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 الملخص:

من الفنون البصرية التي تعطي الفنان امكانية التعامل مع المجاالت الفنية المختلفة من "تصوير ، فن "التجهيز في الفراغ" 

نحت ، أداء" والتى تعطى ثراءاً فى المعنى وتوضيحاً في المفهوم أو المضمون، ليدخل الجمهور فى حالة من التفاعل مع 

أوتفاعال فيزيائياً حيث يكون المشاهد عنصرا من عناصر التأثير العمل اما تفاعال حسيا )بالتأثر بعناصر الفاعلة في العمل(، 

الفاعل في بناء العمل. والبحث هنا يهتم باستثمار أحد عناصر التشكيل الفاعلة بأعمال "التجهيز فى الفراغ" وهو عنصر 

البحث مفهوم الرسم  "الضوء" فى خلق أبعاد ورؤى درامية من خالل استخدام أساليب وتقنيات االضاءة الحديثة. كما شمل

الضوئى، بما فى ذلك اإلسقاط على المبانى وترتيب النوافذ المضاءة فى المبانى والرسم باألضواء اليدوية فى الفراغ. وتكمن 

إشكالية البحث فى اإلجابة على التساؤل التالى: هل يمكن انتاج اعمال تجهيز في الفراغ تتحقق فيها ابعاد درامية عن طريق 

ك للوقوف على مدى إمكانية إستثمار عنصر الضوء كعنصر تشكيلى فاعل بأعمال فن التجهيز فى الفراغ الضوء؟ وذل

لتحقيق صور درامية مختلفة. وقد اتبع البحث المنهج التجريبي للوصول لمدى تأثير عنصر الضوء نفسياً على المتلقي. حيث 

ى أعمال التجهيز فى الفراغ إلضافة أبعاد درامية ونفسية افترض البحث انه باالمكان نقل ومحاكاة صور الضوء والظالل ف

جديدة تثرى الجانب الفلسفى ومضمون العمل الفني، الذي بدوره يساعد على استثارة كل حواس المتلقي ليستشعر العمل 

بحثية؛ إن بصريا ويستوعبه فكرا ومضمونا. وقد خلص البحث بعد دراسة تحليليه لنسب تقييم التطبيقات من قبل العينة ال

الضوء عنصر من عناصر الجذب في اعمال التجهيز فى الفراغ، ويختلف التأثير الدرامى لإلضاءة بإختالف لونها حيث 

 يؤثر اللون بشكل مباشر على تلقى العمل والتفاعل معه.

 

  الكلمات المفتاحية:

 .فن اللوميا -الضوء–فن التجهيز فى الفراغ-الدراما
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Abstract: 

“Installation” is one of the visual art fields that gives the artist the ability to deal with different 

artistic fields, which increase richness in meaning and clarification in concept and content. 

Installations give audience the ability to interact directly with the Artworks either by sensory 

interaction (recognizing the effective Artwork elements), or by physical interaction (where the 

viewer himself is an effective element in the Artwork structure). 

The research is concerned the importance of “Light” as one of the effective elements in 

Installations. The research assumed that “Light” creating dramatic visions and new dimensions 

through the use of modern lighting methods and techniques. The research also investigates the 

concept of photogrammetry, including projecting onto buildings, and drawing with manual 

lights in space. The problem of the research lies in answering the following question: Is it 

possible to produce installation that achieve dramatic dimensions through “Light”? The 

research followed the experimental methodology to find out the psychological effect of the light 

element on the audience. Where it assumed that it is possible to transfer and simulate images 

of light and shadows in the Installation Art to add new dramatic and psychological dimensions 

that enrich the philosophical aspect and the insight content of the artwork. The research 

analytical study concluded after analyzing the applications evaluation ratios that; “Light” is an 

effective element in Installation Art, and the dramatic effect of lighting varies according to its 

color, as the color directly affects the reception of the Artwork and the interaction with it. 

 

 Keywords:  
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 المقدمة:

لالنسان وهي تنمى حس التذوق والفهم وتثرى المشاعر، فالدراما خليط من إن للدراما دوراً أساسياً فى دعم الجانب النفسى 

الضحك والجد والواقع والخوف والحزن. ولذلك تكمن أهمية الدراما وقيمتها بأنها تقوم بتطهير االنفعاالت كما وصفها 

نحنا االستمرار والحرية أرسطو، فنحن نخاف ونندهش ونذرف الدموع او نضحك فتعطينا االحساس بالخوف والشفقة، كما تم

 2 التى النستطيع الحصول عليها فى الحياة الواقعية، وحين نستشعرها  تصلنا بالحياة وتساعدنا فى فهم أنفسنا واآلخرين.

وترتبط الدراما باإلنسان حيث كانت منذ قديم االزمن، وقد ارتبطت الدراما بالفنون االخرى التي ينتجها االنسان في كثير من 

الذى تعهد بالتعبير عن القضايا اإلنسانية المختلفة واحتياجاته وهو ما أدى الى ظهور الرؤى الدرامية المختلفةفى  االحيان

كل عمل فنى، والدراما الفنية هى ماتعكس الحالة اإلنفعالية والمشاعر التى إستثارت الفنان فى عالمه المحيط. وتختلفت 

فنية؛ بداية من العصر البدائى فى الفنون القديمة، وصوالً للفن المعاصر، حيث األبعاد والرؤى الدرامية فى اإلتجاهات ال

 إختلفت األساليب وطرق التعبير عنها، كالً وفق سماته الفنية والفكر الذى يقوم عليه هذا اإلتجاه الفنى.

ز فنانى مابعد الحداثة هو وكانت لفنون مابعد الحداثة النصيب األكبر فى إمكانية تحقيق الرؤى الدرامية حيث ان ما يمي

قدرتهم على إذابة الحدود بين األساليب الفنية المختلفة بإستخدام الوسائل التعبيرية والتقنيات الحديثة، لينطلق الفن خارج دور 

العرض والمتاحف، ليخرج من حيز اللوحة معتمداً على التوليف بين الفنون وأصناف التعبير والحواس والتفاعل بين لغة 

ماحققه فن التجهيز فى الفراغ الذى اليقتصر دور ت والصورة والشكل والحرف والعبارة والمشهد والجمهور. وهذا الصو

 1 يتخذ موقفاً تجاه العمل من خالل تفاعله مع المضمون. المشاهد فيه على مجرد مشاهدة العمل بل يتأثر ويؤثر وقد
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المحور الرئيسى الذى أوجد من اجله العمل وكيف يكمن شعوره  تكمن أهمية المتلقي فى أعمال التجهيز فى الفراغ كونه

تجاه هذه األعمال الفنية وكيف تؤثر فيه ليصبح األمر لفن التجهيز فى الفراغ ليس مجرد النظر والتحديق للعمل، بل الغوص 

لنفس إدراكاً للرؤية من خالل داخل أعماق هذا العمل بالدخول فيه والمرور من خالله  ليزداد الجسد إحساساً بالواقع وتزداد ا

المشاهده الحية والتفاعل الحقيقي، فتكون كل حواس المتلقى تستشعر العمل وتستوعبه بصريا وفكريا حتى يصبح المتلقي 

 هو نفسه جزءاً من البيئة المحيطة بالعمل الفنى المجهز فى الفراغ.

