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 البحث:ملخص 

تلعب الخلفیات دوراً هاماً فى افالم الرسوم المتحرکه وعملیة اإلبداع الفنى حیث تعد من أهم وسائل التأثیر الدرامی 

ى فى فیلم الرسوم المتحرکة ألنها تؤکد التکوین وتبرز النواحى الجمالیة باإلضافه الى إمکانیة وتستخدم کعنصر تشکیل

 اللونیه.إعطاء تأثیرات المنظوریه والتأثیرات 

کما تقوم الخلفیة بتحدید زمن وقوع األحداث بمجرد مشاهدة الخلفیة  کله،فالخلفیات ترفع من شأن القیمه الدرامیة للفیلم 

أیضا نوعیة فیلم الرسوم المتحرکة سواء تاریخى أو دینى  الخلفیاتوتبین الى التنویه على لسان الشخصیات  ودون الحاجة

تعمل على إبراز الشخصیة وتؤکد  الدرامى،التى تجرى علیها أحداث مشاهد الفیلم وجوه  وتحدد األماکنأو سیاسى ...الخ 

 المتحرکة.ک علیها مشاهد الرسوم المعنى الدرامى النها بمثابة البیئة التى تتحر

تلعب الخلفیات دوراً هاماً فى افالم الرسوم المتحرکه وعملیة اإلبداع الفنى حیث تعد من أهم وسائل التأثیر الدرامی 

وتستخدم کعنصر تشکیلى فى فیلم الرسوم المتحرکة ألنها تؤکد التکوین وتبرز النواحى الجمالیة باإلضافه الى إمکانیة 

 اللونیه.أثیرات المنظوریه والتأثیرات إعطاء ت

کما تقوم الخلفیة بتحدید زمن وقوع األحداث بمجرد مشاهدة الخلفیة  کله،فالخلفیات ترفع من شأن القیمه الدرامیة للفیلم 

دینى  أیضا نوعیة فیلم الرسوم المتحرکة سواء تاریخى أو وتبین الخلفیاتالى التنویه على لسان الشخصیات  ودون الحاجة

تعمل على إبراز الشخصیة وتؤکد  الدرامى،التى تجرى علیها أحداث مشاهد الفیلم وجوه  وتحدد األماکنأو سیاسى ...الخ 

 المتحرکة.المعنى الدرامى النها بمثابة البیئة التى تتحرک علیها مشاهد الرسوم 

إال أنه قد تأثرت الخلفیة  "،م الرسوم المتحرکةبالرغم من عدم حداثة تناول موضع "المدلول الدرامی للخلفیات فی أفال

کعنصر من عناصر الفیلم بما تأثر به العصر من تکنولوجیا تطبیقیة تم تصمیمها خصیصا لفیلم الرسوم المتحرکة أو فنون 

على إمکانیات واسعة فتحت آفاق أخرى غیر مسبوقة فى فیلم  تحتويالجرافیک األخرى فى صیغة برامج کمبیوتر 

 م المتحرکة بما فیه الخلفیةالرسو

 .(كیتحرافالم ال-الخلفیات  –الدراما ) :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract:  

Backgrounds play an important role in the animation films and the process of artistic creation, 

which is one of the most important means of dramatic influence and used as a component in 

the animation film because it emphasizes the composition and highlight aesthetic aspects in 

addition to the possibility of giving the effects of perspective and color effects. 

The backgrounds raise the dramatic value of the entire film. The background also determines 

the time of events when the background is seen without the need to mention characters. The 

backgrounds also indicate the quality of the animation film, whether historical, religious or 

political. The scenes of the film drama faces, works to highlight the character and emphasizes 

the dramatic meaning because it acts as an environment on which moving scenes animation. 

Backgrounds play an important role in the animation films and the process of artistic creation, 

which is one of the most important means of dramatic influence and used as a component in 

the animation film because it emphasizes the composition and highlight aesthetic aspects in 

addition to the possibility of giving the effects of perspective and color effects. 

The backgrounds raise the dramatic value of the entire film. The background also determines 

the time of events when the background is seen without the need to mention characters. The 

backgrounds also indicate the quality of the animation film, whether historical, religious or 

political. The scenes of the film drama faces, works to highlight the character and emphasizes 

the dramatic meaning because it acts as an environment on which moving scenes animation. 

Although the "Dramatic Direction of Backgrounds in Animation" has not been modernized, 

the background has been influenced as an element of the film, influenced by the age of 

applied technology specifically designed for animated film or other graphic arts in the form of 

computer programs with wide potential Other prospects have opened in an unprecedented 

animated film including the background 

Keywords: (Drama - Backgrounds – Animation films). 

