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ملخص البحث:
التصميم الضوئي هو عملية مستقلة بذاتها ويجب النظر إليها على أنها حالة منفردة غير متكررة ،وذلك ألن تلك العملية
تأخذ في االعتبار التأثيرات البشرية النفسية منها والعضوية من خالل تجاوب العين مع الضوء وكذلك المظهر الجمالي،
ويتضح ذلك فى التشكيل المعمارى حيث ساعد التالعب بالضوء والظل في إنتاج عمارة مليئة بالتفاصيل المميزة والتى
تحمل العديد من المعاني البصرية  ،عند العودة لغالبية النتاجات المعمارية المعاصرة نجد أنها تتكون من مجموعة تكوينات
تتلخص فى المادة والشكل والضوء بشكل تتكامل فيه الناحية الجمالية والوظيفية معاً.
لقد أثار البحث سؤاالً عن أساليب توظيف الظل والضوء واستغالل التأثيرات البصرية الناتجة عن ذلك ،فقد يسهم الضوء
في تجسيد األشكال حتى يصبح جزءاً أساسيا في عملية التشكيل الفني ،ويتكامل الضوء الطبيعي والصناعي معا إلعطاء
إحساس كبير بالعمق الفراغي ويحقق تأثيراً جديداً داخل التصميم ،كذلك تلعب الظالل الساقطة على األسطح والخامات
المختلفة دورا فى إحداث تغيرات ملموسة فى صفات السطح.
وهذا مايبرزأهمية البحث فى مواكبة تطور التقنيات التى تساعد فى تحقيق هذا التكامل باستخدام تقنيات متطورة وباعتماد
فرضية أن الضوء أحد أهم العوامل المؤثرة فى التصميم وأن تطور المواد التكنولوجية ساعد فى توظيف الضوء كعنصر
تشكيل أساسى فى التصميم.

اعتمد البحث فى حل اإلشكالية على المحاور التالية:
المحور األول :تأثير الضوء فى جمال العمارة
المحور الثانى :مستويات العالقة بين اإلنسان والبيئة الضوئية
المحور الثالث :العالقة بين الشكل والخامة والنور عالقة تبادلية
الكلمات المفتاحية( :التصميم الضوئى -الضوء -التشكيل المعمارى-الحيز الفراغى)
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Abstract:
Optical design is distinct process and must be seen as a single, non-recurring condition,
because it considered the human psychological and physical effects by the eye responding to
light as well as the effect of the aesthetic appearance, This is illustrated by the architectural
formation where the manipulation of light and shade in the production of a building filled with
distinctive details, which carries many visual meanings, when returning to the majority of
contemporary architectural productions, we find that they consist of a set of configurations
that boils down to the material, shape and light in a way that integrates Aesthetic and
functional aspect together.The research has raised a question about the methods of
manipulating the shadow and light and exploiting the resulting visual effects. Light may
contribute to Rendering shapes to become an essential part of the artistic formation process.
The natural and artificial light is combined to give a great sense of spatial depth and achieve a
new effect within the design, also the falling shadows on different surfaces and materials play
a role in producing significant changes in surface characteristics.
This highlights the importance of research in keeping up with the development of
technologies that help achieve this integration using advanced technologies and the premise
that light is one of the most important factors influencing the design and that the development
of technological materials helped to employ light as a basic element of design.
Research on problem solving was based on the following axes:
The first axis: the effect of light in the beauty of architecture.
The second axis: levels of the relationship between people and the environment.
The third axis: the relationship between form, material and light is a reciprocal relationship
Keywords: (light design, architectural design, syntax space).