 :البحثإشكالية 

 التالى:       تكمن إشكالية البحث فى اإلجابة على التساؤل 

 هل يمكن انتاج اعمال تجهيز في الفراغ تتحقق فيها ابعاد درامية عن طريق الضوء؟

 البحث: هدف

الوقوف على مدى إمكانية إستثمار عنصر الضوء كعنصر تشكيلى فاعل بأعمال فن التجهيز فى الفراغ فى تحقيق صور 

 . نفسياً على المتلقي-عنصر الضوء-درامية مختلفة ومدى تأثير

 البحث: أهمية

 دراسة الجانب الدرامى ألعمال التجهيز فى الفراغ واإلضاءة كأحد عناصر الصورة الدرامية.

 البحث:  منهجية

 يتبع البحث المنهج الوصفي التجريبي التحليلي.

 مفهوم الدراما لغة واصطالحا  

 الدراما )المسرح( : اسم

 26حدث أو موقف.-الراديووالمسرحية في المسرح أو في التليفزيون أو 

راما : حكايٌة لجانٍب من الحياة اإلنسانية يعرُضها ممثِّلون يقلَّدون األشخاص األَصليين  في لباسهم وأقوالهم وأفعالهم  الدِّ

 درامّي: )اسم( اسم منسوب إلى دراما

ٌة : ٌة ِدَراِميَّ ةِ  ِدرامّية: )اسم(، َمْسَرِحيَّ َة، َتْجَمُع َبْيَن المْلَهاِة واْلَمأَْساِة، ُتَعالُِج ُمْشِكلًَة ِمْن َمَشاِكِل الَحياِة الَواِقِعيَّ ٌة َجادَّ   33 َمْسَرِحيَّ

بمعنى يفعل أوعمل يقام به ثم تحولت الى شكلها الحالى  Dranدراما هى لفظ يونانى األصل مشتق من الكلمة اليونانية دران 

Drama.7 

واستخدمت بصور تجعل من 10الرغم أن معناها باليونانية )العمل( إال أنها انتقلت الى اللغة العربية لفظاً وليس معنا وعلى 

الصعب تفسيرها، حيث استخدم لفظ دراما بعدة أشكال فمنهم من يطلق كلمة درامى على األحداث المأساوية الحزينة، وأحياناً 

 من يطلق على المسرحية لفظ دراما.

راما هي طريقة للتمثيل الخيالي من خالل الحوار واألداء وهى النصوص األدبية المكتوبة التى يتم تمثيلها وإعادة صياغتها الد

وترجمتها إلى أعمال مرئية أو مسموعة للمسرح أوالتلفزيون أواإلذاعة أوالسينما وهى واحدة من أفضل األشكال األدبية 

 32لى القراء، أو الجمهور.التي يمكن من خاللها التحدث مباشرة إ

وترتبط الدراما بالرواية األدبية وتتشابه عناصر البناء الدرامى بينهما فالدراما نوع من الفن األدبى تتشابه من حيث اللغة 

 5بالرواية، وتختلف عنها فى تصوير الصراع وتجسيد الحدث وتكثيف العقدة.

الدراما بأنها " تركيبة شعرية أو نثرية تهدف إلى تصوير الحياة أو شخصية، وتتكون من قصة  Websterوعّرف قاموس 

 23تتضمن عادة الصراعات والمشاعر من خالل العمل والحوار ومصممة بشكل نموذجي لألداء المسرحي ".
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ا بأنها تركيبة مصممة الدرام M. H. Abrams  كما عرف معجم المصطلحات األدبية للمؤلف األمريكى م.هـ. أبرامز 

 لألداء على المسرح ، حيث يأخذ الممثلون أدوار الشخصيات، ويؤدون األدوار المشار إليها وينطقون حوار مكتوب.

ل مجموعة من القوى العنيفة فى محاولة لترميز بأنها كفاح ونضا Georg Lukácsوعرفت الدراما وفقاً لجورج لوكاش 

 15الحياة وهذا الكفاح يواجه التصورات والخياالت.

كما عرفت الدراما أيضاً بأنها "حدث ينطوى على صراع ليصل إلى الذروة من خالل الفعل ليحدث حالة خاصة جدا تتصف 

تتمثل فى التراجيديا والكوميديا الذين يعتبران محاكايات  "والدراما فى فن الشعر 12بالحركة والتعبير والتورية اإلنفعالية".

 7ألفعال يقوم بها إناس."

 الرؤى الدرامية فى فنون ما بعد الحداثة 

ساهمت التطورات التكنولوجية المكثفة فى القرن التاسع عشر فى إحداث تحوالً قوياً نحو استخدام اآللة مما أثر على قدرات 

التى تتضمن الرؤى والفكر والفلسفة، ولم تعد األساليب واإلتجاهات الفنية مالئمة لظروف اإلنسان خاصة تلك القدرات 

فظهر ما يسمى بالفن المعاصر أو فن  22المجتمع والثقافة ولذا كان على الفن أن يعيد صياغة نفسه وأن يماشى حالة المجتمع

وحتى نهايته وبدايات القرن الحادى والعشرين، ومنها؛ ما بعد الحداثة ويضم إتجاهات ما بعد الستينيات من القرن العشرين 

 Body، وفن الجسد Environment، وفن البيئة Performance،  وفن األداء Conceptual Artالفن المفاهيمى 

Art  والفن الشعبى أو الجماهيرىPop Art  وفن الفيديو ،Video Art  وفن التجهيز ،Installation وغيرها من ،

لتى جعلت "الفكرة " هى أساس العمل وليس العمل ذاته. وتم المزج بين عدة أنظمة فنية )كالنحت والعمارة اإلتجاهات ا

 حركى. –بصرى  –والرسم والموسيقى والتصوير الفوتوغرافى والحفر والطباعة( مما حول العمل إلى استعراض سمعى 

بر فى الدراما الفنية إلى جانب دراما الشكل والدراما وأصبحت للدراما صور متنوعة وأصبحت لدراما المضمون الجانب األك

 الذاتية.

