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 ملخص البحث:

تطورالرسم الساخر) فن الكاريكاتير( كؽيره من الفنون مع تطور المجتمعات حتى  اىار لؽىا مالميىاث حيى  خىرم الرسىم  

 الساخر كوسيلا للتعبير في خطوط بسيطا يمكنها الواول بشكل أسرع إل  الناس.

إبتداًء من القرنين السادس أابح َيْحظ  هذا النوع من الفن بشعبيا كبيرة مل  حساب العديد من أنواع الفنون األخرى 

كان ُيعرض مل  مدار  والسابع مشر نتيجا لتناول الفنانين الشخايات العاما والسياسيا في رسوماتهم بطريقا ساخرة.

السنوات السابقا من خالل افحات الاحؾ والمجالتث ولكن بدخول الكمبيوتر والتطور التكنولوجي الحاد  في القرن 

  ِانتشار تلك الاحؾ والمجالت مل  مواقع إلكترونيا خاااث مما أدى إل  ِاستخدام الكثير من الواحد و العشرين أدى إل

الفنانين أدوات تسامدهم في التعبير من أفكارهم بجودة ماليا وتناسب طرق العرض الحديثا. كان األكثر ظهوراً وانتشاراً 

لرقمي مل  المستوى العالمي والمحلي مما أتاح فراا الكاريكاتير البورتريه وزاد ِانتشاره أكثر بعد ظهور التاوير ا

 أكبر للفنانين لإلبداع واالِبتكار.

ِانتشر التاوير الرقمي الكاريكاتوري واستخدم ليس فقط في الاحؾ والمجالتث بل أابح ِاستخدامه في مجاالت مختلفا  

 في مجال الدمايا كبوسترات األفالم وؼيرها وكأؼلفا لبعض الكتب والمجالت.

فهو اليزال فىي حاجىا إلى  إلقاء الضوء ملي أثر التاوير الرقمي وأهميته مل  تطور الرسوم الساخرةث يهدؾ البح  إل  

مل  القيم التشىكيليا و الفنيىا لىه و تىأثيره الىذي اليمكىن إنكىاره والتىي لهىا مؤكداً  نظرة مختلفا ومؽايرة لما هو متعارؾ مليه

 العامل األكبر في جذب المشاهد. 

 التاوير الرقمي ثالرسم الساخرث البورتريه الكاريكاتوري. كلمات إفتتاحٌة:
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Abstract: 

The caricature is being like other arts; it has been developed aligned with the development of 

societies. It has become a universal language, where cynicism has emerged as a means of 

expression in simpler lines that can reach people more quickly. 

This type of art became popular versus several kinds of arts, starting of the 6th and 17th 

centuries. It was as a result of taking public and political figures in their drawings the artists in 

a sarcastic manner. This was introduced over the past years, in newspapers and magazines. 

Moreover, in the twenty-first century, the entries of computer and technological development 

have been affected on these newspapers and magazines to be available online and through 

their own websites. This has led the artists to use some tools, in order to help expressing their 

ideas to be under high quality and proper for modern trends. The most visible and widespread 

were portrait’s caricatures. It has been spread more after the evolution of digital painting on 

both levels the global and local level. That has given a greater opportunity artist for more 

creativity and innovation. 

Digital painting caricature has spread and being used not only in newspapers and magazines, 

but also in various fields of advertising such as films’ posters and books & magazines covers. 

The aim of this research is to focus on the concept of digital painting and its importance. It 

still needs to be considered from another perspective and different view of what is commonly 

known, that would be achieved through out using it in some fields such as caricature, 

emphasizing the plastic values. As it has a strong influence on attracting the viewer. 

Key words: digital photography, sarcasm, cartoon portraiture. 

 مقدمة:

بفن الكاريكاتير بشعبيا كبيرة مل  حساب العديد من أنواع الفنون األخرى  أابح يحظ  فن الرسم الساخروالذي مرؾ

 إبتداًء من القرنين السادس والسابع مشر نتيجا لتناول الفنانين الشخايات العاما والسياسيا في رسوماتهم بطريقا ساخرة.

 كان ُيعرض مل  مدار السنوات السابقا من خالل افحات الاحؾ والمجالت.

ستخدام التكنولوجيا الرقميا في جميع مجاالت الحياة اليوميا منذ العقد األخير من القرن العشرينث مما أدى إل  زداد اِ اِ  

تأمالت بأن كل أشكال الوسابط الفنيا ستذوب في النهايا في داخل الوسابط الرقميا إما من خالل التحويل الرقمي أو من 

اإلنتام. )في نفس الوقت الذي ظهر فيه الكثير من الفنانين الذين يعملون  خالل ِاستخدام الكمبيوتر في جوانب التشؽيل أو

لإلبداع في جوانب أممالهم الفنياث ففي بعض  كأداةفي مجاالت فنيا تشكيليا متنوما مستفيدين من التكنولوجيا الرقميا 

الحاالت يظهر في أممالهم الفنيا بعض خاابص مميزة للوسيط الرقمي وتعكس لؽته وجماليتهث وفي حاالت أخرى يكون 

اإلستخدام التكنولوجي شيبا ؼامض الداللا إل  درجا من الاعب أن تحدد ما إذا كان هذا العمل الفني قد تم إبدامه بواسطا 

 .1الوسابل الرقميا أو تم إنجازه يدويا ًأو ميكانيكياً(

الرقمي وتقنياته في تطورالعديد من المجاالت الفنيا منها الرسم الساخر ) فن الكاريكاتير(ث حي  التاويرساهم دخول قد 

ع إل  كؽيره من الفنون مع تطور المجتمعات حت  اار لؽا مالميا يمكنها الواول بشكل سريتطور الرسم الساخر 

 الناس.

كان األكثر ظهوراً وانتشارا البورتريه الكاريكاتوري وزاد ِانتشاره أكثر بعد ظهور التاوير الرقمي مل  المستوى 

 العالمي والمحلي مما أتاح فراا أكبر للفنانين لإلبداع واإلبتكار.

                                                           
انفٌُٕ انثصشٌح انًؼاصشج " ياجٍغتٍش،  كهٍح انفٌُٕ انجًٍهح، جايؼح حهٕاٌ، ٍْثى ػادل يحًذ َٕاس."  أثش انًؼانجاخ انجشافٍكٍح انشلًٍح فً  1

 .72، ص 7003
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 مشكلة البحث :

 إيجابي و األخر سلبي. ؼزو التقنيات الرقميا لمجال الرسوم الساخرة سالح ذو حدين إحدهما 

  تركيز بعض فناني التاوير الرقمي الكاريكاتوري المحليين مل  الجوانب التكنولوجيا بشكل أكبر من الجوانب

 التشكيليا؛ أدى إل  إنتام أممال محليا ضعيفا المستوى.

  إل  القيم التشكيليا الفنيا .تؽيير النظرة السابدة في األوساط المحليا للتاوير الرقمي الكاريكاتوري مل  أنه يفتقد 

 أهمٌة البحث :

ترجع أهميا البح  إل  تسليط الضوء مل  أثر التاوير الرقمي مل  تطور فن التاوير الكاريكاتوري من الناحيا الفنيا 

 التشكيليا و ليس من الناحيا التكنولوجيا فقط .

 أهداف البحث :

 ٌهدف البحث إلى :

  إلي الدراسا فهو في حاجا إل  نظرة مختلفا ومؽايرة لما هو متعارؾ مليه وإلقاء الضوء ملي مفهوم التاوير الرقمي

 والتنظير لتأكيد وجوده كمنح  تشكيلي جديد.

  .التأكيد مل  القيم التشكيليا في التاوير الرقمي الكاريكاتوري والتي لها العامل األكبر في جذب المشاهد 

 حث :منهجٌة الب

 تعتمد الدراسا مل :

المنهج الوافي التحليلي: يتبع البح  منهج الدراسا الوافيا للمفاهيم والتحليليا لبعض األممال األجنبيا والماريا  -

 لعرض القيما التشكيليا والوظيفيا في هذا المجال.