 المقدمة:

 الشخصیة،فیه  تتحرك الذي ألبعادا والثالثي الثنائي الفراغ أو االفتراضیة البیئة هي المتحركة الخلفیات فى الرسوم

الحدود، أقصى  إلى مبسط أو بالتفاصیل ملیئ كان سواء الشخصیة یخدم الرسوم المتحركه فیلم في هام عنصر فالخلفیة

الدراما فى فن الرسوم المتحركة لدیها ، والمتلقي ومجتمع بیئة واقع ویعكس فیلمال فكرة مضمون عن یعبر أنه حیث

تعیش داخل عالم  لذلك فالدراما هى تجسید لشخصیات شخصیاتها التي تتورط داخل اماكن فتخلق الصراع والحبكه

 الخیالیه.من القضایا الواقعیه أو  قضیةلتحمل  افتراضي

فكل  ،والكتلهوالمساحه  بالخط واللونالتغییر التشكیلى  بواسطةالرسوم المتحركه  مصممى"" وهذه الدراما یجسدها فنان

أما فنان الرسوم المتحركه فهو یعبر تعبیراً تشكیلیاً  واإلرتفاع،الطول والعرض  وهيشىء فى الوجود له أبعاد ثالثه 

وفى فن الرسوم المتحركه فإن  العناصر،ل بعض األبعاد المادیه والنفسیه للمشهد من خال وهيلیضیف أبعاداً أخرى 

دوراً كبیراً فى إیصال هذه المشاعر الى جمهور المشاهدین صغاراً  فیها تلعبالمبالغ  والحاله النفسیهالمشاعر واألحاسیس 

  .وكبارا

 متعرضاً النواع، م المتحركهتوضیح مدي أهمیة الدور الدرامي الكبیر للخلفیات فى أفالم الرسو علىولقد عمل هذا البحث 

ویؤكد  توصیله،المطلوب  ویؤكد اإلحساستجسید الحدث  علىعامل مساعد یعمل بإعتبارها الخلفیات واشكالها الدراما 

 وأحاسیسهم.النفسیة المتلقي سواء كانوا صغاراً ام كباراً وكیف تتحكم في حالتهم  علىالدور الدرامي وتأثیرها  على
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  :البحثمشكلة 

قد تأثرت الخلفیة إال أنه  "،المدلول الدرامي للخلفیات في أفالم الرسوم المتحركة"بالرغم من عدم حداثة تناول موضع 

كعنصر من عناصر الفیلم بما تأثر به العصر من تكنولوجیا تطبیقیة تم تصمیمها خصیصا لفیلم الرسوم المتحركة أو فنون 

على إمكانیات واسعة فتحت آفاق أخرى غیر مسبوقة فى فیلم الرسوم  تحتويالجرافیك األخرى فى صیغة برامج كمبیوتر 

  اآلتى:لذا یسعى البحث على اإلجابة على التساؤل  ،،،،،،،، المتحركة بما فیه الخلفیة

ثراء الجانب التقني إلوذلك تأثرت الخلفیة كعنصر من عناصر الفیلم بما تأثر به العصر من تكنولوجیا تطبیقیة  كیف_ 

 الدرامیة؟لخاص بفن الرسوم المتحركة من الناحیة الجمالیة ومن الناحیة ا

  :البحثأهداف 

یهدف البحث الي القاء الضوء على القیم التشكیلیة للخلفیات ودورها في تأكید البعد الدرامي للحدث من خالل ترك انطباع 

 New Soft Wareالمتطورة دور البرامج والتقنیات وابراز  لدیه،النفسیة المشاهد والتحكم في الحالة  علىنفسي 

     للباحثان.من خالل التجربة العملیة  مساعدة في تطویر الخلفیه إلظهار الدور الجمالي والدرامي لها كوسیلة

 البحث:أهمية 

من أهم الخطوات الرئیسیة فى فیة بإعتبارها إبراز عنصر الخلدور فعال فى ضیح أن على مصمم الخلفیات ویعد محاولة لت

رك االنطباع الذهني لدي یتووعنصر یعمل على خلق الخیال ویرفع من شأن القیمة الدرامیة للفیلم  المتحركة،فیلم الرسوم 

 الفني.یؤدى إلى إضافة الكثیر من الواقعیة على العمل و المشاهد

 البحث: فرضية

ابتكار قیم فنیة یستطیع "برامج الكمبیوتر" من خالل المعطیات التكنولوجیة الحدیثة  فیاتالخل مممصن أیفترض البحث 

رها على الشكل العام بدو ثرتؤالتى الرسوم المتحركة من أهم العناصر الفنیة فى فیلم فى عنصر الخلفیة بإعتباره جدیدة 

 للفیلم.

