
 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنوف     

979  

 

 المون في المشهد السينمائي بين االضاءة والتصميم الداخمي
 )بالتطبيق عمى فيمم "البجعة السوداء"(

Color between lighting and interior design in dramatic scene 

(by application on "Black Swan" movie) 

 سوسن محمد عزت ابراهيم عامرأ.م.د/ 
أكتوبر 6جامعة -قسم الفوتوغرافيا والسينما والتميفزيون  -يقيةأستاذ مساعد بكمية الفنون التطب  

 سالي إسماعيل عراقيم.د/ 
 أكتوبر  6جامعة -قسم التصميم الداخمي واالثاث  -مدرس بكمية الفنون التطبيقية

  Abstractممخص البحث
نة صػناعية  طبيعيػة و واأللػواف عدـ توافر دراسة لمعالقة بيف كاًل مف األلواف الذاتية الناتجة عف مصػدر الوػون نفسػإ ا وػا

المنعكسػػػة واػػػت الناتجػػػة عػػػف عناصػػػر التصػػػميـ الػػػداومت فػػػت موقػػػى التصػػػويرو وعالقػػػة ذلػػػؾ بػػػالمعن  الػػػدرامت فػػػت المشػػػ د 
السػينمايت  اػػدؼ البهػػد اػو دراسػػة عنصػػر المػػوف كاهػد لاػػـ العناصػػر البصػرية فػػت الفػػيمـ السػػينمايت فػت كػػال مػػف ا وػػانة 

معن  والموػموف الػدرامت  ودراسػة العالقػة بػيف ا وػانة والتصػميـ الػداومت داوػؿ المشػ د الػدرامت والديكور وعالقػة ذلػؾ بػال
ةػارة  فت فيمـ البجعة السودان  فالموف فت صناعة السينما او لهد لاـ عناصر الصورة البصريةو لقدرتإ عمػ   وػافة معػاف وار

سػتفز ويػزعو وبعوػ ا لػإ تػاةير م ػداو وانػاؾ للػواف مشاعرو فبعض األلػواف تشػى بػالفرب وبعوػ ا ابوػر بػالهزفو بعوػ ا ي
تػوهت بالبػذب براقػة بمعػة ولوػرئ ااديػة ب هيػاة في ػا فػػاأللواف تنبػإ الػذاف وتػوقظ المشػاعر وتوػوـ ردود الفعػؿ  كمػا تهمػػؿ 
األلػػواف رمػػوزو فػػبذا رتبػػا وشػػكما األلػػواف بطػػرؽ صػػهيهة بهيػػد تتػػدفؽ مػػف لقطػػة  لػػ  اوػػرئ فبن ػػا تػػ ةر عمػػ  الموػػموف 

ألعمػػؽ لمعالقػػاا البنيويػػة لمفػػيمـ  والمػػوف قػػد يتػػدفؽ فػػت المشػػ د السػػينمايت وػػالؿ درامػػا الفػػيمـ سػػوان فػػت مكونػػاا التصػػميـ ا
الداومت لوا وانة لو المالبس لوالمكيػا،و يتوػذ الموػر، تبعػا  سػموبإ ور يتػإ قػرار اسػتوداـ التػدفؽ المػونت مػف وػالؿ جميػى 

وػػ او وايوػػا هسػػ  قػػدرة المػػوف فػػت التػػاةير عمػػ  المتمقػػت  يتبػػى البهػػد المػػن و اػػذا العناصػػر لو مػػف وػػالؿ اهػػدااا لو بع
الوصفت التهميمت لعرض وتهميؿ الموف فت الصورة البصػرية مػف وػالؿ عناصػر التصػميـ الػداومت وا وػانة وذلػؾ فػت فػيمـ 

ـ المػوف الرمػزع فيػإ لاميػة كبيػػرةو "البجعػة السػودان" الػذع يعتبػر لهػد لاػـ لفػالـ ا ةػارة النفسػية السػرياليةو هيػد لهتػؿ اسػتودا
  لتكةيؼ والتعبير عف هالة مف الصراع النفست لراقصة بالية فت طريق ا لتهرراا النفست

Abstract: 
The absence of a study of the relationship between the subjective colors of the light source 

itself (industrial / natural light) and the reflective colors resulting from the elements of the 

interior design in the scene, and the relationship in the dramatic sense of the cinematic scene.  

Research objectives are studying the element of color as one of the most important visual 

elements in the film in both the lighting and decoration and its relation to the meaning and 

dramatic content, and Studying the relationship between lighting and interior design within 

the drama scene in the Black Swan movie.  

Color is one of the most important elements in the cinematic scene.  It has the ability to add 

feelings and cause emotions in the dramatic scene. Some colors give the mood of happiness 

and others send sadness, some provokes the viewer and others are calming them. Some gives 

the felling of richness and others are boor. Colors alert the mind, emotions and amplify the 

responds. Color also has symbolic codes so if it organized in a correct way to flow from shot 

to the other it will affect the deepest concept of the relations of the film structure. 
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Color flows during the dramatic scene through the interior design and lighting elements. The 

director decides the style of color appearance by using the elements of interior design or 

lighting or both of them according to his dramatic point of view and the effect on the viewer.  

The research follows the analytical descriptive method for the presentation and analysis of 

color in the visual image through the elements of interior design and lighting in the movie 

"Black swan", which is one of the most important psychological films of Surrealism, where 

the symbolic color is one of the most important elements in the movie to that used in 

intensification and expression of the state of psychological conflict for the dancer in her way 

to her psychological liberation.  

 شكمة البحث:م
عدـ توافر دراسة لمعالقة بيف كاًل مف األلواف الذاتية الناتجة عف مصػدر الوػون نفسػإ ا وػانة صػناعية  طبيعيػة و واأللػواف 
المنعكسػػػة واػػػت الناتجػػػة عػػػف عناصػػػر التصػػػميـ الػػػداومت فػػػت موقػػػى التصػػػويرو وعالقػػػة ذلػػػؾ بػػػالمعن  الػػػدرامت فػػػت المشػػػ د 

 السينمايت  

  : Introductionمقدمة
ـ لألوػوييف 9=>5ولدا السينما قديما بدوف للوافو وكاف العرض السينمايت األوؿ البيض ولسود  فت الجرانػد كافيػإ ببػاريس 

لومييرو هيد  نهصر عنصر ا ب ار فيإ عم  الهركة التت كانا جديدة بالنسبة لممشااديفو ومى التطور التكنولوجت الػذع 
نت بػدووؿ المػوف  لػ  الفػيمـ السػينمايت فػت الةالةينيػاا مػف القػرف الماوػت  وكػاف مرا بػإ صػناعة السػينما جػان ميالداػا الةػا

استودامإ مهدودا بااداؼ درامية مهدودة دوف لف تكوف لسسػإ العمميػة والفنيػة قػد نوػجا بعػد وقػد لدا السػرية التكنولوجيػة 
ديوااا والبهود مراونة ببعض تجار  غير وفقداف التعاوف الصناعت  ل  بقان استوداـ المعامؿ والكاميراا الممونة وابستو 

وعمػ    >60وص<:600لويس جػاكو ومشجعإو مما هد مف وياؿ المورجيف ومف  مكانية التطور الفنػت فػت اػذا المجػاؿ ا
الرغـ مف لف استوداـ األلواف فت السينما لـ ينتشر تجاريػًا  ب بعػد األربعينيػااو  ب لف المهػاوبا فػت اػذا المجػاؿ بػدلا مػى 

ـ ميمييإ فت بداية القرف العشريفو فقد تـ تمويف بعػض األفػالـ بالصػب اا بشػكؿ يػدوعو وقػد طلبعػا النسػوة األصػمية مػف لفال
عمػ  لبػو لإليهػان بػاجوان موتمفػة  ا  tonningو بصػب اا Griffith وػرا، جريفػد Birth of Nation  5=59فيمـ مولد لمة