 المنهج التطبيقي: وذلك من خالل بعض التجارب التطبيقيا. -

 محاور البحث :

 : (Digital painitngالتصوٌر الرقمً )ماهٌة  (1

 : التجهيزات الماديا 

 .اللوحا الرقميا 

 .أنواع البرامج المستخدما 

 :األساليب المختلفا للتاوير الرقمي 

 .أوال: اإلمتماد بشكل مباشر مل  الرسم الحر 

  ثانيىاً: الجمىع بىين الاىور الفوتوؼرافيىاPhotography)  اليدويىا(ث الاىورة المتحركىا أو الرسىوم Traditional 

Painting)  والتاوير الرقمي )Digital painting) .) 

 :الكارٌكاتٌر و أثر دخول تقنٌة التصور الرقمً (2

 . دخول الرسم الساخر )فن الكاريكاتير( مالم التاوير الرقمي 

  المحليا(. –دراسا تحليليا لبعض األممال التاويريا الكاريكاتوريا الرقميا )األجنبيا 

 تطبٌقٌة . دراسة (3
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 :(Digital painitngالمحور األول: ماهٌة التصوٌر الرقمً)

ل وجودها حت  أابح الفنانون   احتلت الوسابط الرقميا مكانها في مجتمعنا المعاار وفي حياتنا اليوميا وتأاَّ

متمم للعمليا اإلبداميا ث المعاارون يستخدمون اإلنترنت كوسيطهم الفني الجديد وتبنوا التقنيات واألدوات الرقميا كجزء 

كاألممال  )ومكنتهم التكنولوجيا الرقميا من خلق نوميا جديدة من األممال الفنيا التي لم يكن في اإلمكان تحقيقها سلؾ

النحتيا التي تتشكل بواسطا بيانات وتخلق مجسمات ثالثيا األبعاد موضا من تخليق الفنان لتلك األممال النحتيا من كتلا 

ن واإلبحار في موالم ذات واقع ِافتراضي؛ وكنتيجا إلتساع فروع الفنون الرقميا خالل منتاؾ تسعينات حجر أو معد

القرن العشرين بدأت المتاحؾ في اإلهتمام الجاد بمراحل تطور تلك الفنون وأقامت العديد من المعارض الهاما للفنون 

 .2لمعاار مل  تلك النوميا من الفنون(الرقمياث لوحظ من خاللها اإلقبال المتزايد من مجتمع الفن ا

والتي   (Digital Art )واحداً من المجاالت المختلفا للفنون الرقميا  Digital Painting )) *انؾ التاوير الرقمي

ويمكن أن تنتج تلك الفنون بالكامل داخل الكمبيوتر أو تأخذ  (Digitalتمتاز بأنها )فنون مخلقا بالكمبيوتر باورة رقميا ) 

فعن طريقه يمكن إدخال العديد من المدخالت داخل  ) Scanner (اادرها من مناار أخرى كالماسح الضوبيم

. إلخث ومن ثم تعديلها بشكل كبير حت  ال يتبق  منها إال مجرد أطياؾ كالاور الفوتوؼرافياث الرسوم الخطيا. الكمبيوتر

 . 3من الُمدخل األالي(

التي تسامد في  computer-generated artيختلؾ التاوير الرقمي من أنواع الفنون الرقميا األخرى خاوااً )

بالكمبيوتر بِاستخدام أنظما حسابيا داخل برامج معينا بالكمبيوترث فال بعاد المخلقا كلياً إنتام األممال الثنابيا والثالثيا األ

بعكس التاوير   4يمكن اإلستؽناء من الكمبيوتر كوسيط في هذة النوميا من الفنون ألنه هو الوسيط الوحيد المستخدم(

الرقمي بِاستخدام الكمبيوتر كوسيلا التاوير التقليدي في إنشاء العمل تشابه الرقمي الذي يقوم فيه الفنان بِاستخدام أساليب 

. تقوم جميع برامج التاوير الرقمي من خالل الفرش والمؤثرات المختلفا بإنشاء أممال مماثلا للتاوير الزيتي والمابي 

 (ث كما يستطيع الفنان إنشاء فَُرش خااا به ذات تأثيرات ومالمس وأحجام متعددة.1والباستيل... إلخ كما يتضح بالشكل )

 

 .  Sergey Kolesov(: أحد األعمال الرقمٌة المرسومة من خالل الفوتوشوب للفنان 1كل)ش

)https://www.artstation.com/peleng  (  

 

 

                                                           
*

أعهٕب نخهك ػًم فًُ يٍ خالل انكًثٍٕتش تًاثم انطشٌمح انتمهٍذٌح نهتصٌٕش، ٌتى يٍ خالنّ يحاكاج  Digital Painting6)انتصٌٕش انشلًً ) 

انٕسق ٔانكاَفاط،  األنٕاٌ ٔانخاياخ انتمهٍذٌح كاألنٕاٌ انضٌتٍح، انًائٍح، األكشٌهٍك..إنخ، ٔانحٕايم انتً تُفز ػهٍٓا تهك األنٕاٌ يٍ إَٔاع يختهفح يٍ

ج انجشافٍكٍح انًختهفح فً اِعتخذاو حٕايم إفتشاضٍح ٔفَُشػ يتؼذدج انتأثٍشاخ ٔانؼذٌذ يٍ األنٕاٌ انتً تؼطً نهؼًم انفًُ ٌتى رنك يٍ خالل انثشاي

 .انشلًً يظٓش يختهف ٌحًم َفظ إحغاط انتصٌٕش انتمهٍذي 
2

 .32، ص7003كهٍح انفٌُٕ انتطثٍمٍح،   ٔئاو أحًذ انًصشي." يُٓج انثُاء انثصشي فً أػًال فٌُٕ انًٍذٌا " سعانح دكتٕساج،  لغى صخشفح، 
3

تطٕس انشعى انشلًً ػهى اإلتذاع فً انشعٕو انتٕضٍحٍح" ياجغتٍش، لغى جشافٍك، كهٍح فٌُٕ جًٍهح، جايؼح  ." أثش أيٍُح حًذي أحًذ إتشاٍْى 

 .27ص، 7002حهٕاٌ،
4

 .26ص ٔئاو أحًذ انًصشي ." يُٓج انثُاء انثصشي فً أػًال فٌُٕ انًٍذٌا " يشجغ عاتك، 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-generated_art
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 :التجهٌزت المادٌة 

 (  اللوحة الرقمٌةGraphic tablet:) 

من ُمدخالت الكمبيوتر التي تسمح للمستخدم  الرسمث  (3( كما تتضح بالشكل)Graphic tabletاللوحا الرقميا )

أو المعالجا الجرافيكيا للاور بِاستخدام قلم خاصث تشبا الطريقا العاديا للرسم كِاستخدام قلم رااص مل   التحريك

"متنوما األحجامث تأخذ شكل المربع أو المستطيل وهي منفالا من شاشا الكمبيوتر الورقث من خالل لوحا مستويا 

باإلضافا للقلم المااحب  5وبعض الموديالت الحديثا السلكيا تعمل بتقنيا البلوتو " USBوتتال به من طريق سلك 

 .لهه اللوحا الرقميا

 

 

 

 

 

 

  Cintiq 13 HD Creative Pen(: تابلت 2شكل)               medium Intuos Proتابلت (: 3شكل)                        
                                                                              &Touch Display            

)http://www.wacom( 
 

 :أنواع البرامج المستخدمة للرسم 
إختيارها لتعطي الفنان الحريا في التعبيرث يعتمد التاوير الرقمي مل  إختيار الفنانين باإلضافا للوحات الرقميا وكيفيا 

 للبرنامج وما يحتويه من أدوات تساهم وتسامد الفنان أكثر في بناء العمل الفني.

