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  اثر اإلضاءة االصطناعية في اإليحاء البصري للواجهات
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18/3/2009:تاريخ التقديم  
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خالصة ال
على اعتبار ان الواجهة تشـكيل, الضوء هو الطاقة التي تحيط بالواجهة وتميز تشكيالتها       

لذا يتوجه , ب كونها تشكيل فيزياوي والذي يميز هذا التشكيل ويبرزه هو الضوء بصري إلى جان
البحث إليضاح اثر اإلضاءة االصطناعية في الواجهات ضمن إطار فعالية التلقي وإيضاح األثر 

  .اإليحائي والجمالي واإلدراكي له على المتلقي 
الضـوئية توماتية تخـص القـرارا  بتوفير قاعدة معل) النظري والعملي(واهتم البحث بجانبيه  

تيسر االداء التصميميمي أثناء الممارسة العملية في الواقع , واستعمالها كأدوات تصميمية إيحائية 
وفي محاولة لبلورة المعرفة السابقة الثر االضاءة االصطناعية لتثبت ان الضوء مكون ومعرف , 

دما يدخل في تشكيالت الواجهة الشـكليةوان الضوء عن, للواجهة عالوة على فائدته في االنارة 
مشكلة البحث فتمثلت , البصرية فهو يقوم باثارة انطباعات وايحائات متنوعة في قيمتها الجمالية 

,  بعدم وجود مؤشرات واضحة لرؤية علمية عن اثر الضوء االصطناعي في اإليحاء البصري: 
الواجهات من الناحية النفسـية إيضاح صيغة اثر الضوء االصطناعي في: هدف البحث ويكون 

ومن ثم تطبيق المؤشرات المستخلصة من , و تحديد دور الضوء في حدوث اإليحاء, والجمالية 
وأثبتت النتائج مدى تنوع القرارات الضوئية وحـاالت .هذا على عينة من الواجهات المنتخبة 

االصـطناعي واإليحـاءاإليحاء البصري التي يولدها كل متغير ووجود االرتباط بين الضـوء  
. البصري للواجهة 

The Effect of Artificial Lighting on The Visual Suggestion 
of The Building's Façade  

Abstract  
      The light is an energy that surround and distinguish interface configuration , 
Considering that the formation of an optical interface as well as being physicists . 
So The research go to clarify  the effect of Artificial Lighting in the interfaces 
within the effectiveness of the receiver , and to clarify the aesthetic and cognitive 
effect on the receiver . 
The research care to provide the information base concerning to the lighting 
decisions and to facilitate the performance during the design practice . The 
research problem depend on the absence clear indicator of the scientific view on 
(The effect of artificial lighting on visual suggestion of the building's façade) . 
The purpose of research clarifying the effect of artificial lighting on the façade 
psychological and aesthetical and to defining the role of lighting on suggestion act . 
The results of the research discussed and analyzed the relationship between 
artificial lighting and visual suggestion of building façade . 

m
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  المقدمة
الضوء  هذه الظاهرة التـي أثـرت فـي    
, اإلنسان من الناحية  الروحية والفيزياوية 

فكان الضوء العامـل المحـرك والمحفـز    
فعرف المكان , للمعمار في إنتاج تصاميمه 

) أماكن مضيئة وأماكن مظلمة(نسبة للضوء 
لكن ما يسـهم  , )أماكن باردة وأماكن دافئة(

اإلبـداعي هـو   بنقل العمارة إلى الجانـب  
تعاملها مع الضوء كعنصر تصميمي وليس 
فقط عنصر يوفر الرؤية الواضـحة فـي   

فالتالعب بالضوء االصـطناعي  . الفضاء 
والظل وإنتاج عمارة زخرفيه رقيقة المعاني 
البصرية يعتبر كمقـوم روحـي وجمـالي    

وعند العودة لغالبيـة النتاجـات   . للعمارة 
ت مـن  المعمارية المعاصرة نراها تكوينـا 

شكل ومادة وضوء يظهر االخير عنصـرآ  
إبداعيا يهتم بالقيم الحسية والروحية للعمارة 

فأهمية الضـوء مـن الناحيـة الحسـية     , 
واإليحائية تعادل أهميته من الناحية الوظيفية 

لم تركز البحوث السـابقة   .والتقنية للضوء
على اإلضاءة الصناعية باعتبارها عنصرا 

من شكل الواجهـة  تصميميا ممكن ان يغير 
ويعيد تشكيلها من جديد ويغير هيمنة الشكل 
فيها بمجرد تسليط ضـوء ذو خصـائص   
معينة عليها وبروز أهمية الرؤيـة الليليـة   
, للعمارة باعتبارها مكملة للرؤيا النهاريـة  

بعدم وجود ومن هنا تحددت المشكلة البحثية 
مؤشرات واضحة لرؤية علمية عـن اثـر   

االيحاء البصـري   الضوء االصطناعي في
إيضاح ب وتبلورت أهداف البحث,  للواجهات

اثر الضوء االصطناعي في الواجهات من 
وتحديـد دور   الناحية النفسـية والجماليـة  

الضوء االصطناعي في إحـداث اإليحـاء   
ولمعالجة المشكلة البحثية استلزم .البصري 

تركيب مفردات اإلطار النظري ليجمع بين 
ناعية و اإليحـاء  مؤشرات اإلضاءة االصط

البصري للواجهات التي اعتمـدت علـى   
الخصائص البصرية للضوء والمتمثلة بلون 

  .الضوء واتجاهه وشدته 
اهتمـت  , صنف البحث إلى سبعة فقـرات  

الفقرة األولـى بالجوانـب السـايكولوجية    
وتناولت الفقرة , والجمالية واإليحائية للضوء

زت ورك, الثانية استخالص المشكلة البحثية 

الفقرة الثالثة على بناء اإلطـار النظـري   
فيما حاولت الفقرة الرابعة , لمفردات البحث 

, تركيب مفردات اإلطار النظري للبحـث  
ووضحت الفقـرة الخامسـة اإلجـراءات    

وبينت الفقـرة  , التطبيقية والعملية التحليلية 
السادسة النتائج التي توصل إليها البحث في 

تم البحـث بـالفقرة   فيما خ, دراسته العملية
  .السابعة المتضمنة االستنتاجات

  
ــايكولوجي  .1 ــب الس ــاءة والجان اإلض

  .والجمالي واإليحائي 
ميزت الدراسات بين مستويين لألدوار التي 
لعبها الضوء في العمارة على مر القـرون  

ــابين اإلدراك   ــت مـ ــا تراوحـ كونهـ
perception    والشعريةpoetic    حيـث

لكي يوفر رؤية سهله  غالبا ما يوزع الضوء
وواضحة ويعطينا المعلومات عـن العـالم   

إال انه يمكـن إن يكـون أيضـا    , المحيط 
ظاهرة حسية جماليه جديدة بان تحس بعمق 
ألجلها ولذاتها و ماتوقظـه مـن أصـداء    

إن هـذين  . وانعكاسات في أعماق الروح 
الخاصيتين للضوء تمثالن حاجات إنسانية 

ي حياتنا وغالبا ما متناقضة ولكنها أساسيه ف
تعارض أحـداهما األخـرى فالتـأثيرات    
االدراكيه لإلضاءة تكون في جهة والبهجة 
الحسيه الجمالية من جهة أخرى فهمـا ال  