ف المشاكؿ المونيػةو ولصػبها معظػـ األفػالـ تصػور بػاأللواف منػذ وفت الستينياا تـ هؿ الكةير م  509و ص<:600شادعو
 ن اية الستينياا 

قباؿ الجمااير عم  المشػاادة فػت الوبيػاا المتهػدة ولوربػا والعػالـو وعػدـ  مكانيػة  ولماـ روا، صناعة  نتا، األفالـ والنجاب وار
صب اا لمَمشااد ككؿ فكؿ مش د م ـ بالفيمـ يصػب  بمػوف التمويف باليد وابستنسؿ لكةافة ا نتا،و استهدةا طريقة التمويف بال

لهػػادع واهػػدو فػػت مهاولػػة لتقريػػ  األهػػداد ودرامػػا األلػػواف المتعػػارؼ عمي ػػا فػػت هيػػاة الشػػعو و فكانػػا مػػةال المشػػااد الميميػػة 
الرعػ  والفػزع تصب  بالموف األزرؽ والمشااد التت تصور فت الريؼ والصهارع والمناظر المفتوهة بالموف األصفرو ومشااد 

بػالموف األووػرو والهرايػؽ وابنفجػاراا بػالموف األهمػرو ومشػااد الهػ  والرومانسػية بػالموف البرتقػالت الك رمػانت الػذع يطمػؽ 
 عميػػإ لػػوف السػػيبياو وكػػاف فػػت بعػػض األهيػػاف يت يػػر المػػوف الصػػب ت فػػت المشػػ د الواهػػد مػػف األصػػفر  لػػ  األووػػر واكػػذا  ا

-threeهدد تطور كامؿ مى ظ ور نظاـ التكنيكولور الةالةت األلواف  77=5عاـ  وفت  589و ص<2008 سعيد شيمتو
color Technicolor  هيػػد يػػتـ التصػوير بةالةػػة لفػػالـ معػػا وفػػت وقػػا واهػػد  وكػػاف نظػػاـ التكنيكولػػور لهسػػف األلػػواف التػػت

تػػا، الصػػورة ب ػػذا النظػػاـ كانػػا ظ ػػرا فػػت السػػينما األمريكيػػة واػػت اقػػر  مػػا تكػػوف  لػػ  األلػػواف الطبيعيػػة  ب لف تكػػاليؼ  ن
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وظػؿ اسػتوداـ نظػاـ    Gone with the Windمكمفةو ومف لش ر األفالـ التت صورا ب ذا الطريقة فيمـ ذا  مى الريح
ليصػبح  نتػا،  Eastmancolor filmو مػى ظ ػور لفػالـ  يسػتماف كولػور فػيمـ 96=5هتػ  عػاـ  Technicolorالتكنيكولور 

  (Joseph M. Boggs,1996,P:188 )الموف لس ؿ واقؿ تكمفإ

 :objectivesهدف البحث 
  دراسة عنصر الموف كاهد لاـ العناصر البصرية فت الفيمـ السينمايت فت كػال مػف ا وػانة والػديكور وعالقػة

 ذلؾ بالمعن  والموموف الدرامت  
 لسودان دراسة العالقة بيف ا وانة والتصميـ الداومت داوؿ المش د الدرامت فت فيمـ البجعة ا 

 :keywordsالكممات الدالة 
  Black Swanالبجعة السودان  – meaningالمعن – decorationالديكور – lightingا وانة – colorالموف

 مفاهيم أساسية: -1
 وػػافية< ببوػػافة  توتمػػؼ األلػػواف األساسػػية فػػت كػػاًل مػػف ا وػػانة وعناصػػر التصػػميـ الػػداومتو فػػاأللواف فػػت الوػػون للػػواف

   واػت األلػواف األساسػية 5-5بساسية ااألهمػر واألووػر واألزرؽ  بنسػ  متسػاوية نهصػؿ عمػ  األبػيضو اشػكؿابلواف ا
 الناتجة عف المنشور الوويت 

 
 
 
 

 
 
 

بينمػػػا األلػػػواف األساسػػػية فػػػت عناصػػػر التصػػػميـ الػػػداومت اػػػت األلػػػواف الطرهيػػػة ااألهمػػػر واألزرؽ وابصػػػفر  واػػػت األلػػػواف 
    6-5ااألساسية فت الرسـو شكؿ 

 
 

  
  6-5شكؿ ا

 
 األلواف الطرهية

 

                                                 
  ،مف  وراVictor Flemingوتصوير ، Ernest Haller، 9191وإنتاج عام. 

 

: َىضح األنىاٌ اإلضافُة وهٍ  1-1شكم 

بإضافة انهىٌ األحًر واألخضر واألزرق بنسب 

 يتساوَة فنحصم عهً انهىٌ األبُض.

 

: َىضح األنىاٌ انطرحُة وهٍ األنىاٌ 2-1شكم 

 األساسُة فٍ انرسى.

http://www.imdb.com/name/nm0281808/
http://www.imdb.com/name/nm0005735/
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لكػػف فػػت ا وػػانة والتصػػميـ الػػداومتو يػػتـ وصػػؼ المػػوف فيزياييػػًا بتهديػػد الطػػوؿ المػػوجت والتػػرددو كمػػا يفسػػرا الفيزيػػاييوف ف ػػو 
  بالمػدئ جميى األشعة الك روم ناطيسية الساقطة ورغـ لف مجاؿ تمؾ األشعة كبير  ب لف العيف ب تػرئ  ب جػزن من ػا يسػم

  ويوتمػػؼ كػػؿ لػػوف مريػػت مػػف هيػػد الطػػوؿ المػػوجت والتػػردد الوػػاص بػػإ والػػذع تسػػتقبمإ شػػبكية 7-5اشػػكؿ البصػػرع لإلنسػػاف
   5-5العيفاجدوؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,RGB, CMYK, HSB/HLS)كمػػا لمكػػف تهديػػد وصػػايص وسػػماا المػػوف مػػف وػػالؿ  سػػتوداـ لنظمػػة وصػػؼ المػػوف 
Munsell…etc)ظػاـ ةالةػت األبعػادو يعتمػد معظم ػا عمػ  ةػالد مفػاايـ لساسػية لمػوف اػت< كنػة و كما هدداا مانسػيؿ فػت ن

وتعنت كةافة المػوف لو الكرومػا  (saturation)وتعنت الموف ذاتإ الهمرو لوورو لزرؽ    الخ و وتشبى الموف  (hue)الموف 
chroma و ولويرًا قيمػة المػوف(value) ا يمكػف وصػؼ المػوف بتػاةيرا    كمػ8-5واػت مػدئ استوػانة لو  ظػالـ المػوف اشػكؿ

الفيسيولوجت والسيكولوجت هيد يوتمؼ الجان  الفيزيايت القابؿ لمقياس لموف عػف الجانػ  الفسػيولوجت او السػيكولوجت الػذع 
 يتـ  دراكإو وتمؾ ابستجابة ات التت تومؽ ابهساس البصرع فت المخ 

 
 
 
 
 
 
 

 المون في المشهد السينمائي: -2
< "لػػديؾ مسػػ ولية عػػف  Fight Clubنررادا القتررال متهػػدةا عػػف فيممػػإ  Fincherفينشررر العػػالمت ذكػػر الموػػر، السػػينمايت 

اػػذا  و(Matt Vasiliauskas ,2017)الطريقػػة التػػت تجعػػؿ الجم ػػور يشػػعر ب ػػاو ولنػػا اريػػد ل ػػـ اف يشػػعروا بعػػدـ ابرتيػػاب" 
عمؿ كال مف مػدير التصػوير وم نػدس الػديكور  قبؿ بدن التصوير فت الفيمـ وبنان عم  اذا القرار فينشرقرار اتوذا المور، 

