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  :Keywordsكلمات دالة       :Abstractملخص البحث 

فقد انتشرت الرسوم . بالحیاة الیومیة منذ القدمتعتبر الرسوم التوضیحیة من المجاالت المرتبطة  
تطورت الرسوم وم المتحركة وغیرھم. ثم قات والرسصالتوضیحیة في الصحف والمجالت والمل

، یرید كل فنان أسواق الفن العالمیة بین االنفتاحومع  ،التوضیحیة بعد ظھور الحاسب اآللي واألنترنت
على مواقع األنترنت عالمیًا سواء محلیًا أو قادرة على المنافسةو جذابة أن تتمیز أعمالھ وتكون

من العناصر الھامة في مجال الرسوم التوضیحیة ھو  یة. في تسویق وبیع الرسوم التوضیحالمتخصصة 
، للعنصر البشري في الرسوم التوضیحیةمن العوامل التي تعمل على جذب المشاھد والعنصر البشري. 

إلى اتباع كل  ألن العین البشریة تمیلالحركة في التصمیم، حیث التركیز على  ؛الدینامیكیة ھو عامل
لكن یغفل  العناصر المرتبطة بالطبیعة.أحد أھم  فالحركة ھي .الحركةأو فیھ إحساس ب ماھو متحرك

مما قد یؤدي إلى الرتابة  العنصر البشريتحقیق الدینامیكیة في تصمیم االھتمام ب بعض المصممین عن
 العنصر البشريیھدف البحث إلى إلقاء الضوء على عنصر الدینامیكیة في تصمیم  والملل في التصمیم.

أكثر جذبًا للمشاھد، ساعد ذلك في تمیز  العنصر البشري. كلما كان تصمیم ذب المشاھدكأحد عوامل ج
 .Michael D القوة) للفنان – Forceالرسم التوضیحي وبالتالي زاد اإلقبال علیھ. اتبع البحث نظریة (

Mattessi في  يالعنصر البشرفي استنتاج معاییر لتحلیل الوضع الدینامیكي في تصمیم  مایكل ماتیسي
تلفة من ألمثلة لتصمیم شخصیات من مجاالت مخ يتحلیلالمنھج ال اتبعومجال الرسوم التوضیحیة. 

ًا لنظریة  ،الرسوم التوضیحیة  – Force(واستخالص خصائص تصمیم العنصر البشري الدینامیكي تبع
وقادرة  یویةبالحركة والح ، تتمیز تصمیم رسوم توضیحیة جذابةمن أجل  القوة) للفنان مایكل ماتیسي

  على المنافسة في السوق العالمي.

  رسوم توضیحیة   
Illustration 
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Dynamic Pose 
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  : Introductionمقدمة  
یعتبر الفن التوضیحي من أقدم أنواع الفنون فھو من أیام قدماء (

المصریین، إذ كانوا یرسمون حیاتھم االجتماعیة والزراعیة 
  )ومعامالتھم المختلفة في شكل رسوم متتابعة على جدران المعابد.

  )115ص، م2009(عبد العاطي، 
الرسوم التوضیحیة في الصحف والمجالت والمطبوعات  انتشرت

مع التقدم التكنولوجي ریًا. وفي إثرائھا بصولعبت دورھا ھاًما 
وبمرور السنوات وتزاید ( ول برامج الكمبیوتر الجرافیكیة،ودخ

التطور التكنولوجي لألجھزة الملحقة بالكمبیوتر التي تساعد الفنان 
، Tabletعلى تقدیم فنھ ورسوماتھ ظھرت لوحة الرسم الرقمي 

والتي أحدثت تغییًرا كبیًرا في فنون الجرافیك وفن الرسم بصفة 
  ) iiلمقدمة  صا، م2014(إبراھیم،   )خاصة.

ھو العنصر البشري،  أحد العناصر الھامة في الرسوم التوضیحیة
والمعابد  منذ آالف السنین على جدران الكھوف فھو موجود

في مجال . ومع تطور الرسوم التوضیحیة ودخولھا والكنائس
تطور العنصر  كذلك ، نجدالمطبوعات مثل الصحف والمجالت

أفالم الرسوم المتحركة ي البشري ف . ثم ظھر العنصرالبشري
لیجذب عدد أكبر من المشاھدین من جمیع األعمار للرسوم 

تصمیم العنصر البشري  امتد وفي العصر الحالي، المتحركة.
بذاتھ ولھ فنانین ورسامین  اقائمً  مجاًال  لیصبحأللعاب الفیدیو 
  متخصصین فیھ.

 علىأصبح على مستوى العالم،  المصممینبین  كبیرالتنافس ومع ال
االطالع المستمر على النظریات الحدیثة في  مصمم ضرورةكل 

للوصول إلى  خاصةال الرسوم التوضیحیة مجمجاالت الفن عامة و

جذابة ومبتكرة وقادرة على  حلول  تصمیمیة تجعل أعمالھم
إحدى ھذه النظریات التي حققت نتناول في ھذا البحث  المنافسة.

في مجال  صمیم العنصر البشريتنجاًحا في تحقیق الدینامیكیة في 
  الرسوم التوضیحیة.

  :  Statement of the problemمشكلة البحث
الرسوم التوضیحیة إلى  العناصر البشریة فيبعض افتقار  -1

تصمیم الشخصیة  تأثیریؤدي إلى ضعف شدید في  مما ،الدینامیكیة
  على المتلقي ودرجة انجذابھ إلیھا.

في أعمال  ة عنصر الدینامیكیةھمیألإغفال بعض المصممین  -2
قد تفقده تصمیماتھم من الروح والحیاة عند وما  الرسوم التوضیحیة

  .العنصر البشريإغفال ذلك العنصر في تصمیم 
  : Significanceأھمیة البحث 

العنصر الدینامیكیة في تصمیم عنصر  التأكید على أھمیة -1
  المشاھد.جذب عین ت التيمن أھم العناصر  البشري حیث أنھ

بالرغم من اھتمام بعض مصممي الرسوم التوضیحیة بالعناصر  -2
واألشكال البنائیة (كالنسب  العنصر البشرياألخرى في تصمیم 

إال إن عنصر الدینامیكیة لھ عظیم األثر في بث  واللون وغیرھم)
  الروح والحیاة في الشخصیة.

  : Objectives أھداف البحث
الرسوم میكیة كأحد عناصر الجذب في الدینا عنصر االعتماد على

وقادر على  جذاب عنصر بشريم للوصول إلى تصمی التوضیحیة
  المنافسة.

  : Methodology منھج البحث
: في وصف وتحلیل بعض تحلیليالمنھج الوصفي الیتبع البحث 
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  الشخصیات في مجال الرسوم التوضیحیة.
  : Theoretical Framework اإلطار النظري

  :Illustrationsسوم التوضیحیة مفھوم الر
ھي زخرفة، أو ترجمة مرئیة لنص كتابي أو مفھوم أو منھج، تم 
تصمیمھا من أجل التكامل مع وسائل اإلعالم المنشورة مثل 
الملصقات والمنشورات اإلعالنیة والمجالت والكتب والوسائل 

  تحركة وألعاب الفیدیو واألفالم.التعلیمیة والرسوم الم
العنصر البشري حیة ھو الھامة في الرسوم التوضی العناصر من

مثل  في حیاتنا الیومیة المجاالت في العدید من الذي نجده
لرسوم المتحركة وا الكتبوالصحف والمجالت و الملصقات

یرى البحث أن تحقیق الدینامیكیة في العنصر  والتصویر وغیرھا.
ممیًزا  البشري، یعطي الرسم التوضیحي الحیویة والحركة وتجعلھ

  وجذابًا.
  :العنصر البشريعناصر تصمیم 

 عند تصمیم العنصر البشري یقوم المصمم بمراعاة بعض العناصر
  منھا: ، نذكرحتى یحصل على رسوم توضیحیة ناجحة ومتمیزة

   :تركیبة الشخصیة -1
أیة شخصیة یجب أن تتمتع بثالث صفات ، األولى تتمثل فى (

وتشمل الخلفیة الثقافیة،  )الجانب العقلى للشخصیة(فكار األ
، والدینیة وغیرھا ، فھى تحدد جتماعیة، والسیاسیة، والبیئیةإلوا
وطریقة التفكیر وحتى  من أسلوب ابدءً الفكرى للشخصیة  طاراإل

الجانب  (أما الثانیة فھى خاصة بالمشاعر فعال،السلوك واأل
بمعنى تحدید إلى أى مدى تتحكم العاطفة فى  الوجدانى للشخصیة)

الشخصیة، وكذلك الروحانیات وكل ما تؤمن بھ الشخصیة ، 
والثالثة تحدد رد الفعل المتمثل فى سلوك الشخصیة ھل ھى 

(عبد اللطیف،  ) .شخصیة إیجابیة أم سلبیة، نشطة، متزنة، ...إلخ
  م)2016

 ، فیجب أن یفكر فيعنصر بشريعندما یقوم المصمم بابتكار 
یة التي تركیبتھ النفسو ، صفاتھجمیع المعلومات عن شخصیتھ

وضع  على الفنان أن یتخیر أفضل، وسیعبر عنھا من خالل الشكل
  . مشاعرهشخصیتھ وعنصر البشري األكثر تعبیًرا عن لل

مشاعر وأحاسیس العنصر البشري  استطاع الفنان أن یوصلكلما 
كان أكثر تأثیًرا من خالل شكلھ، كلما كان العنصر فریدًا وجذابًا و

  في المشاھد.
  :اتجاه اإلیماءة - 2

یبدأ من  غالبًا یتبع خط العامود الفقري، اتجاه الخط الوھمي الذي
رأس اإلنسان مروًرا بالقفص الصدري وحتى الحوض إلى القدم، 
ھو الخط الذي یتم بناء فكرة التصمیم علیھ. ویجب أن یتمیز 

  )1شكل (باالتزان. 

  
  (yourartpath.com, 2018) ): 1شكل ( 

  
تجاه اإلیماءة التي الالشكل في الیسار یبین إیقاع ): 2شكل ( 

یتبعھا الفنانون للحصول على الحیویة والدینامیكیة في العنصر 
البشري ألنھا تبتعد عن التماثل الموجود في الشكل في الیمین. 

عین المشاھد في وتعتبر ھذه واحدة من أبسط الطرق لتحریك 
التصمیم، بعكس الشكل في الیمین الذي یحد من حركة العین وال 

إحدى ممیزات  في األصل یعطیھا الحیویة واإلنسیابیة التي تعتبر
 (Hampton, 2009, p.6) الجسم البشري.

  األشكال البنائیة :  -3
تقوم بتوصیل  ألي عنصر بشري الھندسیة البسیطة األشكال البنائیة

   ت عن شخصیة العنصر وعن مشاعره وأحاسیسھ.معلوما
  

  
یوضح تأثیر األشكال البنائیة الھندسیة البسیطة. ): 3شكل ( 

الود لعدم وجود أ) تعطي الشعور بالمسالمة و شكلفالدوائر في (
وتعطي االحساس باالكتمال والوحدة. أما المثلثات  حواف حادة،

مرتبطة في لذلك فھي ل حادة وحیویة ب) ھي أشكا شكلفي (
بالحركة واالنفعال والطاقة. أما المربعات  بالشعور أغلب األحیان

المربع . ف، تعطي الشعور بالثباتراسخةھي أشكال ج)  شكلفي (
  (Nieminen, 2017)  .االتزانیتمیز بالتماثل 

أو  ككل كما أن اختالف نسب تلك األشكال، سواء  في الجسم
ًااوعالق تریھمالمح البور على  ، یكون لھا تأثیر مختلفتھم مع

ویجب أن تكون تلك االختالفات في النسب مبنیة على المشاھد. 
فإذا كانت تشریح الجسم البشري حتى تكون ناجحة وجذابة. 

األشكال البنائیة المكونة للشخصیة تجذب االنتباه, فإن التصمیم 
  النھائي سیكون بنسبة كبیرة جذابًا.

  غ:الفرا -4
كذلك  ھفراغ الناتج عنأن للشكل أثر على المشاھد، فإن للوكما  

یتم و إیصال مشاعر وطبیعة شخصیة العنصر البشري. دور في
 عن طریقالفراغات ومعالجة العالقات بین األشكال البنائیة  حساب

التمیز في تصمیم الشخصیة یبدأ من التفرد في . فإن السیلویت شكل
الخاص بھا. فالقدرة على تمییز  silhouetteشكل السیلویت 
فقط ھو دلیل على نجاح تصمیم silhouette الشخصیة من ال

ساعد في تصمیم عنصر لذلك فإن دراسة السیلویت تالشخصیة. 
  بشري ناجح.
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 Shadow boy and shadow monster): 4شكل ( 

Luziland- 2015م  (deviantart.com/luziland2/, 
2015)  

نالحظ االختالف بین الشخصیتین من شكل السیلویت الخاص بھما 
ستخدام بسبب ایعبر عن شخصیة شرسة الشكل في الیمین فقط. 

لخطوط الحادة وبالتالي الفراغات الناتجة حادة. أما الفنان ل
بسبب الخطوط المنحنیة البراءة  فیھا الشخصیة في الیمین نجد

فنتج عنھم فراغ كبیر حول ، في نعومة والرأس الدائریة
  الشخصیة یعطي شعور باالستقرار والھدوء.

  :المنظور -5
األشكال المكونة للعنصر البشري تكون كتل مجسمة سواء كان 
الرسم ثنائي أو ثالثي األبعاد. حتى وإن كان الفنان یرغب في 
استخدام اسلوب التسطیح، فسنجد استخدام المنظور ولكن حسب 

سلوب. فإن مراعاة قواعد المنظور تعتبر أحد مالئمتھ مع ذلك األ
   العناصر الھامة عند تصمیم عنصر بشري ممیز وناجح.

  من القواعد الھامة في المنظور: 
مراعاة أحجام األشكال، فكلما اقترب الشكل من المشاھد، كبر  -1

حجمھ، وكلما ابتعد عن المشاھد، صغر حجمھ، مما یؤدي إلى 
 االحساس بالعمق في الشكل.

) التي تفسر أبعاد الكتل في overlappingراكب الخطوط ( ت -2
یجب إظھار تراكب كتلة أمام أخرى بوضوح  العنصر الواحد.

 )5شكل ( للتأكید على االحساس بالعمق في الشكل.
 

  
  (proko.com, 2019) ): 5شكل ( 

  :الظل والنور -6
للشكل إلعطاء التجسیم ي على العنصر البشرالظل والنور  توزیع

أنھ یساعد في  إذ في جذب عین المشاھد إذا تم بنجاح؛یساعد 
عن شخصیة ومشاعر العنصر البشري حسب اتجاه الضوء  التعبیر

یستطیع الفنان أن یحرك عین كما  وشدة سقوطھ على الشكل.
توجیھ عین لشكل من خالل توزیع الظل والنور أو المشاھد في ا
، فمن المعروف أن شدة والتركیز علیھ معینجزء  المشاھد إلى

نان أن یستغل ھذه القاعدة التباین تجذب عین المشاھد، فیمكن للف
  رسم التوضیحي. داخل ال لتحقیق الحركة

  :اللون -7
بعد دراسة الظل والنور، یقوم الفنان بترجمة الظالل إلى ألوان. 

ري وعلیھ أن یختار األلوان المعبرة عن مشاعر العنصر البش
علیھ مراعاة واألحاسیس التي یرید توصیلھا للمشاھد من خاللھ. ف

 علیھ أن یستخدمھا حسب األلوان یكون لھا دالالت معینةبعض أن 
  شخصیة العنصر البشري. طبیعة

لقد ازدادت المنافسة بین الفنانین على مستوى العالم بعد انتشار 
كل فنان األعمال على شبكة اإلنترنت، فأصبح من الضروري على 

أن یجد عناصر تصمیمیة تُمیز أعمالھ وتجعلھا ذات تأثیر كبیر 
كلما كان تصمیم العنصر البشري أكثر جذبًا على المشاھد. ف

أحد وللمشاھد، ساعد ذلك في نجاح الرسم التوضیحي تسویقیًا. 
  .عوامل جذب المشاھد ھو عنصر الدینامیكیة

  :العنصر البشريالدینامیكیة في تصمیم 
وھو أحد مؤسسي ، كارلوس بیینا Carlos Baena لفنانا یقول

 Animation Mentorمدرسة الرسوم المتحركة عبر اإلنترنت 
ھل وضع  :"عندما أقول الدینامیكیة، فالسؤال ھو : م2005عام 

وراء  واسعى ،عن كل ماھو مألوف دابتعِ الشخصیة مثیر لالنتباه؟ 
عن الذراع كرسم أحد األذرع في وضع مختلف  ؛عدم التماثل

األخرى. یُطبق ذلك أیًضا على العمود الفقري والرأس. سنجد خط 
لتحصل قم بتحریك ذلك الخط وھمي یمتد من الحوض إلى الرأس، 

مھم من ال على خطوط حركة متنوعة تعبر عن مشاعر الشخصیة.
  ." وضعھاأن تحصل على المشاعر وھویة الشخصیة من خالل 

  :Dynamic Pose الوضع الدینامیكي تعریف
مثال  -ركة؛ حیث تبدو الشخصیة وكأنھا تتحرك ح ھھو وضع فی(

  فیكون ھناك حركة في التكوین.) -ة إلى خارج الورق
(ucoldesign.wordpress.com, 2019)  

وضعًا مثیًرا فالوضع الدینامیكي ھو إعطاء العنصر البشري 
  تبدو دینامیكیة. یمكن أن لالنتباه، فحتى األوضاع الساكنة

 بجذب عین المشاھد من خالل االعتمادالوضع الدینامیكي یز یتم
العنصر المصمم عند رسم  یراعیھاالتي  الخصائصعلى بعض 

یكون فلتحقیق االحساس بالحركة على الورقة المسطحة.  البشري
 االیقاع وتدفق الحركة تفكیر الفنان األساسي في كیفیة التعبیر عن

  .والحیویة
الوضع  تھدف إلى تحقیقھناك العدید من النظریات التي 

لفنان مایكل القوة) ل – Forceنظریة ( اتبع البحثالدینامیكي، 
الوضع الدینامیكي في تصمیم  معاییر لتحلیل استنتاجماتیسي في 

   لتوضیحیة.في مجال الرسوم ا العنصر البشري
  مایكل ماتیسي: Michael D. Mattesiالفنان 

تخرج في مدرسة الفنون  ،مریكي وفنان محترفھو معلم أ
م. عمل في مجاالت اإلعالن 1992البصریة بنیو یورك عام 

وألعاب الفیدیو وغیرھم. عمل في شركات الرسوم المتحركة 
الشھیرة منھا: بیكسار ودیزني ودریم ووركس ونیكلودین وغیرھم. 

 ) وقام بتدریس نظریتھ في الرسم Forceھو كاتب مجموعة كتب (
مجموعة وتم نشر ) طوال العشرین عام الماضیة.  - Force (القوة
) بأربع لغات وقد ألھمت العدید من الطلبة الفنانین Forceكتبھ (

  حول العالم.
  لفنان مایكل ماتیسي:ل )القوةForce - ( نظریة

تعتمد بشكل كبیر على  ال تعتمد على الرسم فقط ولكنھي عملیة 
الھدف من ھذه العملیة ھو ن الممارسة. یر والخبرة الناتجة مالتفك

، والسعي وراء فھم التعبیر عن مشاعر الشخصیة من خالل الرسم
  وضع الجسم عند التعبیر عن احساس معین.

(drawingforce.com, 2017) 
عن مشاعر العنصر  أحد طرق التعبیریرى مایكل ماتیسي أن 

  یكون من خالل المبالغة.  البشري
في  العنصر البشريالدینامیكي في تصمیم  الوضعتحلیل معاییر 

 - من خالل نظریة نظریة ( مجال الرسوم التوضیحیة
Force:القوة) للفنان مایكل ماتیسي  

  الفكرة: -1
على القوة) للفنان مایكل ماتیسي Force - في نظریة (تعتمد الفكرة 

 تلك القوةمقدار وإدراك  العنصر البشريسقوط قوة ما على 
جل التعبیر عن الحیویة في وضع العنصر البشري واتجاھھا من أ
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  حتى وإن كان ساكنًا. 
والمبالغة  العنصر البشريیرى مایكل أنھ عند سقوط قوة ما على 

في التعبیر عن ھذه القوة من خالل كل عناصر التصمیم، فإن ذلك 
مما یساعده  ،إدراك مقدار واتجاه القوة سھولة یساعد المشاھد على

 فیتأثر بھا اضح ویسیروة في التصمیم بشكل على إدراك الفكر
  وینجذب إلیھا.

حیث أنھا ھي استخدام الخطوط المنحنیة  شاھدمن وسائل جذب الم
الخطوط المنحنیة ھي (. ةدینامیكیال عنصر تحقیق تساعد في

خطوط تحمل تعبیر أقوي من الخطوط المستقیمة؛ فھي توضح 
 ,Mattesi)  كل.)واتجاه القوى الساقطة على الشبسھولة مقدار 
2006, p.14)  

  
ھر من خالل مدى مقدار قوة واتجاھھا على خط یظ ) : 6شكل ( 

لذلك  ،یمثل أقصى إنحناءالخط في أقصي الیمین انحناء ھذا الخط. 
 ,Mattesi, 2006)  اكبر قدر من القوة الساقطة علیھ.فھو یبین 

p.13)  

  
  خط الجسم.مثال یوضح تأثیر القوة على  ) : 7شكل ( 

یساعدان انكماش األیدي للداخل انحناء خط الظھر مع المبالغة في (
التعبیر عن فكرة واحدة؛ وھي انكماش جسد الرجل مع  فيالجسم 

بالقوة التي تدفع الرجل  عرالتي تدفعھ إلى الیمین، فنشاتجاه القوة 
  (Mattesi, 2008, p.5)  .)ناالتجاه األیمفي وتحركھ 

  
  خط الجسم.مثال یوضح تأثیر القوة على  ) : 8شكل ( 

اتجاه القوة إلى األعلى في اتجاه الخصر مع االنحناء بشكل مبالغ (
فیھ في منحنى الظھر، یوضحان الفكرة الرئیسیة ویؤكدان علیھا؛ 

  )ة.ولیون حیویة فيوھي إنحناء جسد الرجل لألسفل 
(Mattesi, 2008, p.4)  

  اتجاه اإلیماءة: -2
الناتجة من الزوایا الف اختو ط اإلیماءةختنوع االتجاھات في إن 

انتقال عین ساعد في ی، على أجزاء الجسم القوى سقوط تتابع
ودینامیكي. ھذا االنتقال من قوة إلى أخرى  إیقاع حیويالمشاھد في 

ة في انحناء خط اإلیماءة إلى أقصاه والمبالغیصنع اتجاه اإلیماءة. 
المحافظة على  لكن من الضروريیعطي إیقاًعا أكثر دینامیكیة. 

   .العنصر البشريفي وضع  االتزان

  
یقاع أضعف ألن زاویة سقوط القوة االفي الیسار، (: ) 9شكل ( 

 ثر درامیةأك اأضعف. في الیمین، نجد اتجاه إیماءة یحمل إیقاعً
 ,Mattesi, 2008)  أقوى.) علیھ ودینامیكیة ألن القوة الساقطة

p.2)  
  

  
یوضح تأثیر اختالف الزوایا لتحقیق : مثال ) 10شكل ( 

في اتجاھات  على محاور الجسمسقوط القوى . فنالحظ الدینامیكیة
ثم األرجل،  ذعثم االنتقال إلى الج إبتداًءا من خط الرأس ،مختلفة

المشاھد وانتقال عین  دینامیكي،الوضع ال إیقاع أدت إلى تحقیق
 ,Mattesi) بالحیویة من قوة إلى أخرى. في حركة متدفقة 

2008, p.18)  
  األشكال البنائیة: -3

من األشكال التي تعطي االحساس بالحركة ھو الشكل الدائري ألنھ 
تمرة. سحركة م فیأخذ عین المشاھد في ،یتمیز باالستمراریة

یحرك عین المشاھد بسبب احتواءه على  أیًضاوالشكل المثلث 
   زوایا حادة توجھ العین في أكثر من اتجاه.
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عند سقوط قوة على ل ماتیسي أنھ كیرى مای ): 11شكل ( 

فإن الخطوط المستقیة تتحول  ،البنائیة الھندسیة البسیطة األشكال
من یجعل الشكل أكثر دینامیكیة. كما یحد نیة مما منحإلى خطوط 

  .جاذبیتھامن  یزیدالحیویة ویمنحھا ف التماثل في الشكل
(Mattesi, 2008, p.62)  

  المنظور:-4
على أساس  من خالل المبالغة الدینامیكیة في المنظورتحقیق 
في تكبیر حجم األشكال القریبة والمبالغة في تصغیر  التشریح

فظھر بوضوح بُعد المسافة بین ). 12شكل (بعیدة األشكال ال
القدمین مما أكد على العمق والتجسیم في الشكل على الورقة 

  المسطحة.

  
یدفع العین  : المبالغة في أحجام األشكال لتأكید العمق) 12شكل ( 

 ,Mattesi)  الشكل.فیزید من دینامیكیة  للحركة في التصمیم
2008, p.44)  

  
تكرار الخطوط یعطي الشعور بالحركة حیث أنھ یدفع ): 13شكل ( 

  العین إلى اتجاه معین.
 (Hampton, 2009, p.13)  

  
 مع مراعاة ،تكرار الخطوط في العنصر البشري: ) 14شكل ( 

ساس بالعمق یعطي االح ،تشریح الجسم وحسب اتجاه القوة
الشعور بالحركة والدینامیكیة حتى وإن كان وضع العنصر یؤكد و

ًا.   (Mattesi, 2008, p.39)  البشري ساكن
الرسوم التوضیحیة  أعمالفي  العناصر البشریةتحلیل بعض 

ًا لنظریة القوة للفنان مایكل ماتیسي:   تبع
 Miss Frederica Montagu of Inceلوحة  -1

Blundell )1983جین جابریال دومیرج نم) للفنا Jean 
Gabriel Domergue ضمن  –، زیت على توال

جین  بریطانیا.  –مجموعة جالیري أتكینسون الفني 
فنان فرنسي تخرج في  م) ھو1962 – 1889جابریال (

مدرسة الفنون الجمیلة بباریس وتخصص في رسم 
 بورتریھات النساء الفرنسیات.

  
  الفكرة: -1-1

  
الكوع و بوضوحخط الجذع انحناء ن طریق یتأكد اتجاه القوة ع
الذى یوجھ عین المشاھد لألسفل ثم تتجھ العین المستند على رجلھا 

حدة على فكرة وا ذلك ، أكدمرة أخرى لألعلى لرأس المودیل
وحیویة  انسیابیة في إلى األمام المودیلجسم میل  واضحة وھي

مما أكد على عنصر  ،تتبعھا عین المشاھد داخل التصمیم
  الدینامیكیة.

  اتجاه اإلیماءة: -1-2
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بدایة من  (الخط باللون األصفر) نتتبع إیقاع خط اإلیماءة للجسم

عین المشاھد  واتباعوالرقبة المستقیمة  الممشوقة في اعتزاز الرأس
. ثم االتجاه مرة أخرى إلى المائل إلى األمام الیمین تجاه الكتفال

سھم یشیر إلى وسط والذي یؤكده الكوع المرسوم على شكل الوسط 
الذراع. إلى الركبة وكذلك  مع خط الرجل االتجاهثم المودیل  

صنع حیویة في الذي االختالف في الزوایا األسھم البرتقالي توضح 
  ممتعة لعین المشاھد داخل اللوحة.وضع المودیل وأعطى حركة 

  األشكال البنائیة: -1-3

  
الفنان اعتمد جد إلى األشكال البنائیة، ن العنصر البشريعند تحلیل 

عطي حیویة ودینامیكیة ھذه األشكال ت ،دائریةوأشكاًال مثلثة على 
 مختلفة ألنھا تعمل على توجیھ عین المشاھد في اتجاھات للشكل

  .داخل اللوحة
  المنظور: -1-4

تحقیق الدینامیكیة في المنظور من خالل المبالغة في طول الرقبة 
 مما دفعھ إلى العمق.التي تتقدم لألمام، وصغر حجم وسط المودیل 

والمبالغة في میل محور األكتاف وطول الذراع األمامیة مما دفعھا 
كل ذلك یحرك عین المشاھد بین أبعاد مختلفة داخل  إلى المقدمة.

  التصمیم مما یحقق الدینامیكیة.
 Jamie Lee  جایمي لي ریاردین رسم توضیحي للفنانة -2

Reardin ،عمال ھي فنانة كندیة معاصرة تتمیز بأ
  الرسوم التوضیحیة في مجال األزیاء.

  

  الفكرة: -2-1

  
بروز خط الرقبة في  المبالغة مع الیمینإلى  یظھر اتجاه القوة

للیسار ورجوع الكتف إلى الیمین وكذلك المبالغة في بروز الفستان 
؛ فبالرغم من عنصر الدینامیكیةضافت الیسار. ھذه المبالغات أ من

إیقاًعا  إلیھ الغات أضافتبھذه المأن وضع الشخصیة ساكن ولكن 
  وحركت عین المشاھد في حیویة.

  اتجاه اإلیماءة: -2-2

  
المتمیز  الخط األصفر یمثل خط اإلیماءة المبني على سقوط القوة

والمیل مع حركة  الرأس . فتتحرك عین المشاھد بدایة منبالحركة
م من مع الجزء المتقدثم االنتقال  ،إلى محور الكتفین الطویلة الرقبة

الفستان البارز لألمام والعودة مرة أخرى مع خط الفخذ ثم االتجاه 
مع بروز عضلة السمانة حتى الوصول للقدم. ھذا التنوع في 

أضاف إیقاع وحیویة ودینامیكیة االتجاھات في خط اإلیماءة 
  للتصمیم مع المحافظة على االتزان في العنصر.

  األشكال البنائیة: -2-3
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لى األشكال البنائیة، نجد الفنان اعتمد بشكل عند تحلیل الشخصیة إ
ولكنھا مثلثات ذات خطوط منحنیة مما . المثلث شكل كبیر على

رؤوس المثلثات تأخذ عین المشاھد في یعطي الدینامیكیة للشكل. 
  في حیویة ودینامیكیة. انتقاالت مستمرة من جزء إلى آخر

  المنظور: -2-4
 التصمیم إال أننا نجد التسطیح في اقتراب االسلوب إلى بالرغم من

المبالغة في نحافة وطول  بعض المبالغات التي أكدت على العمق؛
مما یعطي  الرقبة التي تبدأ من رفیع ثم یزید سمكھا في اتجاه الرأس

ثم نجد الرموش مبالغ في كبر  االحساس ببروزھا إلى المقدمة
حجمھا. وبروز رأس المودیل إلى األمام ورجوع كتفیھا إلى داخل 

والمبالغة في میل محور األكتاف وفي نحافة الوسط وكبر الورقة. 
یكیة من خالل االحساس بالدینامحجم الفستان. كل ذلك أدي إلى 

العنصر البشري جعلت عین المشاھد تتحرك داخل في خلق أبعاد 
  التصمیم.
   : Results النتائج

وتدفق ھو التعبیر عن اإلیقاع  ةالفنان األساسی أحد أھدافیكون  -1
إنتاج رسم  من أجل،في تصمیم العنصر البشري الحركة والحیویة

  توضیحي یتمیز بالدینامیكیة.
في مجال  عنصر بشري یتمیز بالدینامیكیةخصائص تصمیم  -2

ًا ل   :كالتالي لفنان مایكل ماتیسينظریة االرسوم التوضیحیة تبع
والمبالغة سقوط قوة ما على العنصر البشري : الفكرة -2-1

انحناء الخط الذي تسقط علیھ القوة یؤدي إلى سھولة في 
تكون ھي مركز  ،ع الشخصیةساسیة في وضاألفكرة إدراك ال

ینتج عنھ و، وباقي األجزاء تساعد على إبرازھااالھتمام 
ًا دینامیكیًا.   وضع

في اتجاه  : االنتقال من قوة إلى أخرياتجاه اإلیماءة -2-2
تنقل  زوایا مختلفة، یصنع  العنصر البشريداخل  مختلف

  عین المشاھد في إیقاع حیوي یحقق الدینامیكیة.
 الھندسیة األشكال االعتماد على :األشكال البنائیة -2-3

ینتج عنھا  ،علیھا متأثرة بسقوط قوةال المكونة للشكل البسیطة
  .یجعلھا تكتسب عنصر الدینامیكیة إنحناء للخطوط المستقیمة

بعیدة جام األشكال القریبة والالمبالغة في أح المنظور: -2-4
بشكل  في العنصر البشري یؤكد على العمق والتجسیم

؛ ألنھ یعمل على تحریك العین بحیویة داخل دینامیكي
  التصمیم.

  : Discussion مناقشةال
على  اإلطالعومن الضروري على المصمم البحث والدراسة 

حلول  یجادمن أجل إ ةالمستمر النظریات الفنیة الحدیثة والممارسة
تناول تصمیمیة في مجال الرسوم التوضیحیة تجذب عین المشاھد. 

ل إلى تصمیم األوضاع البحث بعض العوامل البنائیة للوصو
  الدینامیكیة.

  : Conclusion الخالصة
  :نستخلص أن  نتائج من البحث تقدم ما خالل من

 تأكید التي تعمل على للفنان مایكل ماتیسي اتباع نظریة القوة
 یساعد على، العنصر البشرينصر الدینامیكیة في تصمیم ع

الوصول إلى رسوم توضیحیة جذابة وتتمیز بالحیویة، قادرة على 
  . ي السوق العالميالمنافسة ف
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