 لتنفيذا)تتميز أدوات و وسابط التنفيذ الرقميا بالعديد من الخاابص البارياث التي تختلؾ بدورها من خاابص وسابط 

 6((pixelsالتقليدياث وذلك نتيجا لطبيعا الخطوط والمساحات اللونيا والدرجات الظليا التي تعتمد مل  النقاط الضوبيا )

حي  تتيح برامج الرسم المتطورة إمكانيا الرسم مباشرة مل  جهاز الكمبيوتر بواسطا ِاستخدام لوحا الرسم الرقمي 

Tablet يد من التأثيرات والمالمس المختلفا التي تشبه مالمس الفَُرش التقليديا التي تشبه فهذه البرامج تحتوي مل  العد

(ث التي تحاكي التأثيرات الناتجا من 5ث)(4(ث الرااصث الفحم وؼيرهم كما تظهر بشكلي )Pastelالزيتياث والشمعيا )

ك واإلنتشار والشفاف  يا واإلمتام.األدوات التقليديا إل  حد بعيدث مع ضبط التحكم في السمَّ

)فهي تسامد الفنان مل  إظهار وإخرام أفكاره باورة تقنيا ماليا من خالل اإلمكانيات التي تتيحهاث سواء كانت لونيا أو 

تقنياث فهذه البرامج ساهمت في إمداد رسومات ولوحات فنيا باإلضافا إل  توفير كبير لوقت الفنانث فهذه البرامج تتميز 

ث حي  تشمل مل  أدوات مشتركا تسمح بإمكانيا تعديل وإضافا أثناء الرسم 7سهولا في أي وقت(بإمكانيا تعديل الرسم ب

 أهمها:

 (.(Undoخاايا الرجوع للخطوة السابقا أو اإلمادة  -

 ِاختيار حامل الرسم أو نوع الورق المراد الرسم مليه. -

 (.Resizeالتاؽير والتكبير ) -

 .Layers &Composting)طبقات الرسم والتركيب ) -

                                                           
5

 .00أيٍُح حًذي أحًذ إتشاٍْى . "أثش تطٕس انشعى انشلًً ػهى اإلتذاع فً انشعٕو انتٕضٍحٍح"يشجغ عاتك، ص  
6

انفٌُٕ  أياًَ فاسٔق سيضاٌ إعًاػٍم ." انجٕاَة انفٍُح ٔانًؼانجاخ انجشافٍكٍح نتصًٍى انصٕس انًتتاتؼح نهمصح انًصٕسج انشلًٍح" دكتٕساج، كهٍح 

 .47، ص7000االعكُذسٌح،انجًٍهح، جايؼح 
7

 .01ص تطٕس انشعى انشلًً ػهى اإلتذاع فً انشعٕو انتٕضٍحٍح" يشجغ عاتك،  ."أثش أيٍُح حًذي أحًذ إتشاٍْى  
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 Photoshop(: قائمة الفَُرش فً برنامج 5شكل )            Photoshop (:أشكال مختلفة من فَُرش برنامج4شكل)                    
 
 

 : ًاألسالٌب المختلفة للتصوٌر الرقم 

التي لم تتوفر لفنان التاوير التقليدي والتي تشمل الكثير من األدوات   Digital Painter )يتاح لفنان التاوير الرقمي )

لونيا تحتوي مل  العديد من ماليين األلوانث أحجام مختلفا وؼير ثابتا للحواملث القدرة مل  حل األخطاء وتنوع  هبالت

للفنان محاكاة حركا اليد ( 2( الموضح بالشكل ) graphics tablet. يسمح جهاز الجرافيك تابلت )3Dث2Dالمؤثرات 

أثناء الرسم بشكل دقيق مل  الحامل الرقمي أو من خالل الشاشا والتي تتعامل بحساسيا الضؽط تبعاً للحركا والضؽط 

 ضؽط مل  التابلت أو مل  الشاشا.مل  الشاشاث والتي تحتوي مل  العديد من المستويات لمحاكاة حساسيا ال

لمجاالت ِاستخدامه وتبعاً ألسلوب الفنانث ولكن هناك بعض األساليب المعروفا بين  تنومت أساليب التاوير الرقمي تبعاً  

 فناني التاويرالرقمي والتي تندرم تحت مسميات معروفا لهؤالء الفنانين.

القيام بتاميم أو رسم جميع التفاايل التي يحتاجها العمل من خالل المهارة  اإلعتماد بشكل مباشر على الرسم الحر:: أوال

الفنيا والذهنيا التي يمتلكها الفنان بِاستخدام اللوحا الرقمياث ويمكن ِاستخدام مراجع باريا كعامل مسامد أثناء العمل من 

و المتعارؾ مليه من خالل مفهوم التاوير اور فوتوؼرافيا وأممال تقليديا ورقمياث وهو األسلوب األكثر ِاستخداماً أ

 الرقمي ومن أهم أنوامه:

  الرسم السرٌعSpeed painting: 

أسلوب فني إلنجاز الرسومات في وقت محدد لعدة دقابق أو القليل من السامات وال يشبه اإلسكتشات السريعا ألنها تعتبر 

 إل  العمل النهابي. رسومات مكتملاث حي  تعتبر طريقا إلكتشاؾ األفكار قبل الواول

ينتشر هذا األسلوب بشكل خاص بين فناني التاوير الرقمي وذلك ألن العمل من خالل الوسيط الرقمي يسمح للفنان العمل 

مع تجنب األوقات الذي يتأخذها التاوير التقليدي في الجفاؾث يستخدمه فناني التاوير الرقمي بشكل أساسي للتدريب 

في ل يسامد الفنان للواول إل  جوهر العمل مثل األلوانث الجو المحيطث اإلضاءة والتكوين مل  العمل بشكل سريع وفعا

 وقت قاير.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_tablet
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 (، الصورة المتحركة أو الرسوم الٌدوٌة (Photographyثانٌاً: الجمع بٌن الصور الفوتوغرافٌة 

Traditional Painting) ًوالتصوٌر الرقم ) Digital painting) ): 

التقنيات اليدويا والتقنيات الرقميا بخاابص ومواافات مميزة ولكل منهما ُمريدون يدافعون من أهميا اإلستعانا )تتميز 

بهاث وذلك إل  حد النيل من األخرى وإبراز سلبياتها والحق أنه يجب التؽاضي من مثل هذه المفاهيم البالياث فكل تقنيا 

ام تم ِاستخدامها في مكانها وزمنها المناسبينث وقد يتطور األمر إل  حد لها أهميتها الكبرى ماد -يدويا كانت أو رقميا

اإلحتيام إل  الجمع بين خاابص التقنيات اليدويا والتقنيات الرقميا في آن واحدث وفي هذا الادد يلجأ البعض إل  إدخال 

معالجاث وإضافا التأثيرات النهابيا لكل الاور والرسوم اليدويا كلياً أو جزبياًث ويستعين بالتقنيات الرقميا في ممليات ال

 .8اورة مل  حدة(

يمكن الجمع بين التقنيات الرقميا والمدخالت اليدويا التقليديا للحاول مل  اور مميزة وؼير مألوفا وتمثل تقنيىا المسىح 

ا لإلسىتفادة مىن هىذه اإللكتروني للاور تطوراً كبيراً أكسبها خاابص تقنيا مديدة ؼايا في التقىدمث وأتاحىت للفنىان الفراى

المميزات وإمكانات المدخالت من الاور ذات المميزات الفنيا الفابقا من حي  طبيعا الخطىوط ومىدد األلىوان ودرجاتهىاث 

وذلك باإلضافا إل  اإلمكانات والمراحل التقليديا المتبعاث مىن رسىم جميىع تفااىيل العنااىر بىالطرق التقليديىا اليدويىا  ثىم 

 الرقميا وإجراء مختلؾ المعالجات الرقميا من معالجا لونيا و إضافا مؤثرات خااا. تحويلها إل  الحالا

لذلك كان البد من التعرؾ مل  بعض التجهيزات الماديا المستخدما في ممليا التاوير الرقمي بىالرؼم مىن التطىور الىدابم 

خدما وأنوامهىاث باإلضىافا إلى  التعىرؾ ملى  لهاث لمسامدة الفنان أكثر في إنجاز العمل الفنىي مثىل اللوحىات الرقميىا المسىت

كيفيا اياؼا العمل الرقمي من خالل معرفا أنواع البرامج المستخدماث وبعض األدوات التي تساهم في إتمام ممليا الرسم 

 بشكل متقن وسريع.