  البحث: حدود

) 2dوإستخدام  Max .d3ور مقتبسة من أفالم دیزنى بإستخدام برنامج إجراء تصور لخلفیات ألحد قصقتصر على ت

)materials  للباحثان.فى ضوء اإلمكانیات المتاحة إلعطاء تأثیرات      

  :البحثمنهج 

  البحث.لتحقیق أهداف  التجریبىو وصفىالیتبع البحث المنهج 

 البحث: محاور

الدور مصمم الخلفیات وتحقیق  - المرسومة والمجسمة في افالم التحریك للخلفیاتیة الداللة الرمز النظرى:اإلطار  أوالً:

 المتحركة.الوظیفي للخلفیة في فیلم الرسوم 

في ضوء االمكانیات المتاحة  خلفیات افالم التحریكیعتمد على تطبیق الرؤیة المبتكرة لتصمیم  التجریبى:اإلطار  ثانياً:

 .للباحثان

 البحث: مصطلحات
 :الدراما 

وهي شخصیات محمله برؤیة المؤلف لقضیة  خاصاً،هي تجسید لشخصیات تعیش مجموعه من العالقات التي تشكل موقفاً 

التحریك بواسطة التعبیر التشكیلي  افتراضیه كخلفیاتالشخصیات التي یقوم بتجسیدها بشكل ملموس داخل بیئه  .. وهذهما

والدراما في فن الرسوم المتحركة لدیها شخصیات تتورط في أحداث متصاعدة لتصل الي  والكتلة،بالخط واللون والمساحة 

 .]120ص/ [2والحبكةالصراع  الذروة فتخلقمرحلة 
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 :الخلفيات 

م هي البیئة االفتراضیة أو الفراغ الثنائي أو الثالثي األبعاد الذي تتحرك فیه الشخصیة. فالخلفیة عنصر هام في فیلم الرسو

المتحركه یخدم الشخصیة سواء كان ملیئ بالتفاصیل أو مبسط إلى أقصى الحدود، حیث أنه یعبر عن مضمون فكرة الفیلم 

 . ]40ص/ [8المتلقيویعكس واقع بیئة ومجتمع 

 

  التحريك:أفالم 

التي تستمد روحها من  تلك الصورة ناطقة،هو فن جمالي له لغته الخاصة والتي اساسها الصورة سواء كانت صامتة أم 

 والتحریكهو عرض سریع لتتابع من الصور ثنائیة البعد أو الصور ثالثیة األبعاد إلیجاد إیحاء بالحركة و الحركة،

 . ]12ص/8[

 

 النظرى: اإلطار :أوالً 

 التحريك:الداللة الرمزية للخلفيات المرسومة والمجسمة في افالم  .1

حداث الفیلم ومشاهدة  الجو العام للفیلم ، وهى تستخدم كقاعدة لحركة الرسوم ، أتجرى فیها  فیة تعنى المكان الذىالخل

% من  90وتعتبر فى جمیع األحوال مكملة للشخصیة و تساعد فى ظهورها و تحریكها و غالباً ما تسیطر الخلفیة على 

 م المتحركة التى تعرض على شاشة كبیرة ،المشهد بإعتبارها موضوعاً ثابتاً خالل كل مشهد ، وخاصة فى أفالم الرسو

وفى الحقیقة أن أجواء فیلم الرسوم المتحركة یمكن أن ینجح أو یفشل تبعاً الى نوعیة الخلفیات ، و لذا فإنها تحتاج الى بذل 

خلفیات ذو مستوى عالى ، و أن یأخذوا معلومات صحیحة من مصممى وتحتاج الى  مزید من الوقت و الجهد لتنفیذها ،

  . ]176ص/3  [المخرج عن األجواء و الحركة لكل مشهد لكى تعبر عن الجو العام او الحالة الدرامیة للفیلم

لذا فإن تصمیم الخلفیة یعتبر من أهم الخطوات الرئیسیة فى فیلم الرسوم المتحركة حیث ترجع أهمیتها الى إظهار الوضع 

 ،]244ص/ [4معینألحیان على أن تخلق الفكاهه أو المفاجأة فى موقف الالزم للحركة فى المنظر وأیضا تساعد فى بعض ا

 .(1كما هو موضح فى الشكل رقم )