عمػػ  تطويػػى كػػؿ امكانيػػات ـ لتهقيػػؽ اػػذا ال ػػدؼ ليوػػر، الفػػيمـ لوهػػة ابداعيػػة فػػت المػػوف  فوظيفػػة فريػػؽ العمػػؿ السػػينمايت دمػػو 
المشػػػػااد فػػػػت األهػػػػػداد الدراميػػػػة لمفػػػػػيمـ والتسػػػػب  فػػػػػت  زعاجػػػػإ لو اراهتػػػػػإ هسػػػػ  نػػػػػوع الفػػػػيمـ ااكشػػػػػفو رومانسػػػػتو رعػػػػػ و 

ا   الخ  وتتهقػػؽ اػذا الم مػػإ مػػف وػالؿ توػػافر جميػػى عناصػر الفػػيمـ المرييػػة والسػمعية  ولمػػا لمػػوف مػف لاميػػة فػػت سػيكودرام
 تاريونا البشرع ف و يمع  دور ب يمكف اامالإ فت الفيمـ السينمايت المعروض  

 
 

 

: َىضح يدي انطىل انًىجٍ وانتردد 1-1جدول 

 (.5،ص:2006نألواٌ انًرئُة )رانُا يسعد،

 

نهىٌ : َىضح اننظاو انثالثٍ األبعاد نىصف ا4-1شكم

 (Jonathan Poore, 1994, p.10)عند يانسُم

 

 

 
: َىضح األشعة انكهرويغناطُسُة وانًدي 3-1شكم 

 انبصرٌ نإلنساٌ ينها.
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أللػػواف   وب ي ػػـ مػػدئ < " لػػيس عمػػ  المشػػااديف لف يفسػػروا اStoraroسررتورارو يقػػوؿ مػػدير التصػػوير السػػينمايت العػػالمت 
   (Benjamin Bergery,2002,p:234)ذكاي ـو ان ـ يتبعوف ا هساس" 

تظ ػر بووػوب الرمزيػة  Ingmar Bergmanإنجمرار برجمران لػػ  Cries and Whispersصررخات وهمسرات فت فػيمـ 
ففت اػذا الفػيمـ تكػوف غرفػة  عند التعامؿ مى الموفو واو تطبيؽ واوح  ستوداـ الموف مف والؿ مكوناا التصميـ الداومتو

المهتورة غارقة هرفيا فت األلػواف الهمػران المشػبعة< شرشػؼ السػرير اهمػرو السػجادة همػران والجػدراف   Agnesنـو لجنيس
قػد قػاؿ لف مجموعػاا األهمػر العميػؽ ترمػز  لػ  ر يتػإ  برجمرانهمران والستاير همػران وهتػ  سػاير المالبػس همػرانو وكػاف 

عػف المػوف فػت  Storaroسرتورارو  بينمػا يتهػدد (Joseph M. Boggs,1996,p:198)نا لهمػرا  لمػروب ببعتباراػا غشػا
األووػر  -ابزرؽ-قايال<" وينتعش مف جديد الصراع بيف ابرجوانت One From The Heart وانة فيمـ واهد مف القم 

و تمةيػؿ ا نفعػابا وهالػة الػروب التػت األصػفر واػت للػواف االوػرو،  واػذا اػ-البرتقػالت-وات الواف ااعادة الدووؿ  واألهمر
  Storaroيرممن سرتورارو   (Ray Zone, 2001,p:28)تميز لهظاتنا المنفصمة فت الهياةو عبر للػواف الطيػؼ المػونت" 

باف األلواف تتهدد  ل  الجم ور بواسطة كمماا صامتإ  ف و يقوؿ <"ب يوجػد لع شػؾ فػت لف لكػؿ لػوف طػوؿ مػوجت مهػدد 
 (Ray Zone,2001, p:70)تستطيى تمةيؿ لو ترميز وقا ما لو هياة ما لو شعور ما" مف الطاقة التت 

يظ ر مف ذلؾ مػدئ ا هسػاس والػوعت بااميػة المػوف فػت كػال مػف التصػميـ الػداومت وا وػانة مػف قبػؿ المبػدعوف 
فو متػ  وقعػا فػت هبػإ عف الموف قاياًل< " الموف< نظيؼو بػراؽو رنػا Eisnesteinإيزنشتين فت المجاؿ السينمايتو تهدد 

وليػػف   لشػػعر بالكحبػػة هػػيف ب لرئ عمػػ  مكتبػػت األقػػالـ الصػػفران والزرقػػان تممػػى جنبػػًا  لػػ  جنػػ   لو عنػػدما ب لجػػد الوسػػادة 
الهمران ذاا الوطوط الووران ممقية عم  األريكة الزرقانو لو عبانتت المزركشة باأللواف التت تبعد الفػرب فػت قمبػت   وكػـ 

ا يمتؼ الرباط الفمبينت انا وانػاؾ ليسػتقر فػوؽ غطػان السػرير الباكسػتانت  وتمتػد المطػرزاا المن وليػة عبػر لكوف سعيدا عندم
لػويس  "اومفية الهايط الهمران مزينة بالورؽ المكسيكت األبيض الذع يرمز  ل  كؿ األروابو والقناع األسود بجروهإ الداميػة

الموف عنصر متمـ لمصورة  واستودامإ يعنت لكةر بكةير مػف " روبرت إدموند جونسكما ذكر  و 678ص<،2006جاكو و
التسجيؿ اآللت لأللواف      تمامًا كما لف الموسيق  تتدفؽ مف هركة  ل  هركةو فبف الموف عم  الشاشة    الػذع يتػدفؽ مػف 

   >60و ص <:600لويس جاكو و تسمسؿ مشااد  ل  لورو او فت الهقيقة نوع مف الموسيق  " ا
ر التصػوير السػػينمايت لدواتػػإ مػف وهػػداا ابوػانة والمرشػػهاا والجيالتػػيف ووهػداا ا وػػانة الهديةػػة يسػتودـ مػػدي

التػػت يمكػػف ت ييػػر درجػػة هرارت ػػا المونيػػة ووسػػايؿ وػػبط المػػوف فػػت الكػػاميرا لةنػػان التصػػوير لمػػتهكـ فػػت المػػوف وفػػؽ الموػػموف 
السػينمايت لدواتػإ مػف هيػد داانػاا الهػوايط وابسػقؼ  الدرامت والمعن  المراد الهصوؿ عميػإ  كمػا يسػتودـ م نػدس الػديكور

وللػػػػواف األروػػػػياا ووامات ػػػػا وللػػػػواف قطػػػػى األةػػػػاد مػػػػف لقمشػػػػة المنسػػػػوجاا والسػػػػتاير وللػػػػواف المفروشػػػػاا مةػػػػؿ السػػػػجاجيدو 
عػػد وا كسسػػواراا االفػػازاا والتابمواػػاا  لتهقيػػؽ نفػػس ال ػػدؼ  كمػػا يتػػاب لألةنػػيف اسػػتوداـ التصػػهيح المػػونت فػػت مرهمػػة مػػا ب

التصويرو  وافة لع م ةراا لونية مطموبة عم  المشػ د السػينمايت ويتػيح التصػهيح المػونت لمكانيػاا كبيػرة لكمي مػا لمػتهكـ 
 فت األلواف ووبط ا مف منظور  بداعت وليس فقط كوسيمة لتصهيح األلواف 

 تأثيرات المون في المشهد السينمائي: -3
فت معظـ األهياف سوان بوعت لو بدوف  يستطيى الموف فت الفيمـ لف يبنػت ا نسػجاـ ي ةر الموف عمينا عاطفيًا ونفسيًا وجسديًا 