:مقدمة
التشكيل المعمارى هو عملية يشرع فيها المصمم مستخدما ً المفردات البصرية التشكيلية كعناصرأساسية ومبادئ تصميمية؛
، فالعمارة هى تشكيل فني ذو أبعاد ثالثة تتألف من تشكيالت مكونة فى الفراغ.ليحولها إلى كتل وفضاءات بنظام معين
. كونها تمتاز بوحدة منسجمة ومترابطة،واستخدام الضوء واللون كأجزاء متداخلة فى تنظيم الكتلة
ومن هنا يتضح أنه ال يمكن اإلحساس بالكتلة والحفاظ على مكانها فى الفراغ إال من خالل "القيمة الضوئية والتي يقصد
 ويتم استغالل ذلك في،بها الضوء الرئيسي ودرجاته المتفاوتة اعتمادا على شدة الضوء وزاوية اإلسقاط على الشكل
.التأثيرات البصرية عن طريق التالعب بالظل والضوء
وتتجاوز القيمة الضوئية أهميتها في كونها قيمة وصفية فهي تتضمن مفهوما أوسع يشمل ايضا التعبيرات السيكولوجية
 ولنجاح أى تصميم يجب دراسة آليات التكامل بين اإلضاءة الطبيعية والصناعية وتوظيفها بشكل مناسب،"والعاطفية
.ًلخدمة التصميم وظيفيا ً ومعنويا

:مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البحث فى عدم االهتمام بإمكانات الضوء والظل وتحقيق االستفادة من التأثيرات البصرية الناتجة عن ذلك
.فى تحقيق تشكيل معمارى يجمع بين الجانب الجمالى والجانب الوظيفى
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أهمية البحث:
تنبثق أهمية هذه الدراسة من حيوية الموضوع الذي تتناوله ،وهو آليات توظيف الضوء والظل ومدى تأثير ذلك على
جماليات التشكيل المعمارى.

هدف البحث:
التأكيد على القيم الجمالية الناتجة من التالعب بالضوء والظل التى تؤثر بدورها على الفراغ الداخلى تشكيليا وظيفيا.

المصطلحات الخاصة بالبحث:
الظل :هو الظالم الذي يسببه جسم ما عندما يحجب الضوء من الوصول إلى سطح ما ،والظل له دور رئيس فى إظهار
تفاصيل األشكال واألسطح وتباينها كما أن ارتباطه بمصدر إضاءة طبيعى متغير يضفي على األشكال حيوية مستمدة من
التغيير المستمر للصورة المنعكسة.
النور :هو طاقة مضيئة ،فى الغالب بيتصف على أنه شعاع كهرومغناطيسى تستطيع العين البشرية تلقيه واإلحساس به،
وهو المسئول عن حاسة اإلبصار ،وهو األشعة المكتسبة من خالل األجسام المعتمة كالقمر.
الضوء :يعرف الضوء باألشعة التي تصدر من شيء وتكون مثل النار ،النجوم ،الشمس.
ويستدل على الفرق بين مفهوم ً
كل من الضوء والظل من اآلية الكريمة:
(هُو الَّذِي جعل ال َّ
ورا)
ش ْمس ضِ ياء وا ْلقمر ُن ً

فروض البحث:
يفترض البحث أنه بإلقاء الضوء على عنصرى الضوء والظل كعنصر أساسى فى عملية التشكيل المعمارى يمكن الوصول
إلى تشكيالت متنوعة ذات قيمة جمالية عالية.

منهجية البحث:
لتحقيق هدف البحث يتم االعتماد على المنهج التحليلي وذلك من خالل تقسيم الدراسة إلى ثالثة أجزاء:
 الجزء األول :يهدف إلى التعرف على تأثير الضوء فى العمارة وذلك من خالل طرح بعض األمثلة التاريخية. الجزء الثانى :ويتم من خالله التعرف على مستويات العالقة بين اإلنسان والبيئة الضوئية المحيطة وتأثير توظيفالضوء على اإلنسان.
 الجزء الثالث :دراسة العالقة التبادلية بين الشكل والخامة والنور من خالل دراسة تأثير الضوء على الخامات المختلفة.اتساقا ً مع المنهجية المتبعة في هذا البحث ،يسير البحث وفقا ً للخطوات التالية:
المحور األول :تأثير الضوء فى جمال العمارة
"العمل المعماري ما هو إال فراغات يشكلها الظل والنور ,والنور في حد ذاته قادر على إحداث تغير ملموس من حيث
طبيعته المادية في تشكيل الفراغات"  ،لقد ظهر النور مع الشكل والخامة كعناصر متباينة ومتقاطعة في ترابط وثيق لتؤثر
بشكل أساسي في جودة الفراغات والتشكيالت المعمارية فالنور عنصر ثرى لما يمتلكه من خاصية مميزة وأساليب فنية
فكل جزء مشيد ومزخرف يكتسب حضوره وجماله بتأثير النور المشكل به،وإدرا ُ
ك أثر التباين بين الظل والنور لم يكن
حديث عه ٍد بالعمارة ،فالمعماريُّ منذ القدم راعى هذا المفرد الجمالي في تصميمات ِه المختلفة ،ويبدو هذا جليًا في اآلثار التي
نراها اليوم من مختلف الحضارات ،فنجد الحضار َة الفرعونية اعتمدت في إضفاء الجالل والرهبة للمعابد على القدرة على
إحداث تناغم في التشكيل بالظالل.
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شكل ( )1صف من األعمدة
تلقى ظاللها أمام معبد فيلة
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شكل ( )2جوسق سنوسرت األول ويغلفه الغموض بتأثير
الظل

شكل ( )3تعامد الشمس على غرفة قدس
األقداس بمعبد أبو سمبل

فقد فهم الفراعنه الضوء والشمس وساعد ذلك على إظهار المعابد كلوحة فنية ،فقدس األقداس داخل معبد أبو سمبل يعتريه
الظالم معظم أيام العام وال تصل إليه أشعة الشمس إال فى يومين يوم ميالد الملك ويوم تتويجه على العرش وذلك نتاج
دراسة حركة الشمس وتأثيرها على اإلضاءة واإلظالل.
األمر لم يختلف كثيرً ا عند الرومان ،فمعبد البانثيون الروماني يتضمن استفادة مثالية من الضوء في تشكيل الفراغ الداخلي
للبهو الرئيسي ،فتغطية المعبد عبارة عن قب ٍة تتكون من خمسة حلقات أفقية تتقاطع مع ثمانية وعشرون عصبًا رأسيًا.

شكل ( )4معبد البانثينون الرومانى

الفراغات البينية الغاطسة للداخل مع الفتحة السماوية العلوية -التي تهدف للتهوية وتسمح لشعاع الضوء بالدخول إلنارة
الفراغ الداخلي -تشكل ملمحً ا من مالمح التشكيل الداخلي البسيط المعتمد على قوة الظل والنور ،فتغطية الفراغ ال تحتوي
على أية نقوش أو زخارف لكن أحيا ًنا البساطة ُتوصل أقوى المعاني.
العمارة اإلسالمية أي ً
ضا كان لها نصيب من التشكيل الجمالي باستخدام الظالل ،والذي لم يكن يهدف لتزيين المباني فقط،
بل كان له بُعْ ٌد وظيفي لحماية المباني من المناخ الحار للمنطقة العربية ،ويتضح ذلك في استخدام القباب والقبوات بسطحها
المنحني وكذلك استخدام الكتل الغاطسة في مداخل المباني ،واالهتمام بالعنصر الجمالي لم يقتصر على المباني ذات
ُ
حيث إظالل األفنية الداخلية وواجهات المنازل بالمشربيات التي تظ ُّل إلى اآلن
االستخدامات العامة فقط ،بل امتد للمسكن
قطعا ً نحتية فريدة في زخرفتها ونقوشها.
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شكل ( ) 5يوضح قدرة النور المتسلل من المشربيات على إحداث تغير ملموس في تشكيل الفراغات

عصر الباروك:
"تميزت هذه الفتره بطريقتها الجديدة فى التفكير والتأمل الرياضى ،باإلضافة إلى تطوير نوع معين من اإلبداع الخيالى،
وكان المعماريون فى عصر الباروك لديهم مزيد من التحرر فى صياغة العمل البنائى وفى المعالجة البارعة للعناصر
الحقيقية لألبنية وللفراغ الذي حددوه .وفى منتصف القرن الثامن عشر سيطر الفراغ على التصميم ووضعت المجسمات
فى خدمته .وحقق المعماريون فى عصر الباروك توازن باستخدام مرايا ضخمة بدال من المنظور المرسوم والصورة
المنعكسة فيها أخذت مكان زخرفة الحوائط".