فاإلبـداعات  , يجتمعـان إال فـي مانـدر    
الضوئية كانت واضحة في تاريخ العمـارة  
أكثر من الوضوح الشكلي فلم يعامل الضوء 

اء ولكن ليمنح فقط للكشف عن سطوح األشي
الكتل المعمارية حقيقة أكثر سحرا ونبضـا  
بالحياة من خالل التعامل مـع جماليـات   

  . [p.25,1979,Plummer]الضوء و الظالل
إلى العمارة بأنها ) لي كوربوزيه(كما أشار 

ماهرة من الكتل في , صحيحة , لعبة رائعة 
الضوء ويكشف عن إشكالها بتقابل العتمة و 

الضوء إال  رال يفهم وال يقدوبذلك . الضوء 
وبما إن العين . بتداخله مع الشكل المعماري

عضو حساس فله قدرة كبيرة على التمييز 
بسبب حساسيته للضوء مما يجعل الـذهن  
يتقبل االنطباعات المباشرة لألشياء البعيدة 

  تحددها طبيعة هذه األشياء
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والعين تربط هـذه االنطباعـات بالبيئـة     
بما سيلقاه وبـذلك يتشـكل    الحقيقية فتنبهه

وتوحي العين بأشياء معينة فـي  , االنطباع 
عقل المتلقي اعتمادا على خبرته وتجاربـه  
السابقة وبذلك يكون للبصر وظيفة إيحائية 

  )ستانارد(فقد أشار  .,p.38,2008]سلمان [ تنبئيه
إلـى  "  التصميم مع الضـوء " في دراسة 

التي  الضوء و الظل كونهما المعاني األولية
بها ندرك ونفهم العالم مـن حولنـا وفـي    

ويفهم من خـالل  , العمارة يعرف الفضاء 
    [p.27,1997,Stannard]إدراكنا للضوء و الظل 

إن الضوء ال يصبح مرئيا إال بارتباطه أو 
أي أن , سقوطه على جسم أو شـكل مـا   

عالقة الضوء بالعمارة هي عالقة تبادليـه  
ن الضـوء  إ. فكل جانب يكشف عن األخر

يجب إن يظهر المالمح السـاكنة للبنايـة   
في نمط ملزم بدون ) تفعيل مالمح الواجهة(

إزالة لتفاصيل الشكل أو السطح بما يتالءم 
من حيـث  , مع متطلبات التصميم الجمالية 

الحجم , تأثير الضوء في عناصر التصميم 
واللون ومقدار التباين أو من حيث تـأثيره  

ق الحجب البصري في جذب النظر أو تحقي
أو مـن  , أو استخدامه كعنصر تصميمي , 

حيث دراسة جماليات الضوء وأثـره فـي   
أو مـن حيـث تـأثير    , جماليات األعمال 

الضوء من الناحية التعبيرية أو االنطباعية 
فقيم اإليحاء  .[p.53,1997,Plummer]أو الداللية 
والمتعة البصـرية المصـدر   , قيم جمالية 

الجمال ال يوجد بـدون  األساسي للجمال ف
تخيل األشياء فغالبا ما يتخيل الشكل الـذي  
يكون مرادفا للجمال على انه شيء بصري 

فمفهوم اإليحاء يؤسس , إي تركيب بصري 
عدة مستويات متداخلة من العالقات الناجمة 
عن التعددية والتي تشكل نقطة التقاطع مـا  
بين الضوء كمنظومة وبين الموضـوعات  

راك كوسط فيزياوي أو ذهنـي  القابلة لإلد
أن تلبية االنتبـاه شـيء    . ,p.38,2008]سلمان[

فالشكل الجميل يجب إن يسترعي , أساسي 
,   [p.29,1982,Ball]انتباهنـــــــا أوال 

إلى إن كل عنصـر لـه   ) Ching(ويشير
سماته الخاصة وتتجمع هذه السمات معا مع 
عاملي الموضع والتوجيه لتحـدد الـوزن   

جذب االنتباه من خالل ي البصري وتسهم ف
  :استخدام

الهيئات المتضـادة أو غيـر المنتظمـة      -
Irregular or Contrasting Shape  

األلوان المتألقـة والملمـس المتضـاد      -
Bright colour ad Contrasting 

texture 
 .األبعاد الكبيرة والنسب غير االعتيادية  -
ــجة   - ــيل الناض  Elaborateالتفاص

Details [p.47,1997,Ching]  .  
إن التضاد قد يجذب االنتباه  Ching)(يؤكد 
ويحدث من خالل االنحـراف فـي   , أكثر 

ونقاط الجذب , اإلضاءة النقطية , الهندسية 
.  [p.50,1997,Ching]التي تساعد في تحقيق ذلك

إن التالعب بالضوء في الواجهة يعمل على 
تحقيق االنتباه وخلق االيحائات البصـرية  

ــوء و  ــاللبالض إن .   [p.67,1982,Ball]الظ
الحاجة هي واجهة جذابة ومشوقة بضـوء  
امن تقبل التفاعل مـع المتلقـي ويمكـن    

  :التالعب بإنارة الواجهة من خالل 
أبعاد الوجهة عن الزاوية المباشرة للرؤية  -

  .المتاحة حتى ال تظهر مستوية
نوعية مواد الواجهات تؤثر فـي كميـة    -

  .الضوء الالزم إلنارته 
  .استخدام أخاديد إنارة -
إنارة مساحة السطح بالكامل لخلق إيحاء  -

بامتداد الواجهة وبلـوغ الـذروة لـبعض    
  .  [p.82,1997,Barker]التفاصيل الداللية للواجهة 

استخدام إضاءة النبرة بصورة مفرطـة   -
وبذلك تخلق إيحاء بعمق ثالثـي األبعـاد   

لكن إلكثار البريق يجعل , ضروري للخلق 
  .    [p.37,1997,Barker]إلبهار غير مقبولا

وللضوء خصائص أساسية تؤثر في كيفيـة  
رؤية المشاهد للشكل المعماري عامة وشكل 
الواجهة خاصة من خـالل تأثيرهـا فـي    
خصائص الشكل البصرية مما تخلق صورا 
بصرية مختلفـة حسـب اخـتالف تلـك     
الخصائص وبـذلك تـوحي للمتلقـي إن    

ية هي التي تغيرت خصائص الشكل الفيزياو
وفي الحقيقـة إن التغيـر مقتصـر علـى     

في النهار . الخصائص البصرية الظاهرية 
يصعب التالعب بالتشكيل البصـري لـذا   
يكون إيهام في غير محله ومحيـر حيـث   
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مستوى اإلنارة شديد وعالي وعـام جـدا   
إما في الليل . وتوزيعه غير مسيطر عليه 

بصـري  مهما كان التشكيل الفيزيائي أو ال
فباإلمكان توزيع اإلنارة التي تحرمنا منهـا  

. اإلضاءة النهارية والتالعـب بمسـتوياتها  
فتستخدم إنارة في الليل لمصـلحة تعزيـز   
القوة و اإليحاء في التشكيل و ليس بإضاءة 
عالية حتى ال تؤثر في إدراكنـا للتشـكيل   
ــزعج    ــتت وم ــوء مش ــبح الض ويص

