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 ملخص البحث بالعربية:

تظل الهوية العربية واإلسالمية فى مقدمة ما تسعى مجتمعاتنا بصفة عامة ، وابحاثنا العلمية بصفة خاصة ،الى تحصينه ، 

ودعم مقوماته ومرتكزاته ، وترسيخ االنتماء اليه ، وحمايته من التشويه ، ووقايته من الضعف ، مع األخذ بكل متطلبات 

 معات .االصالح ، واجراءات التطوير لهذه المجت

ان ثقافتنا العربية واحدة من أغنى الثقافات فى العالم ، ويتجلى غناها فى تكامل عناصرها المتضمنة لما يلى : المعتقدات 

التى اتركزت على العقيدة االسالمية ، والقيم التى تنظم الحياة االجتماعية ،والعناصر المعرفية التى تنظم بها الهوية 

 تكز على اللغة وابجدياتها ....،،والعناصر الرمزية التى تر

ومع عصر المعرفة والمعلوماتية ، واستحداث أفرع وتصنيفات جديدة للعلوم والفنون والمعارف اإلنسانية والطبيعية  

،وظهور مجموعة من القيم واالبجديات العالمية مقابل القيم المحلية وتنامى انتشار أفالم الرسوم المتحركة العالمية مقابل 

الرسوم المتحركة العربية ،وظهور انماط للتواصل بين بنى االنسان ، وظهور أنماط حياتية جديدة فى الليل والنهار افالم 

 ... فرضت على هويتنا العربية متغيرات وتحديات ألقت بثقلها على مجتمعاتنا العربية .....

حد اركانه الرئيسة اآلن وهو افالم الرسوم وتقوم الدراسة الحالية على استغالل االعالم المعاصر المتطور من خالل ا

 المتحركة ، للحفاظ على الهوية المرئية العربية ، و دعم الهوية الثقافية العربية من خالل تثبيتها وتعميقها .

  وتعد الرسوم المتحركة من ،دراسة مسحية عن الشخصيات المؤثرة فى الرسوم المتحركة فىى العالم العربىحيث يتم  

المعبرة عن الثقافات الشعبية واألدبية للدول ، باإلضافة إلى كونها وسيلة اتصال بصرية جماعية  روافد االعالم الجديد

تالقى قدرا كبيرا من االهتمام واالستمتاع من كافة األطفال والكبار لما تقدمه لهم من أحداث متنوعة من خالل موضوعات 

 رة ومحركة للخيال .ومغامرات مشوقة بالغة التعبير واإلثا

وال شككف فككخن شخصككيات الرسككوم المتحركككة سككواء الكرتونيككة أو الواقعيككة مككا هككى إال تجسككيد لشخصككيات فككى الحيككاة تحمككل 

 انطباعاتها وتصرفاتها ومالبسها ، بل وتجسد ما بداخل البشر من أحزان وأفراح وما بها من متناقضات وإيجابيات .

المتحركة جزءا من التعبير الدرامى فى قصة الرسوم المتحركة وهى بطبيعة الحال ويعتبر تصميم شخصيات افالم الرسوم 

 البد وأن تخضع للثقافة العامة لألحداث وزمنها .

 ثم يعرض الباحث النتائج والتوصيات والمراجع .

mailto:kaabdelrazek@imamu.edu.sa
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Abstract: 

The Arab and Islamic identity remains at the forefront of what our societies in general, and 

our scientific research in particular, seek to fortify, support its constituents, consolidate its 

membership, protect it from distortion, and protect it from weakness. 

Our Arab culture is one of the richest cultures in the world, and its richness is reflected in the 

integration of its components, which include the following: beliefs that focused on the Islamic 

faith, the values that govern social life, the cognitive elements that regulate identity, and the 

symbolic elements based on language and its alphabets, . 

And the emergence of new branches and classifications of science, arts and human and natural 

knowledge, and the emergence of a set of global values and alphabets in exchange for local 

values and the growing spread of global animation films compared to Arab animation films, 

and the emergence of patterns of communication between human structures, and the 

emergence of new patterns of life at night and day ... imposed on our Arab identity variables 

and challenges placed on the weight of our Arab societies 

The current study is based on the exploitation of contemporary media through one of its main 

pillars now, animation films, to preserve the Arab visual identity and to support the Arab 

cultural identity through its consolidation and deepening. 

A survey of the influential figures in animation in the Arab world is being conducted. 

Animation is one of the new media tributaries that express the popular and literary cultures of 

the countries, in addition to being a collective visual communication medium that brings a 

great deal of attention and enjoyment from all children and adults to the events they offer. 

Variety through themes and adventures are very interesting expression and excitement and the 

motive of the imagination. 

There is no doubt that cartoon characters, whether cartoon or realistic, are only the 

embodiment of figures in life bearing their impressions, actions and clothes, but embodies the 

inside of the people of the sorrows and joys and their contradictions and positives. 

The design of animation characters is part of the dramatic expression in the story of 

animation, which of course has to be subject to the general culture of events and their time. 

The researcher then presents the results, recommendations and references . 

 -:مشكلة البحث 

تظهر اهمية دراسة شخصيات افكالم الرسكوم المتحرككة المكؤثرة ، الحاجة إلى الوقوف على بعض الدوافع والعوامل التى  -

 .  فى الهوية المرئية العربية 

الككوطن العربككى هككى بحككوث قليلككة نسككبيا رغككم أهميتهككا فككى التطبيككم الميككدانى الفككالم الرسككوم المتحركككة  فككى بحككوث الإن   -

والتى تعد احد اهم روافد مجال دعم الهوية المرئية و الثقافية العربية تطوير قدرات الشباب العربى من خالل  لالستفادة فى

 . االعالم واالتصال 

 -هدف البحث :

لإلستفادة منها بمكا يحقكم التطبيكم ،ومدى تأثيرها على الشباب العربى ، تفعيل دراسة شخصيات افالم الرسوم المتحركة   -

  الهوية المرئية العربية فى المجتمعات العربية وغيرها ، وتفعيال لدورها فى  مجال اإلعالم واالتصال . العملى لدعم
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الستخدام تصميم شخصيات افالم الرسوم المتحركة  ، فى عملية ترسيخ الهوية المرئية  العربيكة ، حيكث  الدوافعإيضاح   -

ت التوعية على شاشات التليفزيون ووسائل التواصكل االجتمكاعى ، تستخدم فى كل مناحى الحياة المختلفة بما فى ذلف حمال

 وكل ما يطلم عليه االعالم الجديد .

 -أهمية البحث :

تطبيقا علكى الدراسكات الميدانيكة ألنكواع الشخصكيات عملية إعداد المادة العلمية لبناء شخصيات افالم الرسوم المتحركة .  -

هوية مرئية عربية تفاعلية يجيد فيهكا ككل مكن اسكتاذ افكالم ودورها فى خلم  العربى  .فى افالم الرسوم المتحركة فى العالم 

الرسوم المتحركة والطالب كيفية التعامل مع محتوى المادة العلميكة والتفاعكل مكع البنكاء الكدرامى الفكالم الرسكوم المتحرككة 

 .لتحقيم التأثير المطلوب 

الرسوم المتحرككة ، هكو الحكل األمثكل لترسكيخ هويكة المرئيكة العربيكة فكى  تطبيم الدراسات المسحية لشخصيات افالم يعد -

 .ظل االعالم الجديد 

 -فروض البحث :

فككى عمليككة تككدرير  االخككرا   يحقككم إضككافة كميككة ونوعيككةالدراسككات المسككحية لشخصككيات افككالم الرسككوم المتحركككة ،  - 

 عالم واالتصال  .السينمائى والتليفزيونى الفالم الرسوم المتحركة ، فى مجال اال

  -حدود البحث :

دراسكة مسككحية لككبعض االنمككاذ  المختككارة مككن  شخصككيات أفككالم الرسكوم المتحركككة والتككى كككان لهككا تككأثير علككى الجمهككور  -

 العربى .

 -منهجية البحث :

 . المنهج الوصفى

 -دراسة مسحية عن الشخصيات المؤثرة فى الرسوم المتحركة بمصر والعالم العربى :

 مقدمــة

عادة نميل إلى ربط الشخصية بسلوكها والتى تظهر فى مجموعة من السكمات التكى تميكز ككل شخصكية عكن غيرهكا، فهنكاف 

 االنطوائى واالنبساطى، المتحفظ والنطلم ، المرح والكتئب، الهادئ والعصبى، وغيرها من السمات.

فنكاننى  الرسكوم المتحرككة الدقكة فكى مالحظكة االنفعكاالت  بناءاً على ما تقدم ذكره من سمات الشخصية المختلفكة يقكع عكاتم

)التعبيرات واإليماءات واإلشكارات  المختلفكة، واخنزالهكا ثكم التعبيكر عنهكا عنكد تصكميم شخصكيات الرسكوم المتتابعكة وذلكف 

 بهدف توصيل المعنى المطلوب للطفل.     

العدوانية ، القتال، القلم، كما أن هناف ما يدل على الغضكب  وهناف أنواع عديدة من االنفعاالت منها الدال على الالنزعا ،

، البكاء ، الحكب، وغيرهكا مكن التغيكرات التكى تميزهكا اإلشكارات سكواء باأليكدى أم باألقكدام أو العيكون والتكى أصكبحت لغكة 

 عاملية يفهمها ويمارسها الصغير والكيبر على السواء.

