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 البحث:  ملخص

الصياغة، كير وإن الفنون سواء كانت تشكيلية أو أخذت حيز التطبيق تتطلب في األساس التأمل والدراسة والتف

لهي بداع اإلهو اإل يتأتى إال بدراسة أمينة واعية مدققة في أول وأفضل مصدر يستلهم منه الفنان، أال ووهذا ال

ي فع اإللهي إلبداالمتمثل في الطبيعة ثم إبداعات افضل مخلوقات هللا وهو اإلنسان. في رحلة البحث عن أسرار ا

محاوالت ( كانت هذه ال2016: 2013لون )أعظم خلقه وهو اإلنسان وكذلك عناصر الطبيعة األخرى من ضوء و

ع ميم مالستقصاء واستكشاف كيف يحدث التكوين والتركيب والتنسيق )التصميم( وكيف تتكامل عناصر التص

لة عمل محاو تفردها واختالفها لتنتج ذلك التناغم في اإلنسان نفسه وبين اإلنسان وعناصر طبيعية أخرى ثم

 وذلك باستخدام الطبيعة الصامتة بخامة الباستيل.تكوينات مستوحاة من تلك الدراسة 

 أهمية البحث: 

د ذلك في دم بعالتأكيد على أهمية الرجوع إلى الطبيعة كمصدر أساسي الستقاء واستنباط المعلومات التي تستخ

 التصميم الخاص بالرسوم المتحركة.

 هدف البحث: 

ي طبيع قيم الجمالية الموجودة في كل عنصراالستكشاف واالستزادة من معطيات الطبيعة في التصميم وال

ن يضيف أنه أوتكاملهما معا باتساق في نظام محكم دون إخالل أو تقصير أو زيادة في غير محلها. وهذا من ش

اسة مانة الدرقة وأللفنان المصمم مجموعة هائلة من الخبرات التي تولد عدد ال نهائي من األفكار تتضاعف بقدر د

 ومحاوالت التطبيق.

 ه األعماليذ هذمن خالل الدراسة من الطبيعة و االطالع على تجارب الفنانين السابقين تم تنف منهجية البحث:

كتاب  ( استعين فيها ببعض الكتب في مجال التصميم والفن وباألخص2016: 2013على مدى أربعة سنوات )

" Donald M. Anderson" للمؤلف "دونالد م. أندرسون Elements of Design"عناصر التصميم 

ن ع( والذي يعتبر من أمهات الكتب التي تناولت موضوع التصميم. وفي كل عمل كان هناك بحث 1961)

وكيفية  عناصر التصميم التي ورد ذكرها في هذا المرجع مثل التكوين والتبسيط والضوء والظل والملمس،

 تج.  توظيفها في التعبير وخلق الجو الدرامي داخل العمل الفني المن

سة ى دراتنقسم التجارب إلى ثالث مجموعات يراعى فيها جميعا عناصر التصميم ككل ولكن يتم التركيز عل

وضوع يعبر عن متيه لعنصر معين بتمعن، يستخدم فيها اللون بخامة الباستيل الناعم والزيتي، الفحم الملون، الكون
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