[p.30,1977,Lam] .  
فيـة للبيئـة المضـيئة    إن االستجابة العاط

وتستخدم . يتضمن دائما عناصر فعالة كتقييم
مصطلحات متعاكسة كأحكام شفوية فعالـة  

  :سواء ايجابية كانت او حتى سلبية هي 
التأللؤ  أو لمعان       / اإللهاء البصري 

Distraction / Positive Focus  
  )منشرح(بهيج / مظلم 

Gloom / Cheerful  
 / Dullممتع  دراماتيكي أو/ كئيب 

 Dramatic or Interesting  
منظم                         / مشوش 

Chaotic / Ordered 
خاص                              / عمومي 

Public / Intimate 
مبهج                                / غير مبهج 

Pleasant Unpleasant / 
            أليف                     / غير أليف 

Friendly Unfriendly / 
الئق                          / غير الئق 

Appropriate Inappropriate / 
تألأل أو لمعان                         / إبهار 

Glare / Sparkle or Glitter 
, وهي أحكام وصفية أكثر من كونها كمية 

ألننا نقول إن الفضاء مبهر غيـر مـريح   
     إلـى    30  اشراقته بنسـبة  وليس إن

ــاءته  1 ــدل إضـــــ   ومعـــــ
تحدث  .  [p.43,1977,Lam] 2م| شمعة  200

استجابة األشخاص من خالل التحكم بموقع 
اإلضاءة فإيجاد شعور باأللفة أو السعادة أو 
, االسترخاء وكذلك التشديد على الملمـس  

وباستثمار العالقة بين األشـكال والضـوء   
هج أو مسـكن  ممكن إن يكون الضوء مـب 

ويحدث من خالل وضع تخطيط إنارة يعتمد 

  علـــــى مهـــــارة وتخيـــــل
هناك ترابط بـين  . [p.17,1997,Barker]اإلنسان

العناصر التصميمية والصـفات العاطفيـة   
المتولدة عنها من خالل آلية فعـل اإلدراك  

ــري  ــاك .   [p.89,1987,Lang]البصـ فهنـ
خصائص جمالية متعددة مثل خاصية التوتر 

, اط واإليهام والتعقيد والغمـوض  واالنبس
فالنظام األكثر تعقيدا و المالحظة المتعددة 
الطبقات في معانيها هما اللـذان ينتجـان   

واألسطح الخارجية . سرورا أكثر للمشاهد 
للبناية تضاء إلحـداث تـأثير درامـاتيكي     
ولتقوية الهيئة المعماريـة بـإبراز الخـط    
االفريزي للواجهـة  وإبـراز العناصـر    

المساعدة في التوجيه  وتساعد في إيجـاد  و
وإظهار الواجهة بأنها مسـتوية  , المداخل 
flatting     ــالظالل ــق ب ــيض العم بتخف

وإظهار كتلـة البنايـة بإضـاءة حافاتهـا     
  .[p.17,2002,Egan]وخطوطها الخارجية 

  .استخالص المشكلة البحثية . 2
تهدف هذه الفقرة إلى مناقشة دور اإلضاءة 

واإليحاء البصري لها تمهيدا ,  في الواجهات
الستخالص المشكلة البحثية المتمثلة في اثر 
اإلضاءة االصطناعية في اإليحاء البصري 

فقد أشارت البحوث المشار اليها  .للواجهات 
سابقا إلى تـأثيرات اإلضـاءة البصـرية    
والنفسية وخصائصها البصـرية كـاللون   

واعتبرت اإلضاءة فـي  . والشدة واالتجاه 
مارة علما بيئيا وجاء التعامل مع الضوء الع

من عدة جوانب وظيفية وتعبيرية جمالية من 
اللحظة األولى التي يعمل فيهـا المصـمم   

الوظيفيـة  المعماري على تعريف األنظمة 
والفضائية واإلنشائية والخدميـة يجـب أن   

لتكون ) نظام اإلضاءة(يؤخذ بنظر االعتبار 
سـائل  جزءا من شخصية البنايـة و إن الو 

الحديثة التي يستعملها المصـممون اليـوم   
ستؤدي إلى رؤية جديدة لتصميم واجهـات  
األبنية وبصرياتها  ويصبح للرؤية في الليل 

من خـالل  , أهمية تعادل الرؤية في النهار 
تقديم تصنيفات لطـرق توزيـع اإلضـاءة    
والمصادر واألنظمة واألنمـاط الضـوئية   

نوعـة  الناتجة شكليا وإيجاد تصـنيفات مت 
ــادرها   ــكال مص ــة حســب أش , لألنظم

واستعراض االنطباع البصـري والـدور   
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النفسي لتأثيرات اإلضاءة المتعددة مقدمـة  
أهمية لمواضع المصادر الضوئية وأنظمتها 
وشكل اإلضاءة وتوزيعها علـى السـطوح   

كما .لبناء اإليحاء البصري لشكل الواجهة 
أشارت البحوث إلى إن أهم ما يميز عنصر 

انه يمكن من خالله إعـادة تنظـيم    الضوء
واقع التشكيل العمراني واختيار ما يرغـب  
المصمم بإظهاره كما انه يسـتخدم الظـل   
والظالل في حذف ما يرغب في حذفه لـذا  

وتصـميم  .للضوء جانب علمي وجانب فني
يتمثل األول في توزيع , اإلضاءة له هدفان 

اإلضاءة بشكل مناسب بما يحقـق الرؤيـة   
الهدف الثاني نوعي يتمثل في  الواضحة و

تحقيق األهداف الجمالية وتأكيد اإلحسـاس  
بالمكان واإليحاء بالزمان بمعنى تحقيق البعد 
   ألزمــــــــــــــــــاني

فيمكن القـول إن   .,p.38,2008]سلمان [والمكاني
, عالم الضوء له وجهان مادي وروحـاني  

المادي هو الواقعي والروحاني أو التعبيري 
, أفاق نفسية وداخلية هو تجاوز الواقع إلى 

وتساهم اإلضاءة في خلق اإليحاء وإثـراء  
شاعرية األجواء والظالل وتتخذ اإلضـاءة  
دالالت سياقية نصية ودراماتيكية في تلوينها 
وانعكاساتها الهندسية مما يخلق تواصال مع 
المتلقي مما يعني تجسيد للمعاني الرمزيـة  

  . ,p.34,1999]العكام[للمكان
اسات على أهميـة الظـل و   حيث تؤكد الدر

الظالل وإشكالها وهيئاتها الناتجة عن ظالل 
المصادر الضوئية في تحقيق االنتباه وخلـق  

فاإلثراء , االيهامات البصرية المثيرة لالنتباه 
البصري يعني االنتقال من أجـواء العـالم   

إلى عـالم  ) عالم بال زمان(الساكن بصريا 
 .[p.93,1966,Forgus]حيوي ينبض بإيقاعات حية 

ويمكن لإلضاءة االصـطناعية أن تضـيء   
وتعتم وتدفئ وتبرد وتزيد اإلشراق أو تطفئ 

أي تـؤثر علـى   ( اللمعة وتغير اللون كليا 
فتخلــق عــالم حســي ) اللــون والملمــس

