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 دور الضىء والظل كأحد العىامل المؤثرة في إدراك التصميماث الزخرفيت

 
د ريهام حلمي شلبي . م

  التجمع الخامس–مدرس بالمعيد العالى لمفنون التطبيقية 
 :ممخص البحث

، يعد ىذا البحث بمثابة استمرار لتعميق اتجاه الباحثة في أستخدام العوامل المؤثرة في إدراك التصميمات الزخرفية في التصميم: مقدمة
  .وسوف تركز الباحثة في ىذا البحث عمى الضوء والظل

وقد الحظت الباحثة من خالل الممارسة أن استخدام الضوء والظل يفتح المجال لممارسات وتجارب عديدة يمكن أن تضيف أبعادًا 
لدارسي التصميم،وأن تنفيذ التصميم من خالل الضوء والظالل التي تنشأ عنو تحدث متغيرات متعددة والتركيز عمى أبرز ىذه المتغيرات 

 .ىي أحد العوامل المؤثرة في إدراك التصميمات الزخرفية
يتضمن سطوع اإلضاءة والظالل العديد من المتغيرات ذات التأثير عمى جماليات التصميم، وتحتاج ىذه المتغيرات لمعديد :مشكمة البحث

من التجارب لموصول إلى نتائج تعمق ىذه التقنية وتجعميا مجااًل من مجاالت التجريب في التصميم، وتتركز مشكمة البحث الحالي عمى 
نتاج التصميمات الزحرفية   .األثر الجمالي الذي يمكن التوصل إليو من خالل اإلضاءة والظالل التي تتم  أثناء عممية تنفيذ وا 

 :فروض البحث
أن استخدام األشكال ذات الظالل  وكيفية تطبيقيا يعد مدخال تجريبيًّا ميمًّا في العمل الفني، وأحد المداخل التطبيقية لعمميات  .1

 .التصميم
  .أن اإلضاءة والظالل ليا أثر جمالي في التصميمات الزخرفية .2

  :أىداف البحث
  .إلقاء الضوء عمى أثر اإلضاءة والظالل في التصميمات الزخرفية وما ينشأ عن ذلك من جماليات .1
  .تأكيد قيم الضوء ببعديو، سطوع المون وظالل األشكال الحقيقي من خالل التصميمات الزخرفية .2

 :ترجع أىمية ىذا البحث إلى عدد من النقاط يمكن إيجازىا فيما يمي:أىمية البحث
  .االستمرار في تعميق االتجاه التجريبي في التصميمات الزخرفية .1
  .االستمرار في اكتشاف الجماليات الناشئة عن سطوع المون وظالل األشكال وكيفية معالجتيا .2

 

The role of light and shadow as one of the factors influencing the perception decorative designs 
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Research Summary 
Introduction: This search as a continuation of the deepening trend researcher in the use of factors influencing 
the perception decorative designs in design and focus , a researcher at the research on light and shadow . 
Researcher through practice I have noticed that the use of light and shadow opens the way for the practices of 
many experiments can add dimensions to Darcy design , and implementation of design through light and 
shadows that give rise to make a multiple variables and focus on the most prominent of these variables is one of 
the factors affecting the perception decorative designs . 
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The research problem : includes brightness lighting and shadows many of the same impact on the aesthetics of 
design variables , and you need these variables for many experiments to arrive at the results deepen this 
technology and make it one of the areas of experimentation in design, and concentrated the problem of current 
research on the aesthetic effect that can be reached through lighting and shadows that occur during the process 
of implementation and production designs. 
Research hypotheses:   
1. The use of shadows shapes and modes of application is an important input in the experimental work of art , 
and a practical approaches to design processes . 
2. The lighting and shadows have esthetic effect in decorative designs. 
research goals: 
1. shed light on the impact of lighting and shadows in the decorative designs and the resulting aesthetics. 
2. Confirm the light Bbaadih values, brightness and color shades of real forms through decorative designs. 
The importance of research: The importance of this research to the number of points can be summarized as 
follows: 
1. Continue to deepen the experimental trend in decorative designs. 
2. Continue to discover the aesthetics arising from the brightness of the color shades shapes and how to 
address them. 