 لو التوتر داوؿ المش دو كما لنإ يمفا ا نتباا  ل  الموووعاا الرييسية  عند هكت القصة سينماييا يستطيى الموف لف<
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 التاةير عم  رد الفعؿ النفست لمجم ور -5
 داوؿ المش دجذ  ا نتباا لو التركيز عم  تفاصيؿ  -6
 وبط درجاا الفيمـ  -7
 تمةيؿ الصفاا الشوصية لشوصياا الفيمـ وصراعات ا وتطوراا -8
 عرض الت يراا فت القصة -9
 يسااـ الموف فت ومؽ ابهساس باببعاد الةالةة -:
 يعطت  نطباعا بالشعور بدرجة الهرارة -;
 تعمؿ األلواف معا بطرؽ موتمفة ->
 يعمؿ الموف كاداة انتقالية -=
 شبي ة بالرسـ الفنت تاةيراا الموف ال -50
 

 الجانب السيكولوجي لمون في المشهد السينمائي: 3-1
و فبف الوجداف الجمعت لمنفس البشرية يهمؿ فت لعماقإ مهتوئ مف القوال  األوليةو واػو الػنمط لو النمػوذ، لكارل يونجوفقا 

نػػإ لسػػالفنا مػػف سبؼ السػػنيف  المػػوف الػػذع يبنػػ  عميػػإ  دراؾ ابشػػيان المتشػػاب ة واػػذا المهتػػوئ لنتقػػؿ عبػػر البشػػرية منػػذ لف كو 
ببعتبارا جزنا مف اذا التراد السيكولوجت والبيولوجت يةير مردود نفست متشابإ لدئ البشر بشكؿ ما  مةمما نفكر جميعػا بػاف 
األهمر لوف ساوف بينما األزرؽ لوف بارد  ولكف مةممػا توجػد تػاةيراا عالميػة لمػوف توجػد ليوػا مػدلوبا تومتػؼ مػف شػوص 

بشكؿ واسى   عتمادًا عم  التفويؿ الشوصت والوبرة الشوصية مى األلواف  كما يتاةر الموف ليوًا بالةقافة واألساطير  بور
  التػاةيراا 5-5-7  ويووػح اشػكؿ(Frieda Fordham,2012)الشعبيةو والقيـ والمعتقداا الدينيػة والعػاداا ابجتماعيػة 

 مدوبا األلواف المرتبطة بالمجتمعاا الموتمفة   5-5-7العالمية لأللواف و بينما يووح اجدوؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (: َىضح انتأثُرات انعانًُة نألنىا1ٌ-1-3)شكم

https://www.pinterest.com/pin/4433299609474432/ 
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   يو      و      و      رت     ا   ت  ا      ت    - -   و 

https://www.pinterest.com/pin/4433299609474432/ 
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 الجانب الفسيولوجي لمون في المشهد السينمائي: 3-2
ي ةر الموف عم   دراؾ الشوص لمهرارةو هيد تت ير درجة هرارة جسـ ا نساف فعميا كرد فعػؿ لت ييػر للػواف البييػة المهيطػةو 

واػػت< األهمػػرو واألصػػفرو  warm coloursلواف فػػت المشػػ د السػػينمايت تنقػػؿ شػػعورًا بدرجػػة الهػػرارة  األلػػواف الدافيػػة فػػاأل
 .Joseph M)واػػػػت<  األزرؽو واألووػػػػرو والبػػػػيو cold colors  واأللػػػػواف البػػػػاردة  Lavenderوالالفنػػػػدر

Boggs,1996,P:191)  لػ  النػارو والشػمسو وشػروؽ الشػمسو واأللػواف    وتسم  األلواف الدافية ب ذا األسـ ألن ا تنتس 
الزرقػػان والووػػران تعتبػػر بػػاردة بنتسػػاب ا  لػػ  المػػان وظػػؿ األشػػجار  اػػذا التعميمػػااو مػػى ذلػػؾو ليسػػا واليػػة مػػف تعقيػػداا 
معينة  ف ناؾ درجاا متنوعة مف درجة هرارة الموف  األهمر مى لمسػة مػف األزرؽ لبػرد مػف األهمػر المتشػبى  واألصػفر مػى 
قميؿ مف األووػر يصػبح لصػفرًا بػاردًا  يبػدو البنفسػجت المهمػر دافيػًاو لكػف البنفسػجت المايػؿ  لػ  األزرؽ يعتبػر بػارد نسػبيًا  
واألزرؽ مى القميؿ الموف الوفيؼ الوار   لػ  األرجػوانت يػوهت بانػإ لكةػر دفيػًاو ولػو هصػما بعػض األلػواف الووػران عمػ  

دافية  وعم  كاًل مف مدير التصوير وم ندس الديكور السينمايت لف يكػوف منتب ػًا  لػ  ما يكفت مف الموف األصفر فبن ا تبدو 
 ,Joseph M. Boggs,1996 )كػؿ اػذا الػدببا ا يهاييػة ويسػتودمون ا لمهصػوؿ عمػ  تػاةيراا جيػدة ومعػاف مهػددة

P:191) ـ  األلواف وذبذبات ا وتاةيراا عم  مراكز الطاقة ف  الجس5-6-7  ويووح الجدوؿ ا   
 

 Colorالمون 
 HZالذبذبة التقريبية 
Approx. 

Frequency 

  Chakrasالشاكرا
 مراكز الطاقة فى الجسم

 Base القاعدة 200 لزرؽ داكف

 Sacral العجز 300 لوور

 Stomach المعدة 400 لصفر

 Heart القم  500 لهمر

 Throat الرقبة 600 برتقال 

 700 لزرؽ فاتح
جبيف 

 العيف
Brow 

 Crown الرلس 900  بنفسج

 Astral الفمكية 1000 لبيض  كريـ

 Mental العقمية 1400 ذاب 

 (www.colorenergy.com)( 1-2-3جدول )
 ( يبين عالقة األلوان بالغدد واألمراض التى تساعد فى شفامها.2-2-3ويبين الجدول )

 

http://www.colorenergy.com/
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 (25، ص: 2004( )نرمين سعد فتح اهلل احمد،2-2-3جدول )

 Black Swanبجعة السوداء" تحميل فيمم "ال -4
 و راقصة باليإ شابة تعمؿ فت  هدئ فرؽ الباليػإ بنيويػورؾو ناتالي بورتمانا نينافيمـ  ةارة نفست سريالتو تدور لهداةإ هوؿ 

تهمػػـ بػػادان دور البجعػػة السػػودان فػػت "بهيػػرة البجػػى"و وتاتي ػػا الفرصػػة هػػيف يوتاراػػا مػػدير الفرقػػة  دان اػػذا الػػدور بعػػد  صػػابة 
فػت عػالـ وردع طفػولت مػى  نينا صتإ الرييسية  يدفع ا مدير الفرقة  ل   ورا، الجان  األور مف شوصيت او هيد تعػيشراق

وتمةؿ الجان   نينالم ا التت تست م ا وتهسداا هيد كانا ات األورئ راقصة بالية فت شباب او ولةنان ذلؾ تظ ر منافسة لػ 
فػت الن ايػة منافسػت ا  نينراي او مما يزيد مف وتيػرة الصػراع والهبكػة هتػ  تقتػؿ التت تريد لف تكوف عم نينااألور مف شوصية 

وتتهػػرر لويراػػا عمػػ  المسػػرب وتػػ دع لروع لدان لمبجعػػة السػػودانو ةػػـ تمػػوا ونكتشػػؼ لف الشوصػػية المنافسػػة كانػػا مجػػرد 
 شوص فت ويال ا ولن ا لـ تقتم ا بؿ قما نفس ا  

  Darren Aronofsky ورا،< دارف ارنوفسكت
  Matthew Libatique مدير التصوير< ماةيو ليبيتيؾ
  David Steinم ندس الديكور< دايفد ستيف

 6050سنة ا نتا،< 
 

المون 
Color  الغدة/Gland األمراض التى تساعد فى شفائها 

  األوطراباا العصبية و العقمية ال دة النوامية البنفسج 

  لوطراباا البصر ال دة الصنوبرية النيم 

 ال دة الدرقية األزرؽ
لمراض ال دة الدرقية و الهنجرة و 

 الصفران
 

 األوور
ال دة 

 Thymusالصعترية
  لمراض القم  و ارتفاع الو ط

 ل دة الكظريةا األصفر
لمراض المعدة و البنكرياس و الكبد و 

 المرارة
 

 الطهاؿ البرتقال 
اوطرا باا الريتيف و الكم  و لمراض 

 المعدة
 

 األهمر
ال دد التناسمية  

Adrenal 
  اوطراباا الدـ و األنيميا
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 الجوائز الحائز عميها الفيمم:
 Independent spirit Award for best cinematography 2011. 

