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 :ملخص البحث
ٌلقً البحث الضوء علً بعض األنماط المختلفة لعرائس خٌال الظل وما ٌمٌزها من سمات فنٌة وتشكٌلٌة وتقنٌة ، وقد    

دأ خٌال ارتبط  فن خٌال الظل القدٌم باألساطٌر الشعبٌة القدٌمة ، ولكن مع ظهور السنٌما التى إمتصت رحٌق هذا الفن ب

لخٌال اإلنسانً للفنان بالعدٌد من األفكار و شهدت بداٌات السنٌما تأثراً كبٌراً الظل فى االندثار  ولقد أثرى ذلك الفن ا

بعروض خٌال الظل التقلٌدٌة وظهر ذلك فً أفالم شارلوت رٌنجٌر رائدة الرسوم المتحركة الظلٌة التى مهدت الطرٌق 

طور التكنولوجى وظهور برامج التحرٌك لؽٌرها من الفنانٌن الذٌن استلهموا الكثٌر من هذا الفن فى أعمالهم حتى بعد الت

ثنائٌة األبعاد وثالثٌة األبعاد لٌصٌؽوا ذلك الفن فى قالب جدٌد كما ظهرت محاوالت لصٌاؼة عروض خٌال التقلٌدٌة فى 

شكل جدٌد بواسطة بعض التقنٌات الحدٌثة ، لذلك فإن إثراء هذا الفن من خالل بعض التقنٌات الحدٌثة قد ٌعٌد عروض 

، حٌث ٌهتم البحث بفن خٌال الظل المرتبط باألسطورة  فهو ٌعٌد لذهن المتلقً ل إلى مكانتها عند المتلقى خٌال الظ

 الصٌاؼة الثقافٌة اإلنسانٌة . الدالالت األسطورٌة ذات الصبؽه الخٌالٌة مع التأكٌد علً

ومن هنا جاءت تساؤالت البحث فٌما ٌلً : هل ٌمكن إٌجاد نافذة جدٌدة لتفاعل خٌال الظل مع المجتمع ؟ هل ٌمكن إعادة 

 صٌاؼة خٌال لظل بما ٌحمل من قٌمه تفاعلٌة ومؤثرة وإستخدامه فى أفالم الرسوم المتحركة ؟ 

اصرة إلٌجاد معالجات تشكٌلٌة وتقنٌة لخٌال الظل وٌهدؾ البحث إلى صٌاؼة خٌال الظل فى قالب ٌتواكب مع التقنٌات المع

، وذلك من خالل المنهج الوصفى  بهدؾ احٌاء لفن من الفنون التراثٌه التً ارتبطت بالعادات والتقالٌد كمسرح خٌال الظل

 والتحلٌلى فى دراسة عروض خٌال الظل وتحلٌل نماذج من أفالم الرسوم المتحركة الظلٌة  

من النتائج من أهمها أن فن خٌال الظل ثرى وملهم للفنانٌن فى العدٌد من المجاالت وإرتباط خٌال دٌد وتوصل البحث للع

الظل باألعمال الفنٌة الملحمٌة مما ٌدلل على دوره فى نشر األفكار والقٌم ،  كما توصلت البحث الً تواجد العدٌد من 

والتشكٌلٌة والتقنٌة فً تنفٌذ عرائس خٌال الظل بٌن التفرٌػ  أشكال وأنماط خٌال الظل التً تزخر بالعدٌد من السمات الفنٌة

السالب والموجب لألشكال ، ولم ٌعد أثر الرسوم المتحركة قاصراً على أفالم الرسوم المتحركة ثنائٌة األبعاد بل امتد 

 لألفالم المصممة بعرائس خٌال الظل الثالثٌة األبعاد .

  تقنٌات الرسوم المتحركة  -الحركة  –وم المتحركة الرس –خٌال الظل  الكلمات اإلفتتاحية :
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Abstract: 

The research shows shadow puppetry types and forms and characteristics which distinguish 

them, shadow puppetry associated with legends and epics 

When the cinema invented and widely known shadow puppetry began to fade, shadow 

puppetry enriches human imagination, the beginnings of cinema affected by shadow puppetry 

and this is shown by “ lotte reingier “ silhouette animated films which Paved the way for 

other Artists then, Attempts appeared to merge shadow puppetry style with 2d and 3d 

techniques and also attempts appeared to make a new shadow puppetry shows using new 

techniques , enriching shadow puppetry shows will make them popular again . 

