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 السینمائيّ  الّتشکیلي والفنّ  تقنیة توزیع الّضوء والّظّل بین الفنّ 

 

 
 

 : صملخّ 

شكي��  
ّ
الت الفّنان  ّل   والسينمائّي يتعامل 

ّ
والظ الّضوء  تقنية  ليس   مع  ّل 

ّ
فالظ الف�ي،  العمل   �� �أساس 

للضّ  املباشرة  ولكنّ النتيجة  األسا��يّ وء،  الف�يّ   ھ  للعمل  فإّن   ،ا�حّدد  التّ أهمّ   للظّل   لذا   �� ك��ى  العب  ية 

الفّنان مصدرا واحد أن يخلق  إما  الّضوء، و��ذا  أو أن يخلق مداخل  للضّ   ابتوظيف  مثل    ھ،مختلفة لوء 

ولعّل  األملانية.  التعب��ية  "�ارافاجيو" والسينما     لوحات 
ّ

نؤك أن  املفيد  أّن من  ّل تخلق    د 
ّ
الّضوء والظ تقنية 

ّل حامال ملعان روحيّ ة قو�ّ تأث��ات دراميّ 
ّ
الظ ي�ون   ة، ويعّ�� عمّ ة وعاطفيّ ة، حيث 

ّ
خصيات من  ا تحملھ ال�

ّل باأل�خاص واألشياء. أما الّضوء فهو �عب�� عن  فيسبق الغموض اإلبداع، هكذا �س   خوف وفزع،
ّ
مو الظ

ّل   إضافة إ�� �ونھ عنصر جما��.  ،العمق
ّ
�و��ا رحلة إبداعية �� عالم  ب  هنا يمكننا وصف تقنية الّضوء والظ

 .الفّن 

شكي��، الّس  : الفّن يح ال�لمات املفات
ّ
ّل، ا�جما��.  الت

ّ
 ينما، الّضوء، الظ

 

Abstract: 

The plastic and film artist deals with the technique of light and shadow as a basis in the 

artwork, as the shadow is not the direct result of light, but it is the main determinant of the 

artwork. Caravaggio and German Expressionist Cinema. Perhaps it is useful to emphasize that 

the technique of light and shadow creates powerful dramatic effects, where the shadow carries 

spiritual and emotional meanings, and expresses what the characters carry from fear and 

dread, so the mystery precedes creativity, thus the shadow transcends people and things. As 

for light, it is an expression of depth in addition to being an aesthetic element. Here we can 

describe the technique of light and shadow as a creative journey into the world of art. 

Keywords: plastic art, cinema, light, shadow, aesthetic. 

 

 تبر الطرشد. 
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 : مقّدمة  -1

 
ّ
ية، فنعمد من خالل عنصر الفرجة إ�� فهم  الذي �عتمده �� أعمالھ الفنّ   أسلو�ھ الف�يّ بر فينا الفّنان  يؤث

ا نبحث �� الّتقنيات  ثلمم وطرقھ وغاياتھ،  ة الفّنية ال�ي يطرحها أمامنا، و نبحث �� آليات اإلنجاز  وتحليل املادّ 

 املعتمدة. 

اوقد   بأهمّ حظيت  ا�حضارات  �ل   �� �� يّ لّصورة  أساسا  �عت�� عنصرا  إذ  تأث��،  قوة  لها من  ملا  ك��ى،  ة 

والفّن  املسرح،  الفنون مثل  العامّ   مختلف  حياتنا   �� و كذلك  والسينما،  شكي�� 
ّ
�لّ الت  ��  ة. ف�ي موجودة 

شكيلية،  الصّ   ،�� هذا املقال  بالبحث،  سنتناول و م�ان.  
ّ
إذ تجمع ب�ن هذين الفّن�ن ورة السينمائية والصورة الت

شكيلية والسينما �ع�ن االعتبار    وهو ما سيدفعنا إ�� أنعدة عوامل مش��كة،  
ّ
نأخذ العالقة ب�ن الفنون الت

 . ع�� املستوى التق�يّ 

شكيلية والسينما  وال مراء �� أّن  
ّ
ل وما تزال  العالقة ب�ن الفنون الت

ّ
ا واسعا ال�� نجاحا  مجاال بحثيّ �ش�

الّس   �� تّم م��ايدا  إذ  األخ��ة.  وتظّل   نوات  األحيان،  من  كث��   �� موضوعها  وتناول  بي��ما    تحليلها  العالقة 

  ،مفتوحة
ّ
 ساؤل والبحث �عمق. و�سمح لنا بالت

املشهورة الفنون  من  ب�و��ا  السينما  خصائصها    ،�عرف  �سبب  العالم  إ��  املباشر  الوصول  تتيح  ف�ي 

��يء آخر،   ة ما ي�ون هذا الوصول إ�� العالم أك�� ثراء ومباشرة وواقعية من أّي كنولوجية األساسية. وعادالتّ 

الفّن  يمتلكها  ك��ى  م��ة  أّم   فهو  الفّن السينمائي.  تار�خ    ا  فلھ  شكي�� 
ّ
و�ضّم  الت من  طو�ل،  مجموعة 

إعطاء ة ا�خّصصة ل�جمال أو التعب�� عن ا�خطوط واألش�ال واأللوان، ال�ي ��دف إ��  يّ خّصصات الفنّ التّ 

 ا. األجسام واألشياء تمثيال وانطباعا جماليّ 

شكي��  ��ا من الفّن جماليّ   ت �ّل استمّد قد  ينما الّس وغ�ّي عن البيان أّن  
ّ
تقر�با    ، وهكذا فكالهما �عتمدالت

ل�ل��ماالّتقنيات نفسها،   �ان  أّما  نةطر�قة عمل معيّ   فّن   و�ن  والتّ ،  ما    ،تقر�بافمتماثلة  قنية  الفكرة  وهذا 