وألن الحياة أصبحت أكثر تعقيداً وتعددت العالقات والصراعات اإلنسانية وصراع اإلنسان مع الطبيعة وصراعه من أجل 

مشاكله وقضاياه األرض ومن أجل المعيشة ومن أجل ذاته، فقُدمت الدراما الذاتية بمفهوم جديد يتفق مع روح العصر و

 وأضيفت المؤثرات الصوتية والضوئية والحركة كعناصر درامية جديدة داخل العمل الفنى.

 

 األبعاد الدرامية فى فن التجهيز فى الفراغ

لعل فن التجهيز فى الفراغ من أكثر الفنون المعاصرة حظاً فى مدى إمكانية تحقيق الرؤى الدرامية المختلفة، وذلك لجمعه 

الفنون المختلفة كالرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافى، وكذلك دخول الوسائط المتعددة كوسائط أساسية فى  بين أشكال

تجهيز وتقديم العمل، حيث يقوم الفنانون المعاصرون من خالل فن التجهيز فى الفراغ بإعادة النظر فى التجارب التكنولوجية 

وعرض الفلسفة والرؤية الدرامية الخاصة بهم من خالل وضع المعاصرة وإختبار طرق جديدة للتعامل مع الفراغ 

 استراتيجيات تبلور الثقافات الخاصة بمجتمعهم بهدف مواكبة العصر.

أعمال التجهيز والتى تؤكد فكرة العمل وذاتية الفنان حيث إتخذ فنانى التجهيز  يتجزأ منوبذلك أصبحت الدراما جزءاً ال  

الفراغ من األشكال والمواد والكلمات موضوعاً جوهرياً لفنهم ليصبح المتلقى جزءاً من العمل، ويستشعر العالقات  فى

 3الدرامية المتولدة نتيجة لذلك.

والدراما فى فن التجهيز فى الفراغ أساسها أن جزءاً كبيراً من فن التجهيز يعكس تجربة ذاتية ومشاعر ومثيرات تعرض 

ن غيره فيسجلها على هيئة عالقات تشكيلية فى الفراغ، فالفن يتكون من نطاق متناقض وغير مستمر من لها الفنان دو

http://plato.stanford.edu/entries/lukacs/#NeoKanAes
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األشكال المختلفة وغير المتجانسة لينفصل العمل والفنان عن العالم المادى الملموس من خالل المجال الالنهائى من وسائط 

 9التعبير.

ة عنصر الضوء كأحد العوامل الفاعلة التى تساعد فى تأكيد األبعاد والرؤى ومن خالل الدراسة الالحقة تحاول الباحثة دراس

 الدرامية داخل أعمال التجهيز فى الفراغ.

 

 الضوء .... وكيفية إدراكه 

والجمع : أضواء ، والضوء أقوى وأسطع من النور والضوء بالذات كضوء الشمس والنار  َضوء )اسم( مصدر ضاَء ،

 31والنور بالعرض واالكتساب من جسم آخر كنور القمر .. وضاء الشمس أى أنار وأشرق.

 إذن فالضوء فى المعاجم هو الكشف والوضوح، أما الظل فهو الحجب وهو ليس نقيض الضوء وإنما يولد منه ويخبر عنه

 ويكمله.

والضوء فيزيائيا عبارة عن شكل من أشكال الطاقة ويتكون من مجموعة من الموجات الكهرومغناطيسية 

Electromagnetic waves  ( 700- 400التى تختلف من حيث طولها الموجي، حيث يبلغ الطول الموجي للضوء )

 30نانوميتر

ويدرك الضوء من خالل ترجمة الخاليا الحسية في شبكية العين للموجات الكهرمغناطيسية المكونة للضوء. وتحتوي شبكية 

العين على نوعين مختلفين من الخاليا التي تكتشف وتستجيب للضوء، خاليا مخروطية وخاليا قضيبية، قضبان وأقماع. 

. يتم تنشيط الخاليا القضيبية عندما تكون اإلضاءة منخفضة أو خافتة. تسمى هذه الخاليا الحساسة للضوء مستقبالت ضوئية

 مليون قضيب. 110مليون مخروط ، و  6يتم تحفيز المخاريط عندما تكون االضاءة مرتفعة. االنسان لديه حوالي 

راء وخضراء وتحتوي الخاليا المخروطية على أصباغ أو جزيئات للكشف عن األلوان وهى ثالثة أنواع من األصباغ )حم

 وزرقاء(، كل نوع من المخروط حساس ألطوال موجية مختلفة من الضوء المرئي.

مسؤولة عن ادراك األلوان ذات األطوال الموجية الطويلة وتكون باللون األحمر، والخاليا  L-conesوالخاليا المخروطية 

مسؤولة عن ادراك األلوان ذات األطوال الموجية المتوسطة وتكون باللون االزرق، والخاليا  M-conesالمخروطية 

 20مسئولة عن ادراك األلوان ذات األطوال الموجية القصيرة وتكون باللون االزرق. cone-sالمخروطية 

عن طريق الخاليا -لمثالعلى سبيل ا-فى حالة الضوء الساطع يدرك االنسان الضوء المنعكس من زهرة باللون األصفر

المخروطية فتنشط المخاريط الحمراء والخضراء. ثم ترسل المخاريط إشارة على طول العصب البصري إلى القشرة 

البصرية للدماغ. يعالج الدماغ عدد المخاريط التي تم تنشيطها وقوة إشارتها. بعد معالجة النبضات العصبية ، يرى االنسان 

 صفر.في هذه الحالة أ -لوًنا 

وفى حالة اإلضاءة المنخفضة في بيئة أكثر إعتاماً، يحفز الضوء المنعكس من العنصر  قضبان العين فقط، فال يرى االنسان 

 اللون واضحاً، بل ممزوجاً بظالل الرمادي.

إحساس  "فاللون ليس مادة ملموسة بل إحساس ناتج عن موجات كهرومغناطيسية، تتلقى األعين هذه الموجات فيتولد عن ذلك

 13بتسمية األلوان، وتفسير هذه األلوان طبقا للمعرفة الشخصية والتجارب"
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 على االنسان  psychologicalالضوء ودالالته .... وأثره النفسي 

تتمثل مصادر الضوء فى الطبيعة فى الشمس والقمر وكذلك وميض البرق والنجوم والشمس هى المصدر الرئيسى لنور 

 القمر .