[p.49,1989,Ludu] .  ان التالعب بالضوء يكون
ـ   د من التضاد بالمواد وانعكاساتها لخلـق ش

الليـل  بصري وخلق اجواء مشـوقة فـي   
ويمكن  .ومعطية ايحاء بابعاد المنتهية خلفها

التاكيد على التضاد في االشكال من خـالل  
االضاءة المتغيرة على سـطوحها المتغيـرة   

حيث االشكال المستطيلة تتضاد مع اشـكال  
الخطوط الحرة المنحنية و العضوية وتخلـق  

وال يقتصر دورالضـوء  , جو درامي مشوق 
لخطـوط  على محـو الغمـوض واخفـاء ا   

بـل يكـرس   , والسطوح وصهرهها معـا  
التناقضات المثيرة للتصور والخيال من خالل 

ويجعـل  ,  خلق ظاهرة الضـوء والظـالم   
المكان اكثر اثراءا  بجمهرة من التـوترات  

بسـبب  , البصرية وااليحاءات والتصورات 
قصور حواسنا البصرية عن قياس شكل مـا  
ــكل      ــى ش ــبة ال ــة نس ــه بدق وتثبيت

ان تسليط الضوء على  . ,p.25,1997]جعفـر [اخر
العناصر المهمة و المهيمنة في الشكل يجعل 
هذه العناصر تشخص كنقـاط داللـة فـي    
التشكيل فالضوء له قـدرة تعبيريـة علـى    
االيحاء اذ هو نتاج لما تضفيه التجربة على 
اية صورة بسبب قدرته على توليد صـورة  
اخرى في الذهن وتصبح هذه القدرة التعبيرية 

يمة جمالية او تعبيرا حينما تكـون القيمـة   ق
متصلة بارتباطات تثارعلى نحـو يتضـمنه   
الموضوع الحاضرباالعتماد على خـواص  
الشكل وابعاده االدراكية من خالل جـوهر  
الضــــوء وحضــــوره كظــــاهرة 

وخالصة لمـا   .   [p.179,2003,Haraser]تعبيرية
سبق يتبين ان البحوث قد ركزت على تنويع 

يات االضاءة من شدة واتجـاه  وتغيير مستو
ولون ايضا لتحقيق التضاد ولتعزيز الظالل 

مكررة اهمية االضاءة , الناتجة عن الضوء 
وامكانياتها كعنصر فعال في التأثير االيحائي 

اال ان تلك البحوث لم تقدم اسسا واضـحة  , 
وبـذا  , لبناء االيحاء البصـري للواجهـات   

تحددت مشكلة البحـث وهدفـه وفرضـيته    
  :لمعتمدة وكما يلي ا

عـدم وجـود مؤشـرات    : مشكلة البحث 
واضحة لرؤية علمية عـن اثـر الضـوء    
  .االصطناعي في االيحاء البصري للواجهات

ايضــاح اثــر الضــوء : هـدف البحــث  
االصطناعي في الواجهات مـن الناحيـة   

وتحديـد دور الضـوء    النفسية والجماليـة 
  .االصطناعي في احداث االيحاء البصري 

ان  االيحـاء البصـري   : البحث فرضية 
للواجهة يمكن ان يتحقق باعتمـاد الضـوء   
كالية لتغيير الخصائص الشكلية للواجهـات  
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دون تغييرها للشـكل الفيزيـاوي   , بصريا 
وتنقسم فرضية البحث الرئيسـة  . للواجهة 

  : الى فرضيات ثانوية هي
تؤثر االضاءة االصطناعية في االيحـاء   -

البصـرية   البصري للخصـائص الشـكلية  
  .للواجهة 

يؤثر االيحاء البصري فـي االسـتجابة    -
  .الجمالية اإلدراكية للواجهات 

  .االطار النظري . 3
يهدف هذا المحور الى طـرح المفـردات   
االساسية لالضاءة االصطناعية وااليحـاء  
البصري والخصائص البصـرية الشـكلية   
للواجهات تمهيدا لتحديد مؤشراتها النهائيـة  

  .ات هذا االطار تركيب مفرد
  .االضاءة االصطناعية . أ 

الضوء قوة محركة تزود عالمنـا بالحيـاة   
وتمأل العناصر البصرية بالطاقة والحركـة  

مما يوفر البهجـة  , بسبب التنوع اإليقاعي 
واالنشراح للمتلقي ويوفر له بيئة خارجيـة  
مريحة ومسرة ضمن تصميم مثالي يأخـذ  

فـي   الجوانب الوظيفيـة والسـايكولوجية  
شكل من أشكال والضوء فيزياويا  .الحسبان 

الطاقة وقد فسر الضوء مـرة علـى انـه    
موجات تنتقل في خطوط مسـتقيمة خـالل   
الفراغ ومرة بأنه جسيمات دقيقة وأخـرى  
اعتبرت الضوء موجات ضمن مجموعـة  

اما المفهوم , اإلشعاعات الكهرومغناطيسية 
الحديث ففسر الضوء بان له طبيعة مزدوجة 

ه يتصرف كدقيقة مرة وكموجـة مـرة   ألن
اما الضوء بصـريا   .,p.63,1972]مرحبا[اخرى 

ـ  تقبلة فهو طاقة لذا فهو يحفز االجهزه المس
ــل    ــدث فع ــرية ليح ــين البش ــي الع ف

فالضوء يـؤثر  .  [p.72,1969,Hopkinson]الرؤيا
في العين ويحدث االحساس البصري وعلى 
الرغم من كون الضوء في ذاته ال يرى لكنه 

د الصفات الضوئية لالجسام واسطحها يحد
ومستوى غناها البصري باالعتماد على ما 
يحدث للضوء الساقط عليها مـن عمليـات   

, االنحراف , االنكسار , االنعكاس (كـــ 
اغلـب طرائـق   , ) االمتصاص, النفاذية 

االضاءة تتطور من خالل مصادر الضـوء  
فجهاز مركّز الضـوء  . والتكنولوجيا الثابتة

بانتشارية معينة المصمم حزمة ضوء يعطي 

كانت اغلب االضاءة تتضمن اضـاءة   فقد،
فيضية فقط، ومع تطور اجهزة المركـزات  

الى ان . الضوئية  تغيرت طرائق االضاءة
المكان، ومتموضعة باالن محكمة  تاصبح

وكلما استمرت . الواجهة في أي مكان على 
اجهزة االضاءة بالتطور استمرت طرائقهـا  

ايضاً، وتوافرت اضاءة لم يشـاهد   بالتطور
فهناك طرق اضاءة ثابتة او , مثلها من قبل

متحركة تسلط على الواجهة ككل اوعلـى  
عناصر فيها او تضـيء الفراغـات بـين    
العناصـر باســتعمال الالشـعة الليزريــة   
والعدســات والمرشــحات الضــوئية   

وللضوء خصائص .  ,p.63,2003]محمد[المختلفة
صفاته وهي السبب  بصرية هي المسؤلة عن

بحدوث تأثيراته على السـطوح واالجسـام   
  : وهذه الصفات هي , التي يقع عليها 

أو , هو احمرار الضوء :   لون الضوء. 1
فعندما . الخ .......... أو خضرته , زرقته 

يسلط ضوء ملون على سطح ما فان الضوء 
لون + المنعكس عبارة عن الضوء الساقط 

إن . ,p.18,1983]حيـدر [ السطح العاكس للضوء
, األحمـر  ( األلوان األساسية للضوء هي 