  
  ]9 [ الرسوم المتحركةأفالم فى  تصميم الخلفيةخطوات  ( : يوضح1شكل رقم )
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ثیر الخیال وترفع من وتعمل الخلفیات على خلق جو درامى للمشاهد وجذب عینه وتؤدى الى خلق عمق للمشاعر وت    

دغال التى یة واألشجار واألشأن القیمه الدرامیة للفیلم ، من خالل الوانها والتفاصیل الشدیدة التى تظهر فى المناظر الطبیع

 تتحرك الشخصیات الكرتونیة بداخلها ولكن على أال تبالغ فى تصمیم الخلفیات حتى ال تجذب المشاهد عن حركة الشخصیة

كما هو    ]4ص/7  [غرض األساسى للخلفیة هو وضع األسس للمحتوى واألوضاع فى الفیلم و خلق جوه العاموعموماً فإن ال

والمتحركة وأن  واأللوان والعناصر الثابتة، على أن یكون هناك ترابط بین الخلفیة والشخصیة ( 2موضح فالشكل رقم )

خلفیة بشكل مشرق معبر عن االمل وبشكل معتم مخیف تخدم تلك الخلفیة السیناریو المكتوب فمن الممكن ظهور شكل ال

 .  ]244ص/4  [من حیث االلوان وغامض مریب ممهد للشعور بالخوف

  

 
  ]9 [تفاصيل الشديدة التى تظهر فى المناظر الطبيعيةالوان واألل ( : يوضح2شكل رقم )

 

    التحريك:الخلفيات طبقاً للمواقف الدرامية فى أفالم  أنواع 1-1

الخلفیة تخدم الشخصیة وتعمل على ف والخلفیة،على عنصرین هامین هما الشخصیة  ةأفالم الرسوم المتحركة قائم     

على أن هناك شكالن رئیسیان  لها،إبراز حركاتها وهناك أنواع متعددة للخلفیات تحدد طبقاً للمواقف المراد عمل خلفیة 

 :]271ص/ [4أخرىللخلفیة تندرج تحتهما أنواع 

  : groundsStill Backالخلفيات الساكنة "الثابته"  1-1-1
  حاالت:الساكنة فى ثالث  وتستخدم الخلفیات الشخصیة،هنا  وإنما یتحركالخلفیات التى ال تتحرك أى الثابتة  وهي

  ما.عندما یتحرك الجسم داخل خلفیة واحدة ال تتغیر لتصور حدث 

 الجغرافیة.ركة التى تقوم من خالل مضمون ما مثل األفالم تستخدم كخلفیة للمفاهیم المتح 

  الموضوع.تستخدم كخلفیة للعناوین فقد تكون الخلفیة لوناً بسیطاً أو نسیجاً بسیطاً لمعالجة  
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 : groundsAnimated backالخلفيات المتحركة  1-1-2

المتفرج بأن الجسم  ولكنها توهمع الثبات الخلفیات التى تتحرك فى حین أن الشخصیة یمكن أن تظل فى وض وهي

والحركة تحریك الخلفیة رأسیاً أو أفقیاً أو محوریاً طبقا لمتطلبات الموقف  وقد یكون آلخر،المتحرك یتحرك من مكان 

 .العامه

 

 البانورامية  الخلفيات)Paning Back grounds(Pan:  

رر بحیث یظهر وكإنه مناظر مثیره وبجهد بسیط ویكون الرسم فیه متكوهي خلفیه طویله من شرائح شفافه تسمح بخلق 

كمیة التفصیالت الدقیقه التي یجب أن تتضمنها الخلفیه المتحركه علي  علىوتعتمد  (،بد )حركه مستمرهمستمر الي األ

 البانورامیه.سرعه وغرض الحركه 

ان التفصیالت الدقیقه في الخلفیه غالبا ما تمضي دون أن فعندما یحرك الجسم بسرعه ف بخلفیته،الجسم  عالقة وعلى

وقد یكون  المتحركه،لذلك یجب التقلیل من التفاصیل وخصوصا في الخفلیات  ضائعا،یلحظها أحد وقد یمثل ذلك مجهودا 

نجعل  حتىیها والتبسیط ف السرعه.من الحكمه أن نجعل عناصر الخلفیه التي تتحرك بسرعه تتجه الي الحركه لتأكید عامل 

 (.3رقم ) شكلال موضح فىكما هو فهم ما یدور حوله  علىالمشاهد یتعلق بها ولتساعده 

 
  ]9 [بانوراميةال ةخلفيال ( : يوضح3شكل رقم )

