
 

 عمل رسومات لویكیبیدیا
 

 عند رسم رسومات ألشخاص بناًء على صور فوتوغرافیة لهم، فإنه یمكنك أخذ تلك الصور كمصدر إلهام أو مرجع لك، لكن یجب
 أن تتأكد أن الرسم لیس:

 
 - إستنساخ:  أي نفس الصورة ولكن بطریقة أخرى أو بوسیلة رسم مختلفة عن األصلیة

 - عمل مشتق:  أي عمل جدید ولكن بعناصر كثیرة یمكن التعرف منها على الصورة األصلیة
 

 نصائح سریعة للرسم من الصور الفوتوغرافیة:
 نقترح أن تستجمع إلهامك من خالل الرجوع لصور متعددة للشخصیة.  هذا قد یساعدك على فهم وإستیعاب روح1.

 الشخصیة المراد رسمها، مع التأكد من أن رسمتك تبدو أصلیة، فإن كانت تبدو كنسخة من صورة فوتوغرافیة غیر
 مصرح بإستخدامها فمن المرجح أن یتم حذفها من موقع ویكیبیدیا.

 كما نقترح أیًضا الرسم بأقرب أسلوب ممكن ألسلوب الموسوعیة –encyclopedic  فكلما كان الرسم أكثر تجریًدا2.
 كلما زادت نسبة حذفه من ویكیبیدیا.. :-(

 

 
Nibia Berois by Lucas Roselli on Wikimedia Commons. Portrait in pencil. 

 
 

 بعض األمثلة
 

 في الرسم المستوحى من صورة فوتوغرافیة، أحیاًنا یصبح من الصعب تحدید أین تنتهي حقوق النشر والملكیة وأین یبدأ المجال العام
 واإلستخدام الحر، دعونا نرى بعض األمثلة حتى نفهم تلك النقطة بالتفصیل.

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nibia_Berois
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nibia_Berois.jpg


 

 
Michel Foucault portrait, by Nemomain on Wikimedia Commons. 

 
 هذه الصورة لمیشیل فوكو ، وهي المرفقة لمقال عنه على ویكیبیدیا، فهي لیست مستنسخة من أي صورة أصلیة أخرى له. قد یكون

 قابل للنقاش ما إذا كانت الصورة حقیقیة له ولكن ال یمكننا الحصول على أي صورة أخرى «لفوكو» سواء في المجال العام للصور
 أو مرخصة لإلستخدام الحر، في الوقت الراهن على األقل.

 

 
 
 ومع ذلك  فرسمة مثل هذه ، ستكون مشتقة من  هذه الصورة  والتي لیست متاحة بالمجال العام، أي ال یمكن إستخدامها.

 

 
 وعلى الناحیة ألخرى، فإن  هذه الرسمة  هي إستنساخ من  تلك الرسمة ، والتي لیست هي األخرى قابلة لإلستخدام في المجال العام، فال

 یمكننا إستخدام أي من الصورتین على ویكیبیدیا ألنهما یشبهان كثیًرا الصور الغیر مرخص إستخدامها مجاًنا.
 

 إستخدام الرسومات للتوضیح على ویكیبیدیا
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 شيء آخر یجب أن یؤخذ في اإلعتبار عند إستخدامنا الرسومات على ویكیبیدیا، وهو أنه عند ظهور صورة ذات جودة أعلى أو
 توضح الشخصیة بشكل أفضل فمن المحتمل أن یتم إستخدامها بالمقال الخاص بالشخصیة.

 إذا كانت السیرة الذاتیة للشخصیة تحوي صورة ذات جودة جیدة بالفعل فیرجى عدم تغییرها بصورة أدنى في الجودة حتى لو ظننت
 أن مظهرها أفضل، فهذا سیوفر وقتك. فمراجعي ویكیبیدیا على األرجح سیعیدون الصورة القدیمة.
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