 المحور الثانً:الكارٌكاتٌر وأثر دخول تقنٌة التصور الرقمً:
بالنص   في العديد من المجاالت الفنيا التي ترتبط  فيها الرؤى التشكيليا المتنوماساهم دخول التاوير الرقمي وتقنياته 

األدبي الذي يخرم مل  هيبات متعددة من الرسوم التوضيحيا والتي أدت إل  ِازدهارها وِانتشارها بشكل كبير في ذلك 

 سلوب إختزالي للرسم مع المبالؽا. العارث كان من ضمنها الرسم الساخر و الذي مرؾ بفن الكاريكاتير و واؾ بإنه أ

يعتمد مل  رسوم تبالػ في تحريؾ المالمح الطبيعيا أو خاابص ومميزات شخص أو حيوان أو جسم ماث حي  يعد من 

أكثر الفنون تأثيراً وتعبيراً من المواقؾ من أي تعبير فني أخرث فهو يعبرمن لقطا سريعا بتعبير متميز للشخايات 

)فهو رسم ساخر هزلي يحمل أفكاراً ومعاني ومفاهيم متعددة خااا بموضوع معين أو شخص  المستخدما في الرسمث

محدد وهذا الرسم وهذا المعن  يحدثان أثراً لدى المتلقي ؼالباً ما يكون ضحكاً أو ابتساماًث. فالكاريكاتير يشمل الشكل 

 .9لتعبير األخرى(والجوهر كما يابؽه رأي الفنان وفكره حي  له قدرة أقوى من كل وسابل ا

 )والكاريكاتير في أساسه رسما واضحا المعالم مما ِاسَتدم  ظهور الكاريكاتير بدون تعليق الذي ِامتمد مل  قوة تعبير

الموضوع المرسوم أكثر من وجود تعليقث وإذا وجب تدوينها فهذا يعتبر ضرورة لإليضاحث فتكون أجزءاً من الرسما 

                                                           
8
 Harris, Jack &Withrow Steven :Vector Graphics and Illustration : A Master Class in digital Image Making 

,Rotovision,China.2008,2008.p,24-25 
9

 .2ص ، 0555داس انفكش انؼشتً ، انكاسٌكاتٍش ٔحمٕلٕ اإلَغاٌ ، 
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فن تشكيلي يعتمد مل  الرؤيا الباريا ويجب أال يعتمد مل  أدوات ؼير تشكيليا كالكلمات ث)فهو 10وليس تعليقاً مليها (

 .11إلياال مضمونه إل  الناس(

تطور فن الكاريكاتير كؽيره من الفنون مع تطور المجتمعات حت  اار لؽا مالمياث حي  خرم الرسم الساخر كوسيلا 

 للتعبير يمكنها الواول بشكل أسرع إل  الناس.

الكاريكاتير مل  مدار التاريخ إل  مدة أنواع تبعاً للموضومات التي يتناولها وكان من بينها أنواع يااحبها تعليق  انؾ

 وأخرى كان للرسم فيها الدوراألبلػ في التعبير.

 الكارٌكاتٌر السٌاسً: -1

إل  موضوع له مالقا مباشرة )يعتبر ذلك الكاريكاتير الذي يعالج موضوماً سياسياً مباشراً أو يلمح بشكل ؼير مباشر 

بالسياساث مثل اإلنتخابات البرلمانيا وؼير البرلمانياث العالقات الدوليا والارامات الدوليا ث القضايا التي تمس نشاط 

الحكومات المختلفا. حي  ياورأحداثاً محددة بالذات بل وفي الكثير من األحيان أبطاالً محددين مما يجعله يحال مل  

ث ويعتبر من أشهر األنواع مل  مدار تاريخ الكاريكاتير بافا ماما كما كان األشهر في 12جوة منه(الثمار المر

 الكاريكاتير الماري.

 

 الكارٌكاتٌر اإلجتماعً: -2

)الكاريكاتير اإلجتمامي هو الرسم الساخر الذي يعالج موضوماً اجتمامياًث ومثل هذه الموضومات الحار لها ومن بينها 

مشاكل الطالق والزوام والفساد اإلجتمامي مثل الرشوةث والمشاكل االقتااديا مثل إرتفاع األسعار  مل  سبيل المثال

 وإنخفاض األجور وكذلك العادات والتقاليد وؼيرها الكثير من الموضومات األخرى.

 

 الكارٌكاتٌر الفكاهً: -3

يتوقؾ هدفه مل  إثارة الضحكث ومواضيعه الكاريكاتير الفكاهي هو ذلك الرسم الكوميدي والذي ال يخلو من اإلنتقاد و

أيضا ؼير محدودة ث إال أن ما يميزه من ؼيره من األنواع هو إنه يهدؾ إل  اإلضحاك في حين إن األنواع األخرى 

 .13وبالتحديد اإلجتمامي والسياسي منها تستخدم اإلضحاك للحاول مل  أهداؾ أخرى مختلفا(

 

 الشخصٌة(:البورترٌه الكارٌكاتٌري )الصورة  -4

)هو ذلك الرسم الذي ياور وجه إنسان محدد مستخدما أسلوب المبالؽا الكاريكاتيريا في الرسمث وقد ال يكتفي الرسم 

ففي بتاوير مالمح الوجه ويضيؾ أمضاء وأجزاء جسم اإلنسان المتبقيا ولكنه يركز بشكل أساسي مل  الوجهث 

لشخايا التي يرسمها من خالل المبالؽا وتأكيد سمات الشخايا الداخليا البورتريه الكاريكاتيري يقدم الفنان رؤيته في ا

والخارجيا وتقديم الشخايا في قالب حي حت  تال إل  الناس وتعلق في أذهانهم. يجب أن يتحكم الفنان في وجوه 

ما ألفه الناس من تلك شخاياته التي يبدمها كاشفا من مالمحها الداخليا قبل الخارجياث ليقدم رؤيته الفنيا بشكل مؽاير ل

و من المتعارؾ مليه أن هذه النوع من . )14الشخايا من طريق التضخيم والمبالؽا ملتزما بالضوء والظل والنسب(

                                                           
10

 http://www.aliraqi.org/forumslarchivelindex.php/t-62802.html.2008  
11

شاٍْى إَس حٍُطش ." انمٍى انتؼثٍشٌح نشعٕو انكاسٌكاتٍش تذٌٔ تؼهٍك"  ياجغتٍش، لغى جشافٍك، كهٍح انفٌُٕ انجًٍهح، جايؼح حهٕاٌ، دػاء ات 

 .23و، ص7006
12

 .1،ص و 0555فٍ انكاسٌكاتٍش فً انصحافح انذٔسٌح"، داس ػششٔخ نهُشش، ديشك،."يًذٔح حًادِ 
13

ٔأثشْا فً انكاسٌكاتٍش انًصشي"ياجغتٍش، لغى جشافٍك، كهٍح انفٌُٕ انجًٍهح، جايؼح ضحى يحًذ ضٍاء سيضي ." سعٕو صاسٔخاٌ  

 . 4، ص7003حهٕاٌ،
14

 .44ص دػاء اتشاٍْى إَس حٍُطش ." انمٍى انتؼثٍشٌح نشعٕو انكاسٌكاتٍش تذٌٔ تؼهٍك" يشجغ عاتك،   

http://www.aliraqi.org/forumslarchivelindex.php/t-62802.html.2008
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الكاريكاتير ينقسم إل  نومين بحد ذاته البورتريا الودي أو المحايدث والبورتريه الهجابي ومايميز األول من الثاني هو أن 

فقط في تاوير مالمح بطله دون مناار أخرى قد تلمح إل  أشياء أخرى أو إضافات ؼير بريبا.  األول يستخدم المبالؽا

ومعظم مشاهير العالم من الساسا وؼيرهم لهم مثل هذه الرسوم والكثيرمن الفنانين ياورون أادقاءهم ومعارفهم من 

نها رجال السياسا من هذا النوع فيمكن المشاهير برسوم كاريكاتيريا تواؾ مادة )بالبورتريا الودي( أما ما ياور م

 .15 تسميته )بالبورتريه الهجابي((

 

 : ًدخول الرسم الساخر )فن الكارٌكاتٌر( عالم التصوٌر الرقم 

الذي قدم بعض  Leonardo da Vinci)وجدت أقدم رسوم كاريكاتوريا من ضمن أممال الفنان ليوناردو دافنشي  

ث )كان دافنشي معجب باألشخاص الذين يتميزون بروؤس ذات أشكال 16الرسومات بها مبالؽات لتقديم انطبامات معينا(

مختلفا أو ؼير تقليديا وكان يبح  في كيفيا التعبير منها بالمبالؽا من خالل رسوماته وأنتج العديد من الدراسات مل  

 .17((6من الشكل) أنواع مختلفا من الوجوه كما يتضح

 
 (1490_1487(: إسكتش  كارٌكاتوري للفنان لٌوناردو دافنشً، )6شكل)
(http://neuro-caricatures.eu/leonardos-grotesque) 

 

الاحؾ والمجالتث بدخول الكمبيوتر والتطور كان الكاريكاتير مل  مدار السنوات السابقا يعرض من خالل افحات 

التكنولوجي الحاد  في القرن الواحد العشرين ِانتشرت تلك الاحؾ والمجالت مل  مواقع إلكترونيا خااا بها؛ مما أدى 

 إل  ِاستخدام الكثير من الفنانين أدوات تسامدهم في التعبير من أفكارهم بجودة ماليا وتناسب طرق العرض الحديثا.