 

 الخلفيه الرأسيه:Vertical Back grounds(Tilts)  

حركه "ن إتجاه الحركه في الخلفیات البانورامیة وهي تندرج تحت الخلفیات المتحركه إال أن إتجاه الحركه فیها یختلف ع

أو الي أسفل كتسلق أحد  مثالً،حیث یمكن ان یتم سحب الخلفیه الي أعلي كنزول بالون  رأسیه،فتكون حركاتها  "أفقیه

 إقناعه بتلك االحداث ویجعله علىیعطي إیحاء لدي المشاهد بأن الشخصیه تتحرك ویؤكد  مثال. وهذاالشخصیات الجبل 

 .(4)رقم شكل كما هو موضح فى یصدق الجو العام للفیلم 
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 [10]رأسيةنماذج لخلفيات  ( : يوضح4شكل رقم )

 
 الخلفيات األماميه ذات المستوي الواحد Fore grounds: 

الخلفیه  وتلك الشخصیه،یتركب هذا النوع من الخلفیات من مستوي واحد أمامي یوضع فوق الخلفیه التي تتحرك علیها 

 .[208ص/6] خلفهااالمامیه هي التي تسمح للشخصیه المتحركه أن تمر من 

وقد  أمامنا،أو عمود من الحجاره كما في الشكل الذي  شجره،وتكون الخلفیه األمامیه بسیطه التكوین كأن تكون مجرد 

األمامیه  وترسم الخلفیهخلفه وتختبئ  یتیح للشخصیه أن تقف حتىفصل العمود عن الخلفیه وأصبح جزء أمامي منفصل 

 الرئیسیه،الخلفیه  علىوغالبا ما تكون بعض تفاصیل األرضیات األمامیه الغیر مرسومه  السلیولوید،شریحة من  على

 وهوجذب إنتباهه كما  الحركه،المشاهد حیث یشعره بعمق المشهد وحریه  علىوتلك النوع من الخلفیات له أثر كبیر 

 (.5)رقم شكل لموضح فى ا

 
 [9]ماميه ذات المستوي الواحداأل هخلفيال ( : يوضح5شكل رقم )
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 الخلفيات األماميه ذات المستوي المتعدد Multiple Back ground: 

عمق الخلفیه وتزید من تجسیمها وتتكون هذه النوعیة من الخلفیات من عده أجزاء  علىوتلك الخلفیات أبتكرت لتؤكد 

ومن الممكن أن تكون الكامیرا المتعددة المستویات فى وضع أفقى كوضع  اللوحات،فیها طبقات متعدده من مستخدماً 

 النتیجةتحقق نفس  وهيوعلى مستویات مختلفة  أمامها،مع إضافه المستویات المتعدده  الحيالكامیرا الخاص بالتصویر 

 (.6كما هو موضح فى الشكل رقم )

  
  ]9 [نماذج لخلفيات أمامية ذات المستوى المتعدد ( : يوضح6شكل رقم )

 

 الخلفيات المنظورية Perspective Back grounds : 

فالنوع الثابت یختلف تصمیماته تبعاً للزاویة المنظوریة المراد تنفیذ المنظر سواء  متحرك،نوع ونوع ثابت  نوعان:ولها 

كما هو موضح فى الشكل رقم یحاء بالجو الدرامى المطلوب فى الفیلم أن كان منظور عین طائر أو منظور عین نمله لإل

(7)]11[ . 

یطلق علیها الخلفیة التوغلیة وهنا تستخدم مع الشخصیات الكرتونیة لتوحى بحركة فأما النوع المتحرك مع الشخصیة 

 . ]11[ (8)رقم فى شكل هو موضح الدخول والخروج من العمق كما 

  
 التوغلية الخلفيات المنظورية ( : يوضح8شكل رقم ) الثابته الخلفيات المنظورية ( : يوضح7شكل رقم )
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  المتغير:الخلفيات ذات اإلتجاه 

ونري فیه شخصیة تتزحلق من أعلي  واحد،وهي أن تكون حركة الشخصیه متغیرة أي ال تسیر في إتجاه واحد أو مجال 

كما هو  ]19  [د ذلك تأخذ الحركه مجاال مختلفا تبعا لقوة االندفاع والشكل والخلفیهثم بع أسفله،مكان منحدر وتصل الي 

 .( 9موضح فى الشكل رقم )

  
  ]9 [لخلفيات ذات اإلتجاه المتغيرنماذج  ( : يوضح9شكل رقم )

 

