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 ملخص البحث 

ىدل،  ترتبط الفتحات بعنصر الضوء الذي يعتبر إحدى  الووابدت الفيريدل الرد ورى الدك الفيدر الفلىدفل لدى  الرعرداري الر      
ياندت  وتعتبرالفتحات رن أه، العناصرالحايرل فل تصري، الرىاجى لردا لادا ردن ررتيدات تدرتبط بالعايدىى ا،ىددريل  فدىا را ردا

 ريات توظف يىالالت فلىفيل وااا ىيل ررتبطل برصىر الضوء الذي يعتبر رن أبرت اناصر التشييل برا لهالشرىيات والار
رددن تددعويرالك العناصددر وااشدديال البصددريل توظددف ل ىرددل إيحدداءات نفىدديل وررتيددل رعينددل ىا ددل الفددرا  فددل العرددارى الىينيددل 

  بالتحىيى وبا،ضافل إلك العرارى الرىنيل

ىور هددا، فددل التددعوير الددك التشددييدت الت رفيللفاددى الحددظ الرصددر، تددعوير ضددوء الشددر  الددك الت ددارف ولاددى لعددض الضددوء   
اءى ال ارجيل  يرا يرتى تعويره رع ا،ضاءى الصناايل الك الت ارف الىا ليل فظارت الت دارف ا،ىددريل رتيارلدل ردع ا،ضد

الظدل ردع الادي، التشدييليل للعناصدر الرعراريدل ردن الر تلفل حيث اىدترىت الت دارف وضدوحاا وتعويرهدا ردن تعدارء الضدوء و 
 لالبروت والعرق

مشكلة البحث: قلل وجوى ىراىات يافيل ان اىتغدل الفتحات الرعراريل يعناصر جراليل وأه، الطرق التك ابتيرها 
الرعراري الرىل، ،ى ال الضوء إلك الىا ل برفاو، ىتا ر الضوء يعناصر جراليل تظار فياا الفتحات يلوحات رضي ل 

ر والت ارف الىا ليل رع تنوع ألواناا وردر  ضرن لغل رعراريل أيور إبىااا وتشوياًا أىارت فل إبرات جراليات العناص
 ىطوحاا ورحاال حالل روحانيل وانىجا، بين الفرا  ذاته ورىت ى، الفرا  الىا للل

أهمية البحث: ىراىل رى  فااليل ىتا ر الضوء يعنصر ر ور وظيفيًا وتشييليًا الك العناصر الريونل للفرا  الىا لل وىوره 
 فل  لق إنطبااات نفىيل  اصل بيل فرا  رن أجل ا،ىتفاىى رناا فل العرارى الحىيولل

هدف البحث:التعييى الك الاي، الوظيفيل والجراليل لفنون ىتا ر الضوء وىورها فل العرارى الىا ليل للربانل ا،ىدريل رن 
ل ال تال فل أهريتاا ان أجل إىراجاا تحت أحى أه، الرفرىات الرعراريل التل صاغت اللغل التشييليل للعرارى ا،ىدريل والت

 أي انصر رعراري أ رل
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