الت تتواجد الرسوم الساخرة في الجرابد والمجالت بالرؼم من قلا اإلقبال مليها في السنوات األخيرة بعد دخول ماز

 التكنولوجياث وكان األكثرها إنتشاراً مل  مدار التاريخ الكاريكاتير السياسيث اإلجتمامي والبورتريا.

نيه بين الخطوط فقط أو األبيض واألسود أو األلوان مع )تنومت األساليب الفنيا للرسم الساخر تبعاً لتعدد أساليب فنا

محاولا الواول لشكل الشخايا من الخارم و بما تحمله من ِانطبامات و ِانفعاالت من الخارم مع إضافا بعض 

                                                           
15

 .2فٍ انكاسٌكاتٍش فً انصحافح انذٔسٌح" يشجغ انغاتك، ص."يًذٔح حًادِ  

 
16

 https://en.wikipedia.org/wiki/Caricature  
17

 http://neuro-caricatures.eu/leonardos-grotesque  

http://neuro-caricatures.eu/leonardos-grotesque
https://en.wikipedia.org/wiki/Caricature
http://neuro-caricatures.eu/leonardos-grotesque
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ل المبالؽات و التي تعتبر من أهم دالالت األسلوب الكاريكاتيريث والذي يعتمد مل  رؤيا الفنان الباريا في تناول الشك

 واألسلوب باإلضافا إل  إمكانات الخامات التي تسامده في الواول لما يريد أن يعبر منه .

إن نجاح الكاريكاتير أو مدمه اليترتب كثيراً مل  األسلوب الفني المتبع الذي إتخذه الفنانث بالرؼم من ذلك يمكن أن يؤثر 

ساليب يمكن أن تكون مقبولا تجارياً أكثر من ؼيرها والتي في حالا ِاستخدام الكاريكاتير مل  النحوالتجاري ألن بعض األ

 تعددت إل  الكثير من األنماط  في  مجال النشر و اإلمالن و ذلك يتوقؾ مل   جاذبيا و قبول  نمط  معين من األخر 

 مثل :

 اإلتجاة الفني  أو المظهر الذي يبح  منه المخرم الفني من حي  الشكل و المبالؽا . -

والذي يندرم من العامل السابقث فبعض المجالت مل  سبيل المثال ال تستخدم األسلوب الكارتوني  تذوق المتلقي -

المعتمد مل  المبالؽات الشديدةث ولكن تفضل الرسوم األكثر تجانسا ًو رواجاثً بينما تفضل األخريات منهجاً واقعيا ًأكثر 

 دقا.

 .18األكثر شهرة و الذي يتميز بمالبمته  لروح العار( -

طبقا للعوامل السابق ذكرها كان األكثر ظهوراً وانتشاراً في بدايات القرن الواحد و العشرين خااا في البورتريه         

الكاريكاتوري الرقمي و ذلك مل  المستوى العالمي والمحليث مما أتاح فرص أكبر للفنانين لإلبداع واإلبتكار وسهولا 

وِاستخدام أساليب تلوين كانت تستهلك وقت أكبر وجودة أقل مند الطباما أو حت   الحذؾث اإلضافا والتؽيير في البورترياث

النشر الرقمي. ِانتشر البورتريه الكاريكاتوري الرقمي واُستخدم ليس فقط في الاحؾ والمجالت بل أابح ِاستخدامه في 

ج التليفزيونيا و القاص وؼيرها من أشكال مجاالت مختللفا )في مالم الميدياث األخبارث المقاالت المميزةث األفالمث البرام

التواال و الترفيه حي  يعد الكاريكاتير ذو طريقا فريدة لتمثيل العديد من األشخاص ذو الروايات المختلفا و التي تعطي 

 .19له فرص ما بين العمالء المختلفين(

  المحلٌة(. –دراسة تحلٌلٌة لبعض األعمال التصوٌرٌة الكارٌكاتورٌة الرقمٌة )األجنبٌة 

كان للتاوير الرقمي أثر مل  كال من الرسم الساخر الماري و األجنبي مل  المستوى الفني و أيضا في إتاحا فرص 

 أكبر إلستخدام فن الكاريكاتير في مجاالت متعددة كان من الاعب تواجده فيها بشكل مبدع و متميز. 

يا لَتفضيلها مل  اإلمكانات التقنياث و ليس كما يعتقد بعض من الرسم الساخر األجنبي لمراحل فنيا ذات قيم تشكيل قد وال

الفنانين الماريين بأن التقنيا هي المؤثر األساسي في الواول بشكل العمل إل  مراحل متميزةث لذلك سوؾ يتم مرض 

وفقاً لبعض العناار  تحليالً فنياً لبعض من الرسوم الكاريكاتوريا الرقميا األجنبيا و الماريا وكيفيا ِاستخدامهاث وذلك

 في : 20التي يلزم تواجدها في الرسوم الكاريكاتوريا الناجحا و التي تتمثل

 (.Recognizableكيفيا إبراز الفنان لشكل الشخاياث ليابح من السهل التعرؾ مليها ) -

 (.(Exaggerationالعنار األساسي في نجاح الرسم الساخر و هي المبالؽا  -

 ( المميزة .Expressions(من طريق التعبيرات )Personalityا )تحقيق هويا الشخاي  -

                                                           
18

 Richmond, Tom. (2011), “The Mad Art of Caricature, A Serious Guide to Drawing Funny Faces”, Deadline 

Demon Publishing, United State of America. p,  025 . 
19

 Richmond, Tom. (2011), “The Mad Art of Caricature, A Serious Guide to Drawing Funny Faces”, Deadline 

Demon Publishing, United State of America. p,.  010  
20

 Seiller, Jason & Miadal, Marcin. (2014) “ The Complete Artist: Guide on How to Succeed in the Creative 

Industry ”, Mad Artist Publishing Ltd.  
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 : أوال ً:أمثلة ألعمال كارٌكاتورٌة رقمٌة لبعض الفنانٌن األجانب 

وظؾ الفنانين األجانب الرسم الكاريكاتوري الرقمي في مدة وسابط منها الاحؾث المجالت واألممال الدمابيا 

 )لإلمالناتث للبرامجث للمسلسالتث لألفالم (( كما يتضح من خالل األشكال التاليا .)كالبوسترات أو الفواال أو التترات 

 
==== 

 
 Newنشرت فً الجرٌدة األمرٌكٌة ، Jason Seilerرسم كارٌكاتوري رقمً  للرئٌس األمرٌكً السابق أوباما، للفنان  ( :7شكل)

York Observer  (14/8/2013،بتارٌخ( 
(http://jasonseiler.com/portfolio/caricatures/nyobserver_obama-2/#main) 

 
 

الجانبببببببببببببببببببببب 
 التحلٌلً

األسلوب الذي  ِاتبع الفنان األسلوب األكثر انتشاراً في مالم التاور الرقمي الكاريكاتوري وهو
ُيشبه الشكل الواقعي للشخايا من حي  رسم الَمالَمح و طريقا التلوينث وذلك مع إضافا العنار 

 األساسي في فن الكاريكاتير و هي المبالؽا .
ِاستحوذ الرسم الكاريكاتوري الرقمي لشخايا الربيس أوباما سيادة التاميم العام التكوٌن: 

ده مدم إلت زام الفنان بوضع جميع العناارفي حدود اإلطار الخارجي للتاميم للافحاث و الذي أكَّ
وظهر ذلك بوضوح في وضع الشخاياث باإلضافا إلتفاق إتجاه المحاور الربيسيا للمبن  األيمن 

 واأليسر لتشير إل   شخايا الربيس.
وضع الفنان رأس الشخايا في المقدما مقارنا بالعناار األخرى و مقارنا بجسم الشخاياث 

لكي تستحوذ بارياً مل  مين  3:2والتي كانت تتواجد في مكان بالتاميم لتقسمه بنسبا 
 المشاهد.

 نجح الفنان في العناار الثالثا األساسيا لبناء شخايا كاريكاتوريا جيدة: الشخصٌة:
بمجرد الوهلا األول  يتعرؾ القارئ مل   :Recognizable) التعرؾ مل  الشخايا) 

 شخايا الربيس أوباما بشكل قاطع.
قام الفنان بالمبالؽا في َمالَمح الشخايا بشكل دقيق جداً دون  (:Exaggerationالمبالؽا)

ه ) والتي تعتبر من  ( بها كما يحد  في الكثير من األممال الكاريكاتورياdistortionحدو  َتشوَّ
 لنجاح الرسم. العناارالربيسيا
ِاختاَر الفنان إحدى الزوايا المشهورة والمعروفا لوجه الربيس  (:Personalityهويا الشخايا)

لتعبير َمأْلوؾ  أوباما والتي إرتباطت بِذهن المشاهد مند ذكر اسم الشخاياث مع ِاختياره
 للشخايا. 

اريكاتوريا الرقميا مؤخراً و كان التلوين مماثل للتلوين الواقعي كما ِاشتهرت الرسوم الكاللون: 
التي يتميز بها التاويرالرقميث مع الخلفيا ذات األلوان الباردة التي ِاتسمت بالبساطا و بعض 
ضربات الفُرشا التي تفال الشخايا من الخلفيا و التي تظهر كدخان متطاير ناتج من تدمير 

 المباني في الخلفيا .
اءة خاص للشخايا للتأكيد مليها و لكي تضيؾ ركز الفنان مل  ممل مادر لإلض اإلضاءة:

  بعداً للخلفيا.

 

http://jasonseiler.com/portfolio/caricatures/nyobserver_obama-2/#main
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 The، نشرت فً مجلة Jason Seiler(: رسم كارٌكاتوري رقمً للرئٌس األمرٌكً أوباما وهٌالري كلٌنتون، للفنان 8شكل)

Weekly Standard( 17/2/2014، بتارٌخ) 

(http://jasonseiler.com/portfolio/caricatures/obamacareflunks/#main) 

 

الجانب 

 التحلٌلً

 Theرسم كاريكاتوري لشخايتين من الشخايات الهاما و المعروفا مل  ؼالؾ مجلا 

Weekly Standard ث مع ِاتّباع نفس األسلوب السابق الذي يشابه الرسم الواقعيث مع بعض

 اإلضافات التعبيريا التي تضيؾ الكثير من السخريا و الكوميديا للؽالؾ.

ظهرت الشخايات في بعض األجزاء من التكوين بشكل ؼير متناسق قليالً مما يوحي التكوٌن: 

و التي ظهرت بالجزء السفلي في وضع الربيس برسم كل شخايا بشكل منفال من األخرث 

 أوباما و حجم الشخايا مقارنا بشخايا هيالري .

 نجح الفنان في بعض العناار الثالثا األساسيا لبناء شخايا كاريكاتوريا جيدة: الشخصٌة:

كانت شخايا أوباما أكثر وضوحاً وسهل  :Recognizable) التعرؾ مل  الشخايا)

 ايا األخرى بالرؼم من دقا الرسم.التعرؾ مليها من الشخ

قام الفنان بالمبالؽا في َمالَمح شخايا أوباما بشكل جيد ومتناسب  (:Exaggerationالمبالؽا)

 مع الجسم بعكس هيالريثالتي كانت بعض المبالؽات أكثر من المطلوب مثل إستطالا الرقبا.

ِاختاَر الفنان زاويا تشبا الزاويا السابقا للربيس أوباماث ولكن  (:Personalityهويا الشخايا)

ِاختلفت شكل تعبير العين قليالً من التعبير الطبيعي للربيسث أما شخايا هيالري أثرت 

 المبالؽات مع التعبير الؽير َمأْلوؾ للشخايا في مدم ظهورها بالشكل المطلوب.

تي ظهرت في الخلفيا مع المالبس و البشرة لتعطي مزم الفنان األلوان الاأللوان و اإلضاءة: 

ألواناً منسجماث حي  تقاربت ألوان بشرة هيالري للون الذي ترتديه والذي يشبه أيضاً لون 

الِشفاه.ِاختلفت اإلضاءة التي تسقط مل  الربيس أوباما قليالً من التي تسقط مل  هيالريث فهي 

 لفا ؼير مكتملا مل  التاميم كامالً.ليست من مادر واحد ولكن سقطت من ماادر مخت
 

http://jasonseiler.com/portfolio/caricatures/obamacareflunks/#main
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 مAnthony Geoffrey،2013(: رسم كارٌكاتوري رقمً لمجموعة من المشاهٌر للحملة، رسم بواسطة الفنان  9شكل)

(http://www.anthonygeoffroy.com/caricature/fr/#/Nice-Time-de-Britannia) 

 

 

الجانبببببببببببببببببببببب 

 التحلٌلً

لإلمالن من منتج كوكيز من خالل فكرة أن األشياء الجيدة ال تفن  كمثل متعا  Britanniaحملا دمابيا لشركا 

َمَبر الفنان في تلك الحملا الدمابيا بذكاء مند ِاستخدامه لشخايات مشهورة في  تناول المنتج  ث

 شكل كاريكاتوري ذات مبالؽات شديدة .

في تكوين ُمتَِّزن بين الشخايات  تناول الفنان الشخايات باألوضاع المميزة لهاثالتكوٌن: 

 . جاريا و المنتجومالقتها ببعضها البعض ومالقتها بالخلفيا و بكالً من العالما الت

نجح الفنان في وضع العالما التجاريا في التاميم ليأتي في الفراغ الذي يعلو بعض الشخايات 

 ثباإلضافا إل  إتفاق إتجاه المحور األساسيا للشخايات لتشير إل  العالما التجاريا.  

لطبيعيا مع ِاستخدم الفنان خطوط حادة تميزت بالُجرأة والتي ِاختلفت من الخطوط ا الخطوط:

اإلحتفاظ بشكل الشخاياتثمع وضع الشخايات مل  خط أفقي واحد مما يوحي بإستقرار و 

 قيما الكبيرة لتلك الشخايات.

 نجح الفنان في العناار الثالثا األساسيا لبناء ممل شخايا كاريكاتوريا جيدة: الشخصٌة:

نجح الفنان في رسم الشخايات لتابح سهلا  :Recognizable) التعرؾ مل  الشخايا)

 التعرؾ مليها من قبل المشاهد.

قام الفنان بالمبالؽا في ِنَسب الشخايات بشكل دقيق جداً و  (:Exaggerationالمبالؽا)

 محسوبث يدل مل  مهارة الفنان و دراسته الجيدة للتشريح.

ِاختاَر الفنان زوايا و تعبيرات متميزة لكل شخاياث باإلضافا  (:Personalityهويا الشخايا)

 الِختيار المالبس و األدوات التي ِاشتهرت بها تلك الشخايات. 

ِاختار الفنان ألوان أكثر تشبعاً من المستخدما في األمثلا السابقا بما يناسب الحملا األلوان: 

 الدمابيا و ألوان المنتج.

http://www.anthonygeoffroy.com/caricature/fr/#/Nice-Time-de-Britannia
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 ٌة رقمٌة لبعض الفنانٌن المصرٌٌن:أمثلة ألعمال كارٌكاتور -
 

 
(: رسم كارٌكاتوري لمجموعة من الممثلٌن المصرٌٌن فً مجلة صباح الخٌر، للفنان أحمد حسانً، نشرت بمجلة صباح 11شكل)

 (5/4/2016الخٌر، بتارٌخ )
(http://www.sabahelkher.com)/ 

 

 

الجانب 

 التحلٌلً

 

البورتريا الكاريكاتوري الرقمي في بعض من المجالت بدأ بعض الفنانين الماريين تناول 

مثل مجلا اباح الخيرثكان ِاستخدامه ُمَماثل للمجالت األجنبيا ولكن ِاختلؾ في طريقا التعبيرث 

حي  ِانحارت أؼلب الرسوم الكاريكاتوريا الرقميا الماريا بوضع الشخايات التي يدور 

لتعبير بارياً من ما جاء بالمقال مثل إضافا مليها المقال بشكل مباشر فقط بدون التطرق ل

 .خلفيا أو بعض العناار كما ظهر في األمثلا األجنبيا السابقا

تم تناول الفنان لوضع الشخايات بما يتفق بمكان المقالث مع مدم اإلهتمام بعالقا التكوٌن: 

 الرسم بالكتابا و مالقتها ببعضها البعض مما أثر مل  ظهور الشخايات.

بط الرسم بالمقال كما تم ذكره سابقأ والذي ظهر بشد في الجزء الخاص بالحوار الذي لم يرت

يجمع الفنانا يسرا و الفنان مزت أبو موؾ والذي كان من الممكن التعبير منه بشكل 

 كاريكاتوري و أكثر ِاكتماالً من مجرد رسم كل شخايا منفردة. 

 ساسيا لبناء شخايا كاريكاتوريا جيدة:نجح الفنان في بعض العناار الثالثا األ الشخصٌة:

Recognizable:  نجح الفنان في ظهور الشخايات بالشكل الذي يتيح للقارئ التعرؾ

 مليهاث بإستثناء البعض كان أكثر ؼموضاً مثل الفنانا يسرا و الفنان خالد سليم.

Exaggeration:  مثل بورتريه ِاختلفت طريقا المبالؽا في البوتريهاتث منها الذي نفذ بدقا

من  زكي ومالمح منا شلبي و بعضاً من مالمح الفنان مزت أبو موؾث و منها الذي تحول 

إل  تشويه للشخايا كما ظهر بوضوح في بوتريا الفنانا يسراث باإلضافا للمبالؽات الزابدة كما 

 ظهرت في بورتريه الفنان محمد سعد.

Personality: بيرات المعروفا للشخايات أوالتي ِاشتهرت ِاختاَر الفنان بعض الزاويا و التع

بهاث مثل تعبير الفنانا من  ذكيث منا شلبيث مزت أبو موؾث محمد سعدث و لم يوفق في 

 ِاختياره لتعبير الفنانا يسرا و الفنان خالد سليم.   

َتقاربْت األلوان المستخدما في البشرة بين الشخايات بعكس ما يظهر في اللون و اإلضاءة: 

قعث بجانب تأثير اإلضاءات المختلفا لكل شخايا كالتي ظهرت بشدة مل  بورتريا الفنانا الوا

 من  زكي.

كانت ألوان المالبس ذات ألوان محايدة و أيضاً تشبه ألوان الخلفيا الخااا بالافحاث و التي 

 أثرت مل  ظهورالشخايات بشكل جمالي مميز.
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 (24/2/2015للفنان عبد الرحمن أبو بكر، نشرت بجرٌدة اخبار الٌوم، بتارٌخ) رسم كارٌكاتوري لشخصٌة عشماوي،(: 10شكل)

(https://akhbarelyom.akhbarelyom.com)/ 

 

الجانب 

 التحلٌلً

ِاكَتَف  الفنان بوضع الشخايا مل  جانب المقال مع تناول الشخايا لحبل ليوحي  التكوٌن:
 بالوظيفا التي يقوم بها.

كان للخط المحدد لبورتريه الشخايا أثر في إمطاء إنطباع سا بإنفاال الرأس من  الخطوط:
 الجسم

 نجح الفنان في بعض العناار الثالثا األساسيا لبناء شخايا كاريكاتوريا جيدة: الشخصٌة:
نجح الفنان في ظهور الشخايا بالشكل الذي :Recognizable) التعرؾ مل  الشخايا)
 يها.يتيح للقارئ التعرؾ مل

قام الفنان بالمبالؽا الزابدة قليالً في بورتريه الشخايا مقارنا  (:Exaggerationالمبالؽا)
 بالجسم والذي  أثر قليالً مل  الشكل النهابي.

ِاختاَر الفنان زاويا أماميا للشخايا تناسب مرضه للفكرة  (:Personalityهويا الشخايا)
ير المستخدم في الشخايا مختلفا من ما أمطه الجسم أو الوظيفا التي يقوم بهاث ولكن كان التعب

 من ِانطباع مما أدى إل  اإلحساس بأنه جسم لشخايا أخرى.
كان التلوين مماثل للتلوين الواقعي في البورتريه ولكن كان أكثر بساطا وظهر أكثر من  اللون:

 خالل المالبس .

 

أساء الكثير ِاستخدام التاوير الرقمي الِمتقادهم بأنه أكثر من مجرد أداة يطومها الفنان طبقا ًلما يريد؛ مما أدى إل   

دخول الكثير من ؼير الفنانين بدون دراسا ث وذلك لمجرد توفرالكثير من التسهيالتثإنتام أممال ذات قيم تشكيليا ضعيفا 

ا بالدراسا الاحيحا للفن و التاوير التقليدي والذي كان َحَجراألساس ألْؼلب المجاالت يكتشفها ِاؽار الفنانين الذين قامو

 الفنيا مل  مدار السنين السابقا. 
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تشابه ِاستخدام البورتريا الكاريكاتوري الرقمي كالذي يوجد في المجالت األجنبيا في محاولا لتوظيفهث و لكن كان الفارق 

وأشمل من مجرد رسم شخايا  بإضافا بعض المبالؽات بجانب مقال يتحد  منهاث دون  في المجالت األجنبيا التعبيرأمم

دراسا لتكوين و تعبير و تشريح ولون لتمكن الفنان باإلستفادة باإلمكانات التي يتيح التاوير الرقمي  والتي تعتبر تسهيالً 

ِاستعراضاً إلمكانات التقنيا الرقميا و  له في بعض الخطوات و التأثيرات فقط. بل كان أكثر ما مرض في هذا المجال

ه و تقديم  ِاستخدامها الؽير متقن لعمل بعض المبالؽات الؽير مدروسا؛ والتي أحياناً تؤدي إل  إنتام بورتريهات ُمشوَّ

 بورتريه يشابه الشخايا من الخارم و يبتعد من روحها.

 :دراسة تطبٌقٌةالمحور الثالث: 

الكاريكاتوريا الرقميا في محاولا لإلستفادة من تقنيىات التاىوير الرقمىي و توظيفىاً للجوانىب قامت الباحثا ببعض التجارب 

التشىكيليا  التىىي سىبق اإلشىىارة لهىىا فىي الجىىزء التحليلىىيث وذلىك مىىن طريىق مجمومىىا مىىن الشخاىيات المشىىهورة الماىىريا 

 واألجنبيا.

 :المشروع األول  

 
 2014صالح،سنة التنفٌذ (: بورترٌة كارٌكاتوري للفنان سعٌد 12شكل)

(https://www.youtube.com/watch?v=v4oXeyiJpH4&t=45s)  

 Wacom لوحىا رقميىانفذت البورتريهات الكاريكاتوريا من طريق الرسىم ب التنفٌذ

intuos pro medium. 

 

 البرنامج المستخدم

 

 .Adobe Photoshop CCبرنامج أدوبي فوتوشوب 

 

 الوصف

تم رسم بورتريه كاريكاتوري رقمي لإلشتراك في فيديو من إنتام  الغرض:

 إيجيبتون لتأبين الفنان سعيد االح رحما هللا مليه.

تم ِاختيار شخايا من الشخايات المشهورة التي تم تناولها الفنان  الشخصٌة:

 في إحدى أدواره والتي َملِقت في أذهان المشاهدين ألجيال متعددة. 

تم ِاختيار ألوان ُمبهجا بما يناسب طبيعا الشخايا التي كان يقوم بها  األلوان:

 الفنان سعيد االحث و طبيعا األدوار التي كان ُيتقنها مل  مدار حياته.

   ذات ملمس خشن قليالً تشبه تأثير األلوان الزيتيا. تم ِاستخدام فُرشاالتقنٌة: 
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 :ًالمشروع االثان 

 

 
 

  2014، سنة كارٌكاتوري )الجهة الٌمنى( للفنان روبنز وٌلٌام(: بورترٌة 13شكل)
(http://sketchoholic.com/flipbook/robin-williams-fan-and-art-tribute-caricature-

book#/190.) 

 Wacom لوحىا رقميىانفذت البورتريهات الكاريكاتوريا من طريق الرسىم ب التنفٌذ

intuos pro medium. 

 

 البرنامج المستخدم

 

 .Adobe Photoshop CCبرنامج أدوبي فوتوشوب 

 

 الوصف

للمشاركا في كتاب لعرض تم رسم بورتريه كاريكاتوري رقمي  الغرض:

 .SketchoholicKرسوم كاريكاتوريا رقميا لتأبين الفنان من إنتام 

تم ِاختيار شخايا من الشخايات المشهورة التي تم تميز الفنان  الشخصٌة:

 في تمثيلها في أحد أمماله.

تم ِاختيار ألوان تناسب الشخايا التي كان يقوم بها الفنانث و طبيعا  األلوان:

 ر التي كان ُيتقنها مل  مدار حياته.األدوا

   ذات الملمس الخشن  الملمس النامم. تم ِاستخدام فُرش مختلفا ما بينالتقنٌة: 

 

 

http://sketchoholic.com/flipbook/robin-williams-fan-and-art-tribute-caricature-book#/190
http://sketchoholic.com/flipbook/robin-williams-fan-and-art-tribute-caricature-book#/190
http://sketchoholic.com/flipbook/robin-williams-fan-and-art-tribute-caricature-book#/190
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 :المشروع الثالث 

 

(: بوستر لفٌلم سٌنمائً كوٌتً،إنتاج شركة فروغً لإلنتاج الفنً، قامت الباحثة باإلشتراك فٌه برسم الشخصٌات 12)شكل

 2017والخلفٌة،الكارٌكتورٌة 

 Wacom intuos تابلتنفذت البورتريهات الكاريكاتوريا من طريق الرسم ب التنفٌذ

pro medium. 

 .Adobe Photoshop CCبرنامج  البرنامج المستخدم

 

 الوصف

رسم أبطال فيلم خميس و جمعا هروب إجباري الفنان الكويتي طارق  الغرض:

العلي و الفنان اإلماراتي مبدهللا زيد في إطار كوميدي بما يناسب نوميا العملث 

والتي يدور حول هروب األبطال من دار مسنين ضمن أحدا  إجتماميا 

 كوميديا.

بنسؾ المالبس و التي  تم ِاختيار الشخايات التي تم تجسيدها بالفيلمالشخصٌة: 

 تختلؾ من شخايا األبطال الحقيقيا.

 تم ِاستخدام األلوان المشبعا و التي تناسب تلك النوميا من األفالم. األلوان:

   تم ِاستخدام فُرش ذات ملمس نامم في رسم الشخايات والخلفيا  .التقنٌة: 

 

 

 



 الجزء األول –ً عشر ثانالعدد ال                                                            رة والفنون              مجلة العما

37 

 والتوصٌات التى توصل الٌها البحث: النتائج 

 : النتائج 

الرقمي ذو المستوى الفني الجيد القيم التشكيليا بمحمل الجدث مثلما يأخذها الكاريكاتير  البد أن يأخذ مامم التاوير -

 .فنان التاوير التقليدي حت  ال تابح حرفا تستند إل  المهارة التكنولوجيا فقط

يا الفنيا و الفلسفيا واإلمكانات إذا كان هناك قاور في إنتام تاوير كاريكاتوري رقمي؛ فذلك يرجع إل  قاور الرؤ -

 الفنيا للمامم . 

الدراسا التحليليا لىبعض االممىال الكاريكاتوريىا الرقميىا المحليىا ث وجىد أن هنىاك بعىض األممىال ذو المسىتوى جيىد و  -

ليميا في ترقي إل  المستوى  الفني األجنبي ولكن يرجع الفضل لذلك ال  جهود الفنان الفرديا  وليس من خالل المناهج التع

 كليات الفنون . 

 

 :التوصٌات 

يجب مل  مامم فن الكاريكاتير الرقمي االهتمام بالجوانب الفنيا والتشكيليا في انتاجىه ومىدم االتركيىز ملى  الجوانىب  -

 التقنيا فقط .

يجىىب العمىىل ملىى  تطىىويرالمقرارات الدراسىىيا  فىىي كليىىات الفنىىون المحليىىا مىىن خىىالل التجريىىب للعديىىد مىىن التقنيىىات  -

لمعاارة و التي تظهر بشكل متسارع ويوميث  وذلىك إلثىراء العمليىا الفنيىا ومىدم حاىرالمناهج ملى  األسىاليب التقليديىا ا

 فقط .

يجب توفير اإلمكانات الماديا  لتعزيز الجانب المهاري والتكنولوجي في تدريس الفنون بالكليات مثل اللوحات الرقميىا   -

 ) التابلت ( .

الفلسفيا في مناهج كليات الفنون حي  ان قدرة ماىمم فىن الكاريكىاتير الرقمىي ال تعتمىد فقىط  يجب تعزيز فهم الجوانب -

 مل  الجوانب المهاريا والتكنولوجيا بل تعتمد مل  رؤيته واتساع مداركه الفلسفيا .

 التشريح  -

 

 : المراجع 

 : رسائل علمٌة 

يكيا لتاميم الاور المتتابعا الاور المتتابعا الجوانب الفنيا والمعالجات الجراف .أماني فاروق رمضان إسماميلث -

 . 2212دكتوراةث كليا الفنون الجميلاث جامعا االسكندرياث  .للقاا الماورة الرقميا

ماجستير قسم جرافيكث كليا  .أثر تطور الرسم الرقمي مل  اإلبداع في الرسوم التوضيحيا .أمينا حمدي أحمد إبراهيمث -

 .2214فنون جميلاث جامعا حلوانث 

ماجستيرث قسم جرافيك ث كليا الفنون  .القيم التعبيريا لرسوم الكاريكاتير بدون تعليق .دماء إبراهيم أنور حنيطرث -

 .2213الجميلاث جامعا حلوان ث 

للناوص االدبيا  التعبيريا المااحباالفنان واألسلوب في الرسوم  .ريم وجدي ماطف  كاملمبد الرؤوؾث  -

 2226ماجستيرث كليا الفنون الجميلاث جامعا االسكندرياث . )دراسات مقارنا(

ماجستير ث قسم جرافيك ث كليا  .رسوم ااروخان وأثرها في الكاريكاتير الماري .ضح  محمد ضياء رمزيث -

 .2227الفنون الجميلاث جامعا حلوان ث 
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دكتوراةث قسم زخرفاث كليا الفنون التطبيقياثجامعا  .البناء الباري في أممال فنون الميديامنهج  .وبام أحمد الماريث -

 . 2227حلوانث 

ماجيستيرث كليا الفنون  .أثر المعالجات الجرافيكيا الرقميا في الفنون الباريا المعاارة .هيثم مادل محمد نوارث -

 . 2227الجميلاث جامعا حلوانث 

 

 : مراجع عربٌة 

 . 1991دار الفكر العربي  ث الكاريكاتير وحقوق اإلنسان -

-  

 : مراجع أجنبٌة 

- Richmond, Tom. “The Mad Art of Caricature, a Serious Guide to Drawing Funny Faces”, 

Deadline Demon Publishing, United State of America, 2011. 

- Harris, Jack &Withrow Steven: “Vector Graphics and Illustration: A Master Class in 

digital Image Making”, Rotovision, Chin, 2008. 

- Seiller, Jason & Miadal, Marcin. “The Complete Artist: Guide on How to Succeed in the 

Creative Industry”, Mad Artist Publishing Ltd, 2014. 

 : مواقع من شبكة االنترنت 

 

- http://www.arabcartoon.net  

- http://neuro-caricatures.eu 

- http://www.aliraqi.org 

 

http://www.arabcartoon.net/a/printed_maer/ar2008.html.2008
http://www.aliraqi.org/forumslarchivelindex.php/t-62802.html.2008