 ھ الحقا. سنشرح

الّس  الّتقنيات  عن  ا�حديث  يمكن  الفّن ال  إ��  الرجوع  دون  شكي��،    ينمائية 
ّ
استمّد الت منھ    الفّن   إذ 

 الّس 
ّ
الث  �� جديدة  م�انة  جمهورهتو   املعاصرة،  قافةينمائي  راد  وّسع 

ّ
الفّن وقد  ،  باط تار�خ  من    شهد  عددا 

شكيليةينمائية ال�ي استحوذت عل��ا الفنون  األعمال الّس 
ّ
ع��  هذا املقال  وسنعمل ��  والعكس �حيح.    ،الت

 العمل السينمائي دون أن �غيب عن بالنا أّن العالقة املتبادلة بي��ما، بيان هذه 
ّ
�� ح�ن ا، جماعيّ ال ي�ون إال

شكي�� ي�ون غاليا عمال فرديّ   الفّن أّن  
ّ
ّل �� �ّل الت

ّ
من    ا. و�� هذا اإلطار سنبحث �� تقنية توزيع الّضوء والظ

شكيلية والفّن 
ّ
ّل تقنية مهّمة لتمثيل الفضاء الوه�يّ السينمائّي   الفنون الت

ّ
��    . إذ �عّد تصو�ر الّضوء والظ

أّي الرّ  رؤ�ة  يمكن  الّضوء ال  السينما. فدون   �� أو  يمكن تحديد    ،��يء  سم  ّل 
ّ
الّضوء والظ تباين  مع  ولكن 

 ھ لنا.و�ظهار ما ير�د الفّنان كشَف   ه،الفضاء وتصو�ر 
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ّل  إّن 
ّ
الم، الّس أو  ،الّضوء والظ

ّ
سواء    ،ة خاصةلھ رمز�ّ  ا�خ... الليل وال��ار، واألبيض واألسود  و أطوع والظ

ق ب
ّ
شكي�� أو الفن السينمائي. إ��ا نماذج أصلية تالمس خيوطنا العاطفية كبشر  الفّن �عل

ّ
استعارات  ، و الت

 .ومشاعرنا وصفاتنا األخالقيةل مخاوفنا ية تمث مهمّ  ، �ش�ل عفوّي �سقط عل��ا، 

الو حيث ي�ون الّضوء أك�� إشراقا،  
ّ
ّل ت�ون الظ

ّ
ل أعمق، بمع�ى عندما ي�ون الّضوء شديدا، يصبح الظ

ّل إ�� ا�حقيقة والز�ف، والواقع  :  ة ال تنفصم ثنائيّ   ، إذن،هما، فاملصبوب أك�� قتامة وسم�ا
ّ
يرمز الّضوء والظ

م بوضوح، إنھ يحجب حواسنا وتصوّ والتمثيل. وتماشيا مع ما تّم ذكره  
ّ

ال
ّ
راتنا، وال يمكن  ال يمكن رؤ�ة الظ

الل
ّ
 .تماما الوثوق بالظ

الفّن  يحتاج  إذ  وثيقا،  ارتباطا  شكي�� 
ّ
الت والفن  السينما  الفّن الّس   ترتبط  إ��  ويعتمد    ينمائي  شكي�� 

ّ
الت

أك��ها وضوحا  هذا السياق إ��    و�ش�� ��،  �ن يؤثر أحدهما �� اآلخرعليھ، ثمة روابط وثيقة ب�ن هذين الفنّ 

شكي��،    و�ع�ي
ّ
األفالم    لم يكن من املألوف ازدهارالسينمائي مفتونا لذلك    �ان الفّن فقد  �خصية الفّنان الت

الّس  أو  الذاتية  الوثائقية  س��  ��  تتناول  أّن  ام�ن،  الرّس ال�ي  ح�ن  تقر�با    جّل ��  شكيلية 
ّ
الت الفنون  أش�ال 

 
ّ
 السينمائي. فة �� اإلطار موظ

ّل، حيث تطورت تقنية توزيع  ة بصفة عاّم تقوم الفنون البصر�ّ 
ّ
ة ع�� اإلضاءة �� تفاعل ب�ن الّضوء والظ

ّل �� بداية القرن ا�خامس عشر. و 
ّ
للضوء  إذ  ،  بخطوات عمالقة  ا�حديث  الفّن   أّدت إ�� تقّدمالّضوء والظ

ّل دور كب�� �� تنظيم العملية الفنية سواء �انت �شكي
ّ
تقنية توزيع الّضوء    ف�ي، �ع�ي،ة أو سينمائية،  ليّ والظ

شكي�� أو �� الفن السينمائي.
ّ
 �� العمل الف�ي تجلب الفرح للعمل. سواء �ان ذلك �� الفن الت

شكي��؟  كيف تّم  ،إذن
ّ
ّل والّضوء �� الفن الت

ّ
 توظيف الظ

شكي��؟ ينما هذه التقنية من الفّن وكيف استوحت الّس 
ّ
 الت

ّل �� الفّن وما الهدف من است
ّ
 ؟عمال تقنية الّضوء والظ

 : تمثالت الّضوء والّظّل في الفن الّتشکیليّ  -2

الف�ي ليجلب قيمة مضافة حقيقيّ  للعمل  الّضوء  للغاية، �ش�ل عام هو    ومهّم   ة. وهو ضرورّي يضاف 

ّل نذكر "�ارافات 
ّ
جيو"، الذي  ذ�اء األضواء، ومن أبرز الفّنان�ن الذين اشتغلوا ع�� توظيف تقنية الّضوء والظ

التّ  استعمال هذه   �� عالية  مهارة  السينما  يمتلك   �� أما  أّن فقنية،   Le Cabinet du docteurفيلم  نجد 

