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الظل والضوء
ان العمل الجمالً ككل ٌستفد الى إتمان فن الضوء (اإلنارة) والتظلٌل (الظل) فهما ٌمومان ممام
التلوٌن وٌكسبان األجسام الحٌوٌة والتألك  ,كما إنهما ٌعطٌان الفنان المدرة على التعبٌر عن
خصائص األجسام من حٌث الحجم والعمك .
إذا اردنا تحدٌد ماهٌة الظل إنطاللا ً من الكلمة نفسها  ,فعلٌنا أن نعرفهُ بوصف ِه خفوتا ً فً
اضاءة أسطح األجسام  ,أي انخفاضا ً فً سطوع الضوء السالط على جسم ما  ,وٌبدأ تواجد الظل
عند نهاٌة منطمة الضوء وٌنتهً فً الظلمة الكاملة  .والظل هو افتماد النور كنتٌجة محضة لتواجد
األجسام المعتمة  ,تعترض مسار اشعة الضوء وطبٌعة الظل من طبٌعة الظالم  ,أما الضوء فطبٌعت ِه
هً من طبٌعة النور  ,والظل ٌختفً بٌنما الضوء ٌكشف وكالهما مالزم لآلخر إذ ٌتجاوران على
اسطح األجسام .
وٌفوق الظل الضوء فً لوت ِه  ,ألنهُ لادر كما تخبرنا التجربة على حجب األجسام كلٌة عن
الضوء  ,بٌنما ال ٌستطٌع الضوء محو كافة الظالل من األجسام  ,وألصد بالطبع األجسام المعتمة .
اذا ً ٌتسبب الظل من انحجاب الضوء  .فالسطح الذي ال ٌستمبل الضوء وٌحرم من النور ٌكون فً
الظل  ,فهذا السطح ٌكون فً ظل طبٌعً  ,وٌسمى بالظل الذاتً  ,وعندما ٌحجب الضوء بسبب
جسم ٌكون بٌن مصدر ضوء وجسم أخر فٌتكون ظل آخر هو ظل ذلن الجسم على السطح الذي ال
ٌصلهُ الضوء  ,وهذا الظل ٌسمى "ظل محمول" ولد ٌكون السطح الذي ٌسمط الظل علٌ ِه افمٌا ً أو
شالولٌا ً او مائالً .
إما األشعة الضوئٌة (الضوء) فتكون مع األجسام المضاءة هرما ً لمتهُ فً مصدر الضوء ,
والنمطة التً ٌصدر منها الضوء وٌتشعب فً جمٌع اإلتجاهات تكون نمطة تالشً طبٌعٌة لؤلشعة
الضوئٌة  .وهنالن مصادر عدٌدة وغٌر طبٌعٌة للضوء  ,كاللهب  ,الشموع  ,المصابٌح الكهربائٌة
وغٌرها  ,لكن الشمس اهم مصدر للضوء الطبٌعً واألهم لدراستنا للظالل وتطبٌمات ِه  .وعلى هذا
االساس ٌنتشر الضوء الطبٌعً بشكل اشعة متوازٌة  ,فً حٌن ٌنتشر الضوء اإلصطناعً بشكل
منفرج وكالهما ٌظهر على األشٌاء ظالً حمٌمٌا ً وظالً خٌالٌا ً .
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اربعة عوامل أساسٌة البد من وضعها فً اإلعتبار عند التعامل مع الضوء والظل :
فً علم التصوٌر هنالن أربعة أركان رئٌسٌة وهً ( الكم  ,الكٌف  ,المكان والشكل ) وعند
التعامل مع الظالل ٌجب على المصور أن ٌضع هذ ِه العناصر فً إعتبار ِه  ,والممصود بالكٌف هنا
هو نوعٌة الظل  ,وفً اي مكان تزداد كثافت ِه أو تمل  ,أما الكم فنمصد مساحة الظل بالممارنة مع
الظالل األخرى المرٌبة منه  .أما المكان فنعنً ب ِه مولع الظل  ,واٌن ٌمتد وفوق أي من األعضاء
ٌمع  ,ونمصد بالشكل  ,شكل الظل من حدود ِه الخارجٌة بمعنى هل ٌأخذ شكل المثلث او المربع مثالً
امر آخر ٌجب اإلهتمام ب ِه عند التعامل مع الظالل ,
ام ٌمترب من الشكل الدائري  ...الخ  .وهنالن ٌ
وهو اإلتجاه اي الى أٌن تتجه الظالل  ,إذا ما امتدت وأستطالت  ,فمد ٌتجه ظل اهداب العٌن الى
أألذن  ,ومن الممكن أن تتوجه الظالل عند استطالتها من الحافة السفلى لمحجر العٌن نحو األذن ,
وهنالن الكثٌر من األمثلة على هذا ولكنها تخضع فً مجملها الى مولع الظل ولهذا ٌجب اعتبارها
جزئٌة مهمة عند التعامل مع عنصر المكان .
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