ــة ) األخضــر , األزرق  ــزج بطريق وتمت
ويمكن تصنيف أي لـون وفـق   ,  اإلضافة

, )الصـبغة (اصل اللـون  : ثالث قيم هي 
  .تشبع اللون, القيمة الضوئية للون 

هي كمية الطاقة المنبعثة :  شدة الضوء . 2
بذلك تحدد من منبع ضوئي في زمن معين و
وعلـى  . شدة اإلضاءة ألي مصدر ضوئي

أساس قوة إضاءة المصدر الضوئي يتحـدد  
وتتحـدد    )Brightness(مقدار النصوع  

حاصل ( النصوع . شدة استضاءة السطح 
ضرب شدة اإلضاءة للمصدر في معامـل  

  .,p.231,1987]سليمان[) انعكاس السطح
كمية الضوء الساقط (شدة استضاءة السطح 

في الثانية الواحدة على وحدة السطح  عموديا
او  2م | وتقــدر بالشــمعة ) متــر مربــع(

والشدة بصريا هي تكـون امـا   , )باللوكس
و تؤثر شـدة  , عالية او متوسطة او واطئة 

الضوء الساقط على الخصائص البصـرية  
  .للشكل

يتحدد اتجـاه المصـدر   : اتجاه الضوء . 3
 الضوئي من خالل العالقة بينه وبين السطح
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الذي يسقط عليه الضوء و زاويـة سـقوط   
األشعة الضوئية تتحدد ايضا باتجـاه كـل   
سطح أو زاوية ميالنه بالنسبة للسطح األخر 
فكلما زاد ميل زاويـة سـقوط االشـعاع    
الضوئي ازدادت المساحات السوداء فتتجه 
االضاءة الى ان تكون خطوط بيضاء تحدد 
االجسام وكلما قلت زاوية السقوط ازدادت 

لمساحات المضاءة واصبحت في المواجهة ا
  . ,p.14,2008]سلمان[تماما

ومصادر اإلضاءة متعددة واساسها الشمس 
والنار والكهرباء والضـوء وعلـى وجـه    

المصـادر  :العموم ينحصـر بمصـدرين   
  .الطبيعية و المصادر االصطناعية

:  وتتمــايز اإلضــاءة االصــطناعية الــى
اإلضــاءة المنتشــرة العامــة واإلضــاءة 

ولكل نوع , الموضعية واإلضاءة التأكيدية 
من هذه األنواع وظيفة معينة لخلق التنـوع  
ــارة  ــام واإلث ــة واإليه ــاين والحرك والتب

  .والتشويق 
  .اإليحاء البصري. ب 

إحساس يحدث فكرة تدخل الى االيحاء هو  
الدماغ  ويقبلها فتخلق نزوة غيـر واقعيـة   

رة فهـو اسـتثا  . ينجم عنها الفعل ) إيحائية(
ــى    ــخص ال ــن ش ــون م ــة تك الواعي

ورد االيحـاء فـي   و , . ,p.93,2008]سلمان[أخر
  Connotationالعمارة تحـت مصـطلح    

والذي يمثل الوجه الثاني و المهم في وظيفة 
العمارة وهو الوجه الداللي فهـي الظـالل   

فهـي مبنيـة   ) اإليحاء(الخاصة بالمعنى أي 
على أسس عاطفية من خالل ما يثيره المبنى 

والمعنى يتحقق مـن  , ن معان لمستعمليه م
الصور التي تثيرهـا   ةخالل حيوية ودينامكي

اإليحـاءات فالمشــاعر تشــكل المفــردات  
األساسية األصلية للمعماري وعلى أساسـها  
يكون العمل معماريا وليس مجرد فالعمـارة  
هي تعبير مباشر عن الوجود اإلنساني فـي  

  .[p.405,1987,Lang]العالم 
وسيلة تعبيرية في نقل في العمارة  و اإليحاء

األفكار والحاالت النفسـية والعاطفيـة أي   
ــى   ــين المبنـ ــال بـ ــيلة اتصـ وسـ

وهو ذو جـانبين  ,  ,p.70,2008]سـلمان [والمتلقي
فلسفي ارتبط بالمعاني الدالليـة اإليحائيـة   
, للعمارة عن طريـق انحـراف المعنـى    

والجانب األخـر بصـري عـن طريـق     
الخصائص البصرية والعالقـات الشـكلية   

ـلمان [للعمارة وااليحاء البصري ,  ,p.72,2008]س
في هذه الدراسة جاء عن طريـق الضـوء   

علـى  واللون باعتباره الحافز الذي يـؤثر  
خصائص الواجهة ويقوم بتغيرها بصريا من 

فاطوال موجـات  , غير اي تغير فيزياوي 
الضوء المختلفة تنتج اثارا نفسية وجسـمية  
على االنسان وخصوصا عنـدما تـنعكس   
بكميات كبيرة على اسطح بناية فاسـتعمال  
الضوء يضع في يد المصمم قوة سـحرية  

ويلعب التعرف على اللـون دورا  , ضخمة 
ان اجزاء من , في االيحاء البصري  كبيرا

طيف االلوان اكتسبت اقترانات بانطباعات 
تخص في الحقيقة حواس اخرى مثل الدفء 
, والبرودة والثقل وحتى الضوضاء والهدوء 

ان اللون وسيلة جيـدة لتوضـيح الشـكل    
والفراغ فبعض االلـوان اكثـر اسـترعاء    
لالنتباه من الوان اخرى ويمكن اسـتعمال  

قيقة العطاء تشديد اضافي لنقطـة  هذه الح
مركزية في تنظيم معين والتباينات اللونيـة  
القوية لها ايضا ميزة ايقاف العين فتستعمل 
لتقسيم سطح ما وخلق ايقاع او التشديد على 
مكان التقاء فراغين ويستعمل ايضا باظهار 
الشكل بالتاثير على العالقات الظاهرية بين 

التـاثير علـى   المستويات واظهار الفراغ ب
حجمه الظاهري وبتركيز ايحاءات التقـدم  

مما يوفر امكانية التاثير علـى  , والتراجع 
العاطفة ايضا خصوصا باستعمال الضـوء  

  .    ,p.147,1986]جولدي[الملون
وبذلك تركز الدراسات على ضرورة وجود 
الحافز أو المؤثر على الخصائص الشـكلية  
للواجهات والذي هو الضـوء بخصائصـه   

للحصـول علـى   ) الشدة واالتجاه واللون(
استجابة إيحائية تولـد اسـتجابة جماليـة    
شعورية وحدوث المتعـة وشـد االنتبـاه    
والتنوع وإثارة االهتمام والبهجة والهيمنـة  

مما يعزز الصفات والخصائص , البصرية 
البصرية اإليحائيـة ثـم إمكانيـة تنظـيم     
القرارات الضوئية المنتخبة التي تتفاعل مع 
الخصائص البصرية للواجهات لتحقيق أسس 

  . بناء كفوءة لتلك الظاهرة
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ــكلية   . ج ــرية والش ــائص البص الخص
  .للواجهات 

