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 ملخص البحث : 

يمكن تعريف وحدات اإلضاءة من الناحية الفنية على أنها منحوتات داخلية تضيف قيمة جمالية إلى المساحات ومن هذا 

التعريف يتضح الدور الكبير الذى يقدمه النحت فى مجاالت اإلنتاج الصناعى وتطوير المنتجات وبالتحديد عند تصميم 

اإلضاءة الداخلية لما يضيفه من قيم جمالية وتعبيرية على المنتجات حيث يوفر للمنتج القيمة الجمالية والوظيفية معا وحدات 

لتحقيق معادلة نجاح الهيئة مع الوظيفة ، فعند تشغيل اإلضاءة تكون وحدة اإلضاءة مزخرفة مع تأثير اإلضاءة وعند إيقاف 

 فى المكان . التشغيل تعمل وحدة اإلضاءة كقطعة فنية

يمثل التصميم مجموعة من العمليات الفكرية والتقنية ،حيث يبدأ بفكرة ثم إنتقاء العناصر المالءمة لتنفيذ الفكرة وتنسيقها فى 

صياغات مترابطة ُتناسب الذوق العام  لذلك يواجه المصمم النحات تحديات كبيرة إليجاد لغة تصميمة جديدة تواكب التطور 

قنيات الحديثة  لذا عليه تطوير ذاته وتوسيع مداركه ودائرة ثقافتة الفنية من خالل اإلطالع على المدارس الفنية المتزايد فى الت

ومعرفة أسلوب كل مدرسة والفرق بينهم شكال ومضمونا والتأنى فى النظر إلى األعمال الفنية فى كل مدرسة ، كما يمكن 

نطبق مبدأ اإلنتقائية فى الفن وهذا المصطلح يعنى التطلع إلى مدارس التصميم األخذ في االعتبار عند التفكير فى التصميم أن 

السابقة وأعمالها الفنية  سواء كانت وحدات إضاءة أو قطع نحتية تصلح ألن تكون وحدات إضاءة وإستلهام بعض مبادئها ثم 

وُتعد هذه من أهم األمور التى يجب  التطوير واإلبتكار بحيث ُيظهر المصمم طابعه الخاص فى تصميم جديد دون إقتباس .

على المصمم بصفة عامة ومصمم وحدات اإلضاءة بصفة خاصة معرفتها خالل عمله حيث أن إطالعه عليها يسهم فى 

تكوين بناءه الفنى ودعم الناحية التطبيقية لديه مما يجعله أكثر إبداعاً وتميزاً فى مجاله بينما جهله بها يجعله يصادف الكثير 

 مشاكل آثناء بناء الجانب الفنى للتصميم .من ال

 مفتاحية:كلمات 

 المدارس الفنية ، المصمم النحات ، تصميم وحدات اإلضاءة الداخلية . 
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Abstract : 

We can technically define the lighting units as interior sculptures that add aesthetic value to 

spaces . This definition clarifies the significant role that sculpture provides in industrial 

production and product development , explicitly designing internal lighting units . It adds 

aesthetic and expressive values to products as it gives the product aesthetic value together with 

its functional value to achieve the equation of shape and function. When the lighting is turned 

on , the lighting unit is decorated with the lighting effect , and when it is turned off , the lighting 

unit becomes a piece of art in the place .  

The design represents a set of intellectual and technical processes , starting with an idea and 

then selecting the appropriate elements to implement the concept and coordinating it in 

connected formulas that suit the general taste . therefore, the sculptor designer faces significant 

challenges to find a new design language that keeps pace with the increasing development in 

modern technologies , so he must develop himself and expand his perceptions and the circle of 

his artistic culture . The sculptor designer needs to look upon art schools , know each school's 

style and the difference between them in form and content , and carefully examine each school's 

artistic works . When thinking about design that we apply , the sculptor designer may take into 

account the principle of selectivity in art . This term means that to inspect the previous design 

schools and their artistic works , whether they are lighting units or sculptural pieces suitable to 

be lighting units and the inspiration of some of their principles . After that , he starts to develop 

and innovate to show his character in a new design without quoting from the other pieces .  

This is one of the most important things that the designer in general and the designer of lighting 

units , in particular , must know during his work , as it contributes to the formation of his 

technical building and support for his application , which makes him more creative and 

distinguished . On the other hand , If the designer is not well- known with this information , he 

faces several problems during the Design Technical Side's construction .   

Keywords : 

Sculptor designer, technical schools , interior lighting unit design .  