ة المعاصرة توصل الباحث إلى المضمون الذى تحمله كل شخصية من وبدراسة مسحية لبعض شخصيات الرسوم المتحرك

معانى جديرة بالمالحظ، فمثالً شخصية عالء الدين التابعة لمجلة عالء الدين )األهرام المصرية  ترتبط هذه الشخصكية فكى 

ى البنطلكون ذهن الطفل بقصص وأساطير عكالء الكدين والمصكباح السكحرى، ولككن المجلكة تتناولهكا فكى صكورة طفكل يرتكد

 الجينز ويستخدم الحاسب اآللى ويكون بذلف وجد صلة بين تاريخنا وأساطيرنا وبين تطورات العصر الحديث.
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وشخصية قطرالندى من مجلة قطر الندى توجه بشكل خاص إلى فئة اإلناث، وقطر النكدى أبنكة خمارويكة حكاكم مصكر فكى 

 ذلف ليحتذين بها فى هذا العصر.العصر الطولونى، وهدفها إثارة الحمار عند الفتيات و

وشخصية بكار فى مسلسل بكار الذى ارتبط به كل الشباب العربى خاصكة فكى رمضكان مكن خكالل مغامراتكه هكو اصكدقائه 

 لمقاومة االشرار ومساعدة الخير وغيرها من القيم االنسانية الراقية التى يمد بها الشباب فى المراحل العمرية المختلفة 

 من الشخصيات المرتبطة بمجتمعنا العربى .وغيرها الكثير 

وفى كال من المالمح واإليماءات التى يستفاد بها فى تصكميم الشخصكيات الرسكوم المتحرككة بكين ككل المخلوقكات، ينفكرد    

 اإلنسان بقدرته على التعبير بمالمح وجهه، ويكشف الوجه أيضاً عما يريد صاحبه أن يخفيه عن الغير.

 ر غير اإلنسان يمكن مثالً أن تزيف وجهه ابتسامه السرور أو ضحكة الفرح.ولم يجد مخلوقاً آخ

ومنذ أن استوى اإلنسان القديم قائماً على ساقية، وأصبح قادراً على اسكتعمال كفكه وأصكابعه بمهكارة، وهكو يحكاول أن يعبكر 

 بالعالمة المرسومة عن الحياة التى يعيشها، وعن البيئة التى حوله.

استطاع اإلنسان أن يتفاهم مع أخوانة من البشكر برمكوز وعالمكات خطهكا ورسكمها بيكده، محكاوالً بهكا أن ومع مرور الوقت 

 يوصل إلى غيره المعانى والرسائل، كل ذلف كان قبل أن يتوصل اإلنسان إلى اللغة المكتوبة والمنطوقة.

 42000نكذ ما قبل التاريخ الكذى عكام م وما زالت جدران الكهوف الصخرية تحتفظ لنا بأول اإليماءات التى طبعها إنسان

 عام والتى تتضمن اآلتى.

 Physical Featuresالمالمح الطبيعية 

لير الكالم المنطوم هو الوسيلة الوحيدة التى يعبر بها اإلنسان عكن مشكاعره وانفعاالتكه وعكن حالتكه النفسكية، بكل إنكه يعبكر 

تكه، وينكدر أن نجكد شخصكاً يكتكلم بكدون أن تصكاحب كلماتكه عن كل هذا أيضكاً بأوضكاع وحرككات جسكمه وإشكاراته وإيماءا

تعبيرات حركية تؤديها أعضاء الجسم، لكننا قد نرى الشخص وهو يعبر فقط بجسمه دون أن ينطلم بكلمة واحدة وبال جهكد 

تسككتطيع أن نفهككم مككا تعبككر عنككه أوضككاع وحركككات وإشككارات جسككم الشككخص، ونسككتطيع مككن خاللهككا أن نميككز بككين حككاالت 

 الخجل ... وغيرها. -خيبة األمل -الالمباالة -االهتمام -العدوان –الترحيب  -الحزن –المختلفة: السرور  الشخص

بل ويمكننا الحكم على شخصية إنسان من حركات وأوضاع جسده، فنعرف إن كان شخصا مختلفاً أو يتصكرف بتلقائيكة، أو 

 إن كان متحفظاً أو صاحب شخصية منطلقة.

بير اإلنسان بجسكمه بكاختالف الكبالد والمجتمعكات، أو بكاختالف العصكور، لككن تظكل هنكاف اإلشكارات وقد تختلف أشكال تع

والتعبيرات التى يعبر بها اإلنسان عن نفر الحاالت والمشاعر والمعانى فى كل مككان وزمكان، وهككذا أصكبح فكن ثالتمثيكل 

سهولة ويسر، وعلى اختالف لغكاتهم، ولكذلف اسكتقى الحركى الصامتث فن يمكن فى كل بالد العالم ولكل النار أن يفهموه ب

 فن الرسوم المتتابعة منه الكثير.

وربما يكون هناف بعض السمات التى تميز إنسان عن إنسان آخر أو حيكوان عكن حيكوان أو طيكر عكن طيكر آخكر مكن نفكر 

مة تحمكل معكانى خاصكة مثكل نوعه، وهذه السمات المميزة لألشياء تساعد فنان الرسوم المتتابعة فى إظهار شخصكية مرسكو

التهكم أو السخرية أو لها مواصفات محددة مثل السمنة، والنحافة، الطول، القصر أو حتكى اللكون أسكمر.. أحمكر.. أصكفر.. 

 أبيض وهكذا.

والعديكد مكن شخصككيات الكرتكون لهككا أمثلكة مكن الحيككاة العامكة وأكبككر دليكل علككى ذلكف هكو اعتمككاد فكن الكاريكككاتير علكى هككذا 

 الجانب.
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وانتشر فى العالم لعدة قرون عدد من المعتقكدات عكن العالقكة بكين وجكه اإلنسكان وشخصكيته،وقد هكذب بعكض الخبكراء هكذه 

 المعتقدات ونظمها إلى مبادئ فى غاية التعقيد، يؤمنون بها وتساعدهم على قراءة الشخصية بدقة.

 قارنة الشخصية بالمظهر  العام لها.لذا أصبح استعمالنا للمصطلح ثمالمح الوجهث استعماال عاماً يدل على م

وعلى سبيل المثال ذلف المعتقد الشائع القائل أن العينين الصغيرتين المتقاربتين دليل على الخيانة وبما أن الكثير مكن النكار 

 يعككرف هككذه الفكككرة ومككنهم مككن يعتقككد بهككا دون وعككى فخنهككا ذات فائككدة لفنككان الرسككوم المتتابعككة وجككديرة باالعتبككار مككن حيككث

 وجهتى النظر اإليجابية والسلبية.

وذلف بأن يستغل فنان شخصيات الرسوم االمتحرككة  معرفتكه بهكذه المعتقكدات مكن أجكل إبكراز التعبيكر الصكحيح علكى وجكه 

 الشخصية.

عبككارة عككن تبسككيط وتعميككم لحقككائم أساسككية، ويجككب أن نضككع فككى اعتبارنككا أن  Featuresوعالقككة الشخصككية بككالمالمح 

تركيككب الوجككه ال يتوقككف علككى عظككام الجمجمككة فحسككب، والتككى يتناولهككا بعككض التغييككر بعككد سككن البلككو ، بككل وكككذلف علككى 

تكى ال يسكتعملها التى تعانى الكثير من التغييكر، فالعضكالت التكى يسكتعملها اإلنسكان تنمكو أمكا ال Musculatureالعضالت 

 فتضمر وترتخى عند التقدم فى السن.

ثكم أن هكذه  Habitual Expressionsوتتأثر العضالت كثراً بحالة العقكل وطريقكة السكلوف التكى تسكبب مالمكح تعوديكه 

وهكى التكى تميكز بكين الرجكل والصكبى، وهكذا هكو السكبب فكى أن  Bumpsونتكوءات  Hollowsالمالمكح تسكبب تجكاويف 

تى تصبح جذابة وممتعة بتقديم السن بينما يذبل البعض األخر، وذلف داللة على عقل وجسكم خكاملين، فمكثالً بعض الوجوه ال

 الذين ال يقطبون جبينهم ال تبدو فى وجوهم تجاعيد.

وبكل تأكيد سنالحظ مميزات الوجوه المشتركة فى العمر فمالمح األطفال فى المهد عكادة مكا تككون عبكارة عكن الكرأر ذات 

م وخصوصا فى منطقة الجبهة ويختلف بالتكالى عكن المراهكم أو الشكاب، والرجكل أم المكرآة العجكوز فكى الغالكب حجم ضخ

سيكون أقل فى القوام من الشاب، وتملف أنف كبيرة وقكوام منحنكى وتجاعيكد فكى الوجكه.ومما سكبم سكوف نسكتعرض بعضكاً 

ادة منهكا فكى تصكميم شخصكيات الرسكوم المتحرككة من مالمح الوجوه بصفة خاصة والجسد بصفة عامة والتى يمكن االسكتف

 ومنها.

   FACIAL EXPRESSIONتعبيرات الوجه  -أوالا 

يبدأ اإلنسان التعبير بعضالت وقسمات وجهه من اللحظة األولى التى يخر  فيها  تعبير اإلنسان التعبير بعضالت وقسكمات 

رف التعبير الحاد على وجه المولود مع صرخته األولكى عنكد وجه منذ اللحظة األولى التى يخر  فيها إلى الحياة ، وكلنا نع

 ميالده ثم تزداد قدرة اإلنسان على التعبير بوجه كلما تقدم به العمر وازداد وعيه وتنوعت خبراته، وعليت مشاعره 

م الكذى يقولكه، وغالبا ما يعبر الشخص بعضالت وقسمات وجهه ليؤكد ما يقوله بلسانه ، وأحيانا ليغير قليالً من معنكى الككال

 وفى أحيانا أخرى يعتمد الشخص أن يضع على وجهه تعبيراً يجعلنا نفهم أنه يعنى عكر ما ينطلم به.