: مقدمــــة
:   عممية اإلنتاج الفني من قبل الفنان تمر في مرحمتين 

ن فييا الفنان صورة ذىنية لما يريد عممو. 1  .ذىنية يكوِّ
نو في الذىن إلى حيز الواقع في عمل فني يمكن عرضو ومشاىدتو عبر  عناصر التصميم . 2  مرحمة التنفيذ وتعني إخراج ما كوَّ

 .الفني
 (الظل والنور)القيمة الضوئية - 5مالمس السطوح - 4المون - 3الشكل - 2الخط - 1 

 ،يعد ىذا البحث بمثابة استمرار لتعميق اتجاه الباحثة في استخدام العوامل المؤثرة في إدراك التصميمات الزخرفية في التصميم
.  وتركز الباحثة في ىذا البحث عمى الضوء والظل

 وقد الحظت الباحثة أثناء البحوث األخرى ومن خالل الممارسة أن استخدام الضوء والظل يفتح المجال لممارسات وتجارب 
.    عديدة يمكن أن تضيف أبعادًا لدارسي التصميم

 وقد الحظت الباحثة أيضا أن تنفيذ التصميم من خالل الضوء والظالل التي تنشأ عنو ُتحدث متغيرات متعددة والتركيز عمى 
. أبرز ىذه المتغيرات ىي أحد العوامل المؤثرة في إدراك التصميمات الزخرفية

 اعتمدت الباحثة في ىذا االتجاه التجريبي عمى عامل القصد بدرجة كبيرة مع السماح بنسبة من الحرية تأتي بيا تمقائية المون 
.  المستخدم وخواصو، وتؤكدىا الطرق المستخدمة في التنفيذ

 لقد اتجيت الباحثة  في تحقيقيا لجماليات الضوء والظالل اتجاىا حاولت فيو استثمار جماليات العناصر األخرى، فبرز 
عنصر المون  أحيانا، وجاء التركيز عمى عنصر الشكل أحيانا أخرى، حيث كانت األشكال ذات طبيعة ىندسية أو عضوية أو تحمل 

وفي أحيان أخرى جمعت الباحثة بين عنصر الضوء والظل  وعنصر الشكل في الوقت الذي كان فيو . الصنفين معًا في آن واحد
.  الحضور الضوئي سائدًا في كل أعمال التجربة

.   وال شك أن ىذه الطرق قد فتحت آفاقًا كبيرة أمام الباحثة  لتحقيق رؤى تصميمية متعددة، فتميزت التصميمات  بتنوع األعمال
:  محور البحث

ومرتبطة بإدراك .  تتجو الباحثة في دراستيا لموضوع البحث اتجاىا يركز عمى العوامل المؤثرة في إنتاج التصميمات الزخرفية
 .التصميم 



 مجمة العمارة والفنون                                                                                       العدد الثالث 

 

3 
 

 المون 
  اإلضاءة والظالل
 المساحات واألحجام 
: المون 

المون واضح . قد يكون المون ىو العنصر األكثر أىمّيًة في التصميم ؛ ألنو يعطي التأثير البصري األقوى في لمحة واحدة
بينما تعني الخطوط واألشكال الشيء نفسو كما في الواقع، عدا المستويات األكثر عمًقا، . وال يحتاج إلى ميارات رسم أساسية لمالحظتيا

. األلوان تخمق األحاسيس. فتعني األلوان الشيء نفسو بالضبط كما في الطبيعة
: القيمة  

 مرتبطة بشكل وثيق بعنصر المون ؛ ألن القيمة ىي أكثر عمومية وىي التي تحّدد كون التصميم داِكًنا أو Valueالقيمة 
إّن فيم خصائص األلوان يؤدي إلى اإلتقان، ولكن . كما أن القيمة ليا تأثير عمى المزاج أيًضا، ولكن فقط في مستويات أعمق. فاِتًحا

. التصاميم الفاتحة تعطي انطباًعا وشعوًرا مختمًفا عن التصاميم الداِكنة. معرفة عمل وتأثير القيمة يؤدي إلى مستويات أبعد من ذلك
: المساحة

تسّمى أيًضا المساحات )" المساحات البيضاء"أصبحت . لممساحات وطريقة استخداميا تأثيٌر ميم جدًّا في التصميم
؛ ال نقصد ىنا "المساحة البيضاء"مصطمح . وتستخدم بشكل واسع في اآلونة األخيرة ؛ ألنيا تسمح لمعين بالقراءة بشكل أسيل (السمبية

.  أنيا ممموءة بالمون األبيض عمى وجو التحديد، ولكن كل مساحة ضمن التصميم ممموءة فقط بمون الخمفية
وبخالف ذلك . إذا كان تصميم الصفحة يحتوي عمى العديد من المساحات السمبّية فإن ىذا يضفي إضاءًة وشعوًرا منفتًحا

يصبح التصميم مبعثًرا وقديم الطراز ؛ وبذلك يكون لممساحات تأثيٌر ميّم في الطريقة التي ُينظر بيا إلى التصميم من ِقبل العين 
. البشرّية

ن كان المون العنصر األىم ؛ ألن المساحات من السيل مالحظتيا من ِقبل  المساحات في مقدمة عناصر التصميم الميّمة، حّتى وا 
 .العين المبتدئة

 :الظل واالنعكاس
بينما االنعكاس , يختمف الظل عن االنعكاس الذي نراه في المرآة أو في الماء ، فالظل ينتشر عمى االجسام الحاجبة 

وكمما اشتدت شفافية األجسام بدت األشياء فييا أكثر وضوحا ، ولنرى اآلن كيف يجري ذلك، ففي ىذه , يخترق االجسام الشفافة 
وبدييي أن الصورة تبدو واضحة . الصورة تتوقف الظالل عند حافة النير فيما تنعكس في المياه الصافيو صورة االشجار المحيطة بو 

 .فمو كان الطقس غائما، لبدا االنعكاس أقل وضوحا, لكن ذلك يرتبط بالضوء . أكثر في االنعكاس 
 :الظل الحقيقي والظل الخيالي

األولى منورة وىي تقابل الضوء مباشرة، والثانية داكنة : عندما يسقط الضوء عمى جسم غير شفاف تنشأ فيو منطقتين
وىي التي لم يصميا الضوء وتسمى منطقة الظل الحقيقي ، أما الظل الذي ينشره الجسم عمى السطح الموجود عميو فإنو يسمى الظل 

 .الخيالي ، وىذا األخير يطول أو يقصر طبقا لموقع المصدر الضوئي
 منطقة الضوء-1
 الظل الحقيقي-2
 الظل الخيالي-3
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ونثبت ىنا مالحظة ميمة وىي أنو ينبغي أن يكون التظميل بخطوط تتبع معينا سطح الشكل وتكوينو بحيث يظير الشكل 
وقد ارتبطت تفاصيمو بعضعيا ببعض ، فعندما يكون الشكل اسطوانيا نظمل بخطوط دائرية، وعندما يكون الشكل مستويا نظمل بخطوط 

. مستقيمة 
 
 :قيم الظل والنور

وعمى تدرج الظل والنور بين السواد والبياض  إذ إن األبيض , يطمق تعبير القيم عمى تدرج األلوان من القاتم إلى المضئ 
 .واألسود ىما قطبان متناقضان في أيو مجموعة لمقيم، وانطالقا من ىذين المونين ، تحدد القيم الوسطية كالرمادي بكثافتو المختمفة 

 .وترتب القيم عادة في سمم مؤلف من ثماني مستطيالت متساوية تتدرج األلوان فييا من المون األسود حتى المون األبيض
إن التظميل ال يكون عمى مستوى واحد في كل لوحة ، فاألشياء تظير بوضوح عندما تكون قريبة، إال انيا تكاد أن 

تتالشى عندما تكون بعيدة ، وبحسب البعد ، يصبح محيط األشياء أقل حدة واألشكال أقل تفصياًل،  بينما ترسم وجوه وأعضاء الكائنات 
فمو تأممنا في صف طويل من األشجار , الحية بخطوط أقل دقة، ويمكن االستنتاج بأن األشياء البعيدة أكثر شحوبا من األشياء القريبة 

 ،الحظنا أن المون األخضر الزاىي يظير عمى االشجار القريبة والمون األخضر المختمط مع المون الرمادي عمى األشجار متوسطة البعد
. والمون الرمادي الممزوج مع لون السماء األزرق عمى األشجار البعيدة

: الظل واالنعكاس
فالظل ينتشر عمى األجسام الحاجبة ، بينما االنعكاس يخترق األجسام الشفافة ، وكمما . يختمف الظل عن االنعكاس

اشتدت شفافية األجسام بدت األشياء فييا أكثر وضوحا ، ففي صورة األشجار المحيطة بالنير تتوقف الظالل عند حافة النير فيما 
لكن ذلك يرتبط بالضوء ، فمو كان الطقس غائما، لبدا . تنعكس في المياة الصافية،  والصورة تبدو واضحة أكثر في االنعكاس 

. االنعكاس أقل وضوحا
: الظل الحقيقي والظل الخيالي

األولى مضيئة وىي تقابل الضوء مباشرة، والثانية داكنة وىي : عندما يسقط الضوء عمى جسم غير شفاف تنشأ منطقتان
التي لم يصميا الضوء وتسمى منطقة الظل الحقيقي ، أما الظل الذي ينشره الجسم عمى السطح الموجود عميو فإنو  يسمى الظل الخيالي 

. ، وىذا األخير يطول أو يقصر طبقا لموقع المصدر الضوئي
ينبغي في التصميم أن يكون التظميل بخطوط تتبع معينا سطح الشكل وتكوينو بحيث يظير الشكل وقد ارتبطت تفاصيمو 

. بعضعيا ببعض ، فعندما يكون الشكل اسطوانيا نظمل بخطوط دائرية، وعندما يكون الشكل مستويا نظمل بخطوط مستقيمة 
 :Shadowالظل 

الظل ميم في إظيار الشكل المنظور مجسما ويستعمل بعد دراسة العناصر من الطبيعة ويمكن أن يكون بالقمم الرصاص 
 .أو الفحم وتمعب األلوان ودرجاتيا دورا في إظيار األشكال مجسمة بعيدة عن التسطيح

ذا أريد استعمال القمم الرصاص فميكن بتظميل األشكال بمساحات مختمفة كاألسود القاتم  ويمكن  (المتوسط والخفيف)وا 
 .تدرجيما من الفاتح إلي الغامق أو عمي شكل الخطوط متوازية أفقية أو رأسية مائمة أو متقاطعة أو عمي شكل متقاربة
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 :Lightالضوء 
الضوء أحد عناصر بناء العمل الفني التشكيمي وعكس الضوء الظالم ؛ ليذا يظير الضوء كمما أحيط بجو من الظممة 
وىو بمغزاه الفني يعني النور الذي يعين عند إبراز الخصائص كاألجسام والطبيعة الذاتية المميزة ويزيد وضوحيا، أما الظالم فينتشر 

 .عمي األجسام ويزيدىا غموضا ويخفي معالميا ؛ لذلك فإن الضوء ىو الشعاع الذي يكشف خبايا األشياء ويجمو تفاصيميا
وقد يكون الظل والنور من أكثر العناصر استخدامًا فى بناء التصميم فبناء األعمال الفنية غالبًا ما يرتبط الظل والنور 
ارتباطًا وثيقًا بمون الشكل وقيمتو السطحية ، ولذلك يستحسن الفنانون النظر إلى أعماليم عند تقويميا أثناء اإلنتاج بعيون مسترخية 

يقمل من اإلحساس بكنة المون وتفاصيل السطح  (نصف مقفمة)لمراجعة تنظيم الظل والنور فى العمل الفنى ألن النظر بعين مسترخية 
 . الممون ولكنو فى نفس الوقت يسمح بوضوح األشكال المعتمة والمضيئة، فيرى الفنان الموضوع عمى ىيئة مساحات من الغامق والفاتح
وقد يكون إظيار الظل والنور بطريقة سيمة عند وضع األبيض مع األسود أو معقدًا ومميئًا بالقيم العديدة من درجات 

 .الرمادى بين األبيض واألسود
وقد يخرج الفنان عممو الفنى بوضع األشكال الفاتحة والغامقة محددة بحدود واضحة تنفصل فييا القيم المونية عن بعضيا 

غير متدرجة كما يتضح فى فنون الفن المصرى القديم أو اإلسالمى أو يخرجيا بحيث تتحول المساحات  (Flat)فتكون ألوانيا مسطحة 
تحواًل غير محسوس من الغامق إلى الفاتح وىو ما نسميو تدرج المون وميما كانت الطريقة التى يتبعيا يجب عميو أن يراعى التوافق بين 

 .مساحات الظل والنور
وىناك عدة طرق لمسيطرة فنيًا عمى الظل والنور فى التصميم منيا أن يبنى عممو وكأنو شكل مضىء عمى أرضية معتمة 

 أو كمساحات متساوية من المعتم والمضىء أو توليفة بين كل ذلك– أو كأنو شكل معتم عمى أرضية مضيئة – 
 :وىناك نوعان من الضوء

 . كضوء الشمس والقمر والنجوم وانعكاساتيا: الضوء الطبيعى . 1
.  ومن المصابيح وغيرىا: ضوء صناعى . 2

 )التظميل)إدراك الضوء و الظل 
فعندما نضع جسما في ضوء . الظل ىو الظالم الذي يسببو جسم ما عندما يحجب الضوء من الوصول إلى سطح ما

الشمس يحجب الجسم بعض الضوء الذي كان يمكن أن يضيء األرض، وىكذا يصبح الظل منطقة مظممة بشكل الجسم ، فاألرض 
. ويظمم القمر خالل الخسوف القمري عندما يتحرك داخل ظل األرض. تمقي ظالًّ عمى الفضاء ؛ألنيا تحجب بعض ضوء الشمس

ذا كان مصدر الضوء أصغر من الجسم الحاجز، يكون الظل . يقع الظل من جانب شيء ما مواجًيا لمصدر الضوء وا 
ويحاط الظل الكامل بمنطقة أقل قتامة تسمى . أما المصدر الواسع لمضوء فيعكس ظالًّ قاتم المركز يسمى الظل الكامل. متساوي العتمة
و نحو السطح. الظل المشعشع أما الظل المشعشع فيظير عندما يمر بعض . ويكون الظل قاتًما ألن الشيء يحجز كل الضوء الموجَّ

.  الضوء خالل الشيء ويصل إلى السطح
يسبب مصدر الضوء الكبير ظالًّ وظالاًل باىتة تسمى الظل المشعشع ألن بعض الضوء يمر خالل الجسم إلى الظالل 

وفي األيام المعتمة الضبابية تبدو الظالل باىتة ، وفي . فيضيئيا ، وفي ضوء الشمس الباىر، تبدو لألجسام ظالل مظممة وواضحة
ويظير ذلك .مثل تمك األيام يكون ضوء الشمس معتًما، وتشتِّت الذرات المنتشرة في اليواء بعًضا من الضوء في الظالل مما يضيئيا

( 1،2،3)كما في األشكال 
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( 2)شكل                       (1)شكل                                         

 
( 3)شكل 

 ؛إن الضوء والظل موجودان ونراىما فى حياتنا اليومية باستمرار لكنيما يتغيران دائما أثناء تحركنا أو تغير مصدر الضوء
لكن يتم دمج الظالل … فنحن ال نسمى الظالل ، فال نقول ىذا ظل الخدين وىذا ظل األنف . لذلك ال يتم إدراكيما كميا بالعقل الواعى 

وأن بعض . لكن المصمم ينتبو لمكان وجود الضوء ومكان الظل. مع األجسام ال واعيا بواسطة عقمنا لنراه عالمنا بشكل ثالثى األبعاد 
. الضوء أوالظل بإمكانو أن يغير إدراك المصمم لمشئ تماما

أساليب التظميل 
أساليب التظميل وىى كيف تضع درجة الظل  المرغوبة عمى الورقة ، ىل عن طريق خطوط متوازية أو متقاطعة أو 

(  2،1 3أشكال ،)خطوط عشوائية أو دوائر 

 
 Hatchingأساليب التظميل  (1)شكل 

 
 cross hatching أساليب التظميل (2)شكل 

http://lh3.ggpht.com/-GQlfvmwl47Y/Ui8tmGEbaMI/AAAAAAAABG8/7J7T5xn7Y18/s1600-h/pencil-shading-techniques[12].jpg
http://lh5.ggpht.com/-6alG05V57M4/Ui8tu0vSnEI/AAAAAAAABHc/ksoRhiqkJy0/s1600-h/shading-techniques-1[2].jpg
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 rendering أساليب التظميل  (3)شكل 

التظميل ىو أبراز مناطق الظل والضوء باستخدام القمم الرصاص الواحد أو  درجات أقالم الرصاص المتعددة، ويعد التظميل 
.  من األشياء الميمة في التصميم ، إن لم يكن أىميا ، فيو يعطي لمتصميم واقعية أكثر

 
 
 أدوات التظميل

 :أساسيات الرسم والتظميل بالقمم الرصاص
 :تنقسم ىذه األقالم إلى قسمين 

1" -H "تستخدم ىذه الدرجات لمتخطيط و التظميل الفاتحين. بدرجاتو المتوسطة. 
2" -B " لمظالل الغامقة . بتدرجو الغامق. 

ن استخدمناه فبحذر.. ىذا القمم حبذا أن ال نستخدمو " F" وىناك قمم واحد فقط ثانوي أال وىو قمم  يترك أثره " F" فقمم . وا 
 .عمى الورق 

 :وليذه األقالم أرقام تدل عمى مدى طراوة القمم ودرجة تظميمو
 :مثل 
 (2B, 3B , 4B , 5B , 6B)  
 ...وىكذا  ( 3B) درجة تظميمو أقوى من  ( 2B )فــ 

 :يأتي التظميل عمى ثالثة أنواع وىي كالتالي
مكان سقوط الظل ، درجتيا تختمف تبعا لمناطق الظل القاتمة أو " وذلك بوضع خطوط عشوائية " التظميل بالقمم - 1

 .وىذا شأن طريقة التظميل التاليتين. الفاتحة 
تأخذ آثار .. يستعمل طرف اإلصبع لدعك منطقة التظميل .. وىذه الطريقة مع سابقتيا شائعة .. التظميل باإلصبع - 2

 .الظالل من منطقة ذات التخطيط الغامق التي رسمناىا بالقمم
طريقة جديدة وسيمة حذرة وذكية في استخدام ىذه .. ىذا القمم عبارة عن محك خاص : التظميل بالقمم الخاص - 3

- المتوسط- الرفيع . ىذا القمم مادتو قطنية ،و لو رأس كالقمم العادي ،ويأتي حجمو عمى ثالث درجات .. النوعية من التظميل 
 .العريض

بحيث إن القمم الرصاص . وىناك أدوات عديدة لكي تظير التصميم  واقعي أكثر (4شكل رقم)التظميل بالقمم الرصاص 
. وفي بعض األحيان يشوه التصميم..العادي ال يخدمنا وال يعطينا النتيجة المطموبة 

http://lh5.ggpht.com/-YjHTXxPqbEQ/Ui8txb_MGqI/AAAAAAAABHs/d9Mb7af0nFM/s1600-h/shading-techniques-3[2].jpg
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( 4شكل رقم)

 
: أقالم التظميل

( 5شكل رقم )عبارة عن عمبة وفييا درجات الرصاص من األفتح إلى األغمق 
 

..H9.H8.H7.H6.H5.H4.H3.H2.H.F,HB,B,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9 
 

 (5شكل رقم )
 :الحالة النفسية لمضوء

 .إن الحالة النفسية لمضوء تعطي الفنان قوة من التعبير كبيرة وىذه مبادؤىا العامة
 (نوعية الضوء – كمية الضوء – اتجاه الضوء  )

 .إما أن تكون اإلضاءة من أعمى أو من أسفل أو من الجانب أو من األمام أو من الخمف : اتجاه الضوء. 1
 .يترك ظاللو خمف النموذج غير مرئية وبذلك يكون الحجم والعمق بسيطين  : الضوء المواجو
 .ينتج تأثيرًا مثاليًّا من ناحية الحجم والعمق وىو أكثر استعمااًل إلبراز المظير  : 45الضوء بزاوية

 .الحجم والعمق غير قويان وىو غير مستعمل كثيرًا  : الضوء الجانبى
  .(منظر الشروق والغروب  )يعتم المسطحات التي يراىا الفنان وىذا ال يستعمل إال إلبراز الحجم ال العمق  : الضوء من الخمف

 .تشكل ظالاًل حقيقية موسعة وتغير الشكل كشبح مخيف  : اإلضاءة الغامرة
  :كمية اإلضاءة. 2