Caligari   
ّ

ّل بالش
ّ
ة، و �� حركة  حيح، وهذا الفيلم ينت�ي إ�� ا�حركة التعب��يّ �ل الّ� قد وظف الّضوء والظ

�� شمال  فنّ  العشر�ن،  القرن  بداية   �� ظهرت  �� مجاالت فنية  ية  التعب��ية  أثرت  أملانيا.   �� أورو�ا وخاصة 

�حيح أّن خلود  ينما، واملوسيقى، إ�خ.  دة مثل الرسم، والهندسة املعمار�ة، واألدب، واملسرح، والّس متعّد 

ما �عود إ��    �عض الّصور �� الفّن التشكي��ّ 
ّ
"السينما فن وصناعة  ، حيث أّن  متعّددة  عواملأو �� السينما إن

يقل  وتج للصناعة ال  فالشق االقتصادي  متساو�ة،  بأهمية  تحظى  أن  يجب  لھ أضالع  مثلث  ارة، و�� 
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الف�ي، ضمانا الستمرار الصناعة وازدهارها فنيا" شكيلّية  ،1أهمية عن الشق 
ّ
الت أّن �عض األعمال  غ�� 

شكيل�نإ�� تقني�ْي الّضوء والظالل من ذلك أّن    تدين �� خلودها  خاّصة
ّ
  ما تزال   أعمال �عض الفّنان�ن الت

 
ّ
الل �� هذه  وا�حا  "�ارافجيو"، ونجد هذا  أعمال  مثل  الزمن  �عد مرور عقود من  أذهاننا   �� وحة  را�خة 

 :الفّنية

 
ّ
ينظر    .�س يوسف مرتديا قميصا بأكمام مطوّ�ة وم��ر يكشف أسفل ساقيھوحة القّد �شاهد �� هذه الل

   �إ�
ّ
   ،فل �سوع من ثالثة أر�اعالط

ّ
قب، وعند قدمھ قطعة من ا�خشب  وهو يميل إ�� األمام و�قوم �عملية الث

الذي سيصلب املسيح عليھ.    ليب ا�خش�يّ يبدو أن قطعة ا�خشب �� الواقع �� الصّ   يحملها بقدمھ اليسرى، 

 تمثيلها �� سن مبكرة.   ليسوع، ومع ذلك فقد تّم  اللوحة �ستحضر املوت املستقب��ّ  لذلك فإّن 

يوس أن  ا�جاذبيّ يبدو  املشهد مثل هذه  �عطي  ما  �سوع، وهو  ينتظر  ما  بالفعل  �عرف  أسفل  ف  و��  ة. 

 
ّ
 وحة أدوات النّ الل

ّ
، فل �سوع الذي يرتدي س��ة جالسا �ش�ل جان�يّ جارة متناثرة ع�� األرض. إ�� جانبھ الط

بل    ،ةة اليوميّ إنھ ليس مشهدا عاديا ل�حيا  وهو يحمل شمعة ت��يء املشهد وتظهر له��ا أصا�عھ �� شفافية. 

 ا. وهذا املشهد مرسوم بدرجات لونيّ مشهدا دينيّ 
ّ
 ة بن

ّ
  ر�ما ألّن  ،وحة قاتمةية اللون وأحادية اللون تقر�با. فالل

 املشهد �� الليل. 

 
ولى، حسين محمد صالح،  -1

ٔ
دب الفن السينمائي، الجنادرية للنشر والتوزيع، الطبعة اال

ٔ
 . 92، ص2016ا

our, peinture à huile sur toile, 1638Saint joseph charpentier, George de la T- ,1645: 1رسم توضي�� 

137*102cm, Musée du Louvre . 
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ّ
الل هذه   �� الفّنان  املضيئة  استعمل  فاألجزاء  ّل)، 

ّ
والظ الّضوء  (تباين  ّل 

ّ
والظ الّضوء  توزيع  تقنية  وحة 

   �بدو أّن و   متناقضة مع األجزاء املظلمة.
ّ

 ، و معةالّضوء من اللوحة يأ�ي فقط من الش
ّ
فل  تتقاطع مع يدي الط

 وجھ يوسف.   :الشفافة وت��يء وجهھ

ة توزيع الّضوء  و��ذا تظهر قوّ   ،واإلضاءة  أعطى املشهد قدرا كب��ا من الكثافة البسيط  لشمعة الهيب  إّن 

 
ّ
ّل و�أن

ّ
 املسرح. واملصدر الرئي��ي للضّ   نا ع�� خشبة والظ

ّ
 وء �� الل

ّ
الطفل هو الذي    وجھ  بل  ،معةوحة ليس الش

نالحظ   لعمل الف�يّ الطفل جانبا خارقا للطبيعة. و�� هذا ا  يعطي توزيع الّضوء هنا لهذاو املشهد.  ع��  �شّع  

   اكنة �ستحوذ ع�� �امل اللوحة، لكّن الّد   األلوان  بأّن 
ّ

ل ��    امهيب  ملعا��ا  �انمعة ال�ي  ضوء الش
ّ
والذي تمث

ما    ،توظيف �عض األلوان لإلضاءة
ّ
ّل من حيث شّدتھ  ظر، إضافة إ�� أهمّ وجد لشّد االنتباه ولفت النّ إن

ّ
ية الظ

ّل أسود، ا مهّم أيضا دور يلعب  اللون  فضال أّن  وموقعھ،  
ّ
ا، ألنھ �� الواقع نادرا ما ي�ون الّضوء أبيض والظ