إال أن أهم التعبيرات التى ترسم على مالمح وجه اإلنسكان هكى تلكف التعبيكرات الصكامتة، التكى ال يصكاحبها ككالم ينطكم بكه 

 صاحب ذلف الوجه .

 وعاً من اإلشارات المتفم عليها بين أهل األرض.وقد أصبحت أغلب التعبيرات ن

ويككرى الككدارر أن فككن الرسككوم المتحركككة يمكككن أن يضككيف مككن تعبيككرات الشخصككيات اآلدميككة علككى الحيككوان أو النبككات أو 

الجماد أيضاً وهذا نعتبره إسقاط )يكسب الشئ صفات شئ أخر  .. فنجد مثال الفكرد يتصكف بحرككات طفكل فكى الضكحف أو 

 ركوب الخيل، األسد يرتدى بدلة ويتكلم وله جسم إنسان ورأر أسد وغيرها من هذه األمور.اللعب أو 
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  Eyesالعيون  -

لكدى الحكالمين والفالسكفة والكذين  Prominent Eyesربما كانت العينان أكثر ما يميز الشخصية، فنجد العيون الجاحظة 

فى كثير من الحكاالت دليكل علكى قكوة المالحظكة  Deep – Set eyesيعيشون كثيراً على حواسهم، بينما العيون الغائرة 

والعقكل التحليلككى ونسككتطيع مككثالً أن نقككارن بككين عينككى ابراهكام لنكككون الغككائرتين جككداً وعينككى هنككرى الثككامن الجككاحظتين، أو 

 العيون الغائرة لكل من أفالطون وأرسطو وسقراط والعيون الجاحظة لكال من جاريف وماكريدى .

ار عككين واحكدة علككى االكتئككاب ون السككوداء الضكيقة المتقاربككة تبعكد العينككان الطبيعيتكان كككال عكن األخككرى بمقكدوقكد تككدل العيك

 .والشف

وإذا كانت العينين مريبتين وصغيرتين ومتقاربتين جداُ وخصوصاً عندما يميكل الحاجبكان مكع خطكى ميكل العينكين ككان ذلكف 

لمتقاربتكان مكع الحكاجبين العريضكين الخكاليين مكن الكدالئل السكلبية عالمكة دليل الخداع، وعادة ما تعبر العينان الصكغيرتان ا

 على الدهاء. 

والمالحظة الشائعة أن العينين الواسعتين الكبيرتين والمتباعدتين مع الحاجبين المقوسين اللذين يبعدان فوقهما بمسافة كبيكرة 

 لى الغرور وعلى الذهن غير القوى.والتى غالباً ما تكون عالمة ع

   EYEBROWSالحواجب 

الحواجب من أسهل مالمح الوجه تعبيراً، فأى تعير بسيط فى الحاجب يؤثر على الوجه كله ويمكننا البرهنة على نوة تعبيكر 

الحواجب بتنوع أوضاعها وخطوطها وسمكها ولونها وطولها واتجاه شعرها، وعادة ما تكدل الحواجكب الثقيلكة علكى النشكاط 

بينما تدل الحواجب الخفيفة على نشاط أقل وأحياناً على الضعف وتقلب الرأى وعلى سبيل المثال الرجال البدنى أو الذهنى، 

 العسكريون نجد حواجبهم ثقيلة مثل يوليور قيصر، ريتشارد قلب األسد، ولنجتون .

مع حكاجبين عكاليين  الحواجب العالية المقوسة يصاحبها الغرور ونقص التركيز، ومن النادر أن يجتمع ذهن وجسم نشيطان

 رفيعين، أما إذا اتجه شعر الحاجبين فى االتجاه غير الصحيح كان هذا دليل على ذهن غير سليم .

والمفكر عميم التفكير يميل إلى ضم الحاجبين فيحدث خطوط رأسية بين الحاجبين.أما إذا انسحبت الزاويتان الداخليتان معاً 

 هذا على شخص جاف أنانى .إلى أسفل وارتفع الطرفان الخارجيان دل 

ويعتقد أن الحكاجبين الممتكدين بزاويكة إلكى أعلكى فكى خطكين يككادان يكونكان مسكتقيمين دل هكذا علكى شكخص متطفكل وغيكر 

مؤثوم به, وكثيراً ما تقترب الحواجب المائلة إلى أسفل باألنانية والتشاؤم والضعف وإذا كانت ثقيلة عند الطرفين الداخليين 

 دلت على األلم.

  HAIRالشعر 

الشعر يكون عالمة كبيرة على العمر، فالشعر األبيض أو المتساقط يدل فى العادة على تقدم فى العمر، الشنب واللحية تكدل 

 على الرجولة وهكذا.

والشعر جزء هام وعظيم القيمة فى اإليحاء بالعصور التاريخية وبالشخصية والسن والصحة، وبتعديل بسيط للشعر تتحكول 

ة إلى شخصية أخرى مختلفة تماماً، وعلى عكر هذا يتسكبب اإلخفكام فكى تغييكر تسكريحة الشكعر أو تعكديل الشكعر الشخصي

 المالئم للشخصية فى إفساد دورها أو المعنى المستفاد منها.

ومن الضرورى أن يتمشى طراز الشعر مع المالبر الخاصة بالعصر، ونجد فى كل عصر أن الطبقكة االجتماعيكة تكنعكر 

راز الشعر كما تنعكر فى أزياء الثياب، فخذا رأيت طراز شعر أنيم فاعلم يقينا أن صاحبه شخصية اجتماعية راقيكة، فى ط

وبديهى أن مثل هذه الطرازات ال توجكد بكين الفالحكين أو الخكدم، أمكا الطكرازات البسكيطة التكى تحتكا  إلكى وقكت قصكير أو 
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من ال يهتمون كثيراً بالزى ومن يميلون إلكى قلكة النفقكات واالقتصكاد فكى  عناية قليلة فى تصفيفها فتتناسب بطبيعة الحال مع

 الوقت.

ولير معنى هذا أن جميع الطرازات البسيطة ال يستعملها سوى طبقات الفالحين فكثيراً ما تككون الطكرازات البسكيطة أنيقكة 

 ومصممة بعناية .

ادفين، فقد تكون زوجة أحكد األبكاطرة امكرأة بسكيطة جكداً وبالطبع لير المركز االجتماعى ومجارة الزى الحديث لفظين متر

ذات ذوم بسيط فينعكر هذا على طراز شكعرها ولككن يتصكادف أن شكعرها رغكم عكدم مسكايرته للطكراز الحكديث مصكفف 

 بعناية.

وقكت وفى مجتمعنا الحاضر لم تعد النساء الالتى يعملن فى أعمال بسيطة وفى مستوى اجتماعى منخفض نسكبيا ال يملككن ال

وال المال الكافيين لإلنفام على شعورهن، فأكثر طرازات الشعر أناقة فى أيامنكا هكذه يشكاهد علكى رؤور عكامالت المحكال 

ن هكذه المسكالة ترجكع كثيكراً التجارية بينما تصفف الثريات وصفوة سيدات المجتمع الراقكى شكعورهن فكى غايكة البسكاطة أل

 .للذوم

ت لسن أحيانا إلى تصفيف شعورهن على طكراز اسكتعملته منكذ عكدة سكنوات وككان فكى والسن عامل أخر أيضاً فتميل كبيرا

 وقت ما طرازاً حديثا ً.

 NOSEاألنــف 

 بخضافة أى شئ قليل إلى األنف أو حذف شئ طفيف منه يعمل كما فى الحواجب على تغيير صورة الوجه كله.

لرقة والحساسية، األنف الضكخم يكدل علكى قكوة الشخصكية، والتشكيل الرقيم الجميل لألنف يضفى على صاحبه طابعاً من ا

واألنف القصير العريض يدل على الحيويكة، ويعتقكد أن األنكف المسكطح يكدل علكى السكرية وأحيانكاً علكى الكدهاء، وصكاحب 

 األنف المستقيم ذو الطرف المتجه إلى أعلى يعطى إحساساً بالتفاؤل والحمار والطموح .

دائمككاً دلككيال علككى النشككاط وقككوة العزيمككة مثككل الرجككال العسكككريون ثقيصككر  Roman Noseويبككدو األنككف الرومككانى 

 على التهذيب والذوم والحساسية.  Erecian Noseوولنجتون وغيرهمث ويدل األنف االغريقى 

 MOUTHالفــم 

 عامة أيضاً .الفم أكثر داللة على الجانب الطبيعى من عمليات تفكير وليست هذا مسألة منطم فحسب بل ومالحظة 

فكلما اشتدت السيطرة العقلية، قويت عضالت الفكم ونكتج عكن ذلكف شكفتان رفيعتكان مكدببتان الخطكوط، وكلمكا زادت الناحيكة 

العاطفية أزداد ارتخاء عضالت الفم وامتألت الشكفتان واتصكلتا وأحيانكا تتكدلى الشكفة الممتلئكة وذلكف بسكبب خلكل عقلكى مكا، 

 لذين يمتازون بشفاه رفيعة حادة وعلى العكر منهم الشعراء .والمثال واضح بين العسكريين ا

وعادة ما تعتبر الشفتان الرفيعتان غير المستويتين واللتان تتدلى زاويتاهما إلى أسفل نكذير سكوء الطبكاع وحكب االنتقكاد .أمكا 

 إذا كانت الشفتان طرفاهما إلى أعلى فذلف عالمة على التفاؤل وحسن الطباع.