  المتحركة:فى أفالم الرسوم الدرامى أنواع الخلفيات وأثرها  2-1

المشاعر و ترفع من شأن القیمه الدرامیة للفیلم كله ، كما  تقوم الخلفیة بتحدید زمن وقوع تقوم الخلفیات على خلق عمق 

األحداث بمجرد مشاهدة الخلفیة و دون الحاجة الى التنویه على لسان الشخصیات وتبین أیضا الخلفیات نوعیة فیلم الرسوم 

لتى تجرى علیها أحداث مشاهد الفیلم وجوه الدرامى ، المتحركة سواء تاریخى أو دینى أو سیاسى ...الخ و تحدد األماكن ا

كما تساعد على تحدید المستوى اإلقتصادى للشخصیة ، ولكن یجب أن تكون فى خدمة الشخصیة وتعمل على إبرازها 

وتؤكد المعنى الدرامى النها بمثابة البیئة التى تتحرك علیها مشاهد الرسوم المتحركة ، حتى ال تصرف النظر عن حركة 

ل الشدیدة و الصور المزدحمة واألشكال التى تجذب العین كلها تؤدى الى اإلختالط و هذا قد یبعد یالشخصیة الن التفاص

  . الظهار الجو الدرامي للفیلم إنتباه المشاهد عن الشخصیات ، كما ینبغى أن تتوافق الوان الخلفیات مع الوان الشخصیات

 : ]120ص/ [2وهيواع وتنقسم الخلفيات درامياً لعده أن

  كما إنها تؤثر على إدراك المكان  وغموض،وقد تحدث تشابك  كثیر،ال تحتاج لوصف  وهي :الطبيعيةالخلفية

 (.10هو موضح فى الشكل رقم ) كما]22ص/ [9بهوالشعور 

  
  ]9 [يوضح نماذج لخلفيات طبيعية ( :10شكل رقم )
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  كما هو موضح  ،]120ص/ 16[ والجمالیةفنیة ال التهتركیبة هندسیة تشكل المكان بدال وهي المعمارية:الخلفية الهندسية

 (.11بالشكل رقم )

  
  ]11  [هندسية اتلخلفي نماذج يوضح ( :11شكل رقم )

 

  إلبداع تشكیالت درامیة  ،ت ضوء الشمس فى إمتداده وإنكسارهوهو إستثمار لحركات وتشكیال :الفيزيائيةالخلفية

كبیر في قیاس كمیة االضاءه والظالل  دور  3Dبرزت برامجولقد أ یزة لخلق جو درامى فى مكان األحداثمتم

 (. 12كما هو موضح بالشكل رقم)  ]75ص/2  [واالنعكاسات علي الخلفیة

 
  ]9 [الخلفية الفيزيائيةيوضح ( : 12شكل رقم )

 

  كة الطراز المكانى المعبر عن أهداف الفیلم نتیجة لعدم الرسوم المتحرمصممى وهو أن یختار  التاريخية:الخلفية

 (.13كما هو موضح بالشكل رقم )وجود فترة زمنیة محددة مما یطلق الحریة للفنان فى إختیار ذلك 

  
  ]10  [نماذج لخلفيات تاريخيةيوضح  ( :13شكل رقم )
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  شریة محددة بسمات إجتماعیة تعكس طبیعه المجتمع ب مساحةحیث تتحول المساحه المكانیة الى  :اإلجتماعيةالخلفية

 (.14كما هو موضح بالشكل رقم ) الشخصیات،الممیزة الى درجة التأثیر على هیئة 

 
  ]10  [الخلفية اإلجتماعيةيوضح  ( :14شكل رقم )

 

 المتحركة:الدور الوظيفي للخلفية في فيلم الرسوم مصمم الخلفيات وتحقيق  .2

ملیئاً بالتفاصیل أو مبسطاً إلى كان  عنصر هام فى أفالم الرسوم المتحركة یخدم الشخصیة الكرتونیة سواء نظراً أن الخلفیة

 مصمم خلفیات ن یمتلكأیجب  لذاحیث أنه یعبر عن مضمن العمل الدرامى فى أفالم الرسوم المتحركة  الحدود،أقصى 

 : ]75ص/1[نذكر منها  مهارات أساسیة

 :استحضار صور ذهنیة تتجاوب مع المثیرات الخارجیة "عناصر بیئة العمل الدرامى" لتخلق  أي قدرته على التخیل

إحساسه وإدراكة إلحداث فیلم الرسوم المتحركة مما ینتج عمالً  وحيالً وأفكاراً تصمیمیة ذات كیان جدید من لدیه حلو

 ممیزاً.