Hence, the following questions have been asked: Can a new window be found for the 

interaction of the shadow puppetry with society? Is it possible to recreate a shadow puppetry 

with its interactive and moving values and using them in animation films? The research aims 

to formulate the shadow puppetry in a template that is compatible with contemporary 

techniques to create technical treatments for the shadow puppetry with the aim of reviving a 

traditional art that has been associated with customs and traditions as a shadow puppet theater, 

using descriptive and analytical approach to study shadow puppets shows and analysis 

silhouettes models. 

The research reached many results, the most important of which is that the art of silhouette is 

rich and inspirational for artists in many fields and the connection of the shadow puppetry 

with the epic works demonstrating its role in spreading ideas and values, And the research has 

found that there many forms and patterns of shadow puppets, which is full of many technical 

and formative features,  And the effect of shadow puppetry is no longer limited to two-

dimensional animation films, but extended to three dimensional animation films too 

 د :تمهي 

إختلفت اآلراء حول نشأة خٌال الظل ومن المؤكد أنه سؤال ٌصعب اإلجابه علٌه ألن هذا الفن ٌضرب بجذورة فى   

أعماق التارٌخ فمن المؤرخٌن من ٌرجع نشأة هذا الفن للصٌن وأصحاب هذا الرأى ٌؤكدون إنتقال خٌال الظل من الصٌن 

رخبٌل اإلندونٌسً ومالٌزٌا و من الصٌن أٌضاً إنتقل إلى أواسط إلى الهند ثم إلى جزر جنوب اّسٌا المتمثلة فى جزر األ

آسٌا ثم العالم اإلسالمى و شمال أفرٌقٌا و إلى أوربا و لعل الالفت للنظر تسمٌته عند البعض خصوصاً فى اوربا " بالظالل 

مقارنة بالمناطق األخرى رؼم إحداهما تمٌل لمحاكاة الشكل الطبٌعى بال الصٌنٌة "وتنقسم عرائس الظل الصٌنٌة إلى قسمٌن

كثرة الزخارؾ والتفاصٌل  فى األزٌاء واإلكسسوارات مثل وسط الصٌن وجنوب الشرق واآلخر ٌمٌل إلى األسلوب 

د التى تملك كنز ضخم من األساطٌر والقصص الشعبى فقد ظهر فٌها فن خٌال الظل مبكراً وبشكل الزخرفى أكثر، أما الهن

ول لخٌال الظل فقد إرتبط خٌال الظل لدٌهم باعتقاد ما لدى بعض الدٌانات الهندٌه أن الخالق عام ٌعتقد أنها الموطن األ

ٌمسك بخٌوط ؼٌر مرئٌه الحصر لها هى التى تتحكم فى مسرح الحٌاة وتحرك شخوصة ، وحٌث أننا لدٌنا ثقافه بدائٌة 

حثٌن وعلى رأسهم المستشرق األلمانى جورج تشترك فٌها كافة الشعوب حٌث أننا جمٌعاً مترابطون"ٌرى مجموعة من البا

ٌعقوب عمدة الباحثٌن فى هذا الفن أن الوطن األول لخٌال الظل هو بالد الهند وأن أقدم نصوص عرضت له هى تلك التى 

وفى مطلع القرن التاسع عشر إنتشرت عروض خٌال الظل  1تسمى باألدب السنسكرٌتى ) تٌرة جاثا( أى أؼانى الراهبات "

                                           
1
 42ص   0791خيال الظل و تمثيلياث ابن دانيال المؤسست المصريت العامه للتاليف والنشرو الترجمه والطباعت والنشر   –إبراهيم حمادة     
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با و لكن بإستبدال المحركٌٌن التقلٌدٌن بمحركات مٌكانٌكٌة ثم مع بداٌة ظهور السنٌما ومع المحاوالت األولى فى أور

 .للرسوم المتحركة ظهرت أفالم الرسوم المتحركة الظلٌة  

 تكمن مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية :  مشكلة البحث  

 الظل مع المجتمع والتعبٌرعن عاداته وثقافته  ؟هل ٌمكن  إٌجاد نافذة جدٌدة لتفاعل فن خٌال  -1

 هل ٌمكن إعادة صٌاؼه فن خٌال الظل ومابه من قٌمه تفاعلٌه ومؤثرة وإستخدامه فى افالم الرسوم المتحركه ؟ -2