وتسقط أشعة الشمس على عناصر الطبيعة كاشفة لمالمحها وتفاصيلها الدقيقة بينما تختفى بعضها فى درجات الظالل المختلفة 

ولكل من الضوء والظل وبإختالف الشدة والدرجة أثر على النفس البشرية المتأملة للطبيعة فالضوء والظل أحد مكمالت 

ى ذلك عبد الفتاح رياض" إن الضوء فى الطبيعة..يوحى بمعان الصراحة أو الصورة الدرامية بمشاهد الطبيعة، ويقول ف

كما ان الضوء فى الديانات يشير إلى الخير والتقوى والصدق واإليمان 6الحقيقة أو الصدق أو النقاء والبراءة، أو التفاؤل"

  والصالح كما يرمز الضوء للمعانى المرتبطة باإلله أو القدسية.

وجه حقيقى مادى وهو مايحققه من إضاءة ووضوح العناصر ووجه رمزى يعكس فلسفة وتعبير ما،  هناك وجهان للضوء 

فالضوء أول هيئة من العالم الالشكلى فيقودنا إلى طريق وما وراء كل إحساس وكل مفهوم وما وراء الصورة فالضوء 

 يحكى وضوح المعنى بينما يوحى الظل بالمغزى والمضمون.

قة تعددت نظرة اإلنسان نحو الضوء والظل فمثالً فى الحضارة العربية واإلسالمية الضوء يشكل وفى الحضارات  الساب

"هللا نور السماوات واألرض"، وفى المسيحية عبرت عن الضوء فى   35رمز اآللوهية فيقول عز وجل سورة النور اآلية 

 وبالظل عن الموت.كتابها المقدس عن كل ما هو إلهى وخير وعبرت بالظلمة عن كل ما هو شر 

أما المصريين القدماء فقد عبروا بضوء الشمس عن خالص اإلنسان، هكذا نظرت األديان السماوية والحضارات القديمة 

 14للضوء والظل والعتمة فى الكون والطبيعة.

تركيبه الذرى يحدث األثر النفسى للون عندما يقع الضوء على أى عنصر فيمتص الجسم األطوال الموجية التى تتطابق مع 

وتعكس بقية األطوال الموجية، وعندما يسقط الضوء على العين البشرية فإن األطوال الموجية يتم تحويلها الى نبضات 

كهربائية تنتقل إلى منطقة فى المخ المسئولة عن التحكم فى الهرمونات ونظام الغدد الصماء لتتكيف أعيننا وأدمغتنا مع هذه 

، ويقول فى ذلك عالم البيولوجيا كندريك سي 18ستجابة حسية ومردود على السلوكاألطوال الموجية فيحدث ا

"إن اآلثار النفسية للضوء.. ترتبط بعالقة سببية مع العمليات البيولوجية التي يستثيرها  KENDRIC C. SMITH'Sسميث

نوعية الطول الموجي من  الضوء في الدماغ وهذا بدوره سوف يؤثر على السلوك النفسي. وشدة الضوء باإلضافة إلى

 4الممكن أن تغيراإلنتاجية والحالة المزاجية"

 :42ولكل لون جزء معين فى النفس يؤثر عليه

 للنشاط النفسى(. lower orderاألحمر)يؤثر على الجسد( يؤثر جسدياً )وهو النظام األدنى 

 النفسى(. للنشاط  higher orderاألزرق)يؤثر على الفكر ويعززه)وهو النظام األعلى 

 األصفر)يؤثر على العواطف(.

 األخضر)يؤثر على التوازن األساسى بين العقل والجسد والعواطف(.

 

 أما االَثار النفسية لأللوان األخرى من الطيف هى مزيج لبعض االَثار النفسية السابقة :

 لخاص بالغذاء والسكن واإلثارة(.البرتقالى)هو مزيج لألحمر واألصفر فهو يمزج بين المادية والعاطفة وينشط الوعى ا

 النيلى)هو مزيج من االزرق والبنفسجى ويستحضر التأمل والتفكير العميق(

 البنفسجى)مزيج من االحمر واالزرق ويأخذ العقل لمستوى عالى من الفكر ويحفز الخيال والنظر فى األفكار الفلسفية.

 للون. كما أن كثافة وقيمة اللون تؤثران على األثر النفسى
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 التأثير النفسي للضوء فى أعمال التجهيز فى الفراغ 

يحدث الضوء تأثير نفسى وفيزيقى على المتلقى للعمل من خالل جذب اإلنتباه لبعض عناصر العمل أو كلها، ليعبر المصمم 

 بالضوء عن مضمون ومغزى ما يقصده، ويعتمد التأثير النفسي للضوء على  ثالثة عوامل هما:

 

 الضوء إتجاه-1

يتوقف على إتجاه مصدر الضوء وموقعه بالنسبة للعنصر وكل إتجاه للضوء يختلف معه بالتبعية إتجاه الظل فيعطى كل  

 8اتجاه للضوء تأثير نفسى مختلف.

فيكون حجم  يعطى ظالالً خلف العنصر مباشرة وبالتالى فإن كمية الظالل تصبح غيرمرئية  الضوء المواجه ) من األمام(:

 العنصر وعمقه قليل وتوحى العناصر فى هذه الحالة بالوضوح واإلشراق والسطوع والقوة فى إستقبال التحديات والمواجهة.

يعطى تأثير مثالى من حيث حجم العنصر وعمقه فى الفراغ ويساعد فى إظهار الشكل العام للعنصر كما  :45الضوءبزاوية 

 كل كبير ويوحى أيضاً بالوضوح والمواجهة  ولكن بشكل أقل من الحالة السابقة.يظهر جماليات الشكل وتفاصيله بش

 : يكون العنصر من حيث الحجم والعمق أقل تأثيراً ويوحى بالغموض وعدم الوضوح بعض الشئ.الضوء الجانبى

لغموض والهيبة : تختفى تفاصيل العناصر حيث تتعتم األسطح وتكون الظالل أمام العناصر مما يوحى باالضوء الخلفى

 لظهور الظل بشكل واضح ومكتمل وهذه الحالة من إتجاه الضوء تظهرالحجم ولكنه اليظهر العمق.