ن المنتفختكان المنفصكلتان بالخالعكة والمجكون واإلسكراف فكى الملكذات، بينمكا الشكفتان المطبقتكان الممتلئكان وقد توحى الشفتا

 بثنيات على هيئة فصوص فتوحى بنشاط جم وعزيمة صادقة .

سكفلى لوحظ أن العزيمة القوية والتشبث بالرأى غالباً ما تصاحب الفم الواسع ذا الشفة العليكا المسكحوبة إلكى أعلكى والشكفة ال

وخير مثال هو ابراهام لنكون ومن المالحكظ عمومكاً أنكه كلمكا  ASTRONGالملتفة إلى الخار  والسيما مع الذقن القوى 

كان اتساع الفم عظيمكاً ككان اتسكاع الشخصكية عظيمكا أيضكا أم أفكواه الخجكولين والمنطكوين علكى أنفسكهم أو المنعكزلين عكن 

 يل أفواه المرحين واالجتماعين إلى االتساع.النار فى حياتهم فتميل إلى الضيم بينما تم
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     HANDS AND FEETثالثاا األبادى واألقدم 

 تعبيرات األيادى:

 لغة التخاطب بخشارات اليد التى ابتكرها الراهب الفرنسى ثدوليبيهث فى القرن الثامن عشر الميالدى.

حديثه، ولكنه كثيراً ما يتحدث فقكط بخشكارات مكن يكد واحكدة غالباً ما يقوم اإلنسان العادى بحركات وإشارات من يديه خالل 

 -التشككف -الترحيب -النفى -التأكد -القبول-أو من اليدين دون أن ينطم بكالم، وكلنا نعرف إشارات اليد التى تعنى )الموافقة

 التساؤل  وغيرها. -التهديد

جكز عكن قولكه: فكى ظكروف ال يسكتطيع فيهكا الحكديث وقد توصل اإلنسان بغريزة إلى التعبير بخشارات يده الحساسكة عمكا يع

 بصوت مسموع، أو بسبب إصابته بالبكم، أو إلصابة الشخص اآلخر بالصمم.

ومنذ القدم حاول الكثيرون وضع لغة عالمية مفهومة باستخدام حركات وإشارات اليد، وقد تم التوصل إلى وضع لغة حديثة 

 ها ترجمة كل األفكار واألخبار، والتعبير عن المعانى والمشاعر بدقة وسرعة.للصم والبكم باستخدام إشارات اليدين يمكن ب

ونرى قائد الفرقة الموسيقية يقف مواجهاً أفرادها معطيكاً ظهكره للجمهكور يشكير إلكى العكازفين بعصكاه صكغيرة.. ملوحكاً بهكا 

راد منهكا بيديكه أو بيكد واحكدة، فكى برقة حينما، وبعنف حينكا أخكر، ونكراه ككذلف يشكير إلكى الفرقكة مجتمعكة أو إلكى بعكض أفك

 إشارات ال يفهم الجمهور ما يعينه.

وحسب إشارات القائد يبدأ  بعض العازفين عزفهم ويكف آخرون عن العزف أو تنطلم الفرقة كلها فكى عكزف جمكاعى، أو 

ئكد الفرقكة الكذى يؤدى العازف اللحن بصوت خفيض أو مرتفع، بطئ أو سريع، وبذلف يتنوع أداء اللحن الموسيقى حسكب قا

 له أن يضيف فى اللحن حسب رؤيته، والعازف المحترم هو الذى يستطيع أن يلتقط معنى اإلشارة.

وهناف بعض التعبيرات والمعانى تتم بواسطة األيادى واألقدام كدليل وحجة لزيادة التعبيكر واأليكدى هكى أداة تعبيريكة هامكة 

تكون يعتمكد علكيهم فكى التعبيكرات المختلفكة عكن الشخصكية، وبخيمكاءة مكن فى شخصيات الرسوم المتتابعكة، ودائمكا فنكان الكر

األيكدى تصكل المشكاعر واألفككار، لكذلف األيكدى واألذرع هامكة جكداً فكى عمليكة االتصكال، هنكاف ارتبكاط بكين حرككة األيكدى 

 وتعبيرات الوجه أو مالمح الوجوه .

ات والكت ديزنكى تتككون مكن ثالثكة أصكابع   وشخصكيMIKY MOUSEويالحكظ الباحكث أن األيكدن عنكد ميككى مكاور )

باإلضافة إلى اإلبهام أى المجموع أربعة أصابع وذلف لعدم التعقيد وعدم العرقلة والسهولة فى تعكامالت أيكادى الشخصكيات 

 المختلفة وفى الحقيقة هذا التلخيص نادراً ما يالحكظ مكن قبكل المشكاهد أو القكارئ. وإذا ربطنكا بكين إشكارت األيكدى المختلفكة

 وغيرها من المشاعر. -الفرح -وتعبيرات الوجوه سوف نجد تأكيد المشاعر المختلفة مثل الغضب

 تعبيـرات األقـدام

أمككا األقككدام وبخاصككة مالبككر األقككدام مثككل األحذيككة المختلفككة والبنطلونككات والفسككاتين وغيرهككا تكككون مالمككح هامككة جككداً فككى 

 صية سواء كهل أو طفل أو غير ذلف.الشخصيات الكرتونية المختلفة، فهى تعبر عن الشخ

وهناف ملحوظة هامة وهى كيفية وقوف بعض النار على أقدامهم وزاوية الوقوف وهل هى قائمة أو بها التواء فكى القكدم . 

فالشخصيات الممتلئة القوام تكون أقدامهم متباعدة بعكر الشخصيات النحيفة التى تتالشى المسافات التى بين أقكدامهم وهكى 

أما عند جلور الشخصيات الممتلئة القوام تككون أقكدامهم متوازنكة بعككر الشخصكيات النحيفكة التكى تكؤرجح أرجلهكا  واقفة،

 تارة وتضعها فوم بعضها تارة أخرى. 
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 CLOTHES OF CHARA CTERSمالبس الشخصيات  -ثالثاا 

اً مكن الشخصكيات تبكدو فكى مظهرهكا المالبر ضرورية فى تصميم الرسوم المتتابعة وهى دعامة الشخصية وتميزها وكثير

واضحة المعالم بل وتحمل أيضاً موقعها فى الحياة فمثالً ثإذا رأيت رجكل يرتكدى بكالطو أبكيض ويمسكف سكماعة فضكرورى 

 أن يكون طبيباً، وإذا رأيت رجل يرتدى عفريته فهو إما ميكانيكى أو عامل فى ورشة أو فنىث وهكذا .

ى الشخصية فمثالً فى ربكة منكزل ترتكدى مالبكر الشكتاء وهكى نفسكها فكى مالبكر الصكيف، وتغيير المالبر يعطينا تغييراً ف

 وأيضا وهى تتسوم، وفى كل مرة تتغير مالبسها وبالتالى االنطباع يتغير

والمالبر تعتبر جزءاً من التعبير الدرامى فى قصكة الرسكوم المتتابعكة، وهكى بطبيعكة الحكال البكد أن تخضكع للثقافكة العامكة 

لألحداث وزمنها، وفى الوقت نفسه يجب مراعاة تقاليد ، المجتمع الذى نقدم قصة الرسوم المتتابعة إليه ونتكذكر.انها بالمقكام 

األول مقدمككة لألطفككال، وسككنقدم بعككض االعتبككارات بالنسككبة للمفهككوم العككام للمالبككر ودورهككا الخككاص بشخصككيات الرسككوم 

 المتحركة .

 مراعاة الناحية النفعية: -1

المالبر عموماً من المؤشرات التكى تكدل علكى الفصكل مكن السكنة والكذى يجكرى فيكه الحكدث وال يمككن االسكتغناء عنكه بأيكة 

 إشارة أخرى.

 مراعاة المرتبة االجتماعية   -2

إذ تعبر المالبر عن الطبقات أو فئات المجتمع المختلفة، ويجب أال تخر  مالبر شخصيات الرسوم المتتابعة عكن العكرف 

سائد فى األحداث التى تسرد فى القصة إال إذا كانت هناف مبرر درامى، كأن يرتكدى الرجكل الغنكى مالبكر ريفيكة بسكيطة ال

 لغرض فى نفسه أو ترتدى العاملة البسيطة مالبر غالية الثمن تحصل عليها بطريقة ملتوية.

 الجاذبية الجنسية -3

ساسكية الختيكار المالبكر بالنسكبة للمكرأة بنكوع خكاص ونتوقكف هنكا قلكيالً يعتبر اإلغراء أو الجاذبية الجنسية من العوامكل األ

لنقول بأن جسد المرأة بأكمله يعتبر مناطم جنسية ومع ذلف يختلف النظر إلى أهمية هذه المناطم من ثقافة إلى أخرى ومن 

لمنكاطم والمسكحات التكى زمن إلى آخر فقد تكون هكى الجكذع أو الصكدر أو تككون هكى السكيقان أو األذرع ومكن ثكم تتحكدد ا

 يسمح بظهورها دون إخالل بالعرف.

 التباين: -4

يراعى التمايز فى المالبر بين شخصيات الرسوم المتتابعة سواء كانوا من طبقة واحدة أم لم يكنوا وذلف عمالً على سرعة 

 التعرف ومتابعتهم فى إحداث القصة.

ة فهى عالمة مميزة يسهل إدراكها من ناحية المظهر سواء ككان ذلكف كما أن المالبر تعتبر من أهم الوسائل لتفرد الشخصي

بالتركيب اللكونى أو النقكوم أو التفصكيلة أو طريقكة االرتكداء ككأن تضكع الشخصكية سكترتها علكى كتكف واحكد فقكط أو علكى 

إلى كرهية القيكوم، وال الكتفين دون إدخال الذراعين فى األكمام، ومن الممكن بهذا أن نقصد به أمراً آخر مثل االستهتار أو 

 ننسى أن المالبر تكسو الشخصية أى يجب أن تكون متوافقة مع سماتها وأهدافها وصراعاتها .. وغيره.

 وقت وموقف الحدث-5

يجب أن تكون المالبر مناسبة للوقت والطقور حسب العرف السائد والثقافة السكائدة ومكن ثكم فكخن مجكرد رؤيتنكا للمالبكر 

الشخصكيات عنكد لقائهككا بشخصكية أخكرى قككد تكؤدى إلكى التعككرف علكى نكوع العالقككة أو مكدى تطوريهككا التكى ترتكديها إحككدى 

بينهما.. فمثال نرى الرجل يستقبل زميله بمالبسه الكاملة فنجر بكأن العالقكة بينهمكا رسكمية أو غيكر حميمكة فكخذا رأينكاه بعكد 
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هذا يدل على تطور كبير فى العالقة وال يحتا  إلى عامكل ذلف يقابله بالمالبر المنزلية أو مالبر النوم دون عناية ظاهرة ف

 أخر لتوضيحى.

وإذا اكتشفت الزوجة الحزينة بعض األورام الخاصة بزوجها المتكوفى حكديثاً وهكى بمالبسكها السكوداء ثكم رأيناهكا بعكد ذلكف 

اكتشكفت خيانتكه بعكد مماتكه،  تستقبل المعزين بمالبر ذات ألون ساخنة مثال فكأنها تعبر بذلف عن سخطها على الزو  الذى

 أى أننا نستطيع أن ندرف معان خاصة إذا رأينا أن المالبر ال  تتمشى مع المناسبة أو الوقت.      

 اإليحاءات المتعددة -6

نظراً لتالزم المالبر مع الجسد اإلنسانى فهى فى شكلها ولونها وأسلوب التعامل معها غالباً ما تجاوز لدى المشكاهد الرؤيكة 

 لموضوعية إلى إيحاءات متعددة يكمل فيها النقص بل ويسبم فيها الحركة.ا

فمككثال إذا كانككت الفتككاة بقمككيص النككوم وتناولككت الككروب المنزلككى لمقابلككة صككديقة لهككا فالمشككاهد يسككبم حركتهككا بخيالككة ويراهككا 

ضا يسبم الحركة ويراها مرتدية الفستان مرتدية الروب، بل إنها إذا تناولت فستاناً تمهيداً الرتدائه للذهاب إلى عملها فهو أي

بخياله دون المرور على مرحلة خلع قميص النوم، وعلى العكر من ذلف فكخذا كانكت مرتديكة الكروب المنزلكى وتخلعكه فكخن 

المشاهد يسبم حركتها بخياله، وهو فى الغالب ال يقف عند مجرد بقائها فى قميص النون، وعلى العكر من ذلف فخذا كانكت 

الروب المنزلى وتخلعه فخن المشاهد يسبم حركتها بخياله، وهو فكى الغالكب ال يقكف عنكد مجكرد  بقائهكا فكى قمكيص مرتدية 

النوم، ويلعب الموقف دوراً كبيراً فى مدى التخيل وسبم الحركة فكالمرأة التكى تسكتعد ألخكذ حمكام  يكمكل المشكاهد تجريكدها 

الحال إذا أختلت بزوجها بعد سهرة فبمجرد أن تفف أزرار البلوزة أو من المالبر بمجرد بادرة صغيرة منها للتجرد وكذلف 

 تخلع فردة الحذاء يكمل المشاهد األحداث بخياله . 

 التخيل: -7

المالبر بمفردها لها لغتان وتعبيرها، فمكثالً إذا رأينكا جكوارب الفتكاة منشكورة وهكى مرسكلة بعكد غسكلها فكخن المشكاهد يكمكل 

 وكذلف الحال للمالبر الداخلية. النقص ويمألها بالسيقان،

 اإلخفاء واإلظهار: -8

فى مالبر السكيدات إخفكاء بعكض األجكزاء كثيكراً مكا يككون أكثكر إغكراء مكن إظهارهكا، فالشكم الصكغير فكى فسكتان متوسكط 

مكن لكو الطول غالباً ما يكون أكثر إثارة من الفستان القصكير الكذى يكشكف السكاقين، والمكرأة فكى قمكيص النكوم أكثكر إغكراء 

 كانت عارية،، وهكذا. 

والباحث يود التنوية إلى أن الرسوم المتتابعة التى نحن بصدها تهدف لمخاطبة األطفال وعلينا أن نتحاشى كل ما مكن شكأنه 

 أن يؤدى إلى اإلثارة أو التعليم الخاطئ ألنها وسيلة لتعليم االطفال ومخاطبة لعقول األطفال وأحاسيسهم .

 :العصور التاريخية -9

المالبر بالنسبة للعهود المختلفة أو العصور التاريخية أو المناطم ذات الطابع الخكاص مثكل البكدو البكد أن يككون لهكا طكابع 

 خاص يميز لنا هذا العصر ويعبر عنه مراعيا فيها الحقائم والتباين الواضح بين البالد المختلفة من العالم فى األزياء.

 سرقة األضواء -10

المالبر للمجاميع فى األمكاكن العامكة إلضكفاء جكو خكاص أو معنكى معكين ككأن يوجكد الكبعض بمالبكر األخكوة وقد تستخدم 

 .نود أو المصرين القدماء .. وغيرهالعرب أو اله
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وال ننسى أن ننوه بأن المالبر بوجكه عكام والمكمكالت بوجكه خكاص ككالحلى، حقائكب البكد، العصكى، السكاعة.. وغيرهكا قكد 

تسككرم األضككواء مككن وجككه شخصككية الرسككوم المتتابعككة إذا كانككت ذات بريككم خككاطف أو مسككتعملة بطريقككة الفتككة، فيجككب أن 

 ركيز األعلى فى التعبير.  نعتبرها فى المقام األول إضافة إلى وجه الشخص التى لها ت

 التأثير النفسى -11

للمالبر تأثيرها النفسى على الشخصية والذى يعكر على سلوكها فى الحياة العادية فكلنا قد جربنا اختالف حالتنا المعنويكة 

اب أو الفخككر أو تبعكاً لمككا نرتديككه مككن مالبكر وتبعككاً للمناسككبة التككى نردتكى المالبككر مككن أجلهككا، فقكد نشككعر بالبهجككة أو األكتئكك

 اإلحسار بالخجل أو لفت النظر.. وغيره ويبد ذلف فى مالمحنا وسلوكنا بل وحديثنا.

وعليككه فيجككب علككى فنككان الرسككوم المتتابعككة أن ينمككى ثقافككة وقككوة مالحظتككه فككى هككذا المجككال وأن يتخيككل المالبككر فككى كككل 

 وسائله فى التعبير.الشخصيات وفى كل أجزاء العمل بمعطياتها المختلفة وأن يعتبرها أحد 

يجكب أن تصكميم مالبكر شخصكيات الرسكوم المتتابعكة علكى اعتبكار أنهكا تزيكد مكن إبكراز الشخصكية مكن ناحيكة وأن تتعككانم 

 طار العام للقصة من ناحية أخرى .وتتوحد داخل اإل

 شخصيات األبطال فى الرسوم المتحركة.

 أبطال الميلودراما الشعبية: -أوالا:

 فنى أكثر انتشاراً، نستوعب فى عباءتها كل ثمن الرومانسية واالجتماعية والسياسية وغيرها. الميلودراما هى شكل

 والميلودراما تتميز بالمواقف المثيرة واألحداث الفاجعة والشخصيات الغريبة، واالنتقال المفاجئ من حدث إلى أخر.

 ن قتامة األحداث .كما تلعب الشخصيات الثانوية دوراً ترويحياً فى الميلودراما يخفف م

تهدف الميلودراما إلى إثارة المشاعر والتأثير على المشاهدين واللعكب بعكواطفهم الصكراع فكى الكدراما الشكعبية هكو صكراع 

خارجى والبطل هو أحد طرفيه ويمثل قيمكة الخبكر المطلكم الكذى نتبنكاه الجماعكة والطكرف اآلخكر فكى الصكراع الكذى يمثكل 

جماعككة وقككد يكككون خككار  الجماعككة كعنصككر يخيككف الجماعككة أو ظككاهرة طبيعيككة تهككدد بقككاء الشككر المطلككم المهككدد لوجككود ال

الجماعة أو قوة أجنبية غريبة تهدد استقرار الجماعكة وأمنهكا أو قكد يككون مكن داخكل الجماعكة ذاتهكا فمكثالً فكى طبقكة حاكمكة 

 فاسدة أو تاجر خرب الذمة أو ممثل لقيمة اجتماعية فى حاجة لتغيير .

ر المطلم ويمثله البطل والشر المطلم ويمثله كل هذه القوى يدور الصراع والكذى يحسكم دومكا لصكالح الجماعكة، وبين الخي

والبطل دومكاً مسكاعدون يقفكون جانبكه فكى صكراعه ويمثلكون ذات القكيم والمبكادئ التكى يصكارع مكن أجلهكا البطكل وهكم مكن 

ل الحيوانكات أو الجمكاد تسكخر عكن طريكم السكحر أو أصحاب القوى الخارقة والمعجزات أو مخلوقكات مكن غيكر البشكر مثك

 القوى الطبيعية لمساند البطل .

يرى الدارر أن أبطال الدراما الشعبية هى ما أفرزته القصص من بطوالت على أيدى شخصيات خارقة للعادة، وقد تككون 

لكى، وعنتكر بكن شكداد، الزنكاتى هذه الشخصيات من وحى الخيال وقد  تكون حقيقكة معتكرف بهكا، ومكن األمثلكة أو زيكد الهال

خليفككة، السككندبات البحككرى، وغيككرهم، وينقسككم أبطككال الككدراما الشككعبية إلككى صككنفين مككن األبطككال تبعككاً النتمككاء كككل صككنف 

 -للجماعة:

 -البطل الملحمى: -أ

فى مراحل الجماعة األولى والمرحلة األسطورية كان هذا البطل المميز عن الجماعة وهو البطل الجمكاعى واحكداً مكن تلكف 

اآللهة المسيطرة على تلف القوى والمظاهر الفيزيقية والطبيعيكة التكى تحكيط بالجماعكة وتشككل مجموعكة مكن األخطكار تهكدد 

عرفت الجماعة االستقرار النسبى كان البطل الجماعى هكو البطكل الملحمكى وجود الجماعة وفى المرحلة الملحمية ويعد أن 

 والذى يمتاز عن الجماعة وكان يعد منذ الميالد ألداء رسالة لصالح الجماعة. 
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 -البطل الشعبى: -ب

بى فى نظكر البطل الشعبى يعبر عن الطبقات الدنيا من الجماعة ومعبراً عن أحالمها وآمالها وهمومها ثم أصبح البطل الشع

الجماعة هو من يستطيع  أن يحل قضية إعادة توزيكع األرزام والثكورات بكالقوة أو بكالمكر أو الحيلكة أو الكلمكة الطيبكة ألن 

مشكلة توزيع الثورات ككان مكن أهكم شكواغل الطبقكات الكدنيا، ومكع اتسكاع رقعكة الهمكوم اتسكعت األحكالم التكى أثقلكت كاهكل 

مام الحاكم الظكالم أو التكاجر المرتشكى الفاسكم أو أصكحاب االمتيكازات  ممكن يسكتغلون البطل الشعبى وأصبح هو من يقف أ

الشعب ويسحلون عرقهم وجميعهم أنماط كل واحد منهم يمثل قيمة من قيم الجماعة او خصوصية من خصوصيات أفكراده، 

 ه أحالمه   وآماله وهمومه.فعرفت فئات الصعاليف أبطاالً لها وعرف الشحاذون وصغار التجار أبطالهم كل ثيحمل بطل

يرى الباحث أن الميلودراما )التراجيديا  بشكل عام هى مجموعة من الضغوط تسيطر على شخصية ما فى صكورة مشكاكل 

معقدة صعبة التعامل والبطل التراجيدى هو ذلف الشخص الذى يخوض بمفرده تلف الصعاب ويقوم فكى النهايكة بعكد معكارف 

 ثير خاللها يحل هذه المشاكل فتغلب قوى الخير على قوى الشر.نفسية وجسدية يعانى من الك

 ثانياا: أبطال األساطير

البطل األسطورى هو ذلكف البطكل الكذى يحمكل وعكى وفككر الجماعكة ويمثكل قيمكة )تكدافع الجماعكة عنهكا ونتبناهكا  ألن هكذه 

 األفكار تحقم صالحا للجماعة من وجهة النظر الجماعية.

حياة البطل األسطورى لير فى التمار السعادة الفرديكة، وهكو يعتمكد علكى العكون الخكارم مكن اآللهكة ومن هنا يكون معنى 

 التى كانت معه فى صراعه ضد القوى التى تقف أمام إرادة الجماعة .

والغايككة التككى يسككعى إليهككا البطككل األسككطورى هككى ثغايككة مطلقككة تتعككدى وتتجككاوز حككدود الزمككان والمكككان بعكككر البطككل 

دى الذى تنحصر غايته فى تحقيم رغبة ذاتية تخضع لزمان ومكان وجدوهث فاألسطورة أصالً ال تضع فى اعتبارها التراجي

المكان وال الزمان  بل هى تنتقل فى يسر عبر المكان والزمان معاً وبطلها يمكنه أن يخوض أحداثاً تدور بشكل منتظم  فكى 

 مئات السينين .

 اهةثالثاا: أبطال الكوميديا أو الفك

قية إلى كوميديا هزلية فهى لها موجبات مكن التطكور واالنحكدار، والكوميكديا هكو ذلكف البنكاء اتتدر  الكوميديا من كوميديا ر

الذى يتم فيكه عكرض الشخصكيات واألحكداث بطريقكة تكشكف عكن المفارقكات والمتناقضكات والمفاجكضت فكى نقكائض الحيكاة، 

 بطريقة نقدية ساخرة تثير الضحف .

باحث أن الكثير من الفنانين يعتبر فن الكوميديا فن راقى يحتا  إلى مجهود دون تكلف وأيضكا دون إسكفاف ألنكه ويضيف ال

 بالدرجة يخاطب مجتمع .

وبالتالى من الواجب أن نقدم نص كوميدى فى حدود معقولة وغير متكلف فى قصص الرسوم المتتابعة ألنه سوف يخاطكب 

مجتمع، وعلى فنان الرسوم المتتابعة أن يكون ملماً بأبعاد الشخصكية الكوميديكة وإشكاراتها عقل الطفل أوالً ثم باقى شرائح ال

 وحركاتها وأبعادها البنائية لكى تتالءم مع الدور المرسوم لها .

 أبطال الفانتازيا -رابعاا:

ا تكدور األحكداث فكى الفانتازيا شكل فنى يتم من خالله إعادة صياغة عناصكر الواقكع مكن خكالل خيكال حكر طليكم، وعكادة مك

 أجواء غريبة غير واقعية وتكون أقرب إلى عالم األحالم أو الكوابير .

 دراسة مسحية لبعض شخصيات الرسوم المتحركة  المعاصرة 

يقكول الفنكان بيككار لككى يكككون عمكل األطفكال علكى مسككتوى جيكد ألبكد أن يقتكرب كتكاب وفنككانو األطفكال مكن مسكتوى الطفككل 

فولية من حيث اللغة و الموضكوعات المشكوقة والمثكال علكى ذلكف أن مؤسسكة ثوالكت ديزنكىث ابتككرت ليشبعوا رغباتهم الط
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شخصيتين هما عبارة عن: قكط وفكأر ولكنهمكا أصكبحا بطلكين ال ينسكاهما أحكد ويحبهكا األطفكال حتكى اليكوم وذلكف ألن هنكاف 

 قصة ممتعة وخيال ناضج ومتطور ومتفهم لخيال الطفل.

حركة  ألى قصة مرسومة ال تختلف كثيراً عن الشخصيات التى نشاهدها فى األفالم والمسلسالت، وشخصيات الرسوم المت

فهى تحوى الشخصية الرئيسية وشخصية الخصم وباقى الشخصيات المساندة للعمل الفنى، والشخصيات بشكل عام منها ما 

 -ة:هو شرير ومنها الطيب، وسوف نستعرض ملخصا عن أهم شخصيات الرسوم المتتابع

    PROTAGONISTالشخصية المحورية  -1

الشخصية المحورية أو الشخصية الرئيسية هى البطل األول فى قصة الرسوم المتحركة ، وقد جكاء فكى معجكم )ويسكتر  أن 

البطل األول هو الشخصكية التكى تتكولى القيكادة فكى أى حرككة أو قصكة، وأى شخصكية تعكارض البطكل هكو الخصكم وبكدون 

المحوريككة ال يمكككن أن تكككون قصككة الرسككوم المتحركككة  ألنهككا هككى التككى تخلككم الصككراع وتجعككل قصككة الرسككوم الشخصككية 

 المتحركة تتحرف لألمام .

  ANTAGONISTشخصية الخصم  -2

هى الشخصية التى تقاوم الشخصية المحورية فى قصص الرسوم المتتابعكة ويصكبح بالضكرورة معكارض لهكذه الشخصكية، 

بح جماح البطل المهاجم الذى ال يعرف فى هجومه رحمة وال هوادة، والخصم فى أى عمل فنى يجكب والخصم هو الذى يك

 أن يكون شخصية  قوية .

 -ومما سبق نستعرض بعضاا من شخصيات الرسوم المتحركة التى القت نجاحاا بين األطفال منها:

 شخصية عالء الدين-

 

االسم تابعة لمؤسسة األهرام سميت بهذا االسم الرتبكاط هكذا االسكم فكى ذهكن ث لمجلة نفر الدين عالءاسم شخصية المجلة ث

أطفالنا بقصص وأساطير شخصية عالء الدين والمصباح السحرى ولكننا نجده يرتدى الجينز الرياضى ويستخدم الكمبيوتر 

 بدال من المصباح السحرى، وهى محاولة إليجاد صلة وارتباط بين

 ر الحديث بكل مستجداته وتطوره .تاريخنا وأساطيرنا مع العص

م، وأول مكن فككر فكى الشخصكية مجموعكة منتقكاة مكن المتخصصكين فكى الكتابككة 1993ابتككرت شخصكية عكالء الكدين عكام 

والرسم للطفل، وذلف من خالل رئير التحرير المكلف بعمل المجلة) عزت السعدنى  إلى أن وصل لرؤيكة واضكحة لشككل 

فاتها،و شخصية عالء الدين طفل مصرى عصرى، يرتدى الجينز، ويستخدم الكمبيوتر الشخصية ،وطبيعة الشخصية أو ص

 واإلنترنت، ورغم ذلف لم ينفصل عن تاريخه وتاريخ أجداده وهو دائم البحث عن هويته ووجوده.