  مبتكرة.تكون  یجب أن تكون األفكار لدیه ذات قیمة جدیدة حتى األفكار:تنفيذ 

  بما فى ذلك فهم جید للتكوین  للتكیف،من خالل إمتالكه مهارة الرسم القابلة  الدرامى:اإلحساس بعناصر بیئة العمل

 .Atmosphereوكیفیة خلق بیئة الحدث  والمنظور،

  معرفة كیفیة إستخدام الضوء والظاللShadowLight&. 

 الخلفیةلعناصر والرموز التي تستخدمها في تصمیم قدرته علي تفهم دالالت ومعاني الرسوم وا. 

علیه أن یعرف الجو الدرامى للفیلم  الرسوم المتحركة ى الذى یمیز فیلمالخلفیات بتحقیق الطابع الدراممصممى یقوم  ولكي

الخلفیة وتالئم لكى یحدد خطته بالنسبة لأللوان التى یحسن أن تسود  الخ،سواء كان حزن أو بهجه أو جد أو رعب ... 

وكل ذلك حتى یتحقق  ،]271ص/4[  الشخصیاتمعانیها لیستطیع أن یدخل المشاهد فى الجو الدرامى للفیلم حتى قبل ظهور 

 فى:والذى یتمثل  المتحركةالدور الوظیفي للخلفیة في فیلم الرسوم 

ع التى تدور فیها أحداث الفیلم وفقاً للنص ومتطلبات اإلخراج من الوظیفة التفسیریة للمكان حیث یجرى تجسید المواق :أوالً 

 والثقافیة:مدن ومنازل وأثاث، بما یحمله المنظر من دالالت للكشف عن الحیاة الشخصیة النفسیة واإلجتماعیة 

  یة ماضیة من تجرى به األحداث، حیث یجعل المشاهد یعود إلى فترة زمن الذيالتعرف على الزمان  الزمانية:الدالالت

خالل رموز لها دالالتها الزمانیة أو طرز تعكس سمات عصر ما، كما یمكن أن یشیر إلى الواقع بواسطة إشارات مباشرة 

تعكس الحاضر یعرفها الجمیع، أو یقفز إلى المستقبل فى محاولة تصور كیف یمكن أن یصبح ذات المكان بعد فترة زمنیة 

 تكوینه.طویلة تتغیر فیها معالمه وعناصر 
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  عرض الخصائص الممیزة لموقعه الجغرافى من خالل اإلشارة إلى طبیعة المكان، وهناك رموز  المكانية:الدالالت

مكانیة عامة متعارف علیها یسعى السینمائیون دائماً إلى أستخدامها لتلخیص المعلومات الالزمة لذلك، ویبرز هذا الجانب 

ف الجمیع على معالمها، مثل عرض صورة األهرامات للتعریف بالقاهرة أو لبرج فى محاكاة األماكن األثریة التى یتعار

بالغ األهمیة فى التعریف بالعمل  بصريإیفل للتعریف بفرنسا...إلخ، وتعتبر هذه العالمات المكانیة عناصر ذات تأثیر 

  السینمائى.

 المكان من حیث فقره أو ثراءه أو إنتمائه إلى  إبراز األبعاد األجتماعیة والبیئیة للمكان، للتعریف أوالً على مستوى

مجتمع أو طبقة ما، وهو مایؤكد علیه عالقته بالشخصیات المؤدیة التى تساعد فى التعرف علیه من الحوار والسلوك أثناء 

هذا الجانب وغالباً ما تساعد تفاصیل المكان وتوزیع المكمالت واألثاث والتصمیم الداخلى له على إبراز  ،أداء الحدث..إلخ 

قتصادى وهو ما یتفق فى غالب األحیان مع ، بجانب مستواها اإل الذى یعبر عن مستوى ثقافة الشخصیات التى تقطن به

هذا باإلضافة إلى التعریف بالبیئة العامة المحیطة به مثل البیئة المدنیة أو الشعبیة أو الریفیة أو  ،الخط العام للسیناریو 

ما ینجح المخرج فى إیضاح عالقات المكان الداخلى لألحداث بالموقع الخارجى الذى یوجد به  وغالباً ، الساحلیة..إلخ 

  .( 15كما هو موضح فى الشكل رقم )وتساعد زوایا التصویر على التأكید علیها بل وتعریف المشاهد بها 

  

  ]11  [لذى يوجد بهعالقات المكان الداخلى لألحداث بالموقع الخارجى انماذج توضح ( : 15شكل رقم )