 Golden Globe best motion picture. 

 رشح لجايزة لوسكار لفوؿ تصوير 

 ل الفيمم:تحمي
  5-8فت رقصة تبػدل فرديػة عمػ  وشػبة المسػرب اشػكؿ نينامجموعة المشااد ا فتتاهية لمفيمـو يستعرض الراقصة  

 ةـ تصبح رقصة ةنايية 

 
 (1-4شكل )

 يوضح المون األبيض في تضاد مع مساحة اإلظالم، البطل هنا هو بقعة الضوء الساقطة عمى نينا
 

 سوداألبيض واأل األلوان في المشهد:
األبيض< همامػة السػالـو المػواد ال ذاييػة المكػررة اكالػدقيؽ األبػيضو واألرزو والسػكر   لخو  مرجع المون السائد في الثقافة:

فػػت بعػػض األديػػاف يرمػػز الػػ  القداسػػة األل يػػةو عمػػـ ا ستسػػالـو لػػوف الهػػداد فػػت بعػػض الةقافػػااو فسػػتاف الزفػػاؼو مالبػػس 
 األطبان والممرواا 

الصفانو النظافػةو الةقػةو البػرانةو العفػةو الروهانيػةو الهداةػة والتعقيػدو التكريػر والت ػذي و لوجية لمون االبيض:الرمزية السيكو 
 الرقةو التجديدو التعقيـو الموا

 التركيز عم  نينا الهدف الدرامي:
 ا وانة العنصر الذا حقق المون :

  وانة مركزة مف زاوية عموية األداة المستخدمة:
وعزل ػػا عػػف الواقػػى المسػػرهت مػػف ديكػػوراا  نينررا سػػتوداـ ا وػػانة فػػت المشػػ د ا فتتػػاهتو لمتركيػػز عمػػ   د:تحميررل المشرره

وجم ور فال يظ ر الجم ور ن اييا والؿ تتابى المشااد عم  المسرب  تمؾ الر ية البصػرية لممشػ د لعطػا هالػة الرومانسػية 
سػػتوداـ زاويػػة ا وػػانة العمويػػة دوف  ظ ػػار مصػػدر ا وػػانة زادا مػػف ماليكيػػة المشػػ د  كمػػا قػػدما تمػػؾ البقعػػة  الهالمػػة  وار

البيوػان مػػف الوػػون معنػػ  رمػػزع متمةػػؿ فػت التعبيػػر عػػف نقػػان وصػػفان وعفػػة واػدون وبسػػاطة شوصػػية نينػػا ومػػدئ انسػػجام ا 
ألهػداد وتاقمم ا مى الهالة التػت تقػدم ا عمػ  وشػبة المسػرب والتػت تمةػؿ واقع ػا الفعمػت الػذع سػتهار  فيمػا بعػد مػف وػالؿ ا

  التومص منإ 
ومقا تمؾ البقعة البيوان مساهة مف ا ظالـ هوؿ البقعة وبالتالت هوؿ نينا ذات او مما ومؽ تبايف هاد بيف النػور والظػالـو 
وفػػت اػػذا دبلػػة رمزيػػة اوػػرئ لقػػوة وهػػدة الصػػراع الػػذع ستووصػػإ تمػػؾ الراقصػػة وػػالؿ لهػػداد الفػػيمـ  ولمػػا يهػػيط بنينػػا مػػف 

واو بالفعؿ ما تعانت منإ بداوم او ومف وسط اذا الظالـ ور، الراقص الذع يمةؿ الشػر فػت المشػ د مج وؿ وظالـ وصراع 
 وبالتالت فالظالـ فت اذا المش د رمزع  

وصراع ا الداومت   ن ا تعيش فت عالم ا الوػاص بمعػزؿ عػف الواقػى  نينافيور، تتابى المشااد األفتتاهية مموصًا لشوصية 
لذع سيطرا فيإ ا وانة عم  المش د الدرامت وال المش د تماما مف لع قطػى لمػديكور لو السػتاير مف هول ا  وفت الوقا ا
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بػػاع لػػوف ولػػـ يظ ػػر الجم ػػور فػػت المشػػ د لعػػزؿ البطمػػة تمامػػا عػػف الواقػػى المسػػرهت والتركيػػز بالكامػػؿ عمي ػػا و ممػػا يعنػػت لف 
ـ تكػف عناصػر التصػميـ الػداومت لتػنجح فػت تهقيػؽ البطولة فت اذا المش د كانا لموون عم  هسا  التصميـ الداومت  ولػ

تمػػؾ األاػػداؼ الدراميػػة فػػت اػػذا المشػػ دو ألن ػػا كانػػا ستسػػب  تشػػتيتا لممشػػااد يم يػػإ عػػف المعنػػ  الرمػػزع لإلوػػانة فػػت اػػذا 
 التتابى 
  تػػػدريجيا مػػػف شوصػػػية البجعػػػة البيوػػػان  لػػػ  البجعػػػة السػػػودان  نينررراتتػػػابى المشػػػااد الوتاميػػػة لمفػػػيمـو هيػػػد تتهػػػرر

   6-8شكؿا

 
 (2-4شكل )

 تحول نينا النهائي إلى البجعة السوداء، يمتمئ المشهد باإلضاءات البيضاء والصفراء
 

 اببيض واألسود وابصفر   األلوان في المشهد:
األسود< ظممة الميؿو لوف الهبرو الماكيناا الصناعيةو لوف القداسة فت المسيهية ويرمز  مرجع المون السائد في الثقافة:

 نكار الذااو الطاعوف األسود  
القوةو التعقيدو النوازع الجنسيةو قوئ الظالـو المج وؿو الن ايةو المواو الفسادو  الرمزية السيكولوجية لمون األسود:

و الفراغو ا كتيا    التشاـ 
 وتهرراا نينا ظ ار قوة  الهدف الدرامي:

 ا وانة العنصر الذا حقق المون :
جموعة مف ا واناا المركزة القؿ فت قوت ا مف الوهدة المستودمة فت المش د ا فتتاهت لكن ا لكةر م األداة المستخدمة:

 عددًا 
 ل  وشػبة المسػربو وتػتقمص بشػكؿ كامػؿ دور "البجعػة السػودان" هتػ  لف ريػش  نينا فت تتابى الن اية تور، تحميل المشهد:

الكامػػؿو عمػ  عكػس مشػػااد تتػابى األفتتػػاب  ب يسػيطر عمػػ   البجعػة األسػود يوػػر، مػف جسػػدااو هالػة مػف الػػتقمص والتهػرر
با وػػانةو األف  نينرراالمشػػ د ذلػػؾ الصػػراع الهػػاد بػػيف ا وػػانة وا ظػػالـ  رغػػـ لف انػػاؾ بعػػض المشػػااد التػػت تعػػزؿ في ػػا 

ليوػا بظ ػور مف داوم ا ورمز ل ذا التهرر ليس فقط بالبجعة السودان التت لدا دوراا والفستاف األسػودو ولكػف  نيناتهررا 
وهداا ا وػانة داوػؿ الكػادر السػينمايت بقػوة فقػد لظ راػا مػدير التصػوير السػينمايت متعمػدًا لتصػبح وهػداا ا وػانة عمػ  