وأول من قام برسم الشخصية هو الفنان نجيب فر  والمعروف باسم )معلكوف ، ثكم اسكتقرت مجموعكة المتخصصكين علكى 

 خصية عالء الدين المقدمة من الفنان الحالى.ش

شخصككية عككالء الككدين تحمككل فككى طياتهككا المعنككى القككومى لمصككر، وأيضككاً الككدينى واألخالقككى واالجتمككاعى، ألنككه يظككل قككدوة 

 لألطفال.
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وهناف بعض التغيرات التى طرأت على الشخصية منذ ابتكارها ألول مكرة حتكى اآلن، وهكذه التغيكرات حكدثت فكى الشككل، 

يث تم تطوير الشخصية مع الوقت لتصل إلى شكلها الحالى، أما من ناحية المضمون فهو لم يتغير فعالء منذ البداية يحب ح

 الخير للجميع وال يتحمل الشرار، وهو أيضاً يحب العلم الحديث ويستخدمه ويوظفه لخدمة مجتمعه.

لرئيسكية، ولكنهكا مكع الوقكت تنضكح مكع الفنكان الككذى وبالنسكبة لتطكور شخصكية عكالء الكدين، فهكى بكالطبع تحكتفظ بمعالمهككا ا

يرسمها والكاتب الذى يكتب السيناريو لها، ولذلف كنت أود أن يكون هذا الفريم متناغم مع من يرسكمون الشخصكية، ولككن 

 وجدنا صعوبة فى هذا، وظلت الشخصية لفترة تتطبع بمن يكتب السيناريو، ولكن مؤخراً هناف سيطرة علكى السكيناريوهات

 المقدمة لتوائم الشخصية. 

 شخصية الرائد محروس -

 

 ث لمجلة ثعالء الدينث تابعة لمؤسسة األهرام.الرائد محروساسم شخصية المجلة ث

م، وأول مكن فككرة فكى الشخصكية رئكير تحريكر مجلكة عكالء الكدين مكع 1993ابتكرت شخصية الرائد محرور فكى يوليكو 

 زمالء المجلة.

 يرتدى زى ضابط مخابرات وأعلى كتفيه يضع عالمة النسر المصرى)رائد .وطبيعة الشخصية بوليسية، 

 وأول من قام برسم الشخصية هو الفنان جالل عمران وإلى اآلن يقوم برسمها.

شخصية الرائد محرور تحمل فى طياتها الهدف القومى لمصر، واالجتماعى، وهى ترسم بواقعية شديدة دون أدنى تحوير 

 ها فى اكثر من مسلسل وفيلم .كما قدمنا العديد من الشخصيات مثل عبقر وعنتر، شارلوف هولمز.يذكر. وقد تم استخدام

 اسم شخصية المجلة "زيكو زكى" لمجلة "سمير" تابعة لمؤسسة دار الهالل. -

سميت شخصية زيكو زكى بهذا االسم ألنها تحمل نغمة جملية تتصكف بالعبقريكة، زيككو زككى فكى األصكل شخصكية أجنبيكة 

 الفرنسية والتى كانت فى فترة السبعينات من القرن الماضى. Spiroمن مجلة 

نكى اإليطكالى وطبيعة شخصية زيكو زكى شخصية طفكل مكن البيئكة المصكرية، أول مكن قكام برسكم الشخصكية هكو الفنكان بر

 الجنسية ثم رسمها الفنان كمال برشومى.

أعكاد الفنكان كمككال برشكومى رسككم عديكد مككن الشخصكيات مثككل الشكاويم بركككات، سكمير وتهتككه، جكدو جككارو، بسكمة بيسككف، 

 سرحان .

 اسم شخصية المجلة "قطر الندى" لمجلة تحمل نفس االسم تابعة لوزارة الثقافة. -
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 -ية:سميت بهذا االسم لألسباب اآلت

 لتحقيم التوازن بين أسماء مجالت األطفال التى يغلب عليها أسماء الصبيان. -1

لتأكيد الشخصية المصرية الشعبية للمجلة باعتبار أن قطر الندى كانت فى األصل أميرة مصكرية وابنكة خمارويكة حكاكم  -2

عند الفتيات اآلن ليحتذين بها فكى  مصر فى العصر الطولونى، وكانت فتاة مثقفة وذكية، والهدف من ذلف هو إثارة الحمار 

 هذا العصر.

 كما أن االسم يدل على الخصوبة والخضرة والعطاء والتى تستمد من قطرات الندى. -3

م وذلف فى شهر يونيو مع مرجكان القكراءة للجميكع، وأول مكن فككر فكى الشخصكية هكو 1995ابتكرت شخصية المجلة عام 

فى اسكم نسكائى للمجلكة وذلكف بعكد اسكتعراض عكدة أسكماء كثيكرة تكم االتفكام الشاعر/ أحمد زرزور وهو أيضاً أول من فكر 

 على اسم ثقطر الندىث.

وطبيعة الشخصية أو صفاتها فتاة رشيقة جميلة ذكية مثقفكة متعاونكة مكع اآلخكرين ومتواضكعة خلقكاً وشكجاعة ومتفائلكة، فكى 

 ى الشكل،سن الثانية عشر، سوداء الشعر والعينين بحيث تدل على األصل المصرى ف

أول من قام برسم الشخصية هو الفنان حلمى التكونى، ثكم قكام الفنكان محمكد أباظكة بتعكديلها إلكى الشككل الحكالى لتصكبح أكثكر 

معاصككرة ولشككبه غالبيككة البنككات اآلن فأصككبحت ترتككدى المالبككر العصككرية وتتحككدث بلغككة مبسككطة، وتسككتعين بقراءتهككا لحككل 

 المشاكل التى تعترضها.

تحمل عدة معان فهى تعبر عكن االنتمكاء القكومى لمصكر، وأيضكاً الكدينى واالخالقكى مكن حيكث السكلوف  شخصية قطر الندى

 الحسن مع اآلخرين، وتدل على عناصر تكوين المجتمع المصرى بتقاليده وعاداته .

دور وقد تم تكوين مجموعة من أصدقاء وصديقات قطر الندى ليشتركوا معها فكى المغكامرات، بحيكث يككون لككل شخصكية 

 بطة لصفاتها القيادية المتميزة .وشكل وصفة خاصة بها، لكنهم جميعا يلتقون حول ال

 شخصيـة زيـد-

ث لمجلة تحمكل نفكر االسكم تابعكة لشكركة أطفالنكا، فكى البدايكة ككان هنكاف عكدة أسكماء مقتبسكة مكن زيـداسم شخصية المجلة ث

فلمـا   وذلكف مكن اآليكة الكريمكة )زيـــداسكتقر االختيكار علكى اسكم)القرآن الكريم مثل )الكوثر  وغيرهكا مكن األسكماء، ولككن 

 .37اآلية  –سورة األحزاب  –  صدم هللا العظيم قضى زيدا منها وترا زوجناكها

بعد اختيار االسم تم رسمها الشخصية وهى تعتبر شخصية عربية بالمقام األول، وذلكف لخدمكة قاعكدة عريضكة مكن جمهكور 

 األطفال .

 م وذلف مع أول عدد للمجلة والتى تحمل نفر االسم .1998الشخصية فى مايو كان أول ظهور 

  وهمكا ثنكائى مكمكل فبسكيط يقكرأ آيكة معنيكة ويفهمهكا خطكأ فصـيح وبسـيط)–بداخل المجلة يوجد عديد من الشخصيات منها 

  وهكى زلطــة) -والتفسكير. فيعترض فيصيح ويذهبا إلى الشيخ أو إلكى الوالكد أو المكتبكة لككى يسكألوا أو يبحثكوا عكن المعنكى

 شخصية تقوم بمواقف يخيل إليها أنها صحيحة وذلف بحسن نية والواقع أنها غير ذلف . 

 والسلوكيات  من القرآن والسنة .   وهما يظهران آيات فى األخالمفارس ومهرانأخيرا شخصية )-
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 شخصية العربى الصغير -

 

 كويتية تحمل نفر االسم.ث لمجلة العربى الصغيراسم شخصية المجلة ث

 سميت بهذا االسم ألننا آثرنا أن تحمل الشخصية اسم العربى الصغير بكل داللته.

م وذلككف فككى شككهر فبرايككر، وأول مككن فكككر فككى الشخصككية هككى إدراة تحريككر المجلككة. 1997أبتكككرت شخصككية المجلككة عككام 

بما يحمكل مكن نبكل وشكجاعة وككرم، ورغبكة  وطبيعة الشخصية طفل عربى بمالمحه المأثورة، وصفاته هى صفات العربى

فى اكتشاف اآلفام البعيدة، وبالتالى يقوم بمغامرة من بلد من البلدان يكشف عن أهم صفاتها وما يميزها ثقافيا وجغرافيا من 

 خالل المغامرة، وأحياناً يكون طفل عربى يرتدى الزى العربى األصيل.

 درا  . أول من قام برسم الشخصية هو الفنان هانى طه

شخصية العربى الصغير تحمل االنتماء القومى العربى، والدينى اإلسالمى، كما تتسم بما تتصف به الشخصكية العربيكة بمكا 

 داخلها من تراث إنسانى وتاريخى.

ويضيف متحدثى بأن مجالت العالم العربى على مستوى المطبوعات الخاصكة بالطفكل تفتقكر االسكتفادة مكن اإلنجكاز العلمكى 

لمى إلخرا  مجلة تالئم وعى طفل اليوم، وتصدر أغلب المجالت بوعى قديم على مستوى المادة واإلخرا  والطباعكة، العا

وبمقارنة أى مجلة عربية بما يصدر فى العالم سوف تدهشنا االختالفات والمفارقكات وجمكال التقنيكة عنكد اآلخكرين، وككذلف 

 فى عالمنا العربى فنفتقر لهذا الجانب.  مالئمة المادة مع الطفل وما يحدث فى العالم، أما

 شخصيـة سعـد -

 

ث لمجلككة كويتيككة تحمككل نفككر االسككم، سككميت بهككذا االسككم ألنهككا أكثككر األسككماء شككويعا فككى منطقككة الخلككيج ســعداسككم شخصككية ث

  سعد بن أبى وقاصالعربى، ومن ناحية أخرى سميت بهذا االسم تيمناً باسم الصحابى )

م، وأول مكن فككر فكى الشخصكية هكو صكاحب دار الكرأى العكام 1969من شهر ابريكل عكام  22 ابتكرت شخصية المجلة -

 السيد/ عبد العزيز فهد المساعيد.
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  محمد سعدقام برسم شخصية سعد الفنان ) -

حدثت بعض التغيرات من بداية ظهكور الشخصكية إلكى اآلن فكى بعكض مالمكح شخصكية سكعد وذلكف لتغيكر الفنكانين الكذين  -

 الشخصية فى تلف الحقبة . قاموا برسم

وطبيعة الشخصية أو صفاتها سكعد نمكوذ  للطفكل العربكى القكدوة بمكا يحملكه مكن صكفات عربيكة إسكالمية أصكلية مكع حبكة  -

 التى ترافم مسيرته وتعتبر بدورها نموذجاً للطفلة العربية.شهد( للمغامرة مع أخته )

 االجتماعى باستثناء الجانب السياسى لدولة الكويت .شخصية سعد تحمل المعنى القومى والبدنى واألخالقى و -

 عام مع اعتبار أن لها جمهور من المارهقين والكبار أيضاً . 15إلى  6تستهدف شخصية المجلة األطفال من سن  -

 شخصية بكار  -

 

منكككى أبككككو  ، وأول شخصكككية كارتونيكككة مصككككرية حقيقيكككة، أبكككدعتها المخرجككككة الراحلكككةمصككككرن ككككارتون مسلسكككل بكـــار

توقكف عكرض المسلسكل 2003  بعكد وفاتهكا عكام شكريف جمكال وأخرجت عدة أجزاء من المسلسل ثم استكمله ابنها النصر

 d3 بجككككككككككككوده عاليككككككككككككه بشكككككككككككككل 2016   و 2015  وتككككككككككككم اسككككككككككككتكماله فكككككككككككك  رمضككككككككككككان 2007  عككككككككككككام

 وبكككار  هككو طفككل صككغير اسككمر البشككرة ويرتككدى المالبككر الشككعبية ويعككيم فككى قريككة مككن قككرى النوبككة فككى جنككوب مصككر 

 . وهم جميعا شخصيات رسوم متحركة الصدقاء بكار وهمام وفارس وحسونةوهو خال بكار فى المسلسل ،   وسيدون

وكتب المسلسل المؤلف عمرو سمير عاطف ، وصممت شخصية بكار ورشكيدة الفنانكة نيفكين الجكبالوى ، وصكمم شخصكية 

منكى فارر الفنان محمود عطية ، وصمم شخصية حسونة وهمام الفنان مصطفى الفرماوى ، واخرجت المسلسل الكدكتورة 

 ابو النصر ومن بعدها ابنها شريف جمال .

 .وحصل العمل على جوائز من الصعب حصرها

وقصة المسلسل هى دخول بكار فى مغامرات هو واصحابه ومساعدة البولير فكى حكل االلغكاز ومقاومكة االشكرار ، ومنهكا 

 البلدان العربية  .حلقات فى مقابلة قرنائه فى العالم العربى وتعرفه على عادات وتقاليد بعض 

 شخصية سلسبيل . -

 وهى شخصية محورية فى فيلم ابواب الكنز وهو من اطول افالم الكرتون المصرية والعربية .

الفيلم مأخوذ عن قصة الكاتب الكبير احمد نجيب وهو حاصل على جائزة الدولكة المصكرية لكتكب االطفكال ، ومكن سكيناريو 

 باحث  .واخرا  الدكتور خالد عبد الرازم ) ال

وقصكة الفكيلم تكدور حكول ثالثكة اوالد يبحثكون فكى االنترنكت وفجكأة يكدخلون عكالم المغكامرات ومنهكا الكى ككل االبكواب التكى 

 تخلص فى نهاية الفيلم على حقيقة ان الكنز الحقيقى هو المعرفة . 

قنكاة التعليميكة ،وحصكل علكى وهو من انتا  وزارة التربيكة والتعلكيم باالشكتراف مكع التليفزيكون المصكرى وقكد عكرض فكى ال

 جوائز عدة من مهرجانات مختلفة .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%89_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%89_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%89_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
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 ويرى الباحث من كل ذلك

أن شخصيات الرسوم المتحركة تعتمد غالباً على تعبيكرات الوجكوه، وفنكان الكرتكون ال يسكتطيع أن يسكتغنى عكن ذلكف ألنهكا 

 بالغة فى تعبيرات الوجوه لشخصياته.تبرز الشعور الداخلى للشخصية المرسومة، ويحتا  فنان الكرتون إلى شئ من الم

 فخذا نظر اإلنسان فى مرآة ليشاهد تعبيرات وجهه سيجد تعبيرات شتى:

 تأمل ماذا ترى ثحاجب عينيف وفمف عندما تضحفث سوف تجدهم دائما إلى أعلى. -

 أما إذا كنت حزين ستجد الحاجب مع العيون والفم إلى أسف. -

 ن مفتوحة وأحياناً الشعر يقف وهكذا.وفى حالى الخوف تجد الفم مفتوح والعيو

ومن العموميات نستنبط الخصوصيات فالوجه يستطيع التحدث إلينا عما بداخل الشخص فالوجه يبوح بالكثير ثيظهكر السكن 

صغيراً أم كبيراًث )جميل أم قبيح ،عدوانى أم خجول، ذكى أم غبر  والكثير من المشاعر واألحاسير أحياناً قبل التحدث مع 

 ص نستطيع الحكم عليه من مظهره فقط.الشخ

وعلى فنان الكرتون أن يأخذ هذه الميزة ثاالنطباعث واالستفادة منها، فيقرأ مالمح الوجوه واألشكال وذلف إلبداع شخصيات 

 مرسومة، وإذا الحظنا مجموعة من البشر سنجد متناقضات بين مالمح الوجوه.

و اإلقلككيم أو الفتككرة التاريخيككة المقصككودة ومهمككايكن مككن أمككر فخنككه مككن وكثيككراً مككا يرجككع طككراز الككرداء بشكككل عككام إلككى جكك

الجوهرى أن يتحدد بوضوح الشككل األساسكى للمالبكر وأن تككون فكى مجموعهكا مترابطكة بعضكها مكع الكبعض ، ألن عكدم 

ؤثرات.وعلى االتسام فى مالبر الشخصية أو شذوذها يفسد على الطفل أو المشاهد المتعة وينعكر بالسكالب علكى بقيكة المك

العكر فاتسام الزى يجعل الشخصية تبدو من خالل المكؤثرات المختلفكة مثكل األلكوان والمالمكح والخلفيكات وغيرهكا رائعكة 

 وتحدث التأثير المطلوب.  

 وهناف الكثير من انواع الشخصيات الكرتونية االخرى ، وقد اكتفى الباحث بهذه النماذ  التى توضح فكرة البحث .

 نتائج البحث

فككى عمليككة تككدرير  االخككرا   يحقككم إضككافة كميككة ونوعيككةالدراسككات المسككحية لشخصككيات افككالم الرسككوم المتحركككة ،   -1

 .السنمائى والتليفزيونى الفالم الرسوم المتحركة ، فى مجال االعالم واالتصال  

الكسكاب مهكارات خاصكة  ، استخدام الدراسكات المسكحية لشخصكيات افكالم الرسكوم المتحرككة اوضحت الدراسة اهمية  -2

 .لطالب كليات االعالم واالتصال

 التوصيات

لالستفادة القصوى من تقنيات تصميم شخصيات افالم  األساتذةوضع برامج لتدريب طالب كلية االعالم واالتصال  و -1

الرسوم المتحركة ، وتمكينهم من إتقان البحث والدراسة التفاعلية ، عن طريم تكنولوجيا المعلومات المتاحة وبرامج 

 االعالم المرئى المتخصصة .

 .افالم الرسوم المتحركة االهتمام بالمكتبات المتخصصة ودعمها وتزويدها بأحدث التقنيات المستخدمة ف  مجال  -2

ضرورة التعاون العربى العربى ،والعربى العالمى فى تفعيل كل العلوم الحديثة ، بما يعود بالتقدم فى مجال االعالم  -3

 واالتصال  .
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