تهدف هذه الفقرة إلـى مناقشـة الواجهـة    
حيث يقسم شكل الواجهـة حسـب   , كشكل

أشكال منتظمة وأشـكال  :طبيعة مظهره إلى
والواجهة كأي .غير منتظمة وأشكال متحولة

ناصر معمارية متعـددة  ع: شكل تتكون من
فيما بينها بعالقات مكونة الصيغة النهائيـة  

وما يميز واجهة عن أخرى هـي  , للواجهة
الخصائص الشكلية البصرية للواجهة فهي 
تعطي الصفات الحسية لها وباجتماعها معا 

  . ,p.43,2008]سلمان[تكون شكل الواجهة
وتعتبر تلك الخصائص السمة األساسية لتلك 

التي تعود إليها معظم تقـديراتنا  التكوينات و
الجمالية فالواجهات تشكيل بصـري إلـى   
جانب كونها تشكيل فيزياوي والذي يبـرز  

إن سـمات هـذه   , هذا التشكيل هو الضوء 
الخصـائص تتحـدد مـن خـالل تأويــل     
اإلشعاعات الضوئية التي يسـتجيب لهـا   
اإلنسان ويفسرها على أساس أنها خطـوط  

و أنماط وظـالل  وألوان وتأثيرات ملمسيه 
وتطرقت الدراسات المعماريـة   . وأشكال

المختلفة للخصـائص الشـكلية البصـرية    
حجـم  , شكل الواجهة (  كانتوبشكل عام 

إضـاءة  , لون الواجهة , الواجهة البصري 
, اتجاهيـة الواجهـة البصـرية    , الواجهة 

الـوزن البصـري   , موضع شكل الواجهة 
, ) ملمــس الواجهــة , لشــكل الواجهــة 

ستخلص تبادل صيغة التأثر والتأثير بين ون
الضوء وكل من شكل الواجهـة واتجاهيـة   

  .الواجهة البصرية وملمس الواجهة 
  .تركيب مفردات اإلطار النظري. 4

تهدف الفقرة الرابعة الى  تركيب مفـردات  
اإلضاءة االصطناعية و اإليحاء البصـري  

  .والخصائص البصرية الشكلية للواجهات 
التي تطرق اليها الباحث  تاأشارت الدراس

إلى إن تغيير األشكال التـي يبنـى علـى    
وأي , أساسها اإليحاء  توجدها اإلضـاءة  

شكل له ثالثة أبعاد يصبح تشكيال حين يؤثر 
ضوء فيه مـن خـالل تحديـد خطوطـه     
الخارجية أو حالة التقابل بين الضوء والظل 
التي تعطي ديناميكية لألشـكال وتمنحهـا   

, ب دون تغييـر الخامـات   الملمس المطلو

ويعطي الضوء أفكارا جديدة تمنح التصميم 
قدرة في تعددية المنظر وإيقاعـا بصـريا   
, وتطويرا للذاكرة الحسية عنـد المشـاهد   

قدم معنى جديداً، عبر التحوالت فاإلضاءة ت
التي تحصل في عين المشاهد، مما يؤثر فيه 

، فيتفاعل وسيكولوجياوفسيولوجياً  بيولوجيا
  . البصرية الصورةمع 

 علـى المسـلط  االصطناعي يعتبر الضوء 
فكلمـا   , لشكل العامل االساسي في الرؤيةا

تغيرت مالمح هذه  االصطناعي قل الضوء
االشكال واوحت بمفاهيم حسية جديدة ودقيقة 
تظهر للناس برغائب مختلفة ورؤى مختلفة 
ال يمكن تصورها لذا يعتبر الشكل احيانـا  

ي الطبيعة فقـد تصـحبه   ليس حقيقة ثابتة ف
رغبة نفسية في تفسيره رغم الثبـات فـي   
قياساته المنظورة فالمقومات االساسية للشكل 
ال يمكن حصرها في المفهـوم التركيبـي   
البنائي و البشكل علمي خالص اال اذا استند 

يعد الشكل تطبيقـاً   و .يعلى الخيال النفس
الشكل يتسبب ويتـأثر   أن، لإلضاءةمعقداً 
الشكل يشتغل مـع  . لعناصر الضوئيةبهذه ا

 األشـياء توزيع الضوء واصطدامه بسطوح 
 إحساسـا  األشـياء يعطى الضوء . وكشفها

بالشكل، وتتعرف العين عليهـا بمفـردات،   
 .الملمس والموضع والحجم, االتجاه, الشكل

عمق،  إيجادويساعد الرؤية في ذلك، عملية 
 اإلضـاءة من خالل السيطرة على توزيـع  

النمـاذج والتكوينـات الضـوئية    وابتداع 
للحصول على صـورة ضـوئية    والتظليلية
وبذلك يـزداد اإليحـاء بشـكل     .إيحائية 

الواجهة عن طريق إبراز معـالم الشـكل   
وجذب االنتباه من خالل توزيع اإلضـاءة  
شدتها واتجاهها فيتم التركيز علـى بعـض   
التفاصيل وإخفاء أخـرى فينـتظم شـكل    

الضوئية المتغيرة  القيم, الواجهة أو العكس
تجعل شكل الواجهة يـوحي بالديناميكيـة   

ويعطـي اسـتمرارية بصـرية    , والحركة 
للواجهة بسبب الحزم الضـوئية المسـلطة   

  .بشكل مستمر ومتماثل ومتقارب 
واإليحاء بملمس الواجهة حسب شدة الضوء 
المسلط عليها فالشدة العالية توحي بملمس 

ة اقل أكثر نعومة من لو سلطت إضاءة بشد
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واإليحاء بامتدادات عمودية , ولنفس السطح 
  .أو أفقية حسب اتجاهية الحزم الضوئية 

وبموجــب مفــردات النمــوذج االيحــائي 
  :المستخلص تم مالحظة ما يلي 

ان االيحاء البصري المتحقـق بضـوء    -
ذو مساس مباشر ) شكل الواجهة(متغيرات 

  ).الحركة(الديناميكية , التناظر, باالنتظام (
ان االيحاء البصري المتحقـق بضـوء    -

ذو مساس مباشـر  ) ملمس الواجهة(متغير 
  ) .الشفافية, الثقل , بالخشونة والنعومة (
ان االيحاء البصري المتحقـق بضـوء    -

ذو مساس مباشر ) اتجاهية الواجهة(متغير 
  .)ات العموديةاالمتداد, باالمتدادات االفقية (

ختبـار  وهذامايمثل المرحلة االولى من اال
باعتبارها تعتمد على االيحاءات المباشـرة  

  .للخصائص الشكلية للواجهة
  :اما االيحاءات غير مباشرة للواجهات هي 

المتعة (ان االيحاء البصري يتحقق بضوء -
الهيمنـة  , التنوع , شد االنتباه , البصرية 
لذا , ) اثارة االهتمام , البهجة , البصرية 