 

 كمية الضوء-2

فقد تكون اإلضاءة شديدة ومكثفة وقد تكون متوسطة وقد تكون ضعيفة ولكل منها تأثير نفسى مختلف ويوحى الضوء الشديد  

باإلشراق والحركة والنشاط والحياة والحيوية والقوة والعزيمة والوضوح واالكتمال واإلشعاع واإلنبهار، فالضوء الشديد 

ه فتكبر وتظهر األماكن المقعرة والمحدبة والخطوط الغائرة والنافرة وكلما قلت يكشف اللون وطبيعة المادة بشكل مبالغ في

 (.1كمية الضوء كلما قل اإلحساس بالوضوح ويزداد الشعور بالغموض والنقصان وعدم اإلكتمال والسكون، شكل)

 

( لمجموعة من Pulse and Bloom(التأثير الدرامى لإلضاءة الخافتة الغير مباشرة بعمل )نبض وإزدهار1شكل)

 Nevada -2014نيفادا  -Burning Manمهرجان  -المصممين
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 نوعية الضوء:-3

قد تكون اإلضاءة مباشرة وهى نتيجة لوجود مصادر الضوء الطبيعية وقد تكون غير مباشرة نتيجة لوجود األسطح العاكسة  

بدورها تعكس اإلضاءة الساقطة عليها على بقية العناصر حولها، واإلضاءة غير المباشرة المنعكسة  بين عناصر العمل والتى

على العناصر تتأثر بلون وطبيعة المادة العاكسة للضوء مما يعطى تناغم وإنسجام لونى يساعد فى خلق حاالت درامية 

 (2مختلفة ترتبط بلون اإلضاءات المنعكسة، شكل)

          

بكوريا الجنوبية على هيئة عدة برجوالت  seoulفى سيول  daehanyeonhyang( عمل مجهز بعنوان 2شكل)

 sojung lee & sangjoon kwak -2020 29ومقعد للجلوس تم استخدام خامة عاكسة للضوء للمصممين 

 

 ملمس السطح وتأثير الضوء

على مالمس كان االنعكاس اكثر حدة وشدة واقل انتشارا أما لو كان السطح خشن  كلما كان السطح املس وناعم اليحتوى

، وهذا بدوره يساهم فى تكوين الحالة الدرامية من 28فان االنعكاسات تتشتت وتنعكس بزوايا مختلفة مما يقلل شدة االضاءة 

 حيث شدة الضوء وخفوته.
 

 شفافية السطح وتأثير الضوء

كلما زادت االشعة المنعكسة وبالتالي زادت شدة اإلضاءة وحّدتها، أما اذا كان السطح شفافا تصبح فكلما كان السطح مصمتاً 

 هناك كمية كبيرة من االشعة المنكسرة وتقل االشعة المنعكسة وبالتالي تقل كمية االضاءة المنعكسة عنه.

 

 الظل وأثره النفسى على المتلقى

ينشأ نتيجة لحجب جسم ما للضوء من السقوط على سطح ما ويصبح الظل منطقة مظلمة لها نفس  فالظل هو الظالم الذى

هيئة الجسم الحاجب للضوء ويتسبب المصدر الواسع للضوء فى خلق ظالل قاتمة ومركزة وتكون أطرافها خافتة الشدة وأقل 

 8 .قتامة وتسمى الظل المشع

و التخفى والحزن واليأس والترقب والتفكر فالظالل تخفى تفاصيل  والظل يوحى بالغموض والسكون والخفوت والضعف

ومالمح ومالمس األشكال فتخفى منها أجزاء أو جميع األجزاء لتصبح إعتام، كما ان الظالل تعطى إحساس بالعمق الفراغى 

 والمسافة.

بل هو رمز لمعان أخرى..فالظالم  يقول عبد الفتاح رياض عن األثر السيكولوجى للظالم "الظالم اليعنى مجرد غياب النور

 6يرتبط بالشر والشيطان أو يرتبط بالكتمان والخوف والغموض إرتباطاً وثيقاً"
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 اَلية تكامل عنصرى الضوء والظل بأعمال التجهيز فى الفراغ

وكالهما مالزم "إن طبيعة الظل من طبيعة الظالم أما الضوء فطبيعته من طبيعة النور والظل يخفى بينما الضوء يكشف 

 11لآلخر"

والعالقة بين الضوء والظل عالقة تكاملية ال يتم فيها وجود أحد الطرفين إال بوجود اآلخر، فليس سطوع الضوء فحسب هو 

معيار لمقياس جمال األشكال والعناصر، فالظالل هى التى تمنح األشكال اإلعتدال وتبرز جمالها فال يمكن اإلحساس بالكتلة 

وجودها المادي فى الفراغ إال بتكامل عنصرى الضوء والظل، فعندما يسقط الضوء على كتلة فتتشكل الظالل  على الرغم من

التى تعكس قوة الضوء أو ضعفه فتنشأ الكتلة التى تتصل بغيرها من الكتل من خالل مساحات الظل التى تمأل المسافات 

 14الفاصلة بينها فيحدث حالة من الترابط واإلنسجام
 

 ... والتجهيز فى الفراغ Lumia Artاللوميا فن  

فن الضوء هو شكل من أشكال الفنون التى يكون الضوء فيها وسيلة رئيسية للتعبير لصنع منحوتات وأشكال، أو األجسام 

عشرينيات القرن العشرين من خالل  والمنحوتات هى التى تكون منتجة للضوء بمنهج ما .حيث نشأ اتجاه جديد في الفن فى

، متخذاً من األفكار والمبادئ  Kinetic sculptureو)النحت الحركى() op Art أوب آرت(أنماط التجريدية الهندسية وال

التي قدمتها هذة الحركات، بدايًة لفن جديد وذلك من خالل  توظيف اللون مع الضوء، واستخدام اإلضاءة المختلفة األلوان  

الثيوصوفية وهى  -قيق عنصر الحركة أو اإليهام بها، وقد تأسس هذا الفن على يد مجموعة من الفنانين الثيوصوفيينمع تح

وهم الذين بحثوا عن مصادر الضوء  -أحد المناهج الدينية والروحية والتى تؤمن بعقيدة وحدة كل األديان فى الجوهر والغاية

 01المختلفة للتعبير عن مبادئهم الروحانية.

وهو نوع من الرسم الحركي من خالل إسقاط الضوء الذي تنتجه أنظمة مختلفة كاألنظمة الخاصة بالعرض الضوئى وشاشات 

كبيرة الحجم وقد يربط هذا الفن بين الضوء والموسيقى أو األصوات التصويرية من أجل مشاركة الحواس المختلفة كالرؤية 

 19والسمع فى تذوق العمل.