 
ّ
 .  ار �� �عضها �عضفاأللوان �� �ل م�ان وتؤث

 
ّ
شكيلية  ابت  الث

ّ
الت األعمال   �� النظر  خالل  "�ارافاجيو"من  ھ  لـ 

ّ
التّ   أن استخدام  القو�ّ يمكن  ة  ناقضات 

 لوء ولللضّ 
ّ
 و . وموقعھ  وءالم ملناقشة طبيعة مصدر الضّ ظ

ّ
الل ا�حاّدة إ�� حّد ما إ�� مصدر اإلضاءة  �ش�� الظ

 و��ذا يمكننا رؤ�ة مصدر الضّ   .مثل الشمعة
ّ
الظ الل  وء و�مكن استنتاج موقعھ، ور�ما األهم من ذلك أن 

 
ّ
  وحال��ا،  وحةتثبت مزاج الل

ّ
 خصيات.  و�عب�� وجھ ال�

وحة، حيث يمتلك الفّنان عدي  الّضوء ضرورّي   إّن 
ّ
رق ليحيي الل

ّ
وهو قادر ع��    لتوظيفها،  د األسرار والط

ون  
ّ
الل فقدان  دون  بالّضوء  اإلحساس  بالرسمقطعاتوليد  يتعلق  وفيما  عمليّ   ،،  سواء  هناك  وقواعد  ات 

 
ّ
ّل �� الرسم  ، و�� هذا يقول �عضهم:  بتناغم األلوان أو بظهور الّضوء  تق�عل

ّ
"إن استخدام الّضوء والظ

ّل يؤدي إ��  والتصو�ر �عت�� من األساسيات امل 
ّ
همة ال�ي يصعب االستغناء ع��ا، فاستخدام الّضوء والظ

جزء من اللوحة يظهر وجھ : 2رسم توضي�� 

 الطفل وتحديدا يظهر تقنية توزيع الّضوء بوضوح 



ّل بين  
ّ
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الل
ّ
�� املرجع الذي يدلنا ع�� أش�ال األجسام �� تنوعا��ا    إظهار الش�ل املرسوم مجّسما، فاألضواء والظ

اقھ و�ظالمھ ال �ستطيع أن يف�ح عن بروزه و�نما يبدو   ا�ختلفة ألن ا�جسم إذا ما �ساوى �� درجة إشر

ّل يكسب اللوحة شيئا من ا�حياة، ويساعد ع�� تحديد سط
ّ
حا مستو�ا، كما أن استخدام الّضوء والظ

ّل العمل الف�يّ .  1املسافة ب�ن األشياء و�ظهار هيئة وهي�ل ا�جسم"
ّ
قيمة �� ا�حجم   و��ذا �عطي الّضوء والظ

اكنة القر�بة من �عضها  الفاتحة والّد   احة ب�ن املناطقا يخلق تباينات قو�ة قادرة ع�� اإليحاء بالرّ والعمق، ممّ 

 ، وغالبا ما �ستخدم لز�ادة تأث�� ا�حجم أو إلبراز ا�حر�ات والتعب�� عن األجساد والوجوه. ا�عض

ّل، حيث أتقن تباين  ثورة �� الرّ   Caravage 2أحدث
ّ
سم وخاصة �� استعمال تقنية توزيع الّضوء والظ

 �ارفاجيو باإلضافة اكن ع�� خلفية مظلمة، وخلق العمق دون ال�جوء إ�� املنظور ا�خطي.  الفاتح والّد 
ّ

"فإن

ّل، أضفى ع�� الفن رغب 
ّ
ة جديدة �� ا�حقيقة إ�� ا�حجوم وا�خطوط الهندسية، وتأث��ات الّضوء والظ

املأساة" بم�حة  وفنھ  حياتھ  صبغت  ال�ي  الرغبة  تلك  �� ،  3والصدق،  كب��ا  أثرا  "�ارافاجيو"  ترك  وقد 

   ،الفّنان�ن الذين جاءوا �عده
ّ
 وترك أثرا بأعمالھ ال�ي تت

ّ
ّل، سم بطا�ع خاّص يتمث

ّ
ل �� استعمال الّضوء والظ

 و�أنھ مصباح موّج 
ّ
 . �شاهد �� هذا العمل الف�يّ وحة مثل ما ھ إ�� الل

 
ّ

 يضع الش
ّ
ا�خوخ، مرتديا   �يْ اولة، حيث يمكننا رؤ�ة عنقود العنب األسود وحبّ اب مرفقھ ع�� حافة الط

وع�� رأسھ تاج من اإل�ليل، يدير رأسھ نحو املتفّرج كما لو �ان يناديھ، و هو ع�� وشك أن    ،مال�س عتيقة

 
سامة محمد مصطفى الفقي، -1

ٔ
ساسية في رسم اللوحات الفنية، مكـتبة اإلنجلو المصرية،  ا

ٔ
 .46، ص2010القواعد اال

 ، وهو رسام إيطالي. 1610-1571نجلو ميريزي كارافاجيو،  ميكيال -2
حمد، ناشرون وكالة الصحافة العربية،  تر. الفن الحديث، ليونيللو فينتوري،  -3

ٔ
نيس زكي ا

ٔ
 .31، ص2020ا

 ,Le petit Bacchus malade, Carvage: 3رسم توضي�� 

1594, huile sur toile, 67*53cm-1593 . 
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ده، و�� هذه اللوحة يب�ن لنا "�ارافاجيو" مهارتھ �� إتقان فن  يأ�ل عنقود العنب األبيض الذي يحملھ �� ي

"وقد احتوت البورتر��ات دالالت رمز�ة وتصو�ر�ة ونفسية من خالل الش�ل واملوضوع املمثل    البورتر�ھ،

تصو�ر�ا، وهو بالنسبة لھ قاموس أو مفردات بصر�ة نقية يوظفها الكتشاف لغتھ البصر�ة والفنية ��  

البورتر�ھ ال�ي يرسمها مستفيدا    التضاد اللو�ي(...)، أي إضفاء ا�جو الدرامي ع�� وجوهالكون��است أو  