الوظیفة التعبیریة الدرامیة للمكان باإلعتماد على وقع األشیاء واإلحساس بها وما تثیره من إحساس لدى المشاهد  نياً:ثا

وذلك من خالل اإلیحاء والرمز والداللة والتى یتم فى ضوءها بناء المكان من خالل تحدید خصائصه ومیزاته وإیجاد 

 .( 16كما هو موضح فى الشكل رقم )  ]207ص/17  [ذلكضوء الحلول الجمالیة فى 
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 الوظيفة التعبيرية الدرامية( : يوضح وضع بعض الحلول الجمالية "التصورية" التى تتناسب مع 16شكل رقم )

 

  التجريبى:اإلطار  ثانياً:

ثم إجراء  دیزنى،لفیات ألحد قصور مقتبسة من أفالم بإجراء تصور لخقام الباحثان من خالل اإلمكانیات المتاحة لدیهم لقد 

،  )2d materials(وكذلك إستخدام  Max.3dبرنامج تصور لعمل اإلضاءات الداخلیة والخارجیة علیها بإستخدام 

 ،،،،،إلعطاء تأثیرات على هذه الخلفات المقترحه ، مع إظهار التنوع فى زوایا الكادرات 

  
 وذج ثالثي االبعاد الحد الخلفياتتصميم نم (:1التجربة )

 d Max3شكال الخامات لتنفيذ المجسمات داخل برنامج ألتوضيح المنظور وعنصر االضاءة  واسكتشات  حيث قام الباحثان بعمل
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 بشكل درامي "الخلفيات"المقترح  بعد ثالث وعمق للمشهدقام الباحثان بإضافة ( : 2التجربة )
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 الخلفيه بشكل درامي وإظهارالكاميرا ك تحري( : 3التجربة )
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 االضاءه الخارجيه وانكسارها علي الشخصيه بشكل دراميو، الخلفية من عدة زوايا قام الباحثان بإظهار ( : 4التجربة )
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 النتائج:

مح المكانیة والزمانیة والتي تسهم فى تجسید المالالرسوم المتحركة من أهم العناصر الفنیة فى فیلم عنصر الخلفیة  .1

لموضوع الفیلم وقد تأثرت الخلفیة كعنصر من عناصر الفیلم بما تأثر به العصر من تكنولوجیا تطبیقیة تم تصمیمها 

خصیصا لفیلم الرسوم المتحركة أو فنون الجرافیك األخرى فى صیغة برامج كمبیوتر تحتوى على إمكانیات واسعة فتحت 

 .لم الرسوم المتحركة بما فیه الخلفیةآفاق أخرى غیر مسبوقة فى فی

رها على الشكل بدو ثرتؤابتكار قیم فنیة جدیدة  منمن خالل المعطیات التكنولوجیة الحدیثة  الخلفیات مممصیستطیع  .2

الثالث أو البعد  2dالثانى قدرات وطاقات أعلى فى التعبیر والتجسید سواء فى إطار البعد من لدیه  تظهر ماالعام للفیلم و

3d . 

 التوصيات:

كل ما هو جدید في مجال تكنولوجیا تصمیم وتنفیذ الخلفیات في افالم التحریك الثالثیه االبعاد  علىاالطالع یجب  .1

فى  تقدیم رؤیة إبداعیة غایة فى الدقة والتعبیر الفنيلمستفیدین بتقدم أحد معطیات العصر، وكذلك تحقیق أعلى قیمة فنیة ل

 .األفالمهذه النوعیة من 

المتخصص بفن الخلفیات الخاصة بأفالم التحریك االهتمام بما یروق للمشاهد وما یفضلة بجانب المصممین ویجب على  .2

 العالمیة.واكب االفالم وذلك لمالحرفیة 

في  لتحقیق التفرد وغریبة جدیدة أفكار عن حوله من فیالبیئة والبحث التقلیدي التفكیر عن یبتعد ان الخلفیات مصمم علي .3

 العالمیة.واكب االفالم وذلك لماالهتمام بما یروق للمشاهد وما یفضلة بجانب الحرفیة المتحركة و م الرسومفیل

فهم دراسة الخلفیات  علىلهم من تأثیر كبیر  والظالل لمادراسة المنظور الهندسي وفن االضاءة  علىضرورة التركیز  .4

التي ینبغي أن تالحق التطور الذي یطرأ على فن  كتب واألبحاثات والمكتبة العربیة بالمؤلفتزوید الو التحریك،في افالم 

 ار.باستمرالخلفیات 

 :المراجع

 العربية:أوال: المراجع 
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