فػت الظ ػور والهوػور عمػ  وشػبة المسػرب  وهػداا ا وػانة تبػدو وكان ػا تظ ػر دوف وجػؿ لو  نينرانفس وتيرة تهػرر وقػوة 
فػػت اػػذا المهظػػةو عمػػ  عكػػس مشػػ د  نينرراةػػر هيويػػة تمامػػا كمػػا تبػػدو شوصػػية وػػوؼ لو تػػردد مػػف مػػدير التصػػوير لتظ ػػر لك

سػػت اللإ ل ػػا عمػػ  الوجػػإ األمةػػؿ  ا فتتػػابو وفػػت اػػذا  سػػتيعا  مػػدير التصػػوير لقػػوة وهوػػور لداوتػػإ مػػف وهػػداا ا وػػانةو وار
هالػة سػالـ مػى نفسػ ا  لتهقيؽ األاداؼ الدرامية  وجانا  وانا تمؾ الوهداا بمونيف األبيض واألصفرو األبيض ألن ا فت

واألصفر لوف الدفئ والهيوية  وفت اػذا التتػابى  يوػا لػـ يكػف التصػميـ الػداومت ليػنجح فػت توصػيؿ تمػؾ الهالػة مػف الصػراع 
ب ذا القدر مف القوة والهوور والبساطة  مما يعنت لف البطولة انا كانا فت للواف ا وانة البيوػان والصػفران مجتمعػة مػى 

 اف نينا الموف األسود لفست
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  7-8فت غرفة نوم ا شكؿ ا نينامشااد  

 
 (3-4شكل)

 غرفة نينا بألوانها الوردية وحضور طاغي لعناصر التصميم الداخمي وسيطرة المون عمى المشهد بالكامل بدرجات الوردا واألبيضيوضح 

 الوردع المون المسيطر:
 لوف الورود مرجع المون الوردا في الثقافة:

الوردع نموذجيًا  رتبَط كموفل بالنسان و واو يمةؿ كال مف < التقدير وا متناف و السعادة  ية لمون الوردا:الرمزية السيكولوج
 و ا عجا  و الهّ  ال ير مشروط و الصداقاا و الشفقة وا نسجاـ و البرانة 

 نينا ظ ار سيطرة األـ عم   بنت ا  الهدف الدرامي:
 ومتالتصميـ الدا العنصر الذا حقق المون :

وػاناا ااديػة فػت كامػؿ  األداة المستخدمة: مجموعػة مػف عناصػر الػديكور بػدرجاا مػف المػوف الػوردع ممزوجػًا بػاألبيض وار
 المش د 

يالهػػظ فػػت المشػػااد التػػت ظ ػػرا في ػػا غرفػػة نينػػاو كيػػؼ ظ ػػر التصػػميـ الػػداومت بعناصػػرا بقػػوة فػػت اػػذا  تحميررل المشررهد:
لوردعو وفت اذا  شارة  ل  طفولت ا وتربيت ا الوردية التت تعػيش بػداوم ا رغػـ كبػر او بالموف ا نيناالمشااد  فكؿ ما يهيط بػ 

سن ا اذا الطفولة التت تهيط ا فت كؿ تفاصيؿ غرفت ا وتاتت ا وانة بيوانو لتترؾ المجاؿ لمتصػميـ الػداومت ليمعػ  دورا 
العناصػػر والكةيػػر مػػف التفاصػػيؿ < ورؽ بنجػػاب وػػالؿ اػػذا المشػػااد  شػػمؿ التصػػميـ الػػداومت ل ػػذا ال رفػػة عمػػ  العديػػد مػػف 

الهايطو لعبة الد  الكبيرةو الشازلونوو السريرو التابمواو األباجوراو وجميع ا بالموف الوردع  سيطر لوف التصميـ الداومت فت 
و غرفة نينا بشكؿ لعم  بكةير مف لوف ا وانة متمةال فت درجػاا المػوف الػوردع لكػؿ عناصػر التصػميـ الػداومت مػف هول ػا

فػػت مقابػػؿ  وػػانة ناعمػػة بيوػػان بال رفػػةو فمػػـ تكػػف ا وػػانة لتػػنجح فػػت توصػػيؿ اػػذا ال ػػدؼ الػػدرامتو ف ػػو مػػرتبط بالدرجػػة 
األولػػ  بتموػػػيص طبيعػػػة تاريو ػػػا الػػػذع مػػػازاؿ يػػػ ةر فػػػت هاوػػراا فػػػت مشػػػ د مكان ػػػا الوػػػاص اغرفػػػة نوم ػػػا   اجتمػػػاع اػػػذا 

و ف ػػت رغػػـ كبػػر سػػن ا مازالػػا م مػػورة تمامػػا فػػت العػػالـ نينرراجة العناصػػر البصػػرية لمتصػػميـ الػػداومت في ػػا  جمػػاع عمػػ  سػػذا
الػداومت الصػ ير ل ػا وألم ػاو غيػر مدركػػة لمواقػى والهيػاة وػار، مهيط ػا  رمػز مباشػػر لجم ػور  عتػاد عمػ  لف المػوف الػػوردع 

تعػيش هبيسػة  نينرارًا لف مرتبط بسف الطفولة والمرااقػة لػدئ الفتيػااو لػوف مػرتبط بالنقػان األنةػوع  وبالتػالت يػدرؾ المشػااد فػو 
 سف طفولت ب نوو فيإ 

وهػداا دوف والػدت ا لمتركيػز بشػكؿ غيػر مباشػر عمػ  الهالػة الدراميػة  نيناولعبا انا المرسة دورًا هيويًا وفيًا فت عكس صورة 
لوػارجت لو المػػ ةر وت مػػيش هالػة األـ و ممػا يعكػػس هالػة نينػا داوػػؿ غرفت ػا وانعزال ػا التػػاـ ببرانت ػا عػف العػػالـ ا نينرالمبطمػة 

 الداومت لوجود األـ فت نفس المش د  
  و ل و   8-8فت الشقة اشكؿ أريكامشااد ظ ور لم ا 
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 )ب(                                                  )أ(                                             

 ، أ و ب(4-4)شكل
 ، وسيطرة المونين األخضر المزرق واألزرق الباهت عمى عنصرا المالبس والتصميم الداخمياخل الشقةيوضح ظهور األم د

 
 األزرؽ البااا –األوور المزرؽ  المون المسيطر:

وون  شارة المرورو لذا لوتمط بابزرؽ يدؿ عم  األماكف الرطبة والعفنةو البيية والهفاظ  مرجع المون األخضر في الثقافة:
 الدرجاا الشاهبة منإ تشير  ل  المرض عمي او 

 األماكف الم جورا ليالو الميؿ فت الشتانو ابماكف الباردة مرجع المون األزرق الباهت في الثقافة:
الطبيعةو النمان والوصوبةو ا زداارو التجددو الطزاجإو ال دون وراهة الباؿو األمؿو  الرمزية السيكولوجية لمون األخضر:

 السالـو الهظ الهسفو البرودةو الهسدو عدـ النوو، الشبا و الصهةو
 البرودةو الووؼ و الويؽو برودة المشاعرو ا نطوان والعزلة الرمزية السيكولوجية لمون األزرق الباهت:

 نينا ظ ار الهسد والسيطرة فت شوصية لـ  الهدف الدرامي:
 التصميـ الداومت وا وانة العنصر الذا حقق المون :

اسػػتودما وهػػدة  وػػانة ناعمػػة ذاا  وػػانة زرقػػان    وبالنسػػبة لمتصػػميـ الػػداومت ظ ػػر بػػدرجاا لونيػػة  سررتخدمة:اإلداة الم
بااتػػة وزوػػػارؼ كالسػػػيكية متمةمػػػة فػػػت ورؽ الهػػايط و وهػػػوايط بػػػدااناا مػػػف األزرؽ البااػػػا الػػذع يعطػػػت نوعػػػًا مػػػف البػػػرودة 

 لممش د الدرامت و مندمجا مى لوف مالبس األـ األوور المزرؽ 
ايوػػاو تمػػؾ األـ النرجسػػية التػػت  إريكررافقػػط بػػؿ تشػػمؿ لم ػػا  نينرراب تنهصػػر لهػػداد ا نهػػراؼ النفسػػت عمػػ   حميررل المشررهد:ت

 نينررالتمبيػػة  هتياجات ػػاو  نينررااألـ تهسػػد  بنت ػػا هيػػد كانػػا اػػت  يوػػًا راقصػػة باليػػةو واػػت تسػػتودـ  إريكرراتنت ػػؾ هيػػاة  بنت ػػا  
لمعػيشو  ن ػا عالقػة تكامميػة  عناصػر التصػميـ الػداومت مػف  نينراتهتػا،  إريكراإو لمعمػؿ وألف تكػوف راقصػة باليػ إريكراتهتا، 

بػػػالموف األووػػػرو ورغػػػـ لف المػػػوف األووػػػر يػػػوهت بالطبيعػػػة  ب لنػػػإ يػػػوهت ليوػػػا بالهسػػػدو واػػػو المػػػدلوؿ  إريكررراهػػػوؿ األـ 
بػػاردة لمشػػقة قادمػػة مػػف  المسػػتودـ فػػت اػػذا السمسػػمة مػػف المشػػاادو وي كػػد نفػػس المعنػػ  مػػف هػػيف ألوػػر تومػػؿ  وػػانة زرقػػان

و إريكراالشباؾو لتويؼ تمؾ ا وانة مسهة مف األزرؽ عم  األووػر المتواجػد بكةػرة فػت عناصػر التصػميـ الػداومت هػوؿ 
لتكػػوف درجػػة لػػوف األووػػر المػػرزؽو فػػت المقطػػاا القريبػػة مػػف الشػػباؾو واػػو لػػوف مػػرتبط بالعفانػػة والفسػػاد والرطوبػػةو وبالتػػالت 

  وانػدما، عناصػر الػديكور البااتػة مػى ا وػانة الزرقػان لعطػا نوعػًا مػف إريكا ا المباشر بشوصية فدبلتإ واوهة  رتباط
الشوصػت داوػؿ غرفت ػا  نينرامى والدت ا و مما يهدد تناقوًا واوهًا بػيف عػالـ  نيناالبرودة لمكوناا المنزؿ التت تعيش فيإ 

  ا فت باقت لرجان المنزؿ بالوان ا الوردية وبيف عالم ا الوارجت المقيدة بإ مى والدت
و ووقى ذلؾ عم  عػاتؽ كػاًل مػف ا وػانة نينالو عالقت ا بببنت ا  إريكافمـ تكشؼ المشااد األول  دراميًا عف هقيقة شوصية 

ولم ػاو وبالتػالت ال ػدؼ الػدرامت المنشػود مػف اػذا  نينراوعناصر التصميـ الداومتو وقد نجح كاًل من ما فػت نقػؿ العالقػة بػيف 
و فهت  ال وان المهيط ب ما لوذ لونًا مف األزرؽ البااا ليدؿ عم  تمؾ العالقة غير السػوية البػاردة بين مػاو هيػد ب المشااد

بنت ػػاو ول ػػذا لسػػتودما ا وػػانة  عاطفػػة لو  رتبػػاط هقيقػػت في ػػاو واػػذا وػػد الطبيعػػت مػػف عالقػػة الػػدؼن المتوقعػػة بػػيف األـ وار
لت العالقػػة بين مػػا بػػالبرودةو فػػت هػػيف لسػػت ما عناصػػر التصػػميـ الػػداومت  بػػراز بػػالموف األزرؽ البااػػا لتهػػيط المشػػ د وبالتػػا
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األـ تمػؾ الشوصػية الهسػودةو فوػر، المشػ د بمػزيو مػف العالقػة بػيف ا وػانة التػت دلػا عمػ  هقيقػة العالقػة  إريكاشوصية 
 بين ما بينما التصميـ الداومت كاف معبرًا عف شوصية األـ 

  و ل و  9-8  الميمت شكؿ افت المم  نينا وليميهديد 

           
 )ب(                                             )أ(                                                        

 ، أ وب(5-4شكل )
 مشهد تحول اإلضاءة كبداية لتحرر نينا

 األوور والوردع المون المسيطر:
 وتهرراا نينافت شوصية بداية التهوؿ  الهدف الدرامي:

 التصميـ الداومت وا وانة العنصر الذا حقق المون :
  ستودـ جيالتيف لوور عم  ا واناا  وفان اذا الموف عم  المش د ككؿ التقنية المستخدمة:

 واناا زرقػان فت العمؽ لهتوا عم   نيناجالستاف فت المم   الميمتو ومفية  بر نينا وليمييبدل اذا التتابى  تحميل المشهد:
 باردةو ةـ يتطور التتابى لمتهوؿ ا وانة والؿ مجموعة مشااد المم   الميمت  ل  الموف األوور  

نسػالو ا مػف المػوف الػوردع المػالـز ل ػا  وتهقػؽ مف ػـو التهػرر با وػانةو لرر نينراتمةؿ تمؾ المرهمة بداية التهرر الفعمػت  و وار
و ويهتا، المور، فت اذا التتػابى  لػ  ليميو نيناهيد يرقص رواد المم   ومن ـ فالمش د فت األساس مفعـ بالهركة والطاقة 

النفسػػية فاسػػتودـ المقطػػاا القريبػػة والقريبػػة المتوسػػطة ولوػػف  مػػدير  نينررادمػػو المشػػااد  لػػ  لقصػػ  درجػػة ممكنػػة فػػت هالػػة 
و ا وػانة الووػران صػب ا نينرالػة التصوير الموف األوور عم  المش د وكانإ يامر المشااد بػالتركيز والمشػاادة وتتبػى ها

كؿ عناصر التصميـ الداومت االذع كاف التصميـ الداوم  لقؿ هوورًا فت اذا المشػ د  بػالموف األووػرو وظ ػر األووػر 
مى بداية رقص ا معبرًا عف بداية ن اية معركت ا الداومية ورغبت ػا فػت التهػرر  ذلػؾ يمةػؿ نجػاب واوػح لإلوػانة فػت التعبيػر 

الػػدرامتو كػذلؾ المعنػػ  الرمػزع هيػػد يمةػؿ األووػػر األمػؿو النمػػانو والوصػوبةو واػػو مػا تاكػػد مػف األهػػداد عػف الموػموف 
 التالية ل ذا التتابى مف المشااد 

  و ل و   :-8شكؿ ا نينامجموعة متنوعة مف المشااد لػ 

       
 ) ب(                                                       )أ(                                       

 ، أ و ب(6-4شكل )
 يوضح سيطرة عناصر التصميم الداخمي في تضادها )األبيض/األسود( في حياة نينا
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 األبيض واألسود المون المسيطر:
 نيناالصراع الداومت فت شوصية  الهدف الدرامي:

 التصميـ الداومت  العنصر الذا حقق المون :
 ستودـ التناقض التاـ بيف المونيف األبيض واألسود فت جميى مكوناا المش د الدرامت ا التقنية المستخدمة:

و عناصػر التصػميـ الػداومت مػف هول ػا نينراتومؿ الفػيمـ مجموعػة متنوعػة مػف المشػااد التػت تسػتعرض هيػاة  تحميل المشهد:
وليػة تتصػارع بػيف األبػيض واألسػود يظ ر في ا بوووب تواد األبيض واألسودو مةؿ مشػ د وجوداػا فػت المتػرو الوطػوط الط

