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 تعزيز محسوس اللون في تصميم خلفيات افالم الرسوم المتحركة واثر ذلك في زيادة  كفاءة األتصال البصري "   

 فاطمة الزهراء عبد الرحيم عرفات بغدادي

 كلية الفنون الجميلة جامعة االسكندرية قسم تصميمات المطبوعةمدرس مساعد بكلية فنون جميلة  

  

 

 المقدمة

للوووووون  هميوووووة كبيووووورل تعوووووادن  هميوووووة الرسوووووم لاتوووووي ان اللوووووون دا ووووو  ال  صووووويات  ال ل يوووووات  سووووواعد علووووو     وووووار          

الكوووو   جوووو  الفكووورل كل ووووا ال  هوووو مووووا جووول اووووكمكم فوووو  الجوووو العووووا  تمكموووا  كليووووا  ال  لكووو  لووووون     سوووو  لوووو   قوتووووي   وووعفي 

ال  الموووود مووووو توافوووو     سووووجا  مجموعووووة  لوووووان لوووو  ال اجووووة  ن اووووكمكم في ووووا فنووووان ال ل يووووات  الووووات اريوووود  ن انقوووو    رياتووووي  

العناصووووور  لووووويو  لووووووان ال ل يوووووة المصووووواحتة ل وووووا ال فوووووالوان العناصووووور مكرجموووووة دراميوووووا  لموووووا اووووود ر دا ووووو  الصوووووور المكمركوووووة 

مووووو  حوووودا   مواقووووج ال  الكوووو  ترجووووه الوووو  الفنووووان فوووو  قدرتووووي علوووو    كيووووار مجموعووووة االلوووووان المكجا سووووة ت ووووكيليا   دراميووووا  

ن اللووووووون لوووووووي اامكا يووووووة علوووووو  ان  مقووووووو   جووووووا  الم وووووو د ا  عدموووووووي     للووووووون ا  ووووووا  القووووووودرل علوووووو   جووووووا  عمليوووووووة فوووووو  .

يم ال للوووووون تووووو  ير االتصوووووان لموووووا  مملوووووي موووووو معوووووا     دالالت عداووووودل تووووودعم الفكووووورل المرجوووووو الوصوووووون الي وووووا موووووو الكصوووووم

لط موووووويو عناصوووووورل لووووووالل  جوووووو  علوووووو  عمليووووووة ااتووووووزان  اا سووووووجا  للكصووووووميم  الكووووووادر الفنوووووو      الوووووور  ا  ووووووا  فوووووو  تمقيوووووو 

مصوووووومم  الرسووووووو  المكمركووووووة ان  قوموووووووا مدراسووووووة   ريووووووة اللووووووون   التموووووو  فوووووو  م وووووومو ي    واصووووووي   عاقاتووووووي متوووووواق  

الووووورلط مووووويو تجوووووا ا االلووووووان    رتتاط وووووا بااحووووودا  ال  موووووا تتع وووووي موووووو  سوووووك ارل  فنوووووان ال مووووود علووووو  ال عناصووووور الك وووووكي  .

فوووو  الكتووووااو اللووووو   دا وووو  ال ل يووووة الموووود  ن اكم وووو  مووووه الكتووووااو الوووودرام  دا وووو  كمووووا  ن الكنووووو  . الم وووواعر لوووودت الم وووواهد

الفوووووويلم ال  للووووووون جوا وووووو  فسوووووويولوجية دا وووووو  ال ل يووووووة.  مووووووو ااف وووووو  دراسووووووة  لوووووووان ال  صوووووويات فوووووو  كوووووو  م وووووو د علوووووو  

حوووودت حكوووو  ال ت كفوووو  بعوووو  تفاصووووي  العناصوووور  ال  صوووويات مووووه الوووووان ال ل يووووات الم ووووافة ل ووووا . فلكوووو  م وووو د  لوا ووووي 

 .   اءتي الك  تناستي

 : مشكلة البحث 
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 ما مدت ت  ير اللون في تصميم  ل يات افا  الرسو  المكمركة  ؟ -1

 كيف  مكو ااسكفادل مو عنصر اللون في   راء الكصميم بالرسو  المكمركة ؟  -2

 كيف  مكو تو يف اللون في  حدا   دا  بصري ؟ -3

 الفنان بالرسو  المكمركة؟ه  ا كاف ال وء ت  ير عل  اللون   ادراك  -4

 ه  الع  اللون د را مؤ را في زيادل  كفاءل ااتصان التصري ب ل يات الرسو  المكمركة   ؟  -5

 :  أهمية البحث 

  مراز  همية اللون في تصميم  ل ية رسو  مكمركة مؤ رل مندمجة مه العناصر  .  •

 فني مكمرك  اجح .الك ج عو  هم ما ميز سيكولوجية اللون  إ ر للل في   راج عم   •

 تعزيز ممسوس اللون في افا  الكمريل    ر للل في االتصان التصري. •

 .  للون بالنستة للدارسيو في مجان الرسو   مما لة لألرتقاء بالا ق الفني  االدراكي  •

 أهداف البحث  

 الكعرف عل  الن ا  البنائ  للون ف  تصميم ال ل يات .  •

 بالكادر ف  فيلم الرسو  المكمركة.معرفة سيادل اللون  ت  يرل  •

 دراسة صياغة ال دا  التصري مو  ان اللون.  •

  ية تو يف ا في عملية ااتصان التصري. تمقي  الكوازن اللو ي بالم اهد  كي •

 كا ير الفسيولوجي للون في تصميم ال ل يات بافا  الرسو  المكمركة.الك ج عو ال •

 أواًل النظام البنائى للون فى تصميم الخلفيات  

       اللون وأسسه البنائية  -

 تنقسم ال  عدل  قاط :   
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 ( رسم أيضاحى لطيف الضوء المرئى (2شكل

   color systemالن ا  اللو      -2تملي  ال وء ا  الطيف المرئ                            -1

 color harmonyاال سجا  اللو    -color properties                    4  واص اللون  -3

    color dominanceسيادل اللون   -color contrast                         6الكتااو اللو    -5

   تحليل الضوء او الطيف المرئى - 1

مو     1  مجموعة  عو  عتارل  هو  الك ر مغناطيسي  اللون  الطيف  في  الكرددات 

لل وء   مكو للعيو  ن تسكجي  ل ا  تميزها ال  هناك مجموعة مو االوان الكي  

 ال مرتتة  1ت ك  قوس قز   هي ستعة  لوان اكمل   لي ا ال وء الطبيعي  جك   

لي ال البنفسجي ال  ك  الكرددات  تصاعد ا  حس  ترددات ا ال  هي : ااحمر ال البرتقالي ال ااصفر ال اا  ر ال اازرق ال الني

ال  ما ااجعة فوق البنفسجية فإ  ا    ا  ال تري  ا  الموجودل في ااجعة تمت الممراء ال تسكجي  ل ا العيو الت رية  ال تميزه

 بالعيو الت رية  لكن ا  ارل عمومُا .

 

 

 

 

 

  النظام اللونى 2- 

 
1 Tom Fraser,Adam bank  :The complete guide to color, allex press limited , 2004,  p.19 

 (  1شكل ) 

 رسم ايضاحى لتحليل الضوء األبيض 
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 3شكل 

 اللونى يوضح االلوان االساسية و الثانوية فى كل من نظام االضافة 

 يظهر به أستخدام لونين ثانويين األخضر والبرتقالي   epicأيضاحى لمشهد من فيلم    (4شكل )   

هناك  وعان مو  . معيو ل ل  مدت كام  مو االوان عو طري   سكغان مجموعة صغيرل مو االوان اا لية هو   ا  

  2 و    سك د  ال وء لعرض االوانا  مة اللون   ا  الطر  اللو   لعرض لون مطبو      ا  اا افة الل

 :primary & secondary color األلوان األولية و الثانوية  

لل ا ة  لوان   اإل افي  ال لط  المرئية مو  ان  االوان  عل   المصون   لا  مكو      مكو 

 لوان    .باالوان اا لية  كاج اللون اامي  مو ا دماج  ا ة  لوان فإن هال االوان تسم   

 .  ل  هي   احمر   ا  ر  ازرق   اإل افة اا لية الم

 :   Secondary colorsاأللوان الثانوية  

اا  ووووووووور    اتج  لط اازرق مه ااصفر   ال البرتقالوي    اتج  لط ااحمر مه ااصفر     ه   كاج  لط لو يو   لييو :
  3  البنفسجي    اتج  لط ااحمر مه اازرق   ال.ال   4جك    

 

 

 

 

 

  color properties خواص اللون  -3

    بعاد اللون    color properties   صائص اللون   Color basic ُ عرف ا  ا ب ك ر مو مصطلح  ساس اللون 

  color dimension  كني اللون   اسم اللون    - عرف اللون م ا  طرق Hueالك ته   درجة  قاءل -  ب 

 saturation ( القيمة درجة اجراقي  -  ج(value)  . 

 
2 Tom Fraser,Adam bank  :The complete guide to color, allex press limited , 2004, p.25 
 
3 http://www.co-bw.com/GraphicDesign_Color_Theory_and_Color_Wheel.htm  ,  24/12/2017 ,1 am 

http://www.co-bw.com/GraphicDesign_Color_Theory_and_Color_Wheel.htm
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   HUEرسم    اح  لكنة اللون      5  جك  

 ُ   ر درجة ت ته اللون حي   ن درجات اللون قليلة الك ته  تمي  للرماد ات Epic      اح  لم  د مو فيلم 7جك    

 :  صج هاا المف و  ال  صية المسكقلة للون الكي تفرق ااصفر عو اازرق عو ااحمر.  Hueكنه اللون 

 

 

   ن ت ته اللون هو عتارل   intensity: هو درجة  قاء الكدرج اللو ي   كما  عرف    ا بالك افة     saturationالتشبع   

   درجة ا كافي عو الرمادي في  ر ف   اءل معيني.  عو درجة  قاء اللون 

 

  

 

 

 

 

 

 

   valueالقيمة 

ت ير قيمة اللون  ل  درجة   اءل     عكا  الكدرج اللو     تعكمد قيمة اللون عل  كمية اإل اءل المنتع ة مو اللون   كلما 

  4 كان اللون  اصعا   اك ر  جراقا   كلما كان  عل  في القيمة 

 
4 https://www.google.com.eg/search?hl=en&biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=Gu8-
WvNuiqTAAqenkNAO&q=Saturation&oq=Saturation&gs_l=psy-

 saturationرسم ا  اح  لك ته اللون  6 جك  

https://www.google.com.eg/search?hl=en&biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=Gu8-WvNuiqTAAqenkNAO&q=Saturation&oq=Saturation&gs_l=psy-ab.3...2390363.2403657.0.2403929.18.18.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..18.0.0....0.tGWNwVrit-w
https://www.google.com.eg/search?hl=en&biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=Gu8-WvNuiqTAAqenkNAO&q=Saturation&oq=Saturation&gs_l=psy-ab.3...2390363.2403657.0.2403929.18.18.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..18.0.0....0.tGWNwVrit-w
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 valueرسم ا  اح  لقيمة اللون   8جك  
 

 

 

 

 

 

  

 color harmonyاألنسجام اللونى  -4

 هناك العداد مو مجموعات االوان الك  تكناغم   تكناس  مه بع  ا   تسم   

  تناس   االوان  تككون مو ا نيو ا  اك ر مو االوان الكي ترتتط بعاقات  ا مة  

 االوان اا لية ال االوان ال ا وية ال االوان ال ا ية ال االوان الدافئة  في دائرل االوان .

 الككميلية المقسمة . ال التاردل ال الككميلية ال الكنا رية ال

 األلوان الدافئة والباردة : 

  مكو تقسيم دائرل االوان  ل   لوان دافئة    لوان باردل . 

الكوسه  تمي   ل   saturated  م تعة  "مليئة بالطاقة " Active   يطة  t vibranهي  لوان م عة  -:  االوان الدافئة

غير   طة بصريا    تعط    اتكون تدرجات  Dark داكنة   Disaturated: قليلة الك ته  االوان التاردل  لمساحات .ا  دا  

  لوان مماادل .اامي   ااسود  الرمادي تعكبر . بال د ء  تعط  ت  ير بالنعومة  ا طتاعا  

 

 
ab.3...2390363.2403657.0.2403929.18.18.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..18.0.0....0.tGWNwVrit-w  
24/3/2021,2.48pm. 

 EPICمن فيلم الرسوم المتحركة  اللون العالية حيث أن اللون مشرق و يعطى أضاءة عاليةيمة قل  ( أيضاحى9) مشهد

 

 رسم ايضاحى لأللوان الدافئة والباردة  10شكل 

https://www.google.com.eg/search?hl=en&biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=Gu8-WvNuiqTAAqenkNAO&q=Saturation&oq=Saturation&gs_l=psy-ab.3...2390363.2403657.0.2403929.18.18.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..18.0.0....0.tGWNwVrit-w
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من األلوان الساخنة المنسجمة  ةبه مجموع epicأيضاحى لمشهد من فيلم  11 ) شكل

 والرابطة بين الخلفية والشخصية فى المشهد و الدرامى  جمع ال

فى الشخصيات  قائم على األلوان الباردة epic( أيضاحى لمشهد من فيلم 12شكل )

 والخلفية حيث أنها منسجمه مع بعضها البعض ومريحة للعين 

 رسم أيضاحي يوضح األلوان التناظرية فى دائرة األلوان 14شكل

 

 

 

                 Complementry colorsاأللوان التكميلية 

 تقه هال االوان عل  اتجاهات مكعاكسة لتع  ا التع  

   5   عل  دائرل االوان"م ان"  ااحمر  اا  ر .

 : Analogue colorsاأللوان التناظرية 

تكون هال االوان موجودل عل  القرب مو بع  ا التع  عل  دائرل االوان  
   6    مكجا رل   .

  : Triadic  األلوان الثالثية

االلوان   لاسك دا  اام   لأللوان ال ا ية المد مو توازن   دائرلتقه االوان ال ا ية عل  مسافات مكسا ية فيما مين ا دا   
 االوان مدقة . لون  احد للسيادل  اللو يو اآل ريو للكنو  . 

 .  Complementary color scheme   -Splitاأللوان التكميلية المقسمة "المتفرقة"

باا افة للون الرئيسي  سك د  اللو يو المجا ريو للون الككميلي    تملل هال النمالج اللو ية  فا 

 قول الكركيز التصري للنمالج الككميلية  لكو مكوتر اق 

 
, رسالة دكتوراه . جامعة األسكندرية ,  التناول اإلبداعى لعناصر أسس التصميم من خالل الوسائط المتعددة التفاعليةأميرة  محمد أحسان ,  5

 . 53:54, ص 2010
6https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=NgE_WtPQD5DQkgXEz4HoBA&
q=analog+colors&oq=ANALONGCOLOR&gs_l=psy-
ab.3.0.0i13k1l5j0i8i13i30k1.66998524.67009026.0.67013255.16.12.0.0.0.0.1468.4363.3-3j4j7-
1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..8.6.2507...0j0i67k1j0i10k1j0i7i30k1.0.ItXDUEnARVU#imgrc=k4KeX5nwXBPJPM:  

52/3/2120  ,10.5AM 

 رسم أيضاحى لأللوان المكملة على دائرة األلوان  13شكل 

 رسم أيضاحى لأللوان التكميلية    (15) شكل 

https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=NgE_WtPQD5DQkgXEz4HoBA&q=analog+colors&oq=ANALONGCOLOR&gs_l=psy-ab.3.0.0i13k1l5j0i8i13i30k1.66998524.67009026.0.67013255.16.12.0.0.0.0.1468.4363.3-3j4j7-1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..8.6.2507...0j0i67k1j0i10k1j0i7i30k1.0.ItXDUEnARVU#imgrc=k4KeX5nwXBPJPM
https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=NgE_WtPQD5DQkgXEz4HoBA&q=analog+colors&oq=ANALONGCOLOR&gs_l=psy-ab.3.0.0i13k1l5j0i8i13i30k1.66998524.67009026.0.67013255.16.12.0.0.0.0.1468.4363.3-3j4j7-1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..8.6.2507...0j0i67k1j0i10k1j0i7i30k1.0.ItXDUEnARVU#imgrc=k4KeX5nwXBPJPM
https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=NgE_WtPQD5DQkgXEz4HoBA&q=analog+colors&oq=ANALONGCOLOR&gs_l=psy-ab.3.0.0i13k1l5j0i8i13i30k1.66998524.67009026.0.67013255.16.12.0.0.0.0.1468.4363.3-3j4j7-1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..8.6.2507...0j0i67k1j0i10k1j0i7i30k1.0.ItXDUEnARVU#imgrc=k4KeX5nwXBPJPM
https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=NgE_WtPQD5DQkgXEz4HoBA&q=analog+colors&oq=ANALONGCOLOR&gs_l=psy-ab.3.0.0i13k1l5j0i8i13i30k1.66998524.67009026.0.67013255.16.12.0.0.0.0.1468.4363.3-3j4j7-1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..8.6.2507...0j0i67k1j0i10k1j0i7i30k1.0.ItXDUEnARVU#imgrc=k4KeX5nwXBPJPM
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 ( األخضر ،األورنج ، الماجنته)يتضح به أستخدام األلوان التكميلية المقسمة    Kong-fu-Panda( أيضاحى لمشهد من فيلم  16شكل )  

 18شكل 

اللون   الشخصية ذات  اللونى بين  التباين  فيلم كونج فو باندا يظهر به  لمشهد  من  أيضاحى 

العنصر  بظهور  تسمح  لدرجة  متباينين  اللون  درجتى  ان  حيث  حمراء  خلفية  على  االسود 

 حدوث صعوبة فى الرؤيةاالمامى بوضوح وبدون 

 

 

 

 

 

 

   التباين اللونى -5

عاقة   يقة ترلط ميو ال ك   ال ل ية لك  عرض مرئي  رال   في هال العاقة القائمة ميو المو و  "ال ك " البيئة  هناك
المميطة بي "ال ل ية" ت  د درجة مو الكتااو كلما تتااو ال ك  مه ميئكي المميطة كلما كان مرئيا    ك ر   وحا .  عد ال ك   

 مي اء م ان عل  الكتااو اام   .  ل  اللون ااسود المكراك  عل   ل ية

  لا لم تكوفر درجة كافية مو الكتااو ميو اال ك   ال ل ية لو  سكطيه 

 الم اهد  الكمييز ميو العناصر   لفيك ا    البيئة المميطة م ا مما اؤدت

  ل   رهاق العيو .   

اصفر عل   ل ية مي اء سيصي    يلو    ر لا كان هناك عنص  -م ان
 الم اهد ب وجرل  عد    و  للرؤية .

 

 

7 

 

 
7https://www.google.com.eg/search?tbm=isch&sa=1&ei=HuNAWqKUO8yRsAeatIGgDw&q=different+color&oq
=different+color&gs_l=psy-ab.3...1776365.1793077.0.1793550.27.26.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-
ab..27.0.0.0...0.96_wnIF-hZA#imgrc=oyR1tfj2c-tcjM: 2021/3/26   7.22AM. 

 ( 17)شكل 

رسممم ضيضمماحي لعاقممة الشممكل باألرضممية المحيطممة بممه 

نتيجمممة لحسمممن  العنصمممر ممممع خلفيتمممه وكيفيمممة وضممموح

اختيممار األلمموان المناسممبة لتراكمم  العنصممر ولونممه مممع 

 لون الخلفية بحيث حقق تباين عالى  

https://www.google.com.eg/search?tbm=isch&sa=1&ei=HuNAWqKUO8yRsAeatIGgDw&q=different+color&oq=different+color&gs_l=psy-ab.3...1776365.1793077.0.1793550.27.26.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..27.0.0.0...0.96_wnIF-hZA#imgrc=oyR1tfj2c-tcjM
https://www.google.com.eg/search?tbm=isch&sa=1&ei=HuNAWqKUO8yRsAeatIGgDw&q=different+color&oq=different+color&gs_l=psy-ab.3...1776365.1793077.0.1793550.27.26.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..27.0.0.0...0.96_wnIF-hZA#imgrc=oyR1tfj2c-tcjM
https://www.google.com.eg/search?tbm=isch&sa=1&ei=HuNAWqKUO8yRsAeatIGgDw&q=different+color&oq=different+color&gs_l=psy-ab.3...1776365.1793077.0.1793550.27.26.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..27.0.0.0...0.96_wnIF-hZA#imgrc=oyR1tfj2c-tcjM
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  :  Simultinous Contrast التباين المتزامن   -أ 

ممكو حد  ي عند   ه  لوان مكتاانة منس  مكقارلة مو بع  ا . في هال المالة ت  ر االعناصر الصغيرل  ك   ا مكمركة 
 لفكرات طويلة  رهاق جداد للعيو .   مكغيرل ال ان   اؤدت الن ر  

 .   19جك   

  8   .   مد  للل  كيجة تسا ت االلوان ف  قول ت  يرها .  مكو عم   د  بصرية م يرل لاهكما  باسك دا  هال ال اصية. 

 The contrast of saturation :تباين التشبع  - ب

  20جك   الكتااو مو  ان   ه الكجا ر للقيم الفاتمة  الداكنة  الك ته الكابه ل مهاا اككون 

 The contrast of light and darkوالداكنة  مضيئةالتباين بين ال -ج 

الم يئة  هاا   كون   للقيم  الكجا ر  مو  ان   ه  الكتااو 
تكويو   مو  ان  تككون  ان  الممكو  مو   الداكنة  الك  

اللون  م كلفة   ات يسكند هاا عل  اسك دا  سطوع   احادت 
لو ية م كلفة. هال االوان  مكو  ن تكون  ففت مه   قيم 

 (9) جك  اامي ال  غمقت مه ااسود

 

 

 

 The contrast of complements :تباين المكمالت  -د 

   10  لوان المكقاملة عل  دائرل االوان .  كون الكتااو عو طري    ه اا 

 
8 http://www.graceiseverywhere.net/2014/05/09/simultaneous-contrast-with-withered-plants/ 26/3/2021  ,  
7.24AM. 
9 http://www.loveofgraphics.com/graphicdesign/color/colorcontrast/ 2021/3/26   , 8.15AM 
10https://www.google.com.eg/search?tbm=isch&sa=1&ei=5ARBWvyfI8G1sAff56DYDw&q=+++The+contrast+of
+light+and+dark&oq=+++The+contrast+of+light+and+dark&gs_l=psy-
ab.3..0j0i24k1.462434.478655.0.480313.4.3.1.0.0.0.218.489.0j2j1.3.0....0...1c.1.64.psy-
ab..0.1.149.0...0.rsult_z2TFY#imgrc=_   26/3/2021 AM. 

  رسم أيضاحى للتباين المتزامن 19شكل 

 21شكل 

 kung fuلمشممهد مممن فمميلم أيضمماحى 

panda    يتضح به التبمماين بممين سممطو

( أكثر أضمماءة األلوان )مخلطة باألبيض

والممداكن فممى بعممض ،ألماكن فى بعض  ا

 (االماكن المخلط باألسود 

 رسم ايضاحي لتباين التشبع  20شكل 

http://www.graceiseverywhere.net/2014/05/09/simultaneous-contrast-with-withered-plants/
http://www.loveofgraphics.com/graphicdesign/color/colorcontrast/
https://www.google.com.eg/search?tbm=isch&sa=1&ei=5ARBWvyfI8G1sAff56DYDw&q=+++The+contrast+of+light+and+dark&oq=+++The+contrast+of+light+and+dark&gs_l=psy-ab.3..0j0i24k1.462434.478655.0.480313.4.3.1.0.0.0.218.489.0j2j1.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.149.0...0.rsult_z2TFY#imgrc=_
https://www.google.com.eg/search?tbm=isch&sa=1&ei=5ARBWvyfI8G1sAff56DYDw&q=+++The+contrast+of+light+and+dark&oq=+++The+contrast+of+light+and+dark&gs_l=psy-ab.3..0j0i24k1.462434.478655.0.480313.4.3.1.0.0.0.218.489.0j2j1.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.149.0...0.rsult_z2TFY#imgrc=_
https://www.google.com.eg/search?tbm=isch&sa=1&ei=5ARBWvyfI8G1sAff56DYDw&q=+++The+contrast+of+light+and+dark&oq=+++The+contrast+of+light+and+dark&gs_l=psy-ab.3..0j0i24k1.462434.478655.0.480313.4.3.1.0.0.0.218.489.0j2j1.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.149.0...0.rsult_z2TFY#imgrc=_
https://www.google.com.eg/search?tbm=isch&sa=1&ei=5ARBWvyfI8G1sAff56DYDw&q=+++The+contrast+of+light+and+dark&oq=+++The+contrast+of+light+and+dark&gs_l=psy-ab.3..0j0i24k1.462434.478655.0.480313.4.3.1.0.0.0.218.489.0j2j1.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.149.0...0.rsult_z2TFY#imgrc=_
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االول سائد فيه اللون االسود ألنه يشغل أغل     Kung.fu.pandaأيضاحى يوضح أن اللون ذو نسبة مساحة أكبر هو اللون السائد والمهيمن فى تلك المشهدين من فيلم   23شكل 

 وردى ال تؤثر على مساحته بنى لون المياه ألنه هو من يمأل الكادر وبه مجموعة عناصر صغيرة الحجم ذات لون لالمساحة والمشهد األخر اللون ال

 Animation Maleficentأيضاحى لمشهد من فيلم (  24شكل 

 يظهر به التباين المنخفض   

 color dominanceسيادة اللون  -6

 Proportion & Intensity 11النستة  الك افة  - 

عيو  ليط بصري  عكمد ا كاف هاا ال ليط عل   س  المساحات الم كارل . اللون صاح   ااعند تراصج االوان تكلق   

 . في حالة اسك دا  تدرج لو   فاتح ت  ر المساحات الكلية  23 ستة المساحة ااكبر هو اللون السائد ا  الم يمو جك  

لمساحة الكلية داكنة  تعدا  االوان بالك افة  فاتمة  عل  النقي  في حالة اسك دا  قيم داكنة العل  مساحات كبيرل ت  ر ا
  12  . ليا بالنستة "المساحة" سيؤدت    ا  ل  تغير  ليط اللون المرئي

 

 

 

 :    contrast & dominanceالكتااو  ال يمنة -ب

ري  الكتااو عو ط   مكو تصميم العنصر الم يمو المسيطر  .عندما  قو  بعم  تصميم ل ل ية المد مو تمداد  المراد مني  
معكدن   تتااو  تتااو من ف    تتااو  تقسم بعد للل ال     ت كبر تتااو م يمو" الكصاميم الكي ت  د      يسم  "تتااو م يمو

 . 13  سيعزز ا   قل  ا كيار االوان مو الك  ير الكل   عالي .. 

 تباين منخفض   -1

  سك د  ف  هاا ال ك  الوان لات حيز  ي  مو مسكويات اا اءل

   24ا  السطو  جك   

 
11 http://mhacad.weebly.com/proportion--intensity.html, 2017/12/25   ,  8 PM. 
12 http://www.loveofgraphics.com/graphicdesign/color/colorcontrast/,2021/3/26  9.30,AM. 

 سابق ذكره(.  )مرجع  التناول اإلبداعى لعناصر أسس التصميم من خالل الوسائط المتعددة التفاعليةأميرة أحسان ,  13

 22شكل 

م لونين متقابلين على أيضاحى لمشهدين من فيلم كونج فو بندا يظهر بهما تباين المكمات الذى يظهر العناصر جدأ عن الخلفية ويجذب األنتباه الناتج من أستخدا 

 . دائرة األلوان ) تاقى اللون األزرق الغامق مع البرتقالى ( ، تاقى األحمر مع األخضر فى المشهد الثانى  

http://mhacad.weebly.com/proportion--intensity.html
http://www.loveofgraphics.com/graphicdesign/color/colorcontrast/


 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

DESIGN AND FASHION STUDIES 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ISSN: 2735-5365 VOLUME 4, ISSUE 1, 2021, 206– 227. www.egyptfuture.org/ojs/ 

 

216 
 

 

   سك د  ف  هاا ال ك  الوان ت  ه لميز  تباين معتدل -2
   25 جك  مسكويات اال اءل ا  السطو   معكدن من 

 

 تباين عالى  -3     

 تكدرج االلوان ف  هاا المسكوت مو الفاتح جدا "ا اءل عالية" ال  

   26 الداكو جدا "ا اءل من ف ة" جك  

 

 ثانيًا : صياغة الخداع البصري من خالل اللون 

درس فنان ال دا  التصرت عنصر اللون  تدا اتي ال  ت  ير ك  لون عل  ما جا رل .  قد   و التع   ن هاا الفو     14 
ال  ان كا وا    احياء لن ريات ال وء المعقدل الك  اسكعمل ا الك  يريون  لكن ا لم تكته منفا الصورل الك  اتتعت   ا  الك  يرييو

ن الم كلفة المرئية تمت ت  ير  احد ال فالا   ه  لوان الماسة التصرية تقو  مكجميه اااسكغلوا  فا المقيقة المعر فة  ه   
  15  اازرق  ااصفر بجوار بع  ما تراهما العيو لو ا  احدا   هو اا  ر . فالعيو تقو  بعملية مزج االوان.

 المتادئ المو وعية للون :  •
الطاقة    االقول الدا لية ه  العام  الم م ف  اللون ال الك   ج  عل  المصمم  ن  كون  اعيا  ل ا تماما  .  يمكو 

  27عل   ر ية سوداء  جك      ميان هال الطاقة الدا لية للون مو ه مرله مو اازرق عل   ر ية مي اء  آ ر
عل   ر ية   مي اء  آ ر  عل   ر ية  مرله  صفر  كالل   ه  عل    .  اازرق  المرله  ااحظ  ن  ال  سوداء 

ف  ي ابد   ك  ي اكمدد  ازيد ف    المرله اازرق عل   ر ية سوداء  البي اء ابد   ك  ي انكمش ال  ما  اار ية 
المجم    مو  احية   رت المرله ااصفر عل  اار ية البي اء ابد   ك  ي اكمدد مينما المرله االصفر عل   

 ك  ي انكمش .اار ية السوداء فيبد    

 

 
 .  35ص , 1975, فن الخداع البصرى , مجهول دار النشر,   عنايات يوسف رفلة 14

15http://00146jd.1105.y.https.academic.eb.com.mplb1ci.ekb.eg/levels/collegiate/article/colour/109620?opens
earch=basecs%20for%20colour , 1/1/2018 , 1:56am 

 يتضح به   epic( أيضاحى من فيلم 25شكل )

 التباين المعتدل بين الدرجات اللونية

 يتضح به التباين   epicأيضاحى من فيلم   (26شكل )

 العالي بين الدرجات اللونية الفاتح جدا والغامق جدا  

http://00146jd.1105.y.https.academic.eb.com.mplb1ci.ekb.eg/levels/collegiate/article/colour/109620?opensearch=basecs%20for%20colour
http://00146jd.1105.y.https.academic.eb.com.mplb1ci.ekb.eg/levels/collegiate/article/colour/109620?opensearch=basecs%20for%20colour
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 الطاقة الك  تمكوي ا االوان ه  بطبيعة المان عتارل عو تفاعات سيكولوجية ال ي حك  مد ن المقار ة ملون آ ر ف ن هال  
الطاقة ال تزان تعم  .فنمو الا حدقنا ف  مرله مو اللون ااحمر الفاقه لمدل ما  م  غلقنا  عيننا ف  نا  رت مرلعا     ر الن 

اللون الات  مد  الكوازن  اللون المكم   هو بالنستة لألحمر اللون اا  ر    يعرف هاا  قول اللون ااحمر تدعو ال   
بالك اد الكال  .   اهرل  ساسية   رت مو هاا النو   مكو ميا  ا مو ه مرله رمادت عل   ر ية حمراء  آ ر عل   

م ففة مو اللون المكم  للون اار ية    ر ية   راء  ف  كلكا المالكيو ف  نا  رت المرله الرمادت  ك  ي ملون بصورل 
 قصد  ن المرله الرمادت المو و  عل    ر ية حمراء ابد   ك ن بع  اللون اا  ر بي  العكا بالعكا    28جك  

  هاا    ا  عكبر م ا  لنفا النو  مو الكفاعات السيكولوجية  يعرف بالك اد المتاجر . 

 غ واللون الموضوعى االلون والفر   -أ   16

ت اد االوان الك  تمكم ف  عملية اللون  الفراغ  ت ااحساسات الفراغية الناتجة مو اسكعمان االوان فقط  مكو  ن تعم  
 بطرق م كلفة .

ن عندما اكاما لو ان م كلفان  هما ف  حالة تتااو كام  ال فالكتااو سيزيد مو درجة اا كاف مين ما  هاا الكغيير  كو  -1
 كبر كلما زاد الكتااو ف  ك  مو درجك  ت ل  مساحة الجزء الماما ال  معن  للل  ن  ت لو يو اكعادالن ف  قيمة الكدرج  
 قول اا اءل ال اؤ ر  حدهما ف  اا ر ت  يرا  كبيرا  ال  عندما  كون هاا الكتااو قويا   مد  تغير  اهر ف  هاا الك  ير .  

 آ ر ال ف ن للل  قوت هاا الكغيير  تص  هال المالة ال  حدها ااقص  عندما  طوق  حد   كلما زادت المعاملة ميو لون  
   17    .92االوان ملون آ ر كما    ر للل ف  لوحات فاسرل  جك    

 

 
 1975, فن الخداع البصرى , مجهول دار النشر,    عنايات يوسف رفلة 16

17https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=o7BGWpmyIofCwQLstIOYDA&q
=vasarely&oq=vasarely&gs_l=psy-ab.3...117351.124372.0.127086.8.8.0.0.0.0.710.1207.4-
1j0j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.2.1206...0.0.hNRpZvUp0uM#imgrc=VWwycyBfA2tFKM:  ,   2021/3/26  ,  12.37 
pm. 

 رسم أيضاحى لتاثير لون الخلفيه على تمدد اللون وانكماشه   27شكل 

 ( رسم أيضاحى للتضاد المباشر للون المكمل28شكل )

https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=o7BGWpmyIofCwQLstIOYDA&q=vasarely&oq=vasarely&gs_l=psy-ab.3...117351.124372.0.127086.8.8.0.0.0.0.710.1207.4-1j0j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.2.1206...0.0.hNRpZvUp0uM#imgrc=VWwycyBfA2tFKM
https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=o7BGWpmyIofCwQLstIOYDA&q=vasarely&oq=vasarely&gs_l=psy-ab.3...117351.124372.0.127086.8.8.0.0.0.0.710.1207.4-1j0j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.2.1206...0.0.hNRpZvUp0uM#imgrc=VWwycyBfA2tFKM
https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=o7BGWpmyIofCwQLstIOYDA&q=vasarely&oq=vasarely&gs_l=psy-ab.3...117351.124372.0.127086.8.8.0.0.0.0.710.1207.4-1j0j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.2.1206...0.0.hNRpZvUp0uM#imgrc=VWwycyBfA2tFKM
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يتضح بها تأثر اللون باللون الذى يجاوره والفراغ الذى حوله فهذا يغير واقع أستيعابه    رسم أيضاحى ألعمال فاسرلى فى الخدا  اللونى 29شكل 

 على ذهن المشاهد وما يحققه من  خدا  لألبعاد والعمق  

 18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ك  لون عندما  ارت بمفردل ابد   ك ن لي درجة دفء معينة . م ما ا كلفنا ف  درجة مر دتي    دفئي ف  نا   عر ب ن     -  2
ااصفر   الوان دافئة  اللون اازرق ال لج  ابد  باردا  .  درجة اللون الدافئ ال ت    امكة   –البرتقال     –حمر  اللون  اا

داناميكية االوان .  لالل ال  دافئة .  هاا جزء مو  اصية  ب لوان  لو كان مماطا   ب لوان باردل عما  عندما  كون مماطا  
  19    مكو   ه قاعدل عامة عو ك  لون .

اللون   ال ر ف ان للل  عكمد عل  درجة  لمعا ي    -اللون اازرق  لون بارد    ي   باردا   ف  جميه   واص   –درجة 
اللون  االوان المميطة بي .  مه للل ف  ي  مكو تعميم القون ب ن االوان    – حجم ال ك  الات   غلي هاا اللون   ملما 

 ق  مو مساحك ا المقيقية    االوان السا نة تبد  باردل  مكسعة . التاردل تبد  عميقة  منكم ة   ت تبد  غائرل   

 ن اللون هو  دال الكصوير فعو طريقي  امكدادل ف  الفراغ  عط  ااحساس بالتعد . فاازرق  مق  العم    ااحمر اؤكد  
ن تعبر عو المركة    رت تعبر التعد اامام    لع  االوان ل ا مقدرل ااجعا  مو الدا   ال  ال ارج كااصفر  ال    لوا 

 
18https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=o7BGWpmyIofCwQLstIOYDA&q
=vasarely&oq=vasarely&gs_l=psy-ab.3...117351.124372.0.127086.8.8.0.0.0.0.710.1207.4-
1j0j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.2.1206...0.0.hNRpZvUp0uM#imgrc=_ ,  2021/3/26 , 12.39.Pm. 
19 
http://0012xfg.1106.y.https.academic.eb.com.mplb1ci.ekb.eg/levels/collegiate/article/colour/109620?opense
arch=basecs%20for%20colour 5/1/2018  ,  3.29 am 

https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=o7BGWpmyIofCwQLstIOYDA&q=vasarely&oq=vasarely&gs_l=psy-ab.3...117351.124372.0.127086.8.8.0.0.0.0.710.1207.4-1j0j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.2.1206...0.0.hNRpZvUp0uM#imgrc=_
https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=o7BGWpmyIofCwQLstIOYDA&q=vasarely&oq=vasarely&gs_l=psy-ab.3...117351.124372.0.127086.8.8.0.0.0.0.710.1207.4-1j0j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.2.1206...0.0.hNRpZvUp0uM#imgrc=_
https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=o7BGWpmyIofCwQLstIOYDA&q=vasarely&oq=vasarely&gs_l=psy-ab.3...117351.124372.0.127086.8.8.0.0.0.0.710.1207.4-1j0j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.2.1206...0.0.hNRpZvUp0uM#imgrc=_
http://0012xfg.1106.y.https.academic.eb.com.mplb1ci.ekb.eg/levels/collegiate/article/colour/109620?opensearch=basecs%20for%20colour
http://0012xfg.1106.y.https.academic.eb.com.mplb1ci.ekb.eg/levels/collegiate/article/colour/109620?opensearch=basecs%20for%20colour
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 )فى التنقيطية (   Seuratرسم أيضاحى  لبعض أعمال   30شكل

عو ال تات  يمكو لتع  االوان ف  عاقات ا المك ابكة  ن تعط  ااحساس بالمركة  ال تات معا      ساس الكصوير هو  
 اللون ف   حدا  المركة . 

ازن التارد مه  و يو مكمليو لتع  ما  م ان تو الك اد المؤيد  المكم   ان ك  لعاقة درجة المرارل باالوان تؤكد    -3 
 السا و ال فاللون المكم  هو اللون الات اوازت اللون المعط  ليكو ا معا  الككام  اللو   م ا  .

 اللون المكم  لألحمر =  صفر+  زرق =    ر                                       

 فسج   اللون المكم  لألصفر =  زرق +  حمر = من                                   

  اللون المكم  لألزرق =  حمر+  صفر = مرتقال                                       

  عملية التوازن بين األلوان  -ب 

البرتقال   اللون  الكوازن ال   ت  مو   ه مساحات مكسا ية ال حي   ن اللون اازرق  مكاج  ل  مساحة  كبر بك ير مو 
 مكاجي اللون  ااحمر مو اللون اا  ر اعطاء هاا الكوازن ال كالل  ن اللون ااصفر  مكاج  ل   اعطاء الكوازن مما  

ك ير مو االوان الرماد ة الموجودل ف   عمان سورال   الكنقيطية   مساحة صغيرل مو اللون البنفسج  للوصون  ل   الكوازن .
جوخ تعكبر  م لة كاملة لألسكعمان الرقي  لأللوان المككاملة      اتجة مو تجا ر  قط مو  لوان مككاملة ال كالل  عمان فان 

  . 31  ال   30جك     

  

 

   أمثلة كاملة ألستعمال األلوان المتكاملة فى أخراج درجات الرماديات  Seuratرسم أيضاحى ألعمال  31شكل 
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مبد  الك اد المتاجر  عكبر  هم  سيلة  مكو  ن  سك دم ا الفنان لزيادل  حساسي ب اللوان المكجا رل فقد ازيد مو قول    -4
العيو ت عر  االوان بطريقة مريمة بجوار بع  ا بمي  ال  قد تو ه  االوان     مالل    هال  فاالوان  ال  اللون  ف   بالكغير 

تسكطيه  ن تو ح  بع  ا    تقك  بع  ا اآل ر .  تجرلة   ه االوان بجوار بع  ا ا كتار قوت ا الكعبيرية لكفاعات ا 
  20  تامام ا  مر مفيد جدا . 

المساحة الك    غل ا لون معيو مو توازن مساحة االوان ف  الصورل تدعو ال  مناق ة ت اد لون المساحات ال فمجم  -5

الممكو  ن تكون لات ت  ير عل  طاقك ا المؤ رل    ع ا الفراغ  ال  يبد    ي كلما قلت المساحة الك   عطي ا اللون كلما 

زادت طاقكي.  هاا ال اكعارض عل  ااطاق مه ما قالي جوجان "ب ن المكر مو اللون اا  ر  ك ر   ارا  مو السنكيمكر  

و ابد   ن السنكيمكر  صار  مو  ج  بقائي بقول  كبر "  قد كان جوجان  ماتيا  ج ر الفنا يو الااو  عكمد ا عل      لك

 ل  الفراغ مواسطة تن يم المساحات الم كلفة المجم لات االوان الم كلفة . مو  قوان ماتيا ف  تفسير  عمالي " ان تناس  

   سا      قو  مكعدا  الرسم حك   ص   ل  هاا الكناس  ف  جميه  جزاءاالوان  جعلن   قو  مكغيير جك  بع  ااج

 الصورل

فم ا    -  6 الفراغية  ف    ائفي  م مة  تعكبر  اللون  هاا  الك   غطي ا  المساحة  جك   فقط  لكو    ا   اللون  مساحة  ليا 
 اللون . تدا   االوان    ا     النجمة المرسومة ملون معيو  كون ل ا   ه فراغ  م كلج عو الدائرل الك  مو  فا المجم

  مو الممكو  ن تؤ ر عل  للل ا  ا  فاالوان    كادر اؤ ر عل  هال الو ائج الفراغية . كالل   ه االوان  مكا  ا ف  ال
  ااجسا  الك  ترسم ف  النصج ااسف  مو الصورل تبد ا   ق    ك ر مر زا   ت  قرب مما لو   عت ف  النصج العلوت . 

لدرجات الم كلفة مو تركيز االوان   ت الك اد ميو اللون النق   اللون الم فج  ما باللون ااسود    اامي  ت اد ا  -7
 ت  يف االوان النقية  قد  كون بمزج ا     - الفراغ    -   الرمادت    عكبر مجاال    ر مو العوام  الك  تؤ ر عل  اللون  

ففة مو اللون  لا   عت بجوار االوان النقية  المركزل   ف ن اللون الم فج  بااللوان اا رت .  سُياحظ  ن الدرجات الم 
  ككس  حيوية ال  ما اللون المركز فكق  قوتي .  

جك     مراك     Braqueف   عمان     الو ه الفراغي اك  ر بملما اللون فاللون الممز ج بالرم   د االوان الناعمة كما  -8
32) 

 
 

20 https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=WhlUWp3xH6zB6ATH-
pTIAQ&q=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3&oq=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3&gs_l
=psy-ab.3..0l2j0i10k1l8.1622926.1624133.0.1625020.5.5.0.0.0.0.185.817.0j5.5.0....0...1c.1.64.psy-
ab..0.5.815....0.6Q0LhRk6dCE#imgrc=_ , 27/3/2021 , 7.36  PM 

https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=WhlUWp3xH6zB6ATH-pTIAQ&q=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3&oq=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i10k1l8.1622926.1624133.0.1625020.5.5.0.0.0.0.185.817.0j5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.815....0.6Q0LhRk6dCE#imgrc=_
https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=WhlUWp3xH6zB6ATH-pTIAQ&q=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3&oq=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i10k1l8.1622926.1624133.0.1625020.5.5.0.0.0.0.185.817.0j5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.815....0.6Q0LhRk6dCE#imgrc=_
https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=WhlUWp3xH6zB6ATH-pTIAQ&q=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3&oq=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i10k1l8.1622926.1624133.0.1625020.5.5.0.0.0.0.185.817.0j5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.815....0.6Q0LhRk6dCE#imgrc=_
https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=WhlUWp3xH6zB6ATH-pTIAQ&q=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3&oq=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i10k1l8.1622926.1624133.0.1625020.5.5.0.0.0.0.185.817.0j5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.815....0.6Q0LhRk6dCE#imgrc=_
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 براك يتضح تأثير الملمس على الوضع الفراغي من اعمال   32شكل 

 

 

 

  

 التأثير الديناميكى للون    -ج 

هناك ت  ير داناميك  آ ر انكج عو درجة المرارل  تتاان ا . ف ن ال دا  التصري درس  طوان  سرعة الموجات الك   مد  ا 
مو   م كلفة  لات سرعات  موجات  لأللوان  عل   ن  اعكمادا   لون  الكر ماتيل    ال وء  ك   موجات  ف طوان   . لون ا ر 

الم كلفة   سرع ا تمكاج  ل  تكييف  اص مو تقوس عدسات  بصار العيو لكجميه الصورل عل  ال تكية .  يك ح للل  
عندما  فكر ف  ال وء الات  مر  ان من ور  ا   .  ل  جد االوان تنمرف ف  درجات م كلفة  كيجة ا كاف طون 

 ك ار  طوان الموجة  ف    ا  الطيف المعر ف ال حي   كون اللون ااحمر ل  الطون الموج  الموجة .  النكيجة ه   
البنفسجي ل  الطون الموج  ااقصر  ك رهم ا مرافا  .  تكفرق جميه االوان   –ااطون  قل ا   مرافا   يكون اللون اازرق  

الاكسن  للعدسة الصناعية لات تقوس عادت تيسير تركيز  اا رت ب  ك ا  فيما ميو الطون الموج  للو يو السابقيو .  ل اا  
الرؤية عل  جميه  طوان الموجة ف    ا  تعادل  دقي  كما هو  امت ف  علم التصريات . مو للل ان   الزيغ اللو   حون  

 حواف العدسات العاد ة . 

   جياء قريتة    رت بعيدل  مو هنا  مكو ماح ة  ن ما  مد   ما   تماما  فع  العدسات عند تركيز الرؤية عل •
االوان   مكقد   ارتداد  لألدراك  السيكولوجية  القاعدل  .  تلل ه   تكون  ق    وحا   هنا  الككييف  عملية  ال  ال  ن 

 الدافئة  التاردل . 

 

 

 الضوء وأرتباطه باللون .  -د 

 ن اللون  ال وء ال انفصان  مدا  ال كما هو المان ف  الفراغ  ال ك  ال  لغير ال وء ال اوجد لون حي   ن اا واء ل ا  
 لوان .  ال وء الناتج اككون مو تدرج  لوان الطيف ف  حيو  ن ااسود ال ُ  م  كلون  ف  ك  الكصميمات العملية ُااحظ  

ال  يك مسكقيمة  ف   طوط  ال وء  سير  ف    ن  اكد    ال فافية  .  جوهر  بطبيعة  صفات  سطح  ت  امة  ال وء    ر 
تكوقج عل    المعكمة  .  ااجياء  ال امة بصتغة  اكغير  لا طليت  ال وء  لون  .  لكو  ال وء  ل  حد ما  عنصر   كراق 
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  سطم ا الماسة صتغك ا ف   تمكص بع  الك لقات  الكدرجات اللو ية  تعكا آ ار هاا الكدرج عل  لون ال ئ  ال امات   
 جعا   وء العدسة    كسارها . فعناصر ال وء تعم  عم  المن ور ال فم  ر ااجياء اك  ر بال وء ان ال ك   الملما  
   عان اتجال مصدر ال وء  طولي  من  ل  مقياس مدت  صوعي  المسكويات العكسية .  ال وء الناصه  مي  ا ارل 

 هادئ.   اا كتال ف  حيو  ن مسكوال المن ف 

اللون  االوان الم ادل حك  تعط   •  الفنان ارت ال وء عنصر حيوت ان عملي  عكمد عليي  يعكمد عل  تدرج 
 داعا  لل وء . قد  سكعم  فان جوخ المركة الن امية ف  رسومي تلل المركة الك  تعكا ال وء  آ ار ل ان  

لأللوان الطبيعية  هو  دال  ل   تكييف .  مو الفنون المدا ة  ط يفة .  ت  ير ال وء هو ااساس إلدراك الفنان  
 Arnold  للفنان  ر ولد جميدت  33ما تعكبر هال الطريقة متاجرل ل ل  حاسة قوية لل وء الفعل  فف  ال ك   

Schmidt     كاج ال دا  التصرت لامابة ال وء  تغيير  تجال النصو  ال وئ  

 

 

 

 

 

 

 

ال ندسية  الدرجات اللو ية  صياغة ااجكان  الدراسة العلمية  تقو  ال د  التصرية  ساسا  عل  عاقات ما ميو ااجكان  -

المصاحتة لأللوان ال  ااعكماد عل  المركة الك  تفاجئ العيو  الك  ت كلج صورت ا عو رؤيك ا الواقعية ال  عل   مكدادات  

لعيو  هو    ا  الات  صنه ف   الفراغ  م اهرل البنائية   تجاهات اا اءل  ك افك ا  .  تلل الك  ت ل  الداناميكية لمركة ا

الن ا ة المركة ااا امية فكبد   ل ية اللوحة  ك   ا تكم   عو تكوينات    قاعات م بئة ف  ااجكان . فا هاا الفو  عكبر 

موسيق  بصرية  ككس  في ا اللون  ال ك  مميزات توهم مبر ز كالب    د ران غير موجود    الكفاف مفاجئ سرعان ما  

 و بيتن د  العي

 عالقة الظل والنور فى تصميم خلفيات الرسوم المتحركة   ثالثًا :

   الضوئىرسم أيضاحى ألعمال أرنولد شميدت لنتاج الخدا  البصري وأنشاء طاقة أشعاعية من خال التحكم باللون وأثره  33  شكل 
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 :   Light& shadowsالنوروالظل  -أ

ال وء  ال   عنصران  ساسيان ف  تكويو الصورل الك كيلية للرسو  المكمركة ال ف ما داللة مو دالالت العم  الفراغ  لما  
ا يرال ف  ااحاسا بالكجسيم دا   الصور الرمزية  الكامنة ف  اا اءل  ال ان ال  هناك دالالت ك يرل عل  رمزية النور  

صدق  الكقوت  الصا   اليقيو  اإل مان  ال وء ف  الرسو  المكمركة اوح  بمعا    ال   فالنور لي معا   م   ال ير  ال
الصراحة  المقيقة  الصدق  النقاء  البراءل  الكفاؤن ال  ال ا  ارتتط بال يان  ال وف  الغموض  الرهتة  الككمان  قد ارمز  

مركة داللة عو المج ون الحك   سود المكان   اءل  ال  ال ر    ال يطان   حيا ا  ارمز ال  المزن  ال ا  ف  الرسو  المك
 تبدد الرهتة ال  احساس اارتيا  . فاا اءل ترتتط بالمر   ال مل فالمائكة توصج ب   ا تستح ف   وء سما ت  

 هناك عاقة ميو ال وء  المالة النفسية دا   الم  د

التط  ال جا  مه ال رير ف  صرا  درام  قوت تكلبد  فم ا  ف  بع  الم اهد ف   فا  الرسو  المكمركة عندما اكاقي  
عل    ال وء  ال ا   للل  ال  ما  عكسي  تارل   رت  م لمة  تارل  م  م يئة  بالبرق  الصواع   بالغيو   تلك    السماء 
 ال  صيات  توال  ااحدا   ما ا يرل ف   فا الرائ  مو  حساس بالكوتر  القل  .  ما ف  م  د تاق  المبيبيو فكزداد
عل    تعكسي  المبيبيو  ما  عل   الفاتمة  الورد ة  االوان  عل   للل  السماء صافية  اصعة  ينعكا  القمر  تصتح    اءل 

 الم اهداو مو جو  فسي مو سعادل  ال د ء  الطم  ينة  المر  .

الكسطيح  اا ارل    المل   : تعد مو  هم عناصر ت كي  ك  ما ترال العيو دا    طار الصورل ال لككستي العم     األضاءة 

 لمصون عل  الك  ير المراد بالم  د  ه  :  ل  لك  مصدر  وء   يفة  ا مة اؤدا ا   الواقعية    اا فعان ال

النور ااساسي : هو مصدر   اءل رئيس   امت    مكمرك مسلط عل  ج صية    عنصر مكمرك دا   ااطار   -1
  للل امراز ال  صية    فعاالت ا .

  اءل عامة : ه    اءل جاملة ك  ممكويات الكادر  للل ا  ار الجو العا  للقطة .    -2

ال ان ال  يج   سك دا   وء    اءل ال ان :  للل  لا لم  كو  ور اإل اءل العامة كافيا  لكو يح  باق  مناط     -3
  اعم حك  ال  سب   جود  ان   افية ف  الم  د . منك ر

 تسقط عل  ال  صية مو  لفي  مو  عل  لك  تفصلي عو مسكوت ال ل ية  لك  ازيد الكجسيم .اإل اءل ال ل ية :    – 4

سكفادل من ا ف  لمسات تكون   اءل المن ر ال لفي  ال ل ية :  ه    اءل جميه جوا   المن ر ال لفي  يمكو اا  -5
 مو المن ر . كما  فكرض   اءل ما ترال العيو  لج النوافا  اامواب. جزءا  
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تبعث على الحماس )تأثير  يظهر بها أختيار خلفيات حيوية ذات ألوان ساخنة Kong – Fu- Pandaأيضاحى لمشهد من فيلم  ( 35)  شكل

 فسيولوجى ( 

: ه   كيجة حكمية لسقوط ال وء عل  ااجسا  المراد اا ماء ب   ا  ا ية اابعاد دا   الم  د .  مناط  ال ان لظالل  ا
ه  الك  ال تسقط علي ا  جعة   اءل متاجرل ال  قد تسكقب    اءل غير متاجرل منعكسة مو مصادر   رت . ه  تم   

السوداء غير مسكمتة ف  الرسو  المكمركة ال  قد تسك د  ف  بع  ااحيان لك ير ف   المناط  القاتمة ف  الم  د  ال ان  
  فا الم اهد  وعا  مو الك بة  الغموض .  لكو ُ ف    ن ت  ا درجة اللون ااغم  لما  جا رها مو عناصر . 

األتح  -ب خالل  من  الدرامى  التأثير  :قيق  والظالل  الدرامية      ضاءة  الرؤي  ك   تكرجم  الك   ال ل ية  عناصر  مو  هم 
الرمزية   الواقعية     لككستي  الصورل  دا    طار  المل     – الك كيلية  العم  كما ت  ر اإل اءل    –اإل ارل     الكسطيح    

تم ال لما ل ا مو ت  ير  ال ان ف  ال ل ية بطريقة   مائية  ليست حقيقية فالكعبير عن ا مو  ان تتااو االوان الفاتح  القا

 وف  فز  ...   رت م ان - فسي عل  المكلقي ال  هما عنصران هامان ف  تجسيد الجو الدرام  ف  الصورل  حزن  فر   
   .  34اللع  باا اءل الممراء ا ارل ال وف ف   فا الم اهد  ال   ا ارل الرع  جك     اا فيلم كو ج فو با دا حي ل 

 جى )النفسي( للون فى خلفيات الرسوم المتحركة : التأثير الفسيولو   -ذ

الدرامية ال    ال ل ية  الدقي  ل طوط  تكوينات   جكان تلل  المالق  لل ل ية مو  ان اا كيار  المكقو  الدرام   الك  ير  ابد  
درامية  اصة      لداللة  معيو  هيئة جئ  ف   مكم لة  ال ل ية  تكون  ك ن  ال  الك كيلية  ال ل ية  لكلل  العا   الجو   مو  ان 

   Kong-Fu Pandaالفر     المزن    ال وف ال كما ف  فيلم كو ج فو با دا  إل صان  حساس معيو لدت الم اهد سواء ب
التا د35 جك     احظ   كيار  ل يات حيوية لات  لوان    ا لك  ادرل ا  ينم  م ارت ا حي     اصا  عندما   ا المدرب 

تطورااحدا   مه  بالسعادل  الفر   الم اهد   حساسي  بم اعر  الكفائ   اللع   عل   تتع   مع ا   صون    سا نة   الكفاع  
 21  .المكقدمة التط  ل ال المرحلة 

 

 

 

 

 
، قسم الجرافيك ، كلية فنون جميلة جامعة المنيا   عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن محمد ، القيم التشكيلية للصورة فى أفالم الرسوم المتحركة 21

 ،2003  . 

 خال التحكم فى توزيع األضاءة والظال توضيحي  لمشهد من فيلم كونج فو باندا يوضح التأثير الدرامى الناتج من   ( 34)    شكل
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 مدلوالت  اللون فى الخلفية   -

 ن اللون ف  ال ل ية  ساعد عل    ور الفكرل كل ا حي  اكمكم ف   
بالم اهداو  انكق   الموسيقي تماما   العا  تمكما  كليا  الف و م    الجو 

ال اصة الك   مو جعور  ل  آ ر ال  فوق للل فإن لأللون حيويك ا  
السعا اإلدهاش     للمواقج  اصية  الفز  تجع   الراحة     دل    

 اللون اا  ر بال ل ية كدلي  للراحة النفسية  ااسكجما    ناء العزف . سك د  م ان مو فيلم كو ج فو با دا حي    ال وف

 مدلوالت بعض األلوان الدرامية والنفسية 

قار    المزن  قد  كون عو غموض تلل ال  صية ال   حيا ا  ارتتط بال ي و ة    : ارتتط بالنستة لل  صية بالو ااسود  
 الموت  ف  بع  ال  صيات  سك د  للداللة عل  ال ر . 

: ارتتط اللون اامي  منقاء السريرل  الصفاء  ط ارل اافعان  الطتا  ال  الن افة ال كما ادن عل   يرية  طيتة تلل    اامي 
 . ال  صية  يدن عل  الوقار  ال يتة  لا  ككست بي اللمية    ال عر ال  قد  كون دليا  عل  اامك اج  الفر  

فككون دموية    جريرل . فاللون ااحمر ارتتط بال طر  الدمار ال  الل    : عندما تكون ال  صية ب لوان حمراء  ااحمر  
 المري   القك   الفز   الون ااحمر  جاب   كتال العيو  ك ر مو غيرل  ال تسكريح لي لالل  طغ  عل  باق  االوان  يجعل ا 

  ك ر س و ة    فعاال  دا   الصورل ال  قد  عبر عو المرارل  الدفئ .
رتتط دائما  باازهار  ااججار  المدائ  ال  النعيم ال  ترتا  لي العيو ال فإلا كا ت  لوان ال  صية تمي   ل   : ا  اا  ر

اا  ر دلت عل  الطيتة  التساطة  هد ء ااعصاب  قد تدن عل  الفر   المر   لكن ا  ن مالت  ل  السواد دلت عل   
 الغموض  ال طر .  

 جراق ال ما ال  قد  سك د  إل  ار مناط    عكاس ال وء عل  ال  صيات ال  قد  : قد ادن اللون ااصفر عل    ااصفر
 ادن عل  الن افة ال  احيا ا   سك د  ليدن عل  الن اط  اامك اج  صفاء القل  . 

ر : قد ارتتط بالطبيعة كلون الماء  السماء ال  لا كان دا    لوان ال  صية الكارتو ية تميزت بال د ء  البر د  فكو اازرق  
ال اعرية   ال  صيات  بي  تلون  ال  قد  اللي   بالبر دل  د ون  اإلحساس  قد  سك ير  فاتما   لون  زرق  ال  ان كان  ااعصاب 

  لات الما المرهج ك  عكاس   اءل القمر ليا  عل  تلل ال  صيات للداللة عل  الر ما سية  ال اعرية . 
الك ته الكاملة  النقية  االوان  مدلوالت  ك يرا   ت كلج  باامي     قد  ااحمر  لا  فج  فاللون  ت تع ا  لو  قص  مدلول ا  عو 

 صار  رد ا  ال لو ادن عل  جميه المعا   السابقة ال م  قد  صتح لو ا  مرحا  اناس  الدالن  ال فة ال  قد  سك د  ف  تلويو  
  زياء ال  صيات السعيدل المبك جة    ف  مابا البنات حدا   السو . 

 

 

 

   kong fu pandaلمشهد من فيلم  توضيحي  36 شكل

 يوضح دور الخلفية فى التأثير فى شعور المشاهد 
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 العربية  المراجع
 ميرل  مممد  حسان   الكنا ن اإلمداع  لعناصر  سا الكصميم مو  ان الوسائط المكعددل الكفاعلية  رسالة دككورال .   -1

 2010جامعة ااسكندرية   
عبد الرحمو عبد المميد عبد الرحمو مممد ال القيم الك كيلية للصورل ف   فا  الرسو  المكمركة ال قسم الجرافيل ال   -2

 . 2003ميلة جامعة المنيا ال كلية فنون ج
 . 1975عنا ات اوسج رفلة   فو ال دا  التصرت   مج ون دار الن ر   -3

 المراجه االجنبية 
1- Tom Fraser,Adam bank: The complete guide to color, allex press limited , 2004 

 مواقه اا كر ت 
      1-http://www.co-bw.com/GraphicDesign_Color_Theory_and_Color_Wheel.htm   

2- http://www.graceiseverywhere.net/2014/05/09/simultaneous-contrast-with-
withered-plants/ 

3- http://mhacad.weebly.com/proportion--intensity.html 
4- http://www.loveofgraphics.com/graphicdesign/color/colorcontrast 
5- http://00146jd.1105.y.https.academic.eb.com.mplb1ci.ekb.eg/levels/collegiate/articl

e/colour/109620?opensearch=basecs%20for%20colour 
6- http://0012xfg.1106.y.https.academic.eb.com.mplb1ci.ekb.eg/levels/collegiate/articl

e/colour/109620?opensearch=basecs%20for%20colour 
 الملخص 

ان اللوون دا و  العناصور  ال ل يوات  سواعد علو     وار الفكورل ال  لكو  لوون     سوو  يوة كبيورل تعوادن  هميوة الرسوم للوون  هم
 لووان العناصور  لويو  لووان ال ل يوة المصواحتة ل وا ال فوالوان العناصور مكرجموة    عفي ال  المد مو توافو     سوجا لو   قوتي  

قدرتي عل    كيار مجموعة االلوان ترجه ال  الفنان ف   مو  حدا   مواقج ال  الك  دراميا  لما اد ر دا   الصور المكمركة
حيووو  ا وووي موووؤ ر قووووت فووو  عمليوووة توووا ق حيووو  للوووون تووو  يرا سووويكولوجيا ال  جووو   ن اوووكمكم م وووا.  المكجا سوووة ت وووكيليا   دراميوووا  .

  الكنو  ف  الكتااو اللو   دا   ال ل ية المد  ن اكم   مه الكتااو النفسي  الدرام  دا   الفيلم . .ن الفنية الم كلفة االعما
الن ووا  البنووائ  للووون فوو  تصووميم ال ل يووات مووو  ووواص اللووون  اا سووجا  اللووو    الكتووااو اللووو   ال  ووم  فووي ل صووت الدراسووة

عاقوة ال و  اميكي للوون .  وم اا ك واء بلووان .  الكو  ير الودانصياغة ال دا  التصرت مو  وان اللوون  عافوة الكووازن مويو اا

http://www.graceiseverywhere.net/2014/05/09/simultaneous-contrast-with-withered-plants/
http://www.graceiseverywhere.net/2014/05/09/simultaneous-contrast-with-withered-plants/
http://mhacad.weebly.com/proportion--intensity.html
http://www.loveofgraphics.com/graphicdesign/color/colorcontrast
http://00146jd.1105.y.https.academic.eb.com.mplb1ci.ekb.eg/levels/collegiate/article/colour/109620?opensearch=basecs%20for%20colour
http://00146jd.1105.y.https.academic.eb.com.mplb1ci.ekb.eg/levels/collegiate/article/colour/109620?opensearch=basecs%20for%20colour
http://0012xfg.1106.y.https.academic.eb.com.mplb1ci.ekb.eg/levels/collegiate/article/colour/109620?opensearch=basecs%20for%20colour
http://0012xfg.1106.y.https.academic.eb.com.mplb1ci.ekb.eg/levels/collegiate/article/colour/109620?opensearch=basecs%20for%20colour
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للوون  مودلون كو  لوون  االسوكدالن الكو  ير الفسويولوج   النور ف  تصميم  ل يات الرسو  المكمركة   اا ور الودرام  النواتج   
 ب م لة مو م اهد الفا  رسو  مكمركة مو ج م ا الدراسة.
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