الضوئي فى األساس على توظيف أشكال وعناصر ثابتة أو متحركة سواء كانت معتمة أو مضيئة و تسليط  يعتمد فن التشكيل

الضوء الملون عليها بترددات وزوايا معينة، أوباستخدام الضوء المنبعث من تلك المصادرتشكيلياً أو دمجه مع مصادر 

 حركياً على مسطحات أو مجسمات فى خلفية العمل  أخري على التوالي أو على التوازي، لينتج عنه في النهاية تشكيالً 

أو  Halogenأو الكشافات الكبيرة أو الهالوجين  Fluorescent وتتنوع هذه المصادر الضوئية مثل لمبات الفلوريسنت

فن الضوء  األسطح العاكسة أو المشعة كاأللوان الفسفورية، ويتم التحكم بها عن بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وقد يكون

 (3متفاعالً مع الضوء الطبيعى فى الفضاء المعمارى وقد يكون داخل صاالت للعرض، شكل)

   
 27 1980نيويورك، -على هيئة أنابيب الضوء Eric staller اريك ستولر( أعمال للفنان 3شكل)
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تطور هذا الفن بتطور التكنولوجيا وخصصت له أماكن ومسارح كبيرة للعروض الضوئية وتداخلت معها العروض األدائية 

 Thomasو توماس ويلفريد Dan Flavin والموسيقي وفن السرد)اإللقاء( في مراحل الحقة، ومن أهم فنانيها دان فالفين

Wilfred10 

( فن الضوء بأنه "شكل مشع في مساحة النهائية مظلمة، 1889 - 1968) Thomas Wilfred وصف توماس ويلفريد 

بدًءا من عشرينيات القرن الماضي حيث اخترع اآلالت التي تنتج شاشات ملونة رائعة، ودمج الفن الحديث مع التكنولوجيا 

سرعة الضوء والتى أثارتها نظريات ما قبل الرقمية، وربط فنه مع المفاهيم الحالية للكون مثل الزمكان، التدفق ، الالنهاية، 

 21النسبية ومفاهيم البصريات Albert Einsteinألبرت أينشتاين 

 Muralبظهور فن الجرافيتى الرقمى الذى جمع بين فنون )التصوير الجداري  -فن الضوء -كما إرتبط هذا النوع من الفن

painting ( و)الفنون التفاعلية (Interactive art،علي هيئة صورة رقمية حية يتم إسقاطها على الحوائط  وفن الجرافيتى

حيث يقوم الفنان بإختيارمشاهد ثابتة أو متحركة أو يقوم بالرسم المباشر، ثم يقوم الفنان بإسقاط الصورة التي يريد إظهارها 

ئه باأللوان والحركة ملي Live Muralsعلى األسطح المختلفة للعمارات واألسوار، لتصبح النتيجة أعمال جدارية رقمية حية 

 (4، شكل)16وتصاحبها الموسيقى ليتفاعل معها المشاهدين.

 
 كنيسة وستمنستر -(فن الجرافيتى الرقمى كنمط من فنون الضوء4شكل)

Westminster-  مهرجانLumiere London Lights -2018 26 

 

بما فى ذلك اإلسقاط على المبانى وترتيب النوافذ  وبالتالى قد شمل هذا النوع من الفن )فن الضوء(ما يسمى بالرسم الضوئى

 المضاءة فى المبانى والرسم باألضواء اليدوية فى الفراغ والتقاطها بالتصوير الفوتوغرافى .

والتى ساعد فى  Light installations كما وجدت أعمال تجهيز فى الفراغ إرتبطت بفن الضوء)تجهيزات ضوئية(

( ليتم تشكيلها أو دمجها مع عناصر أخرى، و  Ledبالليد (الضوءمثلمصابيحاإلضائةالمعروفةتنوعها تطورالتقنياتالخاصةب

يقوم الفنانون بتثبيت األعمال في االشوارع والميادين وأيضاًعلي األشجار، لخلق مزيج من الدفء والتناغم البصرى 

ت مائية ليشاهدون األلوان واإلضاءة والروحانى من خالل تجول المشاهدين حول العمل أو من خالله أو من خالل رحال

 (.5، شكل)16المنعكسة على الماء مع اإلستماع للموسيقى
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 ب نماذج من أعمال تعتمد على عنصر الضوء فى التشكيل واإلظهار.-(أ5شكل)

-Sydneyسيدني - annual arts festivalمهرجان الفنون السنوى  - Helixمجهز فى الفراغ بعنوان اللولب عمل -أ

2017. 

-Belgiumبلجيكا – Lichtfestivalمهرجان  Pixelated Forestبعنوان  Bram Lemaire عمل للفنان  -ب

 25 2018فبراير 

 

وحيث أن جميع الموضوعات الفنية تختلف فى مضمونها وشكلها وصفاتها وبالتالى تختلف معها الصور الدرامية واإليحاء 

داخل مشهد التجهيز، فيمكن للفنان نقل ومحاكاة صور الضوء والظالل بما يساعد فى إيصال رؤيته وفلسفته  الدرامى

للجمهورمن خالل فن الضوء ومؤثرات الضوء واللون، ومن هنا ومن خالل أساليب وتقنيات فن الضوء يمكن تأكيد األبعاد 

 الدراميةبأعمال التجهيز فى الفراغ.

 

 تجربة الباحثة

حاولت الباحثة من خالل بعض التجارب العملية تجريب عنصر الضوء كأحد العناصر المؤثرة فى دراما العمل الفنى وبشكل 

خاص بأعمال التجهيز فى الفراغ، من خالل وضع مقترحات تصميمية ألعمال تجهيز فى الفراغ الخارجى بهدف تجميل 

ل على عنصر الضوء وإستخدام مؤثراته المختلفة فى خلق حاالت وتنسيق الحدائق العامة، حيث تعتمد فكرة ومضمون العم

 درامية تثرى فلسفة العمل.

 

 النموذج األول:

 فكرة العمل )المضمون الفلسفى(: 

عالم الحيوان والطير عالم يشابه عالم البشر فهم بحاجة مثلنا إلى األمان والغذاء والسكن فإذا اقترب طائر او حيوان مستأنس 

من انسان كان بحاجة إلى األمان والحب، فبنيت فكرة العمل على حاجة الطير إلى اإلنسان، فى محاولة لتسليط الضوء على 

اإلنسان والكائنات الحية األخرى، إعتمد العمل على عنصر اإلضاءة كرمز لألمان والخطر  العالقات العاطفية اإليجابية بين

فكلما إقترب اإلنسان للطيور زال الخطر لتتحول اإلضاءة من اللون األحمر إلى البرتقالى ثم األصفر ثم االزرق، حيث يمثل 

ون االحمر لون الخطر كلما تحرك اإلنسان بعيداً عن االزرق شدة اإلقتراب واألمان بين االنسان وعناصر العمل، ويمثل الل

العمل أو لم يقترب من العمل أى شخص، فى محاولة لمغايرة الواقع كون اإلنسان فى بعض األحيان مصدر للخطر وعدم 

 األمان للكائنات الحية األخرى.

كهربائى يتم  motorن خالل محّرك تتمثل الحركة فى الحركة الدورانية للطيور المثبتة على بعض كتل العمل م الحركة:

( ليستشعر باقتراب وحركة sensorالتحكم فيه، وتتغير اإلضاءة وفقاَ لنظام كهربائى يعمل من خالل جهاز استشعار )

 الزائرين حول العمل ليتم تغيير اإلضاءة على حسب المسافة بين الزائر والعمل.
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كتل اإلسطوانية وتظهر من خالل التفريغات بالكتل، وتتغير اإلضاءة إضاءة غير مباشرة مثبتة داخل ال المؤثرات الضوئية:

 وفقاً للمسافة بين اإلنسان والعمل باأللوان األزرق ثم األصفر ثم البرتقالى ثم االحمر بابتعاد الشخص عن العمل.