 -: يهدف البحث الي ما يلي : اهداف البحث

 اعادة صٌاؼه فن خٌال الظل فى قالب جدٌد هو قالب الرسوم المتحركه  -1

 تحرٌك شخوص خٌال الظل باستخدام تقنٌات الرسوم المتحركه  -2

 احٌاء لفن من الفنون التراثٌه ارتبط بالعادات والتقالٌد كمسرح خٌال الظل -3

 -يهتم البحث بما يلى :  -: اهميه البحث

 التعرؾ على مراحل تطور فن خٌال الظل  -1

 الظل التعرؾ على الجوانب التشكٌلٌه والتقنٌه لفن خٌال -2

   -حدود البحث :

        نشاة خٌال الظل  بالصٌن والهند وجاوة باندونسٌا  ومرورا بالمنطقة العربٌة  واإلسالمٌة  -الحدود المكانٌة :  -1

 نشأة فن خٌال الظل حتى عصرنا الحالى   -الحدود الزمانٌة :  -2

  -فروض البحث :

اثراء مجال الرسوم المتحركه المصرٌه  التشكٌلٌه والتقنٌه لفن خٌال ٌمكنلجوانب اٌفترض البحث انه من خالل دراسة 

 خاصه ثنائٌه االبعاد بفن خٌال الظل واعادة تقدٌم فن جدٌد بمذاق جدٌد  

   -منهج البحث :

 ٌتبع البحث المنهج الوصفى والتحلٌلى لشخوص خٌال الظل فى بعض نماذج من أفالم الرسوم المتحركة .

 الظل :شخوص خيال 

ٌصنع خٌال ظل رافانا من جلد الؽزال  وٌتسم د أشكال خٌال الظل الهندى  وأح  : Ravana chhayaرافانا شاٌا

تصمٌماته بالبدائٌة والبساطة وتكون تصمٌمات أزٌاء العرائس بسٌطة جداً ومن ممٌزات معالجة الجلد بشكل أولى إذ ٌتبقى 

وؼٌر شفاؾ بالقدر الكافى لمرور الضوء لذلك ٌعطى ظل أسود ثقٌل ولهذا شئ من شعر الؽزال علٌه فٌكون الجلد سمٌك 

مٌزة عظٌمه تضٌؾ للعمل الفنى حٌث أن المحور الذى ترتكز علٌه العروسه الظلٌه ال ٌكون ظاهراً كلما كان الجلد أكثر 

د أبطال ملحمة ا رافانا فهو أحسمكاَ وأقل شفافٌة وذلك ممن السمات الفنٌة لظلٌات الرافانا شاٌا وتعنى كلمة شاٌا ظل أم

 . الراماٌانه القائم علٌها العرض

لعب تتمٌز koothu و عروسةpava جلد و  tol 2تتكون الكلمه من ثالث مقاطع : Tolpavakoothتولبوفاكوتو 

عرائس خٌال الظل من هذا النوع بأن لجمٌع الشخصٌات خط أفق ٌلتزم به المحرك بشكل أساسى  وهذا ٌختلؾ عن 

                                           
2
 https://www.youtube.com/watch?v=WISHw1gv74w  25-1-2017 

https://www.youtube.com/watch?v=WISHw1gv74w
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س الرافانا شاٌا حٌث نجد أن العرائس الظلٌة تتحرك حركة عشوائٌة ولٌست كل الشخصٌات فى نفس المستوى األفقى عرائ

 د أشكال خٌال الظل الهندى كما أن أحجام العرائس متناسبة معاً وهو أٌضاً أح

فتعنى عروسة  ٌصور الشخوص بطرٌقة   bommalataوتعنى جلد وأما   Tolubommalata :Tolالثولبومالتا 

 د أنواع خٌال الظل الهندى كارٌكتورٌة ٌتمٌز باأللوان  الزاهٌة و هو أح

 :  wayang kulitواينج كوليت 

الواٌنج كلمة جاوٌة تعبر عن نوع من مسرح العرائس، بعض األحٌان كلمة  واٌنج تشٌر إلى العروسة ذاتها ، عروض 

ونٌسٌا عن طرٌق أوركسترا جامٌالن فى جاوة والواٌنج كلمة جاوٌة تعبر عن دخالها إلى إلى إندإالواٌنج تم إصطحابها أو 

عومة بأجزاء مشكلة  دوتكون م دحٌث أن العروسة تصنع من الجل دالظل) باٌنج( فى اللؽة اإلندونٌسٌة ، وكولٌت تعنى جل

 (2لنوع فى مالٌزٌا أٌضاً شكل )( وٌشتهر ذلك ا1من قرون البقر و تطور أصالً فى جزٌرة بالى شكل )

3  

 (1شكل رقم )

يوضح عروسة ظلية إندونيسية من متحف الشرق ببرشلونة يظهر فيها المبالغة  فى المالمح مثل العين واألنف والبعد عن الشكل الطبيعى 

 وكثرة  التفاصيل و الزخارف

 

4 
 (2شكل رقم )

 

الذى ٌحمل تأثٌرات بالؽة من خٌال الظل  واٌنج جاوة "   ”مالٌودالنج حسٌن ٌحمل عروستٌن من عروض واٌنج كولٌت ال

األندونٌسى مثل األطراؾ الرفٌعة وطرٌقة رسم الجبهة مع األنؾ بشكل ٌجمع بٌن اإلخنزال والمبالؽة ، كما تختلؾ عن 

اء الرأس شخوص خٌال الظل المالٌزى بالشكل الشبة الدائري للرأس ، أما فً شخوص خٌال الظل المالٌزى ٌكون ؼط

 مدبب وٌتخذ شكل هرمى ,

                                           
3
 http://blingreality.blogs.sapo.ao/307189.html 

4
 Beth osnes – the shadow puppet theatre of Malaysia – mcfarland & company,inc publishers Jefferson, north 

Carolina, and London 2010 p 56 

http://blingreality.blogs.sapo.ao/307189.html
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وٌعتبر النوع األقدم فً شخصٌات خٌال الظل تم صنعه من د أنواع خٌال الظل التاٌالندى أح  Nang yai  نانج ٌاى :

أو لوحة مرسومة عن طرٌق القص والتخرٌم تظهر فٌها الشخوص الظلٌة من بشر وحٌوانات وجماد د الفتة من الجل

(  وهى تختلؾ عن النوع الشائع وعلى خالؾ 3مفاصل للتحرٌك ، كما فً شكل رقم )  وتكون ثابته ولٌس لها أى

دالنج أو المحرك أى أمام الجمهور العروض الظلٌة األخرى تكون الالفتة المرسوم علٌها الشخوص أمام الشاشة هى وال

 ٌة .بشكل مباشر فى بعض األحٌان وٌقوم الدالنج بعمل عروض راقصة وهو ٌحمل الالفتة الظل

 عرائس خيال الظل المصرية المملوكية والتركية :

على الرؼم من الندرة اإلستثنائٌة لعرائس خٌال الظل الشرق والتى صنعت قبل القرن التاسع عشر فإن إكتشاؾ العدٌد من 

ة  م كان حدث بالػ األهمٌ 1964قطع الشخوص الجلدٌة فى مصر عن طرٌق الباحث األلمانى بول كالٌة المتوفى عام 

حاول بول كالٌة إثبات أن هذة العرائس ترجع للعصر المملوكى  1945و 1911وفى سلسلة مقاالتة المنشورة بٌن عامى 

 (4(   شكل )1371-1291( والفترة الزمنٌة األكثر إحتماالً هى)1251-1517)

5  

 (3شكل رقم )

وٌسمى "نانج ٌاى " ٌتمٌز التصمٌم  التاٌالندىد مرسوم علٌها مشهد كامل وهو أحد أنواع خٌال الظل ٌوضح الفتة من الجل

 دوء األلوان به

6
 

 (4شكل رقم )

موجودة  1919الشكل ٌمثل عروسة من الجلد لفارس و حصانه من الشخصٌات التى عثر علٌها بول كالٌة فى المنزلة  

زخرفٌة هندسٌة تكرارٌة تنوعت المساحات فاالجزاء التى تمثل سرج الفرس مؽطاة بوحدات  بمتحؾ مٌونٌخ للعرائس

 شدٌدة الدقة مما ٌشؽل النظر عن تفاصٌل الفرس كالعٌن وال ٌظهر أى إهتمام بتفاصٌل األطراؾ .

  التركى الظل خيال

تعتبر شخوص خٌال الظل التركى من أكثر الشخوص التً حافظت على حٌوٌة الحضارة التركٌة بتقالٌدٌها الشعبٌة    

وثقافتها وتقوم الظلٌات التركٌة بشكل أساسى على الحوار بٌن ) قرة كوزة وحاجٌفاد ( وتعد مجموعات الشخوص الظلٌة 

أخرى بإستثناء المجموعات الصٌنٌة واإلٌندونٌسٌة " على عكس التركٌة المنتشرة فى العالم تفوق أٌه مجموعة ظلٌة 

                                           
5
 http://karmaimages.com.au/photography-portfolio/puppetry-photography/nang-yai-3-thailand/ 

6
 Marcus Millwright “ On the date of pauel kale’s Egyptian  shadow puppets – Muqarnas: An  Annual on the 

Visual Culture of the Islamic World  2011, p.46 

http://karmaimages.com.au/photography-portfolio/puppetry-photography/nang-yai-3-thailand/
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دٌنٌة وال تزخر بالكائنات ال ترتبط بأى أساطٌر خٌال الظل المصرى والتركى عروض خٌال الظل األخرى فإن عروض 

الخرافٌة و أى شخصٌة ظلٌة لحٌوان تظهر كجزء من العرض الظلى التمثل أى معانى رمزٌة  ومن المرجح أن تفوق 

شهرة عروض خٌال الظل بجنوب شرق آسٌا بفضل إرتباطها بالعقٌدة الدٌنٌة  فهى فى كثٌر من األحٌان معدة من أجل 

 اآللهه .

7  

 (5شكل رقم )

د لجامعة ستانفورد معهد هوفر وفى االصل كانت جزء من أوراق الباحثة إلٌنور تعود ( أحد المشاهد ) لكراكوز وحاجٌفا

 م .1951و1921عن الجمهورٌة التركٌة بٌن عامى  بٌسبى

 

 السمات الفنية والتشكيلية لشخوص خيال الظل :

 دة نقاط من أهمها:على الرؼم من تنوع شخصٌات خٌال الظل وإنتشارها فً العدٌد من المناطق اال انها تتمٌز بع

  : لى آخر و تلونت بألوان الحضارات واألزمنة  المختلفة و إتطورت عرائس خٌال الظل وإنتقلت من مكان المرونة

 كذلك تنوعت خاماتها بما ٌتناسب مع الخامات المحٌطة فى البٌئة . 

 : فن الكارٌكتور هو فن قائم على التبسٌط وإختزال بعض التفاصٌل والمبالؽة فى األخرى  المبالؽات الكارٌكتورٌة

لواقعٌة للشكل ، وعرائس خٌال الظل تشترك مع الكارٌكتور فى هذا حٌث بهدؾ التعبٌر عن المضمون ولٌس المحاكاة ا

وكذلك نسب الجسم وكذلك تمٌل إلى المبالؽة فى  دتها أو مرونتهاعرائس إلى المبالؽة سواء فى الخطوط من حٌث حتمٌل ال

 . داء الحركى وكذلك تعبٌرات الوجةاأل

 : تفرج الذى ٌتفاعل مع العروسة وحركاتها و ٌبدأ تدرٌجٌاً فى د عروض خٌال الظل على خٌال المتعتم إثارة الخٌال

تناسى أنه أمام عرض للعرائس و ٌندمج فى عالم العرض الظلى ، و ذلك ٌتوقؾ على جودة العرض و القدرة على إثارة 

 . داث العرضذهن المشاهد وإشراكه وجدانٌاً فى أح

 

 :  أفالم الرسوم المتحركة الظلية

دمة فى تنفٌذها ، حٌث نفذت بعض األفالم الرسوم المتحركة الظلٌة تبعاً لتنوع التقنٌات والبرامج المستختنوعت  أفالم 

دام برامج  التحرٌك ثنائٌة األبعاد و إنضمت حدٌثاً والبعض اآلخر تم تنفٌذة بإستخ  cut outبتقنٌة الصور القطعٌة أو 

د تلك األفالم على عدة سمات منها إؼفال تعتم المتحركة الظلٌة ، واألفالم ثالثٌة األبعاد للتقنٌات التى أثرت الرسوم 

الجانب التعبٌرى لوجوة الشخصٌات الكرتونٌة و إعطاء األولوٌة للتعبٌر عن طرٌق حركة الجسد وظهرت تلك النوعٌة من 

 رٌنجٌرشارلوت أو (  Lotte reingierاألفالم نتٌجة التأثر برافدٌن وهما عرائس خٌال الظل و أفالم ) 

                                           
7
 http://www.hoover.org/news/friday-finds-hacivat-and-karagoz 

http://www.hoover.org/news/friday-finds-hacivat-and-karagoz
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 (Lotte reingier  ) شارلوت رٌنجٌرأو 

فى الفٌلم السٌنمائى الحركى  زفاؾ رومبلستٌلسكٌن م  1916وهى رائدة الرسوم المتحركة الظلٌة بدأت أعمالها الفنٌة عام 

 Theد والتى كان من أشهر أفالمها مؽامرات األمٌر أحم  داخلٌة لألفالمالعناوٌن اللبول واجنر حٌث نفذت 

adventure of prince achmed  ( 6شكل )وصنفت د المقصوص كانت تصنع شخوصها من الورق األسو

وإهتمت د أعمال رٌنجٌر على أنها من عالمات السنٌما التجرٌبٌة فى ذلك الوقت حٌث كانت تعمل بطرٌقة مختلفة عن السائ

لة لتعطى إحساس بالبعد الثالث من أجل ذلك لوت رٌنجٌر بجعل الخلفٌات قابلة ألن تتحرك الشخصٌات فٌما بٌنها بسهو

قامت لوت رٌنجٌربتصمٌم معدة للكامٌرا متعددة المستوٌات و تكون اإلضاءة أسفل نافذة التحرٌك حٌث ٌعطى الضوء 

الخلفى درجة عالٌة من السطوع للعناصر الشفافة والنصؾ شفافة ) كالسماء والسحب ( أما الشخصٌات السٌلوٌت 

و تعلق الكامٌرا أعلى نافذة التحرٌك الزجاجٌة و كانت الموسٌقى عنصر أساسى فى فن لوت  تظهرعلى شكل ظالل

رٌنجٌر خاصة وكانت العالقة تبادلٌة فكما أنها وظفت الموسٌقى بشكل جٌد ٌتناسب مع أعمالها الدرامٌة الصامتة فإنها 

انت تلك الفترة التى بدأت فٌها لوت رٌنجٌر أٌضاً إستلهمت من موسٌقى موتسارت بعض أعمالها الفنٌة أما عن الصوت فك

 هى مرحلة السنٌما الصامته

ثم توالت أفالم الرسوم المتحركة الظلٌة من بعد شارلوت رٌنجٌر وكان من أشهرها فٌلم ألنتونى لوكس  اإلستكشافات  

حٌث تم   mysterious geographic explorations of jasper morelloالؽامضة لجاسبر موررلو 

 م 2115(  وأتٌح الفٌلم للعرض 7فى تنفٌذ المجسمات بالخلفٌات كما فى شكل ) دام برنامج الماٌا ثالثى األبعادإستخ

8 
 (6شكل ) 

 تفاصيل المالبس عنصر أساسى للتعبير عن طبيعة الشخصية فى أفالم شارلوت رينجير

9
 

 (7شكل رقم )
 "تسمح للمشاهد برؤية بيئة العمل  long shotsيوضح مجموعة من لقطات من فيلم  جاسبر مورللو  " 

 د رحمانيان:تجربة حمي

                                           
8
 http://beach-combingmagpie.blogspot.com.eg/2012/10/lotte-reiniger-magic-in-silhouette.html 

9
 https://www.youtube.com/watch?v=fXjHz5iip9I 

http://beach-combingmagpie.blogspot.com.eg/2012/10/lotte-reiniger-magic-in-silhouette.html
https://www.youtube.com/watch?v=fXjHz5iip9I
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د رحمانٌان فنان إٌرانى ومصمم جرافٌك وله العدٌدمن الكتب المصورة ،هاجر إلى أمرٌكا وعمل فى العدٌدمن أفالم حمٌ

بالده من خالل كتاب الفردوسى الشاهنامة أو كتاب الملوك وهى ملحمة شعرٌة الرسوم المتحركة ثم قرر التروٌج لتراث 

ٌختلط فٌها التارٌخ بالمٌثولوجٌا الدٌنٌة لشعب بالد فارس قدٌماً ، فقرر رحمانٌان بعث تلك النصوص مرة أخرى من خالل 

حمٌد رحمانٌان التعبٌر تار  إخعروض خٌال الظل و لكن إستخدم رحمانٌان خبراته المختلفة فى صنع عرض ممٌز وفرٌد،

عن مسرح خٌال الظل بوسائط جدٌدة كإستخدام خلفٌات معدة على برامج الجرافٌك المختلفة والعدٌد من المؤثرات الفنٌة 

 د رحمانٌان وبرامج التحرٌك المخصص للرسوم المتحركة ثنائٌة األبعاد ، حٌث تعتبر عروض خٌال الظل بالنسبة لحمٌ

مجموهة من  د العروض علىقى  فٌه صناعة األفالم و التصمٌم الجرافٌكى فى المنتصؾ وتعتمهو المجال الذى تلت

 العناصر منها :

 :دمى العرائس أو ال-1

مصنوعة من الورق المقوى وأوراق دمٌة وهى  161ٌحتوى العرض على مجموعة من عرائس الظل  التى تبلػ 

(  وٌتم تحرٌكها أمام مصدر ضوئى بواسطة مجموعة من المحركٌن لتلقى بظاللها على الشاشة 8السٌلولٌد الملونة شكل ) 

الكبٌرة ولكن ٌتعمد  المحركٌٌن على إبقاء الدمى الظلٌة بعٌدة عن الشاشة مما ٌجعل ظالل تلك الدمى أكبر حجماً بشرط 

 تعرٌضها لإلضاءة المناسبة  

 ديين :المؤ -2

ثمانى ممثلٌن تقرٌباً ٌرتدون األقنعة التى تؽطى وجوة الممثلٌن الحقٌقٌة و كذلك ٌساهم  ٌشارك فى العرض مجموعة من

رحمانٌان فى رسم الشخصٌة بالشكل الذى ٌعبر عن األجواء الخٌالٌة ألسطورة الشاهنامة وذلك بإضافة العدٌد من 

 (9اإلكسسوارات واألزٌاء الخاصة  كما فى شكل )

 األقنعة : -3

ز فى عرض حمٌد رحمانٌان ، ٌقوم الفنانون بتصمٌم األقنعة لتكون كبٌرة الحجم لتؽطى وجوة المؤدٌٌن األقنعة جزء ممٌ

الحقٌقٌة  كما ٌتم تصمٌمها  فى الوضع الجانبى للوجة و بشكل مزدوج بمعنى أنة ٌتم تصمٌم نسختان متطابقتان من القناع 

ق آسٌا و ؼٌرها من الدمى الظلٌة ٌتم  ؼالباً إؼفال الجانب و كما ذكرنا من قبل فى تصمٌمات عرائس الظل التقلٌدٌة بشر

 (10ماسك مثل كما فى شكل ) 16التعبٌرى لمالمح الوجة كما ٌكون الوجة مفرغ و ٌبلػ عدد الماسكات أو األقنعة 

 

10
 

 (8شكل رقم ) 
 المشاركة فى العرض د الملونةحميد رحمانيان يحمل أحد دمى خيال الظل التقليدية المصنوعة من أوراق السيلولي

 

                                           
10

 https://vimeo.com/153372320 

https://vimeo.com/153372320
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11
 

 (9شكل رقم )
يتضح من خالله أن األجزاء الواقعة فقط أمام اإلطار الزجاجى  د المؤديين الذين حلوا محل الدمى الظلية وجزء من عرض رحمانيان يظهر أح

 دة الضوء هو ما يظهر على الشاشة فقطعلى يسار الشاشة و من خلفة وح
 

12
 

 (10شكل )
عرض " حميد رحمانيان " فى وضع جانبى كما أن القناع يكون مزدوج بحيث يتم تثبيته على جانبى الوجة  كما تسمح تصميم أقنعة شخصيات 

المبالغة فى حجم األقنعة مقارنة بباقى الجسد فى إخفاء وجة المؤدى الذى يستطيع الحركة بحرية واإللتفاف للجهة األخرى بفضل التصميم 
 ((maskقناع وج للالمزد

 

 عرض :شاشة ال

الشاشة هى نفس القماش األبٌض الشفاؾ ولكن ٌسلط علٌها الضوء عروض الفنان اإلٌرانى " حمٌد رحمانٌان " فى   

د إال بواسطة برامج الجرافٌك  بواسطة جهازٌن بروجكتور لعرض الخلفٌات المتحركة التى ال ٌمكن تنفٌذها بشكل جٌ

   3dmayaوثرى دى ماٌا 3dmaxو برامج ثالتٌة األبعاد كثرى دى ماكس after effect كبرنامج افتر إفكت 

دام جهاز ٌشبة الماسح الضوئى ٌتم فى بعض األحٌان إستخٌظهر ذلك لنا فى سحب الدخان أو األمطار المتساقطة  

والدمى ٌجب  اإلسكنرو أداة عرض بصرى لٌقوم الماسح الضوئى بتصوٌر ما ٌتم تحرٌكة من دمى ، أن المؤدٌٌن اآلدمٌٌن

( الذى ٌوضع من خلفة مصدر الضوء 11أن تتموضع أمام ذلك اإلطار من البالستٌك الشفاؾ الذى ٌظهر فى  شكل )

وٌعمل هذا اإلطار كماسك أو قناع لحماٌة العرض من ظهور أى ظالل ؼٌر مرؼوبة على شاشة العرض كأٌدى 

 close upاللقطات القرٌبة  م جداً وهو اإلنتقال إلى المحركٌٌن ، ٌستخدم صانعى العرض جهازٌن بروجكتور لسبب ها

 دون الحاجة لتبدٌل الدٌكورات وأوضاع الممثلٌن   بسرعة و  

 

                                           
11

 http://www.blairthomas.org/schedule/ 
12

 https://vimeo.com/153372320 

http://www.blairthomas.org/schedule/
https://vimeo.com/153372320
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13
 

 (11شكل رقم )
د رحمانيان على يمين الصورة تظهر دمية حيون خرافى مجنح مثبتة خلف لوح زجاجى من خلفة مصدر ضوئى بحيث جزء من عرض حمي

 . شاشة العرض كما على يسار الصورةتظهر الدمية مكبرة على 

 

 توصلت البحث للعديد من النتائج منها :نتائج البحث : 

  . عروض خٌال الظل ملهمة للفنانٌن فى العدٌد من المجاالت 

 تنوع أشكال وأنماط خٌال الظل و تنوعت تقنٌات تنفٌذها بإختالؾ الخامات وطرق التفرٌػ السالب والموجب لألشكال 

  . عروض خٌال الظل مصدر إلنتاج شخصٌات كرتونٌة مبتكرة 

  لم ٌعد تأثٌر خٌال الظل متوقفاً على أفالم الرسوم المتحركة ثنائٌة األبعاد ولكن إمتد أثرة ألفالم منفذة ببرامج التحرٌك

 ثالثٌة األبعاد 

 

 توصى البحث بما يلي : التوصيات :

 شخوص خٌال الظل المصرٌة التى تم العثور علٌها ونسبتها إلى داعات خٌال الظل وخاصة تسلٌط الضوء على إب

 العصر المملوكى .

 . تشجٌع المزٌد من التجارب فى دمج أسلوب الدمى الظلٌة فى بٌئة إفتراضٌة كالبرامج ثالثٌة األبعاد 

 . ضروة مواكبة التطور مع الحفاظ على القٌم الجمالٌة  لشخوص خٌال الظل 

  بالكلٌات الفنٌة بٌن القدٌم والحدٌث لخلق أعمال فنٌة تجمع بٌن األصالة والمعاصرة .ضرورة الجمع فى الدراسة 

 

 المراجع  :

 دراسة تحلٌٌلٌة للجهود التجرٌبٌة وآثارها الفنٌة والجمالٌة فى فٌلم الرسوم المتحركة " .رشٌدة عبد الرؤوؾ ،الشافعى" 

 1991مٌة الفنون ، رسالة دكتوراة  المعهد العالى للفنون للسنٌما ، أكادٌ

 كلٌة الفنون  ماجستٌر  دور ألكسندر الكسٌٌؾ ولوت رٌنجٌر فى إخراج الرسوم المتحركة ""إٌمان حسٌن  ،الباز ،

 2001الجمٌلة قسم الجرافٌك جامعة حلوان ،

 المعهد ( رسالة ماجستٌر  ،  1995 -1945("أفالم التحرٌك التجرٌبٌة والتجرٌدٌة فى ألمانٌا " .سماح جابر ،نصار

 2114العالى للسنٌما أكادٌمٌة الفنون 

                                           
13

 https://www.oswego.edu/photo-gallery/feb-7-2018#slide11 

https://www.oswego.edu/photo-gallery/feb-7-2018#slide11
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 فعالٌة برنامج لتنمٌة مهارات الطالبة المعلمة إلستخدام مسرخ خٌال الظل ،فى " .هبة صالح سالم ،عبد الوهاب

  2117رسالة ماجستٌر ، كلٌة التربٌة النوعٌة ، جامعة الزقازٌق مجاالت األنشطة داخل الروضة "

 ماجستٌر  ، قسم النحت والتشكٌل  دراسة تصمٌم الدمى فى أفالم التحرٌك، .محمدحسن محمد  أحمد ،الشافعى

 2111المعمارى والترمٌم، كلٌة الفنون التطبٌقٌة ،جامعة حلوان 

 1946ترجمة بتصرؾ د. فؤاد حسنٌن على   – أثر الشرق فى الؽرب خاصة فى العصور الوسطى .جورج ،ٌعقوب 

 1957الطبعة األولى  ،المصورة عند العرب والتماثٌلخٌال الظل واللعب  .أحمد ،تٌمور  

 1979ترجمة ا.د. منى حامد سالم   األراجوز مسرح خٌال الظل التركى، .ماتٌن ،آند 

 1981دار الرائد العربى  الصٌن وفنون اإلسالم ، .زكى محمد ،حسن 

 1985الناشر دار القلم ،    الشرق الفنان ، .زكى نجٌب ،محمود 

 1993شركة المطبوعات للتوزٌع والنشر الطبعة األولى خٌال الظل العربى ، .فاروق ،سعد 

 1995الجزء الثالث عشر  ،تصوٌر اإلسالمى المؽولى فى الهندال .ثروت ،عكاشة 
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