شكل ( )6كنيسة سانت كارلينو من تصميم بورومينى 1نموذج عن الفراغ فى عصر الباروك

المحور الثانى :مستويات العالقة بين اإلنسان والبيئة الضوئية.
يتعامل اإلنسان في حياته مع سلسلة من التشكيالت إما جمالية تحاكى حسه وذوقه ،أو نفعية تؤدى وظيفة معينة أو
تشكيالت تتكامل فيها مفهوم االنتفاع والجمال" ،ونظرا لظروف البيئة الطبيعية كان البد من تنظيم العالقة بين اإلنسان
والبيئة الضوئية المحيطة بمؤثراتها.
ويعد توفير الراحة الضوئية لمستخدمى الحيز الفراغى من أهم القضايا المطروحة فى المجال المعمارى حيث تجاوزت
المفهوم المتعارف عليه لتندمج مع رغبه األشخاص فى االرتباط والتعايش مع البيئة المحيطة ،مع الحفاظ على تحقيق
الراحة الضوئية والتى يتم الوصول إليها عندما يمكن رؤية العناصر داخل الحيز الفراغي دون إثارة االنزعاج ودون

 1فرانشيسكو بوروميني ،باسم فرانشيسكو كاستيلي ( 25سبتمبر  2 - 1599أغسطس  ،)1667كان مهندسًا إيطاليًا ُولد في تيسينو اليوم وكان مع
معاصريه شخصية بارزة في ظهور العمارة الباروكية الرومانية.
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اإلحساس بعدم االرتياح وفى بيئة من األلوان المتناسقة ويمكن تحقيق ذلك من خالل التوظيف الجيد لإلضاءة الطبيعية،
وبشك ل عام تكون اإلضاءة الطبيعية مناسبة من الناحية الفسيولوجية والسيكولوجية ولكن في أوقات معينة فقط من اليوم
وفى أوقات أخرى تكون تكميلية مع اإلضاءة الصناعية "
كما أن لإلضاءة دوراً مهما ً في التأثيرات التي تحدثها األلوان في الفراغ الداخلي ،ولأللوان نفسها دور في إضاءة الفراغ
الداخلي ألن استخدام ألوان فاتحة ما يزيد من اإلشعاع الضوئي ،كما تزيد األلوان الدافئة لدي استعمالها من قوة الضوء
المستخدم سواء كان طبيعيا أم اصطناعيا.

شكل ( ) 7تكامل بين اإلضاءة الطبيعية والصناعية فى كنيسة إم أى تى كامبريدج

شكل ( )8فراغات داخلية من تصميم فرانك لويد رايت 2يظهر فيها التالعب بالضوء واللون وتأثير ذلك فى الفراغ

"يقول هربرت ريد 3عن اللون أن الشكل في حقيقة األمر ال يمكن إدراكه إال باعتباره لونا وال يمكن الفصل بين ما نراه
كلون وطبيعة الشكل ،ألن اللون هو تفاعل يحدث بين شكل من األشكال وبين األشعة الضوئية الساقطة عليه والتى نرى
بها الشكل وما اللون إال المظهر الخارجي للشكل"

 2كان فرانك لويد رايت ( 8يونيو  9 - 1867أبريل  )1959مهندسًا معماريًا ومصم ًما داخليًا وكاتبًا ومعل ًما قام بتصميم أكثر من  1000مبنى تم
االنتهاء من  532منها .اعتقد رايت في تصميم الهياكل التي كانت في وئام مع اإلنسانية وبيئتها ،وهي فلسفة دعا العمارة العضوية .أفضل مثال على
هذه الفلسفة هو  ،)Fallingwater (1935الذي أطلق عليه "أفضل عمل على اإلطالق في العمارة األمريكية" .امتدت فترته اإلبداعية أكثر من 70
عا ًما.
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وتكون العالقة تبادلية بين الضوء واللون فيؤثر كل منهما على اآلخر ،فقد تمتص األلوان الضوء نوعا ما وتعكسها نوعا ما
 ،ونعلم أن اللون الفاتح يعكس الضوء بشكل أفضل من اللون القاتم ،كذلك يتغير اللون تبعا لشدة اإلضاءة  ،وأيضا تتباين
ردود أفعال اللون على الجسم البشرى.

شكل ( )9تباين ردود األفعال للون على الجسم البشرى

وتتغير فعالية اللون تبعا لموضعه لذا يمكن توزيع األلوان الفاتحة أو القاتمة أفقيا بشكل أسهل (األرض-المقاعد) ،ولكن ال
يمكن فعل ذلك عموديا حيث اختالف توزيع األلوان بين االتجاهات األفقية والرأسية .

توزيع األلوان فى االتجاهين األفقى والرأسى شكل ()10

على سبيل المثال "استخدام اللون األصفر على األرض يوحى بعدم االستقرار بينما يعطى اللون ذاته عند توظيفه على
الجدران انطباعا من الحرية والنور  ،أيضا قد تبدو المساحات الملونة على الجدار أكثر إزعاجا من استخدامها على
الحواجز المتحركة أو األرضيات

 3السير هربرت إدوارد ريد  MC (/ riːd ،DSO ،؛  4ديسمبر  12 - 1893يونيو  )1968كان مؤر ًخا في الفن اإلنجليزي  ،شاعرًا  ،وناقدًا أدبيًا
وفيلسوفًا  ،اشتهر بالعديد من الكتب عن الفن  ،والتي تضمنت مجلدات مؤثرة حول دور الفن في التعليم .كان ريد مؤسسًا مشار ًكا لمعهد الفنون
المعاصرة .باإلضافة إلى كونه فوضويًا إنجليزيًا بار ًزا  ،فقد كان أحد أوائل كتاب اللغة اإلنجليزية الذين الحظوا الوجودية
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شكل ( )12توظيف اللون األصفر فى األرضيات مركز
رياضى

شكل ( )11استخدام اللون األصفر على الجدران

ولكل شكل طبيعته الخاصة التي تساعد في تحديد اللون الذي يتناسب معه فأشكال المثلث والهرم واألشكال الحادة تتقارب
من األلوان الحادة ،أما األشكال المستديرة تبدو أكثر هدوءا وتتقارب من األلوان القاتمة مثل (األسود واألخضر
واألزرق)،وقد يستطيع اللون تحويل األحجام حيث اإلتساع والضيق أو اإليحاء بفكرة اإلرتفاع"

المحور الثالث :العالقة بين الشكل والخامة والنور عالقة تبادلية
التعرف على الخامات المتاحة وامكاناتها التشكيلية وطرق معالجتها والعوامل المؤثرة عليها يساعد فى الوصول إلى
تشكيالت ابتكارية حيث يوجد تكامل بين الخامة والشكل الذى تظهر به و النور كأحد المؤثرات الخارجية والتى تضفى
تأثيراً مهما كونها عنصر مؤسس وليس مكمل للتصميم ،فتظهر تلك العناصر معا ترابط وثيق تؤثر بشكل أساسي في جودة
الفراغات والتشكيالت المعمارية .

الشكل

النور

الخامة

شكل ( )13يوضح العالقة التكامل بين الشكل والنور والخامه

وتتشكل القيمة الضوئية من خالل شدة الضوء الرئيسى وزاوية اإلسقاط على الشكل ،وللخامة دور مهم كعنصر تشكيلى
مؤثر لزيادة قوة التعبيرفى الشكل واستغالله فى التأثيرات البصرية على سبيل المثال أى بروز او انبعاج فى الشكل يؤدى
إلى الحصول على قيم ضوئية مختلفة ويساعد فى التالعب بالضوء والظل.
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شكل ( )14يوضح الحصول على قيم ضوئية مختلفة عن طريق التالعب بالخامه

شكل ( )15الجناح األسطوري الذي تم تعديله فى
عام 2012فى ملعب نايك فى نيويورك باستخدام تقنيات
النسيج مع القطاعات الضوئية فى نسيج يشبه األلوان
وهيكل من حلقات األلومنيوم تنسج شكل الجناح فى
الفضاء المحيط.

شكل ( )16مركز رعاية المرضى المصابين بالسرطان،
ستيفن هول، 4الخامة الزجاج الملون لندن.
مثال على تأثير الضوء من خالل الخامات المختلفة

تأثير ملمس الخامة:
يتضح ذلك من خالل التأثير في سطح الحيز المعمارى واالنعكاسات الضوئية عليه.
""ينقسم الملمس فى العمارة إلى نوعين:
ملمس بصري :قد يظهر من خالل تنظيم العناصر المعمارية ،مثل النوافذ واألبواب والمواد الصلبة أو الفراغات .يخلق
تكرار العناصر ً
نمطا يتم مالحظته على أنه نسيج بصري .كما بالشكل ()17
ملمس حسي (نسيج اللمس) :يمكن الحصول على نسيج ملمس من مواد البناء ،مثل الخرسانة والطوب والحجر والزجاج
والصلب ،إلخ ،.خلق نسيج الخام والصلب .كما بالشكل ()18

( 4من مواليد  9ديسمبر  )1947هو مهندس معماري ومن أشهر فنانى األ لوان مائية أمريكي مقيم في نيويورك .من بين أعماله األكثر شهرة تصاميم
لعام  2003في قاعة سيمونز في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبريدج ،ماساتشوستس ،باإلضافة إلى مبنى بلوخ  2007باإلضافة إلى متحف
نيلسون أتكينز للفنون في كانساس سيتي ،ميسوري ،ومجمع لينك هايبرد متعدد االستخدامات لعام  2009في بكين ،الصين.
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شكل ( )17ملمس بصرى ،مبنى األمانه فى الهند  ،لوكوربوزييه

5

شكل ( 18أ) معهد لويس كانsalk

شكل ( 18ب) تفصيله توضح استخدام اللحامات الخرسانية ساعدت فى إحداث ملمس.

أيضا من أهم العوامل المؤثرة هى شكل السطح المستقبل للضوء لما له من أثر واضح على شكل وحجم الظل حيث يتأثر
كل منهما بنوعية األسطح التي يسقط عليها الضوء فالسطوح المقعرة تتسبب فى تحقيق قصر الظل والسطوح المحدبة
تتسبب أيضا ً في إطالة الظل ولها خاصية تقصير الظالل تبعا لنوع ودرجة التحدب في السطح أما السطوح المستوية
تختلف وفقا التجاه وزوايا سقوط الضوء".
كذلك تلعب الظالل الساقطة على األسطح والخامات المختلفة دورا فى إحداث تغيرات ملموسة فى صفات السطح .وتؤثر
الخواص البصرية لألسطح على إدراك القيمة الضوئية لها ويختلف ذلك باختالف طريقة التعامل مع األسطح الذي ينتج
عنه عدة أنواع بصرية،على سبيل المثال تعتمد القيمة الضوئية فى األسطح المعتمة على شدة الضوء المنعكس منها
،فاألسطح المعتمة تقوم بامتصاص جزء من الضوء الساقط عليها وعكس الجزء اآلخر،أما األسطح العاكسة فتعتمد على
شدة الضوء الساقط عليها وعلى القيمة الضوئية للسطح نفسه سواء فاتح أو قاتم فيختلف الوضع فى حالة كون األسطح
شفافة أو نصف شفافه تلك السطوح تسمح للجزء األكبر من الضوء الساقط عليها بالنفاذ من خاللها و يصعب تمييزها
نتيجة قلة أو انعدام األشعة المنعكسة منها.
 5كان تشارلز إدوار جانيت ( 6أكتوبر  27 - 1887أغسطس  ،)1965والمعروف باسم لو كوربوزييه (بالفرنسية[ :لوبيتزجي]) ،مهندسًا فرنسيًا
ومصم ًما ورسا ًما ومخططًا حضريًا وكاتبًا وأحد رواد ما يسمى اآلن العمارة الحديثةُ .ولد في سويسرا وأصبح مواطنا ً فرنسيا ً في عام  .1930امتدت
مهنته خمسة عقود ،وصمم مباني في أوروبا واليابان والهند وأمريكا الشمالية والجنوبية.
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شكل ( ) 19يتضح فى الشكل اختالف نوعية األسطح واختالف تأثير الضوء عليها

فيما يلى عرض لبعض المعالجات التصميمية من تطبيقات البحث فى استخدام الضوء كأداة تشكيلية ضمن عناصر تصميم
الكتلة الفراغية :
تطبيق رقم ( )1تصميم مقترح لتوضيح عالقة الضوء والظل واختالف تأثيرهما باختالف الخامة المنفذ بها التصميم

شكل ()21
التصميم مستوحى من إحدى الكتابات الخطية المدمجة
مع الزخارف النباتية والتى تمتاز بمرونة فى الخطوط
وانسيابية.

شكل ()20
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شكل ( )22التكوين الخطى محاط بتكوينات زخرفية متشابهة من الجهات األربع

شكل ( )23يتضح اختالف التأثير الناتج عن نفاذية الضوء باختالف الخامة المنفذ بها التصميم كلما زادت تفاصيل ملمس السطح ،فإن الضوء
الساقط يخلق عليه تباينات وظالل أكثر .

تطبيق رقم ()2
النسبة والتناسب بين الحروف واالستدارات يؤكد على القيم الجمالية للخط حيث االنسيابية والمرونة والطواعية للمساحات
والخامات المختلفة
التصميم إعتمد فى شكله البنائى على المستطيل ينقسم إلى قسمين غير متماثلين الجزء األيمن يعتمد على االستدارات حيث
تمتد رؤوس الحروف وتتشابك معا ً لتصنع حواراً شكليا ً تتحول فيه الحروف إلى عناصر زخرفية والجزء األيسر يعتمد
على االستطاالت التى تمتد معا لتمهد التحول تدريجيا من االستدارة حتى يصل لالستقامة التى تتماشى مع اإلطار
الخارجى.
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شكل ( )24الخط العربى
يمتاز بالطواعية للمساحات
المختلفة
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شكل ( )25تتكون شخصية الخط من خالل التصميم والخامة المنفذ بها.

لقطة منظور داخلى يتضح فيها تفاصيل لتأثير التصميم المستخدم فى إضفاء مزيد من الخصوصية للحيز الداخلى .اعتمد
التصميم على استخدام الزخارف الخطية لما تمتاز به فى انها تتيح فرصا النهائية فى إظهار المهارات التصميمية حيث
امكانية توظيفها كزخرف ذو وظيفة تشكيلية  .فعند التوظيف بمفهوم التفريغ كأحد وسائل التظليل فإنه يظهر بحس مختلف
فى وجود أشعة الشمس.

شكل ( )26درجة التفريغ فى التصميم تؤثر على نفاذية اإلضاءة الطبيعية

الكتلة النهائية للمبنى وعالقتها بما يجاورها وفق نظام متكامل يعتمد على المحاور واالتزان واالنسجام وفق رؤية إبداعية
من خالل تكييف الكتابات الخطية مع الشكل البنائى واالعتماد على نفاذية الضوء من خالل األجزاء المفرغة،تلك التى
تساعد فى إحداث تأثيرات مختلفة باختالف تأثير اإلضاءة الطبيعية على مدار اليوم إما منفردة أو توظيفها مع اإلضاءة
الصناعية.

شكل ( )27يتضح فى الشكل تشكيالت
خطية متنوعة ومحققة تناسبا جماليا مع
الفراغ المحيط بها.
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النتائج:
هناك بعض المؤشرات التى يمكن اعتمادها نتائج للبحث ومنها:
هناك مجموعة من العوامل التى ترتبط باإلضـاءة وتؤثر بشكل مباشرعلى تحقيق الراحة الضوئية ومﻨها :شﻜﻞ الحيزالفراغى وحجمه  -والخصائص المختلفة للسطح المستقبل للضوء -نوع اإلضاءة واأللوان التى تتداخل مع الضوء.
الﻀﻮء يحدد تﺼﻮر اإلنﺴان للﻮن داخﻞ الﺒﻴﺌة الﻤﻀاءة ،مﻤا يﺆثﺮ على مﺰاجه وسلﻮكه.تلعب اإلضاءة دوراً مهما في الﺘشكيل المعمارى.تتميز اإلضاءة كأحد أهم عناصر التصميم بالمرونة لتقديم صياغات تصميمية متنوعة يظهر تأثيرها على الحيز الفراغى
الداخلى.

التوصيات:
 ضرورة التعامل مع الضوء والظل كعنصر أساسى فى عملية التصميم وليس عنصر مكمل. -التأكيد على فهم االختالف مابين كل من مفهوم الضوء والنور.
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