يـرات  سيتم التركيـز علـى هـذه المتغ   
  .باعتبارها تمثل الظاهرة االيحائية

  .اإلجراءات التطبيقية والعملية التحليلية .5
  .اإلجراءات التطبيقية . أ

اعتمد البحث أسلوب استمارة االستبيان في 
شـملت العينـة   , تحقيق البحث التجريبي 

واجهات تتباين في ) 3(الدراسية القصدية 
أنماطها الشكلية من حيث شـكل هيئتهـا   

وهي مـن مشـاريع المرحلـة    ارجية الخ
الخامسة لطالب الهندسة المعمارية الجامعة 

كانت من األبنية التجارية التي , التكنولوجية
, طوابـق   10-3يكون ارتفاعهـا بـين   
  :وشملت األشكال اآلتية 

  .شكل واجهة هندسي منتظم -
  .شكل واجهة غير منتظم عضوي  -
شكل واجهة مختلط يجمع بين المنـتظم   -

  .ير المنتظموغ
وهذه األنماط الشكلية تمثل األنماط األكثـر  
تكرارا من جهة والتي تخدم أهداف البحث 

. كما موضح في الشـكل  . من جهة أخرى
وكما جرى بناء القرارات الضـوئية لكـل   

  :واجهة وفق ما يلي 
  .تثبيت الشدة واالتجاه وتغيير اللون. 1

  . تثبيت الشدة واللون وتغيير االتجاه. 2
مع , كن للدراسة إعداد استمارة استبيان  أم

تحديد أسلوب إجـراء االختبـار المالئـم     
المتمثل بعرض نماذج الواجهات من خالل 
شاشة الحاسوب على مجموع المسـتبينين  

  :وعلى النحو التالي
عرضت نماذج الواجهات المنتخبة بصورة 

  :متسلسلة وبالشكل اآلتي 
  .تحاال) 9(الواجهة المنتظمة وشملت  -
) 9(الواجهة غير المنتظمـة وشـملت    -

  .حاالت
  .حاالت ) 9(الواجهة المختلطة وشملت  -

 3D Studio) جلذلك فقد تم اختيار برنام
Max)  , ــاء األنمــاط الضــوئية ــي بن ف

حيث استغرقت عملية  االفتراضية للواجهات
فقد تـم تثبيـت   , اإلعداد قرابة ثالثة أشهر

عد كـل  تراكيب إنارة على طول الواجهة يب
وتـم  , م  2,5تركيب عن األخر بمسـافة  

تغيير واتجاه إنارتهم حسب الزوايا المؤثرة 
بالتتـابع  ) 80,  45,60(في حقل النظـر  

, األزرق , األبـيض  (واأللوان تم اختيـار 
كون األبيض هو اللون الذي يجمع ) األحمر 

كل األلوان واألزرق ممثال عـن األلـوان   
سية واللـون  الباردة وهو من األلوان األسا

رة وهـو مـن   األحمر يمثل األلوان الحـا 
و تـم إجـراء   . األلوان األساسية كـذلك  

االختيار على عينـة عمديـه مـن طلبـة     
وهم طلبة الدراسات , الدراسات المعمارية 

المعمارية للمرحلـة الخامسـة الجامعـة    
الن , طالـب  ) 30(التكنولوجيـة وبواقـع   

البحث بحاجة إلى عينـة مدربـة بصـريا    
مع ضرورة أن تكون , فاءة يعتمد عليهاوبك

العينة من الذين لم يشاهدوا هـذا الموقـف   
والن , بالذات وذلك ألهمية عنصر المفاجأة 

الفئة المعمارية تمتاز بالدقة من هذه الناحية 
فلهم األفضلية باالعتماد عليهم فـي هـذا   

  .البحث 
  .العملية التحليلية . ب

س علـى  جرى تفريغ بيانات االختبار الرئي
لوحة رئيسية وتحويلها إلـى لغـة رقميـة    
وحساب عدد التكرارات الخاصة بكل متغير 

باالعتماد على , ثم تحويلها إلى نسبة مئوية 
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وبهدف تعزيز , اإلحصائي   Excelبرنامج 
استندت عملية , ثقة الدراسة بنتائج االختبار

التحليل إلى انتقاء المؤشرات التـي تحقـق   
واستبعاد . تباين العينة نسبة مئوية أعلى من 

المؤشرات التي تحقق نسبة مئوية واطئـة  
  .عن ذلك 

  .النتائج . 6
تبينت نتائج الدراسة العملية للبحـث علـى   

  : النحو االتي 
  .نتائج الخصائص البصرية الشكلية   -أ

  .شكل الواجهة . 1
) 45(الضوء بزاوية  -: الواجهة المنتظمة 

 .اوحى بانتظامية الواجهة 
اوحى بديناميكية ) 60(الضوء بزاوية  -  

  .شكل الواجهة 
اوحـى باسـتقرار   ) 80(الضوء بزاوية  -

  . اكثر
الضوء بزاويـة   -: الواجهة غير المنتظمة 

جعلها (قلل من التناقضات البصرية ) 45(
 .) تميل لالستقرار اكثر

اوحى بأن شـكل  ) 60(الضوء بزاوية  - 
تلفة الواجهة كأنها بانوراما من واجهات مخ

  ).زاد من ديناميكيتها(
اوحـى بانتظـام   ) 80(الضوء بزاويـة   -

  . الواجهة وتناظرها
) 45(الضوء بزاوية  -: الواجهة المختلطة 

 .اوحى بان الواجهة متصلة 
اوحى بديناميكيـة  ) 60(الضوء بزاوية  -

  .واختالفات حقيقية 
اوحـى بتنـاظر   ) 80(الضوء بزاويـة   -

  . بصري وانتظامية
 -: الواجهة المنتظمة  .لواجهة ملمس ا. 2

اوحى بالخشونة والثقل ) 45(الضوء بزاوية 
 ) تأثيره المحدود(
قلل مـن خشـونة   ) 60(الضوء بزاوية  -

  الواجهة وزاد من شفافيتها 
اوحى بان الواجهة ) 80(الضوء بزاوية  -

  صقيلة وشفافة
الضوء بزاويـة   -: الواجهة غير المنتظمة 

غلـب اجـزاء   ا(زاد من خشـونتها  ) 45(
 )الواجهة تقع في الظل

اوحـت بالخفـة   ) 60(الضوء بزاويـة   -
والشفافية وزادت من خشونة السطح الخشن 

  واوحت بان السطح الناعم اكثر نعومة
سجل اعلى نعومة ) 80(الضوء بزاوية  -

  .)خففت من ثقل الواجهة(واكثر شفافية 
) 45(الضوء بزاوية  -: الواجهة المختلطة 

سلط الضـوءعلى  (النعومة اعطت ايحاء ب
 .) الجزء الصلد

اوحى بخفة وشفافية ) 60(الضوء بزاوية  -
  .ونعومة الواجهة 

اوحى بان الواجهة ) 80(الضوء بزاوية  -
  ) .ضوء بدون تفاصيل(ثقيلة 

  .اتجاهية الواجهة . 3
  .للواجهات الثالث 

اعطـى ايحـاءا   ) 45(الضوء بزاويـة   -
الشـق  بسـبب  ( بامتدادات افقية للواجهـة 

  .)الضوئي االفقي على طول الواجهة
اعطـى ايحـاءا   ) 60(الضوء بزاويـة   -

بتـأثير حـزم   (بامتدادات عمودية للواجهة 
  ). الضوء العمودية المسلطة عليه

اعطـى ايحـاءا   ) 80(الضوء بزاويـة   -
لتقاطع خطـوط  (بامتدادات بكال االتجاهين 
  ) .الواجهة وخطوط الضوء 