الّس وأوّ   .1من ا�خ��ة املعرفية والتقنية بخاصية الّضوء" اللوحة ا�خلفية  �� هذه  ال�ي  ل ما نالحظھ  وداء 

ّل 
ّ
بالّضوء والظ القاتمة، ليتالعب بذلك  �عطي بذلك حياة أن    ومن أجل  ،اعتمد ف��ا "�ارافاجيو" األلوان 

 
ّ

ساهم ذلك كث��ا �� رسم  قد  ب انتباهنا عن طر�ق إتقان تقنية توزيع الّضوء. و ل وليج  ،خصية املرسومةلل�

 
ّ
الل هذه  و��  الوجھ.  مالمح  ع��  وال��ك��  ا�جسد  الشاب  مالمح  مرض  ع��  ز 

ّ
رك �ارافاجيو"  أن"  يبدو  وحة 

 . ھ املزرّق شفتي"باخوس"، مؤكدا �حوب وجهھ ولون  

ّل والّضوء ببعضهما �عضيرتب
ّ
   ا ط الظ

ّ
رسم باللون األسود �ساهم �� إ�شاء    وحة كما �� الواقع، ف�ّل �� الل

  عميق، هو �� ا�حقيقة إبراز ملساحة أخرى من اللوحة تحتوي الّضوء. وال   مساحة قاتمة من أجل إظهار ظّل 

ّل والّضوء �� الرسم �عطي ا�حجم والتباين  مناص من القول بأّن 
ّ
،  احيو�ّ   اوتأخذ اللوحة طا�ع  ،إتقان الظ

الل
ّ
واألضواء ع�� تنشيط األعمال الفنية مثلها مثل املناظر الطبيعية �� ا�حياة الواقعية من    حيث �عمل الظ

ر الفّنان دائما �� تماسك ظاهرة الّضوء  لذا    خالل إعطاء حجم لألشياء.
ّ

�جب أن  و الطبي��،  يجب أن يفك

تّم  إذا  آخر  بمع�ى  نفسھ،  الّضوء  مصدر  عن  سينتج  الذي  ّل 
ّ
الظ الصّ   يخفي  يم�ن  ع��  ّل 

ّ
الظ ورة  إ�شاء 

ھ  ال�خصية،  
ّ
 فإن

ّ
�ل ّل والّضوء، 

ّ
الظ ب�ن  التباين  اليسرى من الوجھ، ف�لما زاد   ما تمّ يجب إضاءة املنطقة 

 تمي�� التخفيف وا�حجم. 

يتيح استخدام هذه األلوان  إذ  ة.  ى باأللوان التكميليّ يختار الفّنان ما �سّ�   سم يجب أنقبل البدء �� الرّ 

مّم  بمكّملتھ،  كسره  طر�ق  عن  ون 
ّ
الل �غميق  اال�ع�اسات  إم�انية  خالل  من  للظالل  مضيئا  تأث��ا  �عطي  ا 

الل و�خت��ها ع�� خلفية بيضاء لتحقيق ا  ،يات صغ��ة من األلواننة. حيث يبدأ الفّنان بخلط كمّ امللوّ 
ّ
  لظ

الّس   أيضا،  �اإلم�انو لة،  املتخيّ  األلوان  إ��  واألسود  األبيض  من  تلميح  األلوان  إضافة  يتيح مزج  إذ  اطعة، 

 
ّ
ونية ا�حصول ع�� درجات ألوان مختلفة، وتمنح الفرصة لل

ّ
،  لواناألعب باملتعارضة تماما ع�� ال�جلة الل

اللوتباينات تضفي حجما وحيو�ة ع�� اللوحة. فبمجرد مزج    وخلق
ّ
املثالية ورسم    األلوان والعثور ع�� الظ

ّل، و�التا��
ّ
ّل    ،الطر�قة  ذه ��  ،املوضوع املراد رسمھ، يمكن البدء �� العمل ع�� الّضوء والظ

ّ
ينتج الّضوء والظ

 .ية�� اللوحات الفنّ 

 �عطي التقنية ال�ي �ستعملها "�ارافاجيو" مظهرا سلسا للتدرّ 
ّ
من دون مبالغة، ومن أجل تحقيق    و�ّي ج الل

أّن إضاءة جيّ  اللوحة نالحظ     دة ع�� 
ّ
الل مع  ّل 

ّ
الظ يمزج  تباين  الفّنان  إ�شاء  بجانبھ عن طر�ق  املوجود  ون 

ون، إ��ا مسألة االنتقال من لون ذي درجة المعة إ�� لون أقّل   تدر���ّ 
ّ
وصوال إ��  ثم إ�� لون باهت    ا،ملعان  لل

ّل ثم الّضوء.  و�تم هذا من خالل االنتقال التدر���ّ  ،بيضاأل 
ّ
 ، و��ذه العملية ين��ئ الفّنان الظ

 
د مازن عصفور،  -1

ّ
 .11، ص 2012، العدد 39دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ، المجل



ّل بين  
ّ
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 و
ّ

تلف رمادية  درجات  يخلق  ّل 
ّ
والظ بالّضوء  شاملة"  "بتالعبھ  �لية  وحدة   �� و�غرقها  ، 1األشياء 

فاتحة والداكنة  ة ب�ن املناطق الو�تجا�س هذين املفهوم�ن يمكننا ا�حصول ع�� لوحة فنية ف��ا تباينات قو�ّ 

ّل والّضوء ع�� الرّ   ا،القر�بة من �عضها �عض
ّ
 ولم يقتصر توظيف الظ

ّ
ة ��  و�قوّ   اما نجده حاضر سم فقط و�ن

ع��ا�حفر،    فّن  ذلك  السينمائي  و�نطبق  ا�حجمأيضا  الفن  تأث��  لز�ادة  �ستخدم  ما  وغالبا  إلبراز    ،،  أو 