كمػػػا اػػػو الصػػػراع داوم ػػػاو متموصػػػًا فػػػت األبػػػيض واألسػػػود  كمػػػا فػػػت المشػػػ د الػػػذع توػػػمف وجوداػػػا وسػػػط فرقػػػة الباليػػػة فػػػت 
الكػػواليسو  نهصػػرا للػػواف التصػػميـ الػػداومت فػػت األبػػيض واألسػػودو وليوػػًا وقػػا التػػدري  جػػانا لعمػػدة تةبيػػا الراقصػػيف 

 فت تواد مى األبيض فت مالبس ـ  واألروية بالموف األسود
ي ػػدل لػػوف ا وػػانة فػػت اػػذا المشػػااد وينهصػػر فػػت المػػوف األبػػيضو ألسػػتعراض هيات ػػا وتفاصػػيم او ويالهػػظ فػػت لغمػػ  تمػػؾ 
المشػػااد الظ ػػور الواوػػح لمػػونيف األبػػيض واألسػػود وػػالؿ عناصػػر التصػػميـ الػػداومت  واػػذا تطبيػػؽ نػػاجح لتنهيػػة المػػوف فػػت 

اصػػر التصػػميـ الػػداومت لتهقيػػؽ ذلػػؾو فبسػػتوداـ ا وػػانة  ظ ػػار اػػذا التوػػاد بػػيف األبػػيض واألسػػود ا وػػانة ولسػػت الؿ عن
كانا ستتسػب  فػت  وفػان عناصػر التصػميـ الػداومت فػت مسػاهاا ا وػانة العاليػة والمنوفوػةو ممػا يوػؿ بال ػدؼ الػدرامت 

 مف  ستعراض تفاصيؿ هيات ا   
 8موا نينا فت مش د الوتاـ شكؿ ا-;  

 
 (7-4) شكل

 يوضح لحظة موت نينا، واإلضاءة البيضاء مع إحاطة نينا باألبيض في عناصر التصميم الداخمي

 األبيض واألسود واألهمر المون المسيطر:
 لويرًا  نيناهالة السالـ التت تعيش ا  الهدف الدرامي:

 التصميـ الداومت وا وانة العنصر الذا حقق المون :
 اعمة بيوان والتصميـ الداومت هيد لروية المسرب السودان والهاشية االمرتبة  البيوان وانة ن التقنية المستخدمة:

وتتػاـ ليوػًا صػراع ا فػت سػيبؿ التهػررو جػان اػذا  نيناتقؼ  تحميل المشهد: عم  المنصة العاليػةو وتقفػز ألوتتػاـ الرقصػة وار
ميـ الػػداومتو ففػػت مشػػ د الوتػػاـ سػػمها المشػػ د امشػػ د الوتػػاـ  موتمفػػًا عػػف مشػػ د ا فتتػػاب مػػف هيػػد عػػزؿ عناصػػر التصػػ

ا وانة البيوان الناعمة بظ ور عناصر الػديكور مػف هول ػا وجػانا الهاشػية االمرتبػة  التػت وقعػا عمي ػا بػالموف األبػيض 
 ألن ا لويرًا وجدا السالـ بداوم ا مى فستان ا األبيض الذع تظ ر عميإ بقعة الدـ الهمران هيد طعنا نفس ا  

بالهريةو التت نالت ػا بالػدـو ولصػبح موت ػا اػو تهرراػا الن ػايت بعػد لف تػذوقا طعػـ الهريػةو ا وػانة بيوػان  نانيلويرًا تنعـ 
مػى ذات ػاو دوف عػزؿ ألع مػف تفاصػيؿ التصػميـ الػداومت مػف هول ػاو وليوػًا  نينرااادية لترمز  ل  السالـ التػاـ الػذع هققتػإ 

هاشػية االمرتبػة  التػت اسػتمقا عمي ػا اػت بػالموف األبػيضو األسػود بعيػد التصميـ الداومت لعػ  دورًا فػت اػذا المشػ د هيػد ال
 عن ا لويرًاو هت  مالبس ا بالموف األبيض 
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 نتائج البحث:
 نجح الفيمـ فت طابعإ العاـ فت  ستوداـ الموف كاهد لاـ عناصر الصورة البصرية  -
ميـ الػداومت فػت الػبعض اآلوػرو هسػ  اناؾ تنوع ن مت بيف  ستوداـ ا وانة فت بعض المشااد واستوداـ التصػ -

 ال دؼ الدرامت المطمو  
 قد يسب  لستوداـ الموف فت لهد العنصريف تشتيتا لمعنصر اآلور ول ذا يتـ عزلإ لو تهيدا  -
نجهػػا ا وػػانة وعناصػػر التصػػميـ الػػداومت وػػالؿ لهػػداد الفػػيمـ عمػػ  ةػػالد مسػػتوياا واػػت المسػػتوئ الجمػػالت  -

 لرمزع والمستوئ الدرامت والمستوئ ا
  ستوداـ عناصر الديكور يوتزؿ تاريخ الشوصية ليظ ر كهاور فت المش د السينمايت  -
 نجها ا وانة والتصميـ الداومت والؿ لهداد الفيمـ فت نقؿ الصراع داوؿ الشوصياا  -
 نجح التصميـ الداومت وا وانة عم  رسـ العالقة بيف الشوصياا  ما بشكؿ فردع لو بظ وراـ المزدو،  -
ة المونية فػت لػوف ا وػانة يوػفت مسػهة عمػ  لػوف عناصػر التصػميـ الػداومت وبالتػالت يت يػر معنػ  المػوف المسه -

 الرمزع 
 تهوؿ الموف والؿ لهداد التتابى الدرامت الواهد تدؿ عم  تهوبا جذرية بالشوصية  -

 الخالصة:
ممػة بػيف جميػى عناصػرااو فيوفػو عنصػر  ف األفالـ التت تووى لجمساا عمؿ كةيرة قبؿ التصػوير توػر، بم ػة  بداعيػة متكا

الموف فت ا وػانة مػةاًل فػت مقابػؿ  بػرازا فػت عناصػر التصػميـ الػداومت والعكػسو وذلػؾ لودمػة درامػا وموػاميف الفػيمـ ككػؿ 
 متكامؿ ذع بنية واهدة  

 توصيات البحث:
 دراسة العالقة بيف الطوؿ الموجت لموف وتاةيرا الدرامت  -
 ت الوون والتصميـ الداومت سيميولوجيًا دراسة العالقة بيف الموف ف -

 مراجع البحث:
 العربية: المراجع

ير قياسػػية لموػػون والمػػوف فػػت التصػػميـ الػػداومت واألةػػاد فػػت المنشػػحا التعميميػػة امرهمػػة التعمػػيـ معػػايرانيػػا مسػػعدو  -5
    :600رسالة دكتورااو  األساست و

العامػػة لقصػػور الةقافػػةو سفػػاؽ السػػينماو طبعػػة ةانيػػةو  ال ييػػة سػػهر األلػػواف "مػػف الموهػػة  لػػ  الشاشػػة"وسػػعيد شػػيمتو  -6
600<  

و سػورياو دمشػؽو 558الم سسػة العامػة لمسػينماو الفػف السػابى -منشوراا وزارة الةقافة و ل ة السينماوعم  لبو شادع -7
600:  



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنوف     

992  

 

ماو سػورياو الم سسػة العامػة لمسػين-ترجمة< لبيػإ همػزاوعو منشػوراا وزارة الةقافػة الوسيط السينمايتولويس جاكو و  -8
  :600و 550دمشؽو الفف السابى

قسػػـ  -كميػػة الفنػػوف الجميمػػة  -و رسػػالة ماجسػػتير تػػوتزف الطاقػػة فػػت العمػػارة الداوميػػةنػػرميف سػػعد فػػتح ا  اهمػػد <  -9
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