  .ية واالدراكية نتائج االستجابة الجمال -ب
اكثر تشويقا وشـدا  ) 60(الضوء بزاوية  -

لالنتباه واثارة لالهتمام في الواجهات عموما 
للتنوع في توزيـع االضـاءة وتناقضـات    

  .الضوء والظل 
اعطى ايحاءا بـان  ) 45(الضوء بزاوية  -

الواجهة قريبة من االرض حتى وان كانت 
خلقت نوع من االيهـام البصـري   (عالية 
  ) .الواجهة بارتفاع

اعطـى انبسـاط   ) 80(الضوء بزاويـة   -
  .ضوئي للواجهة واضعف تفاصيلها 

الضوء باي زاوية يعمل كنقطـة جـذب    -
  .مركزية النه يسحب الحدود المظلمة حوله

اعطى اللون االحمر ايحـاءا واحساسـا    -
واعطى اللون , ) لطاقته الحرارية(بالدفء 

 .االبيض ايحاءا بالبهجة
ـ  - واص الواجهـة اخـرج   التغيير في خ

, الحواس من حالة السكون الـى اليقضـة   
  .متجدد ) ايحائي احيائي(فتأثير الضوء 
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تكوين الواجهات المتنوعة اضافة الـى   -
التنويع في توزيع الضوء سـاهم بتحقيـق   

  .تأثيرات ايجابية على المتلقي 
  
  .االستنتاجات العامة . 7
طرحت الدراسات المتخصصة بالضـوء   -

ية للضوء تحدد صفاته وهذه خصائص بصر
شدة الضوء , لون الضوء (الخصائص هي 

  ) .اتجاه الضوء , 
هذه الخصائص تغيـر مـن صـفات و     -

فعند تغير لون الضـوء  , خصائص الشكل 
يتغير انطباع المتلقي واحساسة نتيجة هـذا  
التغير وحسب تفسير كل لون ومـا يعنيـه   
فااللوان الدافئة تزيـد الحمـاس وتعطـي    

الدفء والحرارة بسـبب الطـول   احساس ب
وااللوان البـاردة  , الموجي للضوء االحمر 

فهي تعطي احساس بالهدوء والراحة لنفس 
السبب وبذلك شعور المتلقي سيختلف فـي  
كل مرة بالنسبة لنفس المشهد الـذي يـراه   

  . بتغير خاصية اللون فقط
اما التباين في الشدة فهو عامـل محفـز    -

ي فـيمكن بالشـدة   للمخيلة والحساس المتلق
, العالية اعطاء اهمية مضـاعفة للحـدث   

و , وتقليلها يخفي احداثا اليراد اظهارهـا  
تغير زاوية الضوء تجعل من السهل التركيز 
على حدث بعينه و اخفاء اخر حيث يركـز  
على بعض العناصر ويخفي اخرى العطاء 

التركيز على مكان الـدخول  (اهمية وظيفية 
ية البـراز عناصـر   او اهمية جمال) مثال 

معمارية واعطائها هيمنـة بصـرية فـي    
  .التكوين 

الضوء له قدرة علـى جـذب االنتبـاه     -
وتركيز النظر وهو ما يساعد على الـتحكم  
بطرق اظهار الشكل المعمـاري بصـورة   
عامة والواجهة بصورة خاصة بالشكل الذي 
يريده المصمم باستخدام زاوية باتجاه معين 

لتوصيل الفكرة دون  ولون وشدة متحكم بها
 .اللجوء لتغيير فيزياوي للتكوين

الضوء يعمل على تجسـيد االحسـاس     -
جية خاصة ولـه قـدرة   وخلق حاالت مزا

وله قـدرة كبيـرة علـى    . تعبيرية عالية 
االيحاء البصري للواجهات من خالل تأثيره 

, المتلقي اوال  :في الشكل ويعتمد ذلك على

ة طبيعــة الخصــائص الشــكلية البصــري
وعلى خصائص الضـوء  , للواجهات ثانيا 

  . البصرية ثالثا
اوضحت الطروحات المعمارية السـابقة   -

ذات العالقة وجود جانبين رئيسين لاليحاء 
ايحـاء فلسـفي   , االول, في حقل العمارة 

يظهر عن طريق المعاني الداللية االيحائية 
ايحاء بصري يظهر , والثاني . في العمارة 

لية البصـرية فـي   صائص الشـك في الخ
وهو ماتناوله البحث كتطبيق فـي  . العمارة

الواجهات بدخول الضوء كحافز مرئي يغير 
من الخصائص الشكلية البصرية ويحـدث  

  .االيحاء
الخصائص الشكلية البصرية االيحائيـة   -

, تعزز المعيار النفسـي لمتلقـي العمـارة    
باعتبارها االكثر حيوية و فعالية في تحسين 

ظيفيا باالضافة الـى اغنـاءه   الواجهات و
  .جماليا 

ان اهمية ظاهرة الضوء فـي العمـارة    -
بصورة عامة والضوء االصطناعي بصورة 
خاصة تأتي من قدرته على احداث التغيـر  
في ناحية الفعل والتشكيل في العمارة نتيجة 
ــاءة   ــى االض ــيطرة عل ــب والس التالع

حسب ) االصطناعية على وجه الخصوص(
ة بتاثير متغيرات الضـوء  االحتياج والرغب

الشـدة و  ( التقنية وخصائصه االساسـية  
المتعاملـة مـع الكيـان    ) االتجاه واللون 

 .الفيزياوي للعمارة
الضوء يعبر حدود العناصر المكملة الى  -

فالضوء . مرحلة العناصر المعرفة للواجهة 
كالروح التي تسكن الصلد وتحـول شـكل   

حرك الواجهة الى مجموعة مشاعر تثير وت
االنسان وتنقله الى وسـط اكثـر خياليـة    

 .وايحائية
الضوء طاقة متحررة من العالم المـادي   -

تتفاعل مع الواجهة وتغيرها محولة اياهـا  
شكل (الى واجهة جديدة بين مادية ملموسة 

, ) الضـوء (وماهو غير مـادي  ) الواجهة
فالضوء يسكن الواجهة ويصبح لـه شـكل   

ـ  ة ايحائيـة  والواجهة تمتلئ بالضوء بعالق
 .متبادلة

هذه العالقة تعتمد في كونها ايجابيـة او   -
سلبية اعتمادا على الخصـائص الضـوئية   

 . وعالقتها مع الخصائص الشكلية للواجهة
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تحدث عملية اتصال غير مباشـر بـين    -
المتلقي وبيئته نتيجة لظاهرة االيحاء التـي  
يعتمدها الضوء كحافز بيئي يدركه المتلقي 

وتعتمد , اجهة التي يشاهدها ويستجيب  للو
انطباعاته باالساس على قابلية المتلقي على 
اإلدراك وكذلك على نوعية تكوين الحـافز  

, متوسـط  , عالي (حيث تؤثر شدة الضوء 
وزاوية اتجاهه ولونه على جذب ) ضعيف 

ــة   ــتجابة الجمالي ــوين االس ــاه وتك االنتب
 .االