thatchurchproductionguy.wordpress.com/tag/cirque-du-soleil/  

http://www.stageandcinema.com/2010/11/10/viva-elvis/
https://thatchurchproductionguy.wordpress.com/tag/cirque-du-soleil/
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 نتائج البحث: 

 نلاق ادتحنلثأالةحدكأتحتحدلاتحردتاجد حعتىح جدححنلعاححنتياعانيوحر حعتتحدكلاحا حقااا حتحردلادلوحديد تح

حع ااحنتر داحتحنلااعةحتحنلافدع حلأ حنلجا تا.

 نلاق ادتحنلثأالةحنلاوحير حتحد حاظحنإلتداةحعلا دحتحتبحن حرعيدنحا  دحقأحأ تتحاااحتلك حلالحردل لد حنلتنيدحكادح

 ذلبحلاكتفا دحنلعدلاةحتنثاادفحنلايداححد حاكت حاج زةحردلاعأنتحنلاك تلتجاة. ل دافحترد

 غاد حلقد ةحنلافدع حرا حنلجا تاحتحنلعدايا حعتىحنلاياححتحغاد حلقد ةحافدع حنلعدايا حادحتيدة حنلاك تلتجادحح

 نلا اتفةحتحردلادلوحلظحااظح ت حايداححافدعتاةحي اةح وحااا.

 حرا ح يدنحاق اةحنلتدتدتحتحنلفيدنحنلاياثوحنلذأحااثابح ا حنلعدايا .اتجأحع قةحاكدا  

 نلا ساحنلاياثوحنتياعانيوحا حنلا دساحنلاوحاثادفحاق ادتحثأالةحااجأأةحاراكاةحلكوحاعا حعتىحنر داحنلجا دتاحتح

  ت حثدلةحافدع حعتىحنلاياح.

ح

 التوصٌات:

 تح دادةحنلايددداححنلثكتاادةحردلاق ادددتحنلثأالدةحنلا اتفددةحتحاتادوحنلأنايدةحرداددأنأحنلايدداححنتياعانيدداةح دوحاادداح

 نلاعأنتحنلاك تلتجاة.

 كادحاا حنلأنايةحنقااداحنت ادفح وحاااح وحنلفااةحنن ااةحعتىحنليا ادحتحنلاتافزات حتحلظحاأ  حرتك حتنيدحعلىح

ح.نلاياححتحردلادلوحلظحاات احعلىحنآل ح وحاااحاياححتدا حلتاق ادتحنلثأالةحنلا اتفة

 .نت اادظحرلقد ةحنلافدع حرا حنلجا تاحتحنلعدايا حعتىحنلاياححكوحااظح ت حاياححافدعتو 

 نت اادظحردقداةحثتناحرا حنلفيدنحنلذأحاتغت حنلاق ادتحنلثأالةحتحنلفيدنحنلذأحاتغت حنلعدايا حتحنلاالتا حكوحااظحعا ح

 نلعاح.حاكدا ح وحنلاتاةحنلاياثاةحتحردلادلوحتحااتاتحنلجا تاحع حاتد أة

 اج حعتىحااااا حنلأاكتاحنلاياثوحد حاكت تنحاتاا حردلاق ادتحنلثأالةح دوحنلفدانغحنلايداثوحثادىحاداظحعاد حاكداد ح

  وحنلعا حنلف وحنلاقأظحرثا حتحاقاااحاااظحنلأاكتاحنلاياثوحعتىحكت  حاااظحنلا ساحنلاياثوح قل.

 

 أهم المراجع: 

 أوال : المراجع العربٌة:

 حايدددلةحادجايدااا،حقيددظحنلادؤلانتحنليددتةاةحكع اداحاتدكاتوح ددوحنلايداححنتياعانيدو. ااددتلوحاثادأديدداةحنلثتدو،ح،

 .2113أاكتا،حكتاةحنلف ت حنلجااتةح،حجداعةحنتيك أااة،ح

 ايدلةحادجايااا،حقيظحأاكتا،حتعرةح  ت حاعراااة،حكتاةحنلف ت حنلجااتة،ححنليا تجان ادحنلاقااة،ح.أا دح را حدثاأرأتأ،ح

ح.2112يك أااة،حجداعةحنإل

 ،1985نل دالحعتا،حنلعأأحنليدرد،حا دااتح رانااحتحادالح نلاجتأحعدلظحنلفكا،ح.يدااة ديعأ. 

 ،اجتدةحجداعدةحاتداا ححنليا تغان ادح وحاياححنلقا حنلعتاا حتحنااردل دحرف ت حنلااتااحتحناجد دا د،ح.عرأنلانز  اعدأ

 .2119(ح1(حنلعأأح)31لترثت حتحنلأانيدتحنلعتااة،حيتيتةحنلعتتظحنل  أياةحنلاجتأح)

 ،ايدلةحادجايااا،حقيظحأاكدتا،ححنلأاكتاحتحننزادنح وحنلاياححنتياعانيوحنناااكوحنلاعداا،ح. رةحنران اظحياأ عتو

 تعرةح  ت حاعراااة،ح  ت حجااتة،نلقد اة

 ح.1998نل اةةحنلااااةحنلعداةحلتكاد ،ححنلف حنلثأا ،ح تيفةح. اراتح،ااأ
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 ثانٌا : المراجع االجنبٌة:

 Masura, Nadja Iinnine. Digital theatre: a “live” and mediated art form expanding 

perceptions of body, place and community Thesis/dissertation,2007. 
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 فهرس األعالم:

(:حا  ألح ازادةوحراالد وح  غداأ،حثا حعتىحجدةزةح تر ح وح1911-1979) Dennis Gabor أا الحجدرتا (1

تحاعاراحدت حا حقدظحرعا حاتاةحل لاةحننرعدأححFather of holopgraphyنلفازادنحتحاياىحجدرتاحد حنل اتتجان و

 قر حن اانعحنلتازا.ح1948عدظح

 اؤلفحتحا ااعح"نلأانادحل لوحننرعدأ". :Adam Donenآأظحأت ا  (2

ح (3 حJosef Svobodaجتزافحز تأترد ح)ادات ح-1921: حا ح2112نراا  حاعارا حت حا دسا حاااظ حت حاتاكو ح  د  )

 ح.نلف د ا حنلايؤتلا حع حعأ د حنلاق ادتحتنلاتنأحنلثأالةحال حنلر ياابحتنل اأاتلاكاةحتنلتازاح وحاادااا 

رأدحكاااظحاقادت،حتح تحاعا حنآل حكردث حتحكدا حنياتداأحتحا سظححDelaHunta Scott: أا ح ت ادحيكتتح (4

 لاجاتعةحتنيعةحا حننعاد حنلاوحاجت حاد  ت حننأنةاةحعلىحا اتفحنلا اادتحتحنلاادايدت.

:حاا اصح وح أاةحنلتيدةلحنلااعأأةحعلىحجد  حكت  ح  د حاياثوحأالحرجداعةحاتت حDan Zellner أن حزا تا (5

Tulan. 

 أنافاأحيدلاز:حديادذحايدعأح وحنلأانادحتحاأااحنلا اراحنلعدلاوحلألأننحنلافدعتو. (6