ر األصوات صوت مركب من مجموعة الطيور مع تداخل ألصوات الطبيعة كصوت حركة الشجر وتصد المؤثرات الصوتية:

مع اقتراب األشخاص نحو العمل بداية من ظهور اللون األصفر ثم األزرق لتأكيد حالة التفاعل بين اإلنسان والعمل و بين 

 اإلنسان والطبيعة.

األبيض الناعم  Polycarbonateيتكون العمل من مجموعة من اإلسطوانات من خامة "البولى كربونات"  الخامات:

قابلة للدوران ومثبتة  stainlessار اإلضاءات المختلفة دون تغيير، أعواد رفيعة من "اإلستالنس" الملمس ليساعد فى إظه

 بسطح الكتل اإلسطوانية.

 

( مقترح تصميمى ثالثى األبعاد يوضح فكرة التصميم وتحول اإلضاءة إلى اللون األصفر خالل مسافة معينة 7شكل)

 أقرب للعمل )من تصميم الباحثة(.

  

 

 (لقطة توضح تفاصيل التفريغات فى الكتل إلظهار اإلضاءة غير المباشرة )من تصميم الباحثة(8شكل)
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خالل مسافة  ( لقطات منظورية مختلفة توضح العمل من عدة جهات أثناء حركة المشاهدين واإلضاءة باللون البرتقالى9شكل)

 متوسطة من العمل، والعمل خالل حركة الناس بعيدا  عن العمل وظهور اإلضاءة باللون األحمر)من تصميم الباحثة(.

 
 ( تتغير اإلضاءة إلى اللون االزرق باقتراب الزائرين من العمل)من تصميم الباحثة(10شكل)

 

 النموذج الثانى:

( إن عناصر الطبيعة فى تواصل مستمر وترتبط ببعضها البعض من خالل عالقات تبادل وظيفى 13- 12)شكل فكرة العمل:

ومنفعى، فاألشجار تمد الطيور بالغذاء من خالل التغذية على أوراقها أو على الكائنات الصغيرة كالديدان والحشرات التى 

من فضالت الطيور كالنيتروجين، كما أن األشجار مصدر األمان ة مواد البناء الرئيسيتعيش خاللها، وتستمد األشجار أيضاً 

للطائر، ومصدر للظل والغذاء أيضاً لإلنسان ويمثل المطر لكل من الطير واإلنسان مصدر الخير والخصوبة، ومن هنا 

 يمكن القول أن هناك حلقة متصلة بين عناصر الطبيعة يحتاج كل منهما اآلخر.

إضاءة العمل بالتناقضات التى توجد فى عملية تطور جميع األشياء منذ البداية حتى النهاية  إرتبط مضمون تغيير الضوء:

وهذا يوجد فى التسلسل والتغير من بداية اليوم حتى نهايته، ويتميز كل توقيت من أوقات اليوم بمظهره وخصائصه التى لها 

ن السماء فى فترة الشروق باإلضاءة الصفراء، ثم فترة تأثيرات مختلفة على نفس المتلقى للمنظر الطبيعى، فتم الرمز للو

الظهيرة حيث تم الرمز إليها بالضوء األزرق الفاتح، ثم اإلضاءة باللون البرتقالى لتمثل حالة الغروب والضوء األبيض يمثل 

 ضوء القمر خالل فترة الليل.

والمتحرك للصمود والشموخ والقوة،  شجار رمزتنوع العمل بين الساكن والمتحرك، يتمثل الساكن فى الثالثة أ الحركة:

 يتمثل فى حركة الطيور والسحاب المعلق من خالل سلوك معدنية رفيعة لتسمح بالحركة خالل حركة الهواء.

. 
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( تصور ثالثى األبعاد للتصميم المقترح يوضح أماكن الجلوس وعناصر العمل الثابتة 12شكل)

 .)من تصميم الباحثة(والمتحركة

 

   

   

تغيير إضاءة السحب باللون األصفر واللبنى والبرتقالى واألبيض مستوحاة من تغيير حالة  ( يوضح13شكل)

 )من تصميم الباحثة(.السماء اللونية أثناء فترات اليوم

 

 النموذج الثالث:

الهالل فى حالة من التشابك يتكون العمل من مجموعة من األشكال شبه الهندسية المستوحاة من ( 15-14فكرة العمل: )شكل 

مع سيقان النباتات لتأكيد العالقة بين السماء ومكنوناتها وعناصر األرض، فكانت دراما العمل مبنية على قوة الخط والعالقات 

 الخطية بين العناصر كذلك الحوار بين الضوء والظالل.

لمختلفة على المتلقى، بإختالف الضوء بين الساخن تعتمد فكرة العمل على اختالف التأثير النفسي أللوان الضوء ا الضوء:

 والبارد واختالف التأثير البصرى لكالً منهما، ويتم تغيير اإلضاءات لعنصر الهالل فى كل مرة لخلق تأثيرات مختلفة.
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 ( دراسات اولية للتصميم المقترح.14شكل)

   
 التأثير الدرامى لعنصر الضوء)من تصميم الباحثة(( مقترح لعمل مجهز فى الفراغ يعتمد على 15شكل)

 

 النموذج الرابع:

العمل شكل من أشكال الحبكة الدرامية فى الطبيعة والتى يمثلها فى العمل الصراع  يصور الفكرة)المضمون الفلسفى للعمل(:

خدمة الصغار والحفاظ عليهم ومشاركة كل  من أجل الغذاء ومن أجل حماية الصغار، والمشاركة بين عناصر المجموعة فى

من الذكر واألنثى فى تربية الصغار وإطعامهم. بنيت فكرة العمل حول مشاعر األلفة والحب بين الطيور ومنها عواطف 

األبوين المسئولة عن حماية الصغار وتوفير الغذاء لهم، ويمثل قطاع الخشب فى العمل جزوع األشجار والتى تعد مسكن 

 للصغار.وحماية 

ساعد الضوء فى التأثير الدرامى على المشهد فجاءت اإلضاءة باللون األصفر ومن أسفل  المؤثرات الضوئية ودراما العمل:

 لتختفى تفاصيل العناصر حيث تتعتم األسطح العلوية للطيور مما يوحى بالغموض وانتظار الصغار لألبوين.

قدومه او وجوده وهو األبوين، وتظهر الظالل على جزوع الشجر التى فالضوء يأتى من أسفل ليسقط على الشئ المنتظر  

 تمثل اإلحتواء والسكينة كما تأتى اإلضاءة من أسفل الصغار لتعبر عن حالة اإلنتظار والترقب.

إقترحت الباحثة تسجيل صوتى ألصوات صغار الطيور كصوت نقى يخلو من أى أصوات أخرى ليتم  المؤثرات الصوتية:

 ى المشهد على فكرة العمل.التركيز ف

: يجمع المشهد بين السكون والحركة فى تناغم بصرى وحركى حيث تتمثل الحركة فى حركة الطيور يميناً ويساراً الحركة

فتم تثبيت الطيور على سلوك معدنية قابلة للحركة لتتأثربحركة الرياح، فتزداد قوة الحركة مع زيادة قوة الرياح والعكس 

 لعمل مع المشهد العام للعمل، والسكون يتمثل فى سكون صغار الطيور.فتتناغم حركة ا

يأتى العمل بإرتفاع متر ونصف للجزء األول وإرتفاع متر وعشرون سم للجزء الثانى حتى اليحجب  العمل وعالقته بالفراغ:

 جموعة اللونية للمكان.تناسب مع المساحة، تناغمت ألوان العمل مع الم الرؤية أو يقطع المدى البصرى للزائرين وفى
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 البناء التصميمى والعناصر:

يعتمد البناء التصميمى على التنوع بين العضوى والهندسى فالخطوط العضوية تمثلت فى تجريدات الطيور العضوية ومقاطع 

الذى تم بها، كما أكد العمل  جزوع الشجر، والخطوط الهندسية تمثلت فى حوامل جزوع األشجار الرأسية والقطع الهندسى

 على اإلتزان من خالل  ترديد اللون والكتل وكذلك التنوع فى حجوم عناصر العمل. 

 

 إسلوب التنفيذ والخامات المقترحة.

تفترض الباحثة تنفيذ جزأى العمل بدمج خامات طبيعية )كوسيط عضوى( من خالل إستخدام مقاطع من جزوع 

امات معدنية ) أعواد من األستنالس( المقاوم للصدأ كذلك القاعدة، وتنفيذ الطيور بخامة معدنية األشجارالطبيعية ودمجها مع خ

 خفيفة الوزن وقابلة للحركة.

 

 ( عمل مقترح يعتمد على إظهار األبعاد الدرامية فى الطبيعة داخل منظومة فراغية تحقق اإلنسجام16شكل)

 والتناغم مع البيئة)لقطة ليلية ولقطة خالل النهار()من تصميم الباحثة(

 

 النتائج:

من خالل عمل استبيان على عدد عشر عينات متنوعة حاولت الباحثة الوصول إلى مدى تأثيرعنصرالضوء فى التصميمات 

 تغييرتقييمه للعمل...كالتالى:السابقة )أعمال التجهيزفى الفراغ(على المتلقى والوقوف على مدى أثرالضوء فى 

 )أ( 

          
 التصميم الثالث                            التصميم الثانى.                   التصميماألول.

 نتيجة اإلستبيان بالنسبة المئوية السؤال المطروح

ماهو التصميم األفضل من وجهة 

 نظرك؟
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 التصميم الثالث                   التصميم الثانى.                           التصميم األول.

ماهو التصميم األفضل بعد  -

 إضافة عنصر الضوء؟

 

هل إختلف تقييمك للتصميم -

 بإضافة عنصر الضوء؟

 

 )ب(

         
 المقترح الرابع                 المقترح الثالث                  المقترح الثانى                   المقترح األول

 

 فى األفضل اإلضاءة ماهو لون-

 السابق؟ التصميم

 

هل إختلف التأثير الدرامى للضوء -

على العمل السابق بإختالف لون 

 الضوء؟
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ماهو اكثر العناصر جذباً فى 

التصميم)اإلضاءة، الخامة، 

 التكوين(؟

 

 

 النتائج التالية:توضح النسب المئوية 

إختلف تقييم األشخاص ألعمال التجهيز فى الفراغ بإضافة عنصر الضوء حيث زادت نسبة إختيار التصميم الثانى من -أ

إلى  %30، وكذلك التصميم الثالث من %20إلى  %40بينما قلت نسبة إختيار التصميم األول من  %60إلى  30%

20%. 

اءة له تأثير درامى مختلف فى كل مرة أختلف فيها لون اإلضاءة، وكان اإلختيار بأن لون اإلض %70تم التأكيد بنسبة-ب

بينما كان إختيار اللون البرتقالى لإلضاءة بنسبة  %40والزرقاء بنسبة  %50بنسبة أكبر لألضاءة باللون األبيض بنسبة 

 .%60فى التصميم بنسبة ، وتم اختيار اإلضاءة كأكثر العناصر جذباً %0واللون األحمر لإلضاءة بنسبة 10%

 

 للبحث: العامة النتائج

ان دراما العمل الفنى وبشكل خاص أعمال التجهيز فى الفراغ تعتمد على عدة عناصر كدراما التشكيل الخطى واللونى -1

رة وعالقة الكتلة بالفراغ والحوار بين حجوم العناصر والحوار بين اللون الساخن والبارد، باإلضافة إلى مكمالت الصو

 الدرامية من صوت وضوء وحركة.

من خالل أساليب وتقنيات الضوء يمكن تحقيق وتأكيد البعد الدرامى بأعمال التجهيز فى الفراغ، حيث لعب الضوء دور -2

 رئيسى فى تأكيد الجانب الفلسفى للعمل.

 عمل بشكل مختلف.إن الضوء عنصر من عناصر الجذب بأعمال التجهيز فى الفراغ حيث كان من اسباب تقييم ال-3

يختلف التأثير الدرامى لإلضاءة بإختالف لونها حيث يؤثر اللون بشكل مباشر على تلقى العمل والتفاعل معه، ويتم تفضيل -4

 األلوان الباردة والهادئة لإلضاءة فى األماكن العامة.

 

 التوصيات:

وعالقتها بالفن والتصميم والدراسة العلمية الدقيقة التى تساعد فى  االهتمام باألبحاث الخاصة باالستلهام الفلسفى والدرامى-1

 ذلك.

تنشئة الطالب فى الكليات الفنية على التعمق الفنى والفكرى والفلسفى أثناء عملية التصميم ومحاولة الوقوف على ماوراء -2

 ة والبيئة المحيطة.األشياء ومضمونها، من أجل تعميق اإلحساس بالرؤى الفلسفية والدرامية فى الطبيع

مواكبة التقنيات والوسائل الحديثة والمتطورة التى يقدمها العصر، وإستخدامها فى الوصول إلى إبتكارات فنية تثرى البيئة -3

 اإلنسانية والطبيعية.
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