 .إما أن تكون قميمة أو كثيرة أو متوسطة ولكل حالة ىدف خاص 
  :نوعية اإلضاءة. 3

 :بنوعية اإلضاءة نفيم تغيرات النموذج ونستنتج نوعين من الضوء

http://2.bp.blogspot.com/-VxkpOqMXeTA/T7cXlirzS6I/AAAAAAAAApc/2dz9o5uY7NM/s1600/images-4c07b2fdb2.jpg
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ضوء المصباح المسمط بحزمة ضوئية عمى الجسم ويعد مثاًل رائعًا إذ إنو يبرز التناقض الحاد : الضوء المباشر - 
وىذا ما يحدث أيضًا عندما تدخل الشمس من خالل  (الحزن أو المأساة )ويدخل في ذلك كل أنواع الضوء االصطناعي إلبراز الدراما 

 .نافذة لقاعة مظممة 
 :ماىية الضوء والظل في التصميم

تعتمد الرؤية عمى حساسية شبكية العين لمضوء المنبعث من األجسام المضيئة أو المنعكس عن األجسام المضاءة ، 
واألجسام في الطبيعة إما أن . والضوء إما أن يكون من مصدر طبيعي كالشمس والنجوم أومن مصدر اصطناعي كالمصابيح والشموع

تكون شفافة تسمح لمضوء بالنفاذ منيا بشكل واضح كالزجاج المصقول والماء الصافي، أو تكون نصف شفافة تسمح لمضوء بالنفاذ منيا 
. بشكل غير واضح كالمدائن والزجاج الممون، أو تكون غير شفافة ال تسمح لمضوء بالنفاذ منيا كالخشب والمعادن والورق السميك

وتتفاوت األجسام في درجة عكسيا لمضوء، فاألجسام ذات السطوح الداكنة تمتص الكثير من الضوء وتعكس القميل منو ، واألجسام ذات 
 .األسطح الالمعة تمتص القميل من الضوء وتعكس الكثير منو

 :توجيو اإلضاءة
ذا اتخذ قراره ، فعميو أن يمتزم  لكي يأتي التصميم صحيحاً عمى المصمم أن يقرر من أين يوجو الضوء إلى التصميم ، وا 

وينبغي أال ينسى المصمم الضوء إذا كان . فمو أضاء التصميم من الجانب األيمن ، فإن الظالل يجب أن تسقط إلى الجانب األيسر. بو
مصدره جانبيا ، فإن الجسم الواقع عميو الضوء ينشر ظال كبيرا ، أما إذا كان مصدر الضوء عموديا ،فإن الظل المنتشر يتجمع 

 .ومساحتو تتقمص
 :الضوء المنعكس 

ال يظير الجسم بمعزل عما يحيط بو بل إنو يرتكز عمى مساحة ما ويكون في الوقت نفسو ، محاطًا , في معظم األحيان 
. بمساحات أخرى ذات خصائص مختمفة

 إن األشعة الضوئية ، سواء أكانت طبيعية أم اصطناعية ،تضيء ىذا المجموع ، وبالتالي ، يتمقى الجسم اإلضاءة 
 .واالنعكاس الضوئي من المساحات المحيطة بو

 :القيمة النغمية لمظالل
تعتمد القيمة النغمية لمظالل عمى الوقت من اليوم ، ففي الصباح الباكر تكون الظالل طويمة في حين وقت الظير 

 .الظالل ىي أخف بسبب أن الضوء  أكثر ثباتا
الظالل يتأثر بعدة مصادر مختمفة لمضوء أو تسميط الضوء عمييا و إلبراز االضاءة مثل شروق الشمس في الصباح 

. الباكر فيكون ىناك الكثير من الظالل الداكنةفي منتصف النيار المشمس والظالل تكون أخف انعكاسا عمى األجسام المجاورة
 :المون في الظل 

لون الظل عموما رمادي لكنو يتضمن أيضا لون من مصدر الضوء ، عمى سبيل المثال ، إذا كان مصدر الضوء 
من جانب ولمسبب نفسو والظل وسوف يتضمن إشارة . سوف يكون الظل ُمتضمنًا اشارة الى ارجواني (الشمس)ضارب الى الصفرة 

 .خضراء
نتذكر أيضا أن المركز من منطقة الظل عادة ما يكون أخف من الحواف وأنيا تتضمن إشارة إلى مصدر لمضوء عمى 

 مع الظل (تكممة لألصفر)سبيل المثال ، إذا كان منزل يقع في الميدان ىو برتقالي والشمس صفراء ، الظالل سيكون األرجواني 
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