 

 المقدمه : 

يقوم النحت بتقديم نماذج جمالية مبتكرة لمجسمات ثالثية األبعاد يتم اإلستعانه بها فى مجاالت اإلنتاج الصناعى مثل إنتاج 

المظهر الجمالى للمنتج فظهرت الحاجة إلى اللمسة الجمالية وحدات اإلضاءة ، ونظرا ألن اإلنطباع األول للمستهلك يتأثر ب

التى يضيفها المصمم النحات إلى هيئة وحدات اإلضاءة والتى تساعد على إكتمال األداء الوظيفى لها ويتمكن المصمم من 

مط تصميمى يتبعه الكثير هذا من خالل اإلطالع على المدارس الفنية المختلفه لتوسيع مداركه ودائره ثقافته الفنيه ويعد هذا ن

من الفنانين وال يعتبر تقليد أو سرقة إنما هو تطوير فكرى أو تأكيد لقيم وسمات محددة كاألصالة والعراقة من خالل اإلحياء 

المباشر وهو نقل تصميمى صريح ولكن يكون اإلختالف فى أسلوب التصميم أو التنفيذ ، وقد يأخذ الفنان من األنماط الفنية 

ويطورها بأسلوبه الخاص . كما قد يكون الغرض من اإلطالع على المدارس الفنية نشر األصول التصميمية لبعض الفكره 

 [ 7ص  – 1األعمال المميزة وما تحمله من قيم جمالية وإعتبارية .  ]  أوال : 
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 مشكله البحث : 

ثبات فكرى إلتباعه منهج تصميم محدد  لذلك قد يعانى المصمم النحات عند تطوير وحدات اإلضاءة الداخلية من مراحل 

 تكمن مشكله البحث فى اإلجابه عن السؤال :

 كيف يمكن اإلستفادة من المدارس واإلتجاهات الفنية الحديثة فى تطوير وحدات اإلضاءة الداخلية  ؟

  البحث:أهميه 

بالمدارس الحديثة إلثراء خيال المصمم التأكيد على أهمية اإلطالع على األنماط المختلفة لوحدات اإلضاءة الداخلية  -1

 النحات.

  الداخلية.تفعيل دورالمصمم النحات فى تحقيق القيمة الجمالية والوظيفية لوحدات اإلضاءة  -2

  البحث:هدف 

يهدف البحث إلى تطوير فكر المصمم النحات عند تصميم وحدات اإلضاءة من خالل اإلطالع على األنماط التشكيلية المختلفة 

  الحديثة.لوحدات اإلضاءه الداخلية الموجودة بالمدارس 

 حدود البحث : 

 داخلية . دراسة لبعض المدارس واإلتجاهات الفنية الحديثة التى تؤثر فى تصميم وحدات اإلضاءة ال

 : يفترض البحثفروض البحث : 

إمكانية التوصل ألنماط مبتكرة جديدة  لوحدات اإلضاءة الداخلية من خالل إطالع  المصمم النحات على المدارس   -1

 واإلتجاهات الفنية الحديثة .

 للمدارس واإلتجاهات الفنية دور فعال وأثر كبير فى تطور وحدات اإلضاءة الداخلية .  -2

 : منهج البحث

 المنهج الوصفى التحليلى . 

تعددت المدارس واإلتجاهات الفنية فى القرن العشرين ولكل مدرسة فنانيها ومبدعيها وأسلوبها الخاص بها وال يمكننا أن  

نقول على أحد المدارس أنه أفضل أو أكثر قدرة على التعبيرمن مدرسة أخرى ألن العمل الجيد تظل له قيمته دائما فى 

 تحليلية لبعض المدارس الفنية المرتبطة بتصميم وحدات اإلضاءة الداخلية :    وفيما يلى دراسة العصر الذى ينتمى إليه .

 :                                                                                                    Arts and Crafts movement(   1915 – 1875حركه الفنون والحرف )

حتى الحرب العالمية  1880حديثة ، وهى حركة دولية إزدهرت فى بريطانيا وأوروبا وأمريكا منذ عام تعد أول حركة فنية 

 [ . كان الهدف من الحركه إحياء 301ص  - 9حتى الحرب العالمية الثانية  ] ثانيا :  1920األولى ، وفى اليابان منذ عام 

ستنكار اآلثار الجماليه واإلجتماعيه للثوره الصناعيه ومواجهه المثل العليا للحرف اليدويه وتسليط الضوء على فضائلها وإ

[ .الفنون والحرف بدأت كحركه للفنون الزخرفيه اإلنجليزيه إستندت إلى األشكال 24ص   - 1ثانيا: اإلنتاج الممكنن ] 

شكال النباتيه فى زخرفتها ، كذلك إستندت إلى األ  البهجه الحسيه فى المواد ، وإستخدام الطبيعه كمصدر لإللهام البسيطه ،

بطريقه مماثله للفن اإلسالمى ، حيث أن األنماط الطبيعيه للنباتات والزهور تعكس نقاء وصفاء المنهج المتبع للحركه . كما 

إتبعت الحركه أسلوب اإلنتقائيه فى الفن وذلك يتضح من خالل دراستهم لألنماط التاريخيه وإمتصاصها وإستخدامها فى إنتاج 

م جديده ، ورفضت إعجاب الحركه الجماليه بالفن اليابانى و بالنهضه األوروبيه ، الهنديه ، الشرق األوسط . أثرت تصامي

حركة الفنون والحرف تأثيرا كبيرا على الحركات التصميميه التى لحقت بها فيمتد تأثيرها من األرت نوفو مرورا بالباوهاوس 

( مثال على وحدات 2( ، )  1[ . ويوضح شكل رقم ) 275ص  – 2ه  ]  ثانيا : والحركه الحديثه وممارسه الحرفه المعاصر

 اإلضاءة الداخلية فى مدرسة الفنون والحرف . 
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وحده إضاءه ذات قاعده فضيه وحوامل فضيه فى شكل عضوى يبلغ ،  Kate Harris   ،1900، للمصمم Candle lamp (1شكل رقم )

 [ . 31ص  – 3] ثانيا :    سم 38.1إرتفاعها 

 
وحده إضاءه تشبه المشروم مصنوعه من الفخار ،  Fluber Pottery Company، من تصميم  Mushroom Lamp( 2شكل رقم )

 [ 53ص  – 3]  ثانيا :  سم 45.7داخليه من الزجاج الملون ويبلغ إرتفاعها  مع بلورات خضراء وألواح

 

 : Art Nauveau   (( 1880 – 1910 حركة الفن الجديد ) األرت نوفو (

وقد إعتمد إتجاه األرت نوفو على ربط الجانب الجمالى للشكل بالجانب الوظيفى لذلك فأعمال فنانيه البد وأن يتوافر فيها 

ة [ .   ولقد نشأت هذه الحركة من أجل الموائمة بين الفن والصناع 78ص    -3الطابع الجمالى الذى يوفر وظيفه ما  ] أوال : 

إلنتاج فن بيئى يجمع بين األصالة والمعاصرة . ولقد عارض فنانيها غياب طراز العصر وسيطرة اآلله على الصناعة وما 

سببته فى قصور فى العالقة بين الجوانب الجمالية والوظيفية فى معظم مجاالت اإلنتاج . لذلك سعت الحركة لوضع أسس 

لجمالية المالئمة للحياة المزاجية فى المجتمع األوروبي على الرغم من تصنيعه لتقويم العمل الحرفى والمحافظة على صفاتة ا

بآالت حديثة . كانت تبحث الحركة عن أسلوب وطنى قومى حديث خاص بها لذلك إستلهمت أسلوبها من العصر القوطى 

ة حيث أثارت ألفة المصمم والعصور الوسطى وعصر النهضة والباروك والركوكو ، وأيضا الفن اليابانى بمفرداته الزخرفي

اليابانى مع الطبيعة إعجاب رواد األرت نوفو . فقد حاولو إستخالص القيم الفنية من هذه الفنون واإلستناد إليها فى إيجاد 

 ( .6( إلى )3[ . كما يتضح فى األشكال من )  62ص  – 4طراز يميزهم  ]  أوال : 
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وحده إضاءه من الزجاج تأخذ شكل زهره لوتس مفتوحه يبلغ ،  Emile Galle    ،1900 ، للمصمم Corolla lamp( 3شكل رقم )

 [ . 89ص  – 3سم ] ثانيا :  47إرتفاعها 

 
، وحده إضاءه مصنوعه من الزجاج المحتوى على رصاص وبرونز  Louis Comfort Tiffany    ،1900( ، من تصميم  4شكل رقم )

 [ .  91ص  – 3ا : سم  ]  ثاني 31.5ويبلغ إرتفاعها 

 
 – 6، شمعدان مصنوع من الفضة ] ثانيا :  Maurice Bouval   ،1900، للمصمم  Obsession and Dream(   5شكل رقم ) 

 [ .196ص 

 
 – 6، ويمثل الشكل مصباحان مذهبان من البرونزعلى شكل راقصين ] ثانيا :  Agathon Leonard   ،1903( للمصمم :  6شكل رقم ) 

 [ . 200ص 
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 :   Destijl Movement   (( 1917- 1928حركه الدوستيل   

   Theo Van Doesburg،  ومن أهم روادها : ثيو فان دوسبرج  1917حركة فنية وتصميمية نشأت فى هولندا عام  

 Peat Mondrian  (1872- 1944. )( ، بيت موندريان1931– 1883) 

إستمدت حركة الدوستيل أفكارها األولى من فاسيلى كاندنيسكى رائد التعبيرية التجريدية الذى تميز بالعفويه والتلقائية مع 

الصرامة البنيوية فى أعماله ، وقد حاول التعبير عما أسماه مبدأ  " الضرورة الداخلية " بتقصيه للون والشكل معتمدا على 

قوه إيحائيه تعبر عن الجوهر الذى تخفيه الظواهر . وإتخذ موندريان طريق موازى لمنهج  األشكال المجرده التى وجد فيها

كاندنسكى تمكن من خالله الوصول إلى ما أطلق عليه إسم " التشكيل الصافى " الذى يعد أقصى درجات المنطقيه فى التجريد 

يدعى د. ماثيو شونميكرز     Theosophism 1. ولقد إستمد كاندنسكى وموندريان نظرياتهم من أفكار فيلسوف ثيوصوفى 

Schoemmakers  Dr. Mathieu   الذى ألقى الضوء على ظهور فن رمزى هندسى للعالم العقالنى الجديد ، ويعتبر

 Beelding، " مبادئ الرياضيات التشكيلية "    Het Viene der Werwlakbleedكتاباه " التصور الجديد للعالم " 

Wiskunde  [ .  ومن األمثلة على أعمال   78ص  – 3أعماله التى أثرت فى مفاهيم جماعه الدوستيل ] أوال :  من أهم

 ( .8( ، ) 7الحركة الشكل رقم )

 
، وحده إضاءه لألرضيه وهى عباره عن سته ألواح زجاجيه مضاءه بالكهرباء من الداخل  J. Kuykens   Detch ،1930 (، 7شكل رقم )

 [ 142ص  – 3سم ] ثانيا :  175.9مقلوب داخل قاعده من الزجاج ويبلغ إرتفاعها  uومدعومه بأنبوب مطلى بالكروم على شكل حرف 

 
سم  ]  28.6ه من النحاس المطلى نيكل ويبلغ إرتفاعها ، وحده إضاءه مصنع Piano lamp  ،Jacobus Oud  ،1928( 8شكل رقم )

 [ 135ص  – 3ثانيا : 

 

 ( :  Bauhaus School)  ( )1919 – 1933الباوهاوس 

أحد الحركات التصميميه العالميه إضافه إلى كونها أكاديمية ومدرسة للفنون التطبيقية  أسسها المعمارى والتر 

عام  Weimar( الذى صمم بنفسه مبنى األكايمية فى مدينة فيمار  1883 – 1969)     Walter Gropiusجروبيس

، تم من خاللها تدريس العماره ، التصميم الداخلى ، النحت ، التصوير ، تصميم المسرح ، الباليه ، األفالم السينمائيه  1919

رت الباوهاوس على المستوى الفكرى للتصميم ، الخزف ، أشغال المعادن ، تصميم المسرح ، طباعة المنسوجات . ولقد أث

[ .  تمردت  154ص  – 5الحديث فى مجال العمارة والتصميم الصناعى حيث نادت بفكرة البساطة الوظيفية  ] أوال : 
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الباوهاوس على التقاليد الفنية والتصميمية المعاصره والسابقه لها ، وترى أن جوهر العمل الفنى ال يتأثر بتغيير الشكل 

الفن والحياه اليوميه وحققت  -الفن والصناعة  -لظاهرى له ، أكدت على أهميه إيجاد توافق بين كل من : الفن وأدوات الحياه ا

وهى كلمه   Bau  Hausذلك بجعل العماره عامل وسيط بين جميع هذه العالقات ، ومن هنا كان إختيار إسم المدرسه  

لعماره . .  ولم يكن هدف العمل الفنى إبتكار الشكل من أجل الشكل وإنما تطويره ألمانيه الترجمة الحرفية لها تعنى بيت ا

ليتالءم مع الهدف والوظيفه . إتخذ مصممى الباوهاوس أسلوب مختلف فى العمل التصميمى بسبب الظروف السياسية 

وجه إلى خامات مصنعة ضئيلة التكلفة واإلقتصادية واإلجتماعيه المتدهوره يشمل تجنب الخامات التقليدية النادرة الوجود والت

 ( 10( ، )9[ ويتضح هذا فى أعمالها شكل رقم ) 201ص  – 6كالمواسير المعدنية ، دمج الفن بالمهارات التقنيه  ] أوال : 

 
اس ويبلغ ،   إضاءه طاوله مصنوعه من المعدن المطلى كروم مما يجعلها تشبه النح Dell Christian   ،1928( للمصمم  9شكل رقم ) 

 [    . 170ص  – 3سم  ]  ثانيا :  41.9إرتفاعها 

 
، إضاءه طاوله مصنوعه من الزجاج والمعدن المطلى بالكروم ويبلغ  Fritz August Breuhaus      ،1928 ( للمصمم 10شكل رقم ) 

 [   .  171ص  – 3سم ] ثانيا :  29.2إرتفاعها 

 

 وفيما يلى بعض النماذج لمنحوتات يرتبط تصميمها بفلسفه حركه الباوهاوس تصلح ألن تكون وحدات إضاءة  : 

 
 56، العاج وقضيب معدنى ، تبلغ أبعاده:  Oskar Schlemmer  ،1923، للمصمم    Grotesque Figure(  11شكل رقم ) 

 [ .      284ص  – 4الل إستخدام األشكال الهندسية ] ثانيا : سم . يتميز بدرجة عالية من التجريد تظهر من خ 10× 23.5×
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 . [419ص  – 4 ]ثانيا:إستخدم الفنان أسلوب التكعيبية فى هذا العمل الفنى  الجص، ،Johannes Itten ،1919للمصمم  (12)شكل رقم 

 

 ( : 1930 – 1920أو الفن الزخرفى )  Art Decoاألرت ديكو 

األرت ديكو موجه تصميم شعبيه أثرت بالعديد من الفنون كالعمارة ، التصميم الداخلى ، والفنون البصريه مثل الموضه 

والرسم والتصميم الرقمى والسينما وتصميم المجوهرات . وقد كانت الحركه بمثابه مبادئ الحداثه وإستخدمت خامات باهظه 

إستخدمت مواد حديثه مثل العاج والبالستيك والبرونز والكريستال فى تكوينات  مثل األخشاب النادره وجلود الثعابين ، كما

أبرزت من خاللها القيم الجمالية والوظيفيه للتصميم . وقد قام األرت ديكو على فكره ربط الجانب الجمالى بالجانب الوظيفى 

[ .  " وقد إستمد الطراز إسمه  49ص   - 3: ليسخر الخامه ويطوعها إلحتياجاته مع المحافظه على القيم الجماليه ] أوال 

نسبه إلى المعرض العالمى للفن الزخرفي والصناعي  1925من عنوان كتاب عن معرض القرن المقام فى باريس عام 

"   ]  أوال  international des arts Décore atifes et industriele modernes  L’experitionالحديث 

د مصممى الحركه مفاهيم تشكيليه جديده من خالل العديد من اإلتجاهات الفنية المعاصرة لهم  ) [ .  إستم 177ص   - 6: 

إنشغال   Futurismما أضافته من رؤى التحطيم والتجريد والتراكب ، ومن المستقبلية  Cubismفلقد إستمد من التكعيبية 

إستمد   Russian constructionوية الروسية والبناء Destijleاإلنسان الحديث بالحركة والقوة ، ومن الدوستيل 

[   "  ، التجريدية ، الوحشيه ، السوبرماتيه    179ص  – 3عناصر الخط واللون والتكوين ذوى النقاء العالى  ] ثانيا : 

نون الصين واألروفيه ( . كما تأثروا بفنون الحضارات القديمه مثل الفن المصرى القديم بمفرداته الزخرفيه ، هذا إلى جانب ف

واليابان وفارس والفن اإلغريقى ، والفن الهندى األمريكى وفنون المايا واألزيتك وكولومبيا القديمه . مما ساعد مصمميها 

على إبتكار طرازا هندسيا زخرفيا تميز بالبساطه والبعد عن التفاصيل وكثره إستخدام العناصر الطبيعيه المجرده والمفردات 

 [  .  78ص   - 4فنون التراث  ]أوال :  الزخرفيه المستمده من

إتسمت أعماله بالبساطة ووضوح الشكل والخطوط الرشيقة والتصاميم الهندسية غير المعقدة ، خطوطه ملتفة مثل الدوامه  

فإذا إنحنت يكون ذلك بشكل تدريجي على منحنى بسيط وإذا إستقامت تستقيم مثل المسطره ، كما تميزت أعماله بالجرأة 

( لتنقية الفن من الزيادات واإلفراطات  19 -18نيه الكالسيكية فى القرنين ) والبراعة ، وإتخذ نماذج من أفضل األشكال الف

المروعة لألرنوفو . وبالرغم من أن األرت ديكو أكثر حداثه من األرنوفو إال أنه يعد إمتدادا له خاصة فى ثرائه بالزخرفه 

ه كمصدر لإللهام مثل أجنحة الطائرة ، سنون المفرطة والخامات الجيدة والصنعة الممتازة . وقد إستعان بعناصر تصميم اآلل

 .بعض اعمال الحركة ( 13( ، ) 12[ .ويوضح الشكل رقم ) 196ص   –6عجالت الخياطة ، موتور الموتوسيكل ] أوال : 
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رى ، وحده إضاءه لطاوله مصنوعه من النحاس الصلب ومثقوب بظل زجاجى دائ Haj Markaryd   ،1950، للمصمم   )  12 رقم )شكل 

 [ يتضح فيها أسلوب الحركة الذى يتميز بالبساطة . 196ص  – 3] ثانيا : 

 
سم  31.1وحده إضاءه من األلمنيوم والباكليت يبلغ إرتفاعها حوالى  ،Walter Dorwin Teague، 1934للمصمم  (13)شكل رقم 

 والبساطة.يظهر فيها أسلوب الحركة فى البعد عن التفاصيل  [،200ص  – 3 ]ثانيا:

 

 النماذج:كما توجد نماذج نحتيه تتبع مدرسه األرت ديكو تصلح ألن تكون وحدات إضاءه ومن هذه 

 
ص  – 5 ]ثانيا:سم  46×  18 حواليأبعاده  والعاج، وتبلغمصنوع من خامه البرونز  ،Philip fan Dancerللمصمم  (14)شكل رقم 

57] 
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×  8.75، مصنوع من خامة البرونز والعاج وقاعده  رخاميه  Ronald Paris ، للمصمم   The Winged Dancer(  15شكل رقم ) 

 [ . 59ص  – 5سم  ] ثانيا :  22.25

      

 :   High Techإتجاه التكنولوجيا الفائقه 

   Joan Kronولقد نال هذا النمط إسمه من الكتاب الذى حدد معالمه ويحمل نفس اإلسم من تأليف المصممان جوان كرون 

[ ، ولقد شرح الكتاب النمط  47ص  - 8] ثانيا :  1978ونشر ألول مره فى عام   Susan Slesin، سوزان سيلزين 

الجديد للتصميم الداخلى الذى كان يهدف إلى خلق تصميمات داخليه أنيقه ومدهشه من مصادر مبهمه فعلى سبيل المثال بدال 

بحت المصانع المقباه والمطليه بالمينا البيضاء تعلق فوق موائد الطعام . من إستخدام ثريا الكريستال فى وحدات إضاءه أص

ولقد نشأ مفهوم التكنولوجيا الفائقه فى الستينات من القرن العشرين باإلعتماد على مفردات جماليات اآلله حيث إعتبرت أن 

العماره الداخليه والخارجيه بهدف التكوينات الداخليه لآلالت من مواسير وأسالك عناصر زخرفيه يمكن إستخدامها فى 

 Ronتمكين الناس من قراءه المبنى والتعرف على أسلوب تركيبه وأجزاء إنشائه . ومن أهم رواد هذا اإلتجاه رون آراد

Arad     (1951 -    فيليب ستارك ،  )Philippe Starck  (1949-    وقد إستوحوا مفردات اإلتجاه من أسس . )

اإليطالى ، وفن البوب األمريكى ، ومن التشكيليه الهندسيه التى تميز إتجاه الحداثه الكالسيكيه فى العماره   التصميم الراديكالى

[  . والتكنولوجيا الفائقه هو أحد اإلتجاهات الفكريه لفتره ما بعد الحداثه يقوم على  المزج بين   276ص  - 6] أوال : 

امات اإلستخدام األمثل ، كذلك يقوم على اإلستفاده من التقدم العلمى فى مجال التكنولوجيا والوسائط المتعدده ويستخدم الخ

األشعه الضوئيه ) الليزر ( الذى إعتبره المصمم خامه وتقنيه فى نفس الوقت وتمكن من تسخيرها لعمل تقنيات وتأثيرات 

امات مثل المطاط واأللياف ( . إستخدم هذا اإلتجاه خ 17( ، ) 16ضوئيه على المسطحات كما يتضح فى شكل رقم )

الصناعيه ) البالستيك ، الفيبر الحرارى ( ، المعادن ) المواسير ، الفوالذ الصلب المعالج كيميائيا ، رقائق األلومنيوم ، 

أنابيب الصلب ، اإلستانلس ستيل (  ، المرايا وألواح الزجاج الضوئيه . أما عن التقنيات التصميميه لهذا اإلتجاه فأشهرهم 

نيه الحفر بالليزر ، وتقنيه الصقل لزياده لمعان األسطح بحيث ينشأ تصميم على السطح نتيجه لألضواء والظالل المنعكسه  تق

 [ .     137ص  – 3] أوال : 
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هذا المصباح مثاال على منهج ،  Matteo Thun and Andrea Lera  ،1986للمصمم     Chicago Tirbune ( 16شكل رقم ) 

الدقيقه حيث تشبه ناطحات السحاب، الجسم االسطوانى للمصباح مصنوع من الصفائح المعدنيه تم حفر ثقوب عليها براسطه الليزر مما العماره 

 [ .  44ص  – 8بالطوابق والنوافذ المضاءه ] ثانيا :  يعطى إنطباعا

 
تشبه ناطحات السحاب تم حفر ثقوب  ، Matteo Thun and Andrea Lera  ،1985 ، للمصمم  Joseph Lift(  17شكل رقم ) 

 [ . 54ص  – 8] ثانيا :  عليها براسطه الليزر مما يعطى إنطباعا بالطوابق  والنوافذ المضاءه

 

 :  Memphis Groupجماعة ممفيس 

 Ettore Sottsassم على يد إتورى سوتاساس  1981هى مجموعة تصميم وهندسة معمارية إيطالية نشأت فى ميالنو عام 

حققت نجاحا تجاريا وإنتشارا كبيرا على نطاق العالم  .Studio Alchymia 2كإمتداد ألعمال حركة   )1917- 2007)

 Newمما جعل لها تأثيرا هائال فى معظم حركات التصميم التى لحقت بها وبالتالى قادت ما يسمى بالتصميم الجديد " 

Design  : ومن أهم روادها والمساهمين فيها .  "Andrea Branzi ,  Aldo Cibic  , Michael Graves  , 

Hans Halloein  , Shiro Kurumata  , Javier Mariscal , George Sowden  , Matteo Thun 

and Daniel Weil   " ويقال أن إسم ممفيس يعود إلى أغنية شهيرة فى ذلك الوقت تدعىMemphis Blues   "

 [ .  127ص   - 1] ثانيا :  "  Bob Dylanللمطرب الشهير بوب ديالن" 

" وبمقارنة أسلوبها   Pop Artويتميز أسلوب جماعة ممفيس بمزيج من ذوق هوليوود وأسلوب الخمسينات مثل فن البوب "

تظهر جماعة ممفيس أكثر سالسة وأقل إزعاجا  . ويظهر تميز وإبداع جماعه ممفيس فى التصميم  Alchimiaمع أسلوب 

ميم المنتجات مثل ) وحدات اإلضاءه ، المكاوى الكهربائيه ، آالت تحضير القهوه ، محامص الخبز ( ما الداخلى وكذلك تص

ال يمكن تطبيقه إال بإستخدام األلوان األساسيه واألشكال الهندسيه األساسيه والبناء والتقنيات التى تبدو بصريا ساذجه ، مما 

المنتجات التجاريه يلبى حاجه العديد من المستهلكين . تصاميم ممفيس  أضاف إلى نهجهم أهميه حيث أن إستخدامه فى تصميم
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فى األغلب تشبه الحيوانات والشخصيات المجسمه والروبوتات " اإلنسان اآللى "  . كما أصبحت العناصر الكالسيكيه الثالثه 

 [ .          74ص  – 8للتصميم ) الشكل ، الوظيفه ، المواد( أصبحت مستقله فى جماعه ممفيس ]  ثانيا : 

إعتمدت ممفيس فى مصادرها على رموزالحضارات القديمه والثقافات الشعبيه واأللوان الفاقعه والميل للسخريه والنقد ، 

ولقد إستخدموا خامات مثل األخشاب والمعادن واألقمشه ، كذلك إستخدموا خامات مستمده من مصادر مرتبطة بشكل طبيعى 

[. ويتضح أسلوبها  261ص  – 6مثل المنتجات البالستيكية المطبوعة  واألفالم السينمائية  ] أوال :  بالحياة اليومية الدنيوية

 ( . 19( ، ) 18فى شكل رقم )

 
[ يظهرفيها أسلوب  الحركة فى  82ص  – 8إضاءه طاوله ] ثانيا : ،  Ettore Sottsass ،1981، للمصمم  Tahiti(  18شكل رقم ) 

 األساسية  . الفاقعة واألشكال الهندسيةإستخدام األلوان 

 
[  ، إستخدم  84ص  – 8، وحده إضاءه أرضيه ]ثانيا :  Michele de lucchi     ،1979، للمصمم   sinerpica( 19شكل رقم ) 

 ة على الشكل .الفنان هنا  نوعين من الخطوط الخط الرأسى الذى يوحى بالثبات كما إستخدم الخط المنحنى إلضفاء الليونة  والسالس

 

 تجربة ذاتية للباحثة : 

سم  100، يبلغ إرتفاعها حوالى   standيمثل الشكل مجسم لوحدة إضاءة 

فكرتها مستوحاه من مجسمات هندسية  ولقد قمت بإختيار المجسمات الهندسية 

النها أسهل أنواع المجسمات فى الرؤية كما أنها تتميز بالبساطة تتفق مع 

المعاصرة وتساعد على إظهار فكرة التصميم ، كما تتفق مع التصميمات 

 طبيعة اإلنتاج الصناعى .

يحقق التصميم القيم النحتية مثل اإلتزان ، الحركة دون الخلل باألداء الوظيفى  

لوحدة اإلضاءة حيث يمثل مجموعة من المكعبات المفرغة المتداخله فوق 

ول على إيقاع غير منتظم بعضها مع تحريك كل مكعب بإتجاه مختلف للحص



 2022 مارس  والثالثون                         الثانيالعدد  –المجلد السابع  –إلنسانية مجلة العمارة والفنون والعلوم ا

464 

وغير رتيب ، منفذة بخامة النحاس كما يوجد فى الجزء العلوى كرة زجاجية شفافة  كمصدر للضوء لما للزجاج من نفاذية 

 للضوء كخامة مكملة مع المعدن مما يعطى المعدن مظهر سطحى ذهبى المع .

 

 نتائج البحث :

 نستنتج من تلك الدراسة أن : 

 ى أنماط جديدة  لوحدات اإلضاءة الداخلية مستوحاة من المدارس الفنية الحديثة .إمكانية الوصول إل -

 التأكيد على أهمية البحث واإلطالع على األنماط الفنية المختلفة لوحدات اإلضاءة الداخلية إلثراء خيال المصمم .  -

 . للمصمم النحات دورفعال فى تطوير المنتجات بصفة عامة ووحدات اإلضاءه بصفة خاصة -

 التوصيات :

 يوصى البحث ب : 

التأكيد على أهمية المشاهدة الواعية لألنماط الفنية المختلفة لرفع الوعى البصرى للمصمم النحات وتمكينه من إنتاج  -

 أفكار وتصميمات جديدة .

 تفعيل دور المصمم النحات فى تصميم وتطوير المنتجات وبالتحديد وحدات اإلضاءة الداخلية . -

 ت واألبحاث الخاصة بربط الجانب الجمالى للمنحوتات بالجانب الوظيفى للمنتجات . دعم الدراسا -

  المراجع :

 أوال المراجع العربية : 

( " المرونة التشكيلية لتلبية المتطلبات اإلنسانية المتجددة 2017فهمى ، ساره فتحى أحمد . )    -رضوان ، أحمد كمال  -1

 7داخل المدارس الحديثة ، بحث منشور بمجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية ، ص من خالل المعايير الجمالية الكامنة 

. 

- Radwan , Ahmed Kamal – Fahmy , sara Fathy Ahmed . ( 2017 ) " Al Morona al tashkilia l 

tlbiat al mottlabat al ensania al motagadda mn khlal al maaieer al gamalia al kamena dakhl al 

madares al hadesa , bahs mnshour mgalat al emara w al fnon w al oloom al ensania , p 7 . 

(" اإلتجاهات الفكرية المعاصرة فى التصميم وإنعكاسها على التجريب بالخامات 2011مصطفى ، دعاء أمين محمد  . ) -2

 .78، ص  2011ة حلوان ، كمدخل إلثراء اللوحة الزخرفية " ، كلية التربية الفنية ، جامع

- Mostafa , Doaa Amin Mohammed . (2011 ) " Al etgahat al fekreia al moasera fe al tasmem 

w enekasha ala al tagreb b al khamat  kmdkhal l ethraa al lawha al zokhrfia" , koliat al trbia al 

fania , gamat helwan , 2011 , p 78 

(  " اإلتجاهات الفنية الحديثة وأثرها على الحلى المعدنية " رسالة دكتوراة ، كلية  1996أحمد . ) منصور ، زينب  -3

 . 49،  137،  78،  62التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ص 

- Mansour , Zeinab Ahmed . ( 1996 ) " al etgahat al fania al hadesa w athraha ala al holi al 
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