السينما استمدت تقنية توظيف الّضوء    ّن إا أن نقول  عب�� عن األجساد والوجوه. وهنا جدير بنا�حر�ات والتّ 

شكي��. وال يفوتننا أن ننّوه بأن السينمائي أيضا �ستعمل عنصر  
ّ
ّل وما �ع�� عنھ باإلضاءة �� الفن الت

ّ
والظ

 ع�� املشهد وإلبراز الغموض. ينمائية من أجل إضفاء طا�ع درامّي التالعب باإلضاءة �� أعمالھ الّس 

 الّظّل في الفّن السینمائّي: تمّثالت الّضوء و  -1

ّل �عمل ع�� تطو�ر العمل السينمائّي   إّن 
ّ
، فمن  جاز القول ، إنھ ذ�اء األضواء إن  توظيف الّضوء والظ

خالل هذه التقنية يمكن إعطاء فكرة عن الفضاء واملساحة �� ال�ادر السينمائي. عن طر�ق ت�و�ن الصورة  

 بالّضوء. 

الّضوء هو العنصر األك�� ارتباطا با�حياة. فالّضوء الذي    ة هو أّن لتنا ا�جماعيّ الثابت �� مخيّ   حيث أّن 

 
ّ

م �ل ّيأتينا من الش
ّ
فإّن  عالوة ع�� ذلك  و )،  ...�شاط �شري يتألف من(ساعات، أيام، مواسممس هو ما نظ

أوّ   أول يوم للطفل الّضوء. و عند الوالدة هو  إ��  الم 
ّ
الظ فإن غياب    ،العكس تماما��  عل يوم �خروجھ من 

الم أو ر�ّ 
ّ
ّل والّضوء أك��    ،وجود األبيض واألسودل ما املوت، هذه العملية الرمز�ة  الّضوء �ع�ي الظ

ّ
ووجود الظ

عاّمة ا�حياة   �� أهميتھ  ع��  وألن    ،دليل  خاّصة.  الفّ�ي  املستوى  الو�� وع��   �� والّضوء  ّل 
ّ
الظ لعبة   "

ما    ،ة من الدرجة األو��. وال ي�ون عشوائياد اإلضاءة إذا وسيلة �عب��يّ �عت�� وجو   .2األسا��ي �� الفيلم"
ّ
و�ن

 هو 
ّ
 ينمائية.  ورة الّس م للعناصر ا�ختلفة ال�ي تت�ون م��ا الصّ موجود �� �سلسل هرمي ومنظ

 
ّ
 ل التّ و�مث

ّ
  ، ھ من الضروري إما التعامل مع الطقسصو�ر �� املناطق ا�خارجية صعو�ة كب��ة من حيث أن

 
ّ

ومع هذا أحيانا ال يحصل ا�خرج ع��    ،ةل �� هذه اإلضاءة الطبيعية باستخدام أجهزة عرض قو�ّ أو التدخ

 
ّ
 اإلضاءة ال�افية، إذ يمث

ّ
  ل وضع األستوديو دائما حال

ّ
 أسهل مع توظيف اإلضاءة الال

ّ
 م ف��ا، زمة والتحك

شكي�� ت�ون العملية �� السينما ع�� هذا النحو  و��
ّ
   إذ يتّم   تقر�با  الفن الت

ّ
جاه الّضوء من خالل  تقييم ات

فـ  شّد  الّضوء.  تباينات  أو  ّل 
ّ
الظ النفس  ة  خفايا  عن  للتعب��  صارخة  بطر�قة  والّضوء  ّل 

ّ
الظ "توظيف 

   3البشر�ة"
ّ
نحن كمتفرّ �ش� فينا  ا�جانبيّ ل عامال مؤثرا  اإلضاءة  ا�خرج  يختار  ذلك  ال�ي  ج�ن، و�حصول  ة 

ّل والعمق. ورغم وجود ا
ّ
 ف لفالش �� ال�ام��ا  تخلق الظ

ّ
 إن

ّ
تأث�� ل�حجم، وال يجب    ھ يل�� أّي ھ ال �ستعملھ ألن

 ها �� ثالث نقاط: جملحو وسناإلضاءة ع�� هذا النّ   نة، وعادة ما تتّم ة إال �� حاالت معيّ تجّنب اإلضاءة ا�خلفيّ 

 
 . 109، ص2019البعد التاريخي لجماليات الفن التشكيلي، مفهوم الفن وتحوالته، الدار للنشر والتوزيع، ناجي موسى باسيلو،  -1
دب وسينما وتقنيات الخيال العلمي، مؤسسة  -2

ٔ
 . 211، ص2020شمس للنشر واإلعالم، مهند النابلسي، ا

ردن، عكاشة محمد صالح، رائد محمد عبد ربه،  -3
ٔ
 . 25، ص2008المدخل إلى السينما والتلفزيون، المنهج، عمان اال
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  ّل املطلوب. يتّم   اإلنارة الرئيسة: �� ضوء قوّي
ّ
االرتفاع  وضعها ��    فيھ �ستطيع ا�حصول ع�� الظ

 درجة من ال�ام��ا).  40و�ش�ل جان�ي (حوا�� 

  ّ�وضع الّضوء املنتشر �ش�ل متماثل بالنسبة إ�� اإلضاءة الرئيسة، و��دف إ��   ة: يتّم اإلضاءة الثانو

ّل.التّ 
ّ
 خفيف من الظ

  ّدف هذه األضواء منخفضة الطاقة إ��  ة: موضوعة مقابل الّضوء أو �ش�ل جان�يّ إضاءة مضاد�� ،

 
ّ

 خصيات من الدي�ور من خالل خلق هالة خفيفة من الّضوء حولها. تحر�ر ال�

 

  

�عب��ّي هو  " Le Cabinet du docteur Caligari"   :اآل�ياملثال    ولنأخذ أملا�ي    فيلم  "لرو�رت  وصامت 

ة منّوم  �عت�� جوهر السينما التعب��ية األملانية، فهو يح�ي قصّ   .1920صدر �� دور العرض �� عام    1و�ن"

� الفيلم مغناطي��ي مجنون (ف��نر كراوس) �ستخدم (�ونراد فيدت) أثناء النوم الرت�اب جر�مة قتل. يتم�ّ 

بصرّي  حادّ   بأسلوب  بأش�ال   غامق، 
ّ

وتلتف تنح�ي  طبيعية  ومناظر  وهيا�ل  ومنحنية  منحرفة  وخطوط    ة 

 ة مرسومة مباشرة ع�� الدي�ور. بزوايا غ�� عادية، وظالل وضر�ات ضوئيّ 

 
ً
 ة �� السينما؟ا ما �� التعب��يّ إذ

التّ  يتّم �عت��  أملانيا، حيث   �� واقعية مثل    عب��ية حركة فنية ولدت 
ّ
الال �� توظيف  اإلفراط �ش�ل كب�� 

�شو�ھ الواقع من خالل تقنيات مختلفة، ،  �� كث�� من األحيانوللّتخو�ف يتّم،  توظيف ا�جنون وا�خوف،  

مثل هذه املشاعر هو  حاولة خلق  األساس �ّدافع  ة. والهو جعل املشاهد �شعر بمشاعر قو�ّ   والهدف ال��ائّي 

ن تماما �� ��اية ا�حرب العاملية األو��. وسميت بالسينما التعب��ية نظرا  و لوقت متشائمالفّنان�ن �� ذلك ا أّن 

 
ّ
شكي��رها بالتعب��ية وهو تيّ إ�� تأث

ّ
، وهو ما أشار إليھ  ار ف�ي �شكي��، و�التا�� استوحت السينما من الفن الت

شكي�� يقوم بدور رئبوضوح الّناقد تحس�ن صا�ح بقولھ:  
ّ
ي��ي �� العمل السينمائي.  "وا�حق أن الفن الت

 
لماني. 1938-1873روبت وين: ( -1

ٔ
 )، سيناريست ومخرج ومنتج ا

 ) Le Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene  )1920مشاهد مأخوذة من فيلم : 4رسم توضي�� 



ّل بين  
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ومناظرها.   ديكورا��ا  وتنفيذ  تصميم   �� شكيل�ن 
ّ
الت ان�ن 

ّ
الفن ع��  �عتمد  و��  السينما،  �شأة  فمنذ 

سواء �ان ملونا أو غ�� ملون أصبح ير�� �� عدد قليل من األفالم إ�� مستوى    والتصو�ر السينمائي نفسھ،

شكي�� ا�خالق"
ّ
 . 1اإلبداع الت

 
ّ

قنيات �� الفنون البصر�ة و�تقا��ا هو األصعب. إن  د أن اإلضاءة واحدة من أجمل التّ ومن املفيد أن نؤك

م كيفية ��خ�� الضّ 
ّ
ب  وء املتاح والطبي��ّ �عل

ّ
طاقات    ومعرفة كيفية توظيفھ و��شاء عالم جديد تماما يتطل

وء  توظيف تناقضات الضّ هو أحد ا�جوانب ال�ي م��ت األفالم التعب��ية األملانية و ملهم.  ة إلخراج فّن إبداعيّ 

 
ّ
هذه  والظ األملان  التعب��ية  األفالم  صا�عو  واستخدم  ومخيف.  مرعب  عالم  �خلق  املتناقضة  واألنماط  ل 

يت هذه  التقنية إل�شاء تناقضات و�ضفاء إحساس شامل باليأس ا�جما�� الذي عاشوه أثناء ا�حرب. وسمّ 

�ع�ي   scuro�ع�ي مشرق أو وا�ح و    chiaroاكن، (أي املشرق والّد   » Chiaroscuro «2التقنية بمصط�ح  

 
ّ
وء  الم أو الغامض). ويش�� هذا املصط�ح، الذي �انت جذوره �� فن عصر ال��ضة، إ�� استخدام الضّ الظ

 
ّ
األ�عاد.  والظ ثال�ي  الف�ي  العمل  بأن  وهم  �خلق  الضّ و الم  ب�ن  التوازن  هذا   �ضفي 

ّ
والظ إحساسا  وء  ل 

جم ع�� األشياء واملوضوعات واإلعدادات داخل الفيلم. حيث يؤدي التباين إ�� العمق وخلق  بالغموض وا�ح

 تأث�� درامي أك�� �عز�زا.  

عب، و�� هذا اإلطار �عتمد  من سمات السينما التعب��ية توظيف ا�خيال والرّ إ�� أّن  وتجدر اإلشارة هنا  

التالعب   تقنية  ع��  مثلب السينمائي  والّضوء  ّل 
ّ
هو  الظ ��ما  أن 

ّ
 Le Cabinet du docteurفيلم    الش

 Caligariاكب��   ا، فعنصر اإلضاءة �عطي الفيلم عمق   
ّ
األبيض واألسود، مثل ما �شاهد    �نونمع توظيف الل

 
ّ
 بدوره   �عكس  ، ثموال�ي تظهر الّضوء الذي ينعكس من النوافذ  ،قطة املأخوذة من ذلك الفيلمذلك �� الل

 
ّ
هذا ما جعل ال�خصيات املوظفة �� هذا    هم �� خلق تباينات قو�ة ولعّل ا ساها �� ش�ل نور ساطع، مّم ظل

 الفيلم مخيفة وال إ�سانية.   

 
ّ

اإل�سان    سمات   البعد عن  �� السينما التعب��ية األملانية، ف�ي �عيدة �ّل   خصية أيضا حضور خاّص لل�

أل�ّ العادّي  ما،  نوعا  بالقلق  تو��  مخيفة  �خصية  نظرا  اغر �الو   ،�ا  ابة   إ�� 
ّ
املوظ لباس  ملاكياج  وطر�قة  ف 

 
ّ

   و�� با�حزن واأللم، ومع هذا تّم الذي ي   سوداأل لو��ا  بخصية  ال�
ّ
ّل والنور مثلما �شاهد �� الل

ّ
قطة  توظيف الظ

األملانية   التعب��ية  فـالسينما  الفيلم،  من  املأخوذة  ا�جان�ي  السابقة  ل�حوار  وا�ح  باستخدام  "قامت 

واحد، وتناولت الرّمز�ة إلعطاء مع�ى لصا�ح الصورة، و االعتماد    واملناجاة ال�ي يقوم بتمثيلها �خص

القر�بة" اللقطات  ع��  الفضاء  واجتثت  مة، 
ّ
ل
ّ
والظ النور  ب�ن  الضوئي  التناقض  مسألة  و��ذا ،  3ع�� 

هذه ا�حركة الفنية لم �عد موجودة �� عصرنا ا�حا��    نكتشف خصوصية ال�خصية �� الفيلم، و رغم أّن 

 و ال يمكن االستغناء ع��ا مثل    ،ةتقنيات غاية �� األهميّ   �ا تركت لناإ�ّ ف
ّ

ّل والّضوء. ومن املؤك
ّ
د  جمالية الظ

 
دب الفن السينمائي،  تحسين محمد صالح، -1

ٔ
 . 91، صمرجع سابقا

2- Schaden Wight, Chiaroscuro: Renaissance, édition Shaden Wight, 2018, P 3. 
 .53، صنفسهالمرجع  -3
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شكي��،    أّن 
ّ
الت الفن  �� السينما مثلها مثل  ّل 

ّ
الّضوء والظ ة العرض  ختلف من حيث كيفيّ تتوظيف تقنية 

 عامل مع العناصر ا�جمالية.�� التّ  فواحد املبدأ ، أّمافقط

 الخاتمة:   -3

 نحن  
ّ

�ل. فالّضوء هو ما �سمح لنا برؤ�ة األشياء �� العالم، وأثناء  بحاجة إ�� الّضوء من أجل رؤ�ة الش

ّل تبينا أّن 
ّ
رسم    الّضوء يجعل الصورة تبدو أك�� إشراقا، بينما يمكن للظّل   حديثنا عن تفاعل الّضوء والظ

ّل    ق �� توزيع �ّل ورة. حيث هناك حاجة إ�� توازن دقيجزء مع�ن من ت�و�ن الصّ   ��  الدراما
ّ
من الّضوء والظ

إ��سواء   الّس   الفّن   بالنسبة  أو  شكي�� 
ّ
التّ الت ي�ون  اإلطار  هذا  و��  املفهوم�نينمائي،  هذين  ب�ن  أو    ،وازن 

 باين وتوف�� البعد. باألحرى هذه التقنية عن طر�ق جذب ال��ك�� وتقو�ة التّ 

ال
ّ
�ّل ل  و�ناء ع�� ذلك فالظ  �� لك��ا غالب  منتشرة  تمّر م�ان،  ال  ا ما 

ّ
الظ أن يالحظها أحد.  ة مهمّ ل  دون 

أّن  را ع�� 
ّ

مبك دليال  باستمرار    تار�خيا أل��ا قّدمت  البشر  �� خطوط مستقيمة، �ستخدمھ  ينتقل  الّضوء 

الل  أّن إ��  ولكن دون و��، ونظرا  
ّ
استخدامها    تكشف الكث�� عن امتداد ا�جسم �� الفضاء، فغالبا ما يتّم   الظ

 ينمائي. � اللوحة و�� اإلطار الّس لز�ادة وهم العمق �

القلق وا�خوف ا�جما��، الذي حّل  محورها  �عطي السينما التعب��ية األملانية رؤ�ة ذاتية للعالم    وهكذا

�ن اهتمام  هة واملرعبة. ولم يكن لدى التعب��يّ ور املشوّ بالبالد �عد أهوال ا�حرب العاملية األو�� من خالل الصّ 

ي�ون عملهم ممتع  بأن  ا�جما��ّ كب��  املستوى   �� وتّم ا  �ّل   .   ذلك  وصف  الّضوء    تقنية  توظيف  طر�ق  عن 

شكي��
ّ
الت الفّنان  ال�ي �ان �عتمدها  ّل 

ّ
"�ارافاجيو"    ،والظ أبرز   ، بحّق،�عت��الذي  مثل ما ذكرنا سابقا  من 

نافلة  من  شهد. و ولز�ادة الشّدة العاطفية للم  ،الفّنان�ن الذين اعتمدوا هذه التقنية إلضفاء طا�ع دراماتي�ّي 

بأّن  القول   �ان عمال �شكيليّ التذك��  ال��اء والدراما ع�� املشهد سواء  الداكنة يضفي  ا أو  حضور األلوان 

أّم  اإلضاءة  سينمائيا،  والتأث��    فتضفيا  االعمق  جوّ ع��  ّل 
ّ
والظ الّضوء  ب�ن  التباين  و�خلق  الف�ي،  ا  لعمل 

 
ّ
 واألسود. ھ يف�ح ا�جال لألبيض  غامضا. �� ح�ن أن

 

 

 

 

 

 



ّل بين  
ّ
 تبر الطرشد.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السينمائّي   الّتشكيلي والفّن   الفّن تقنية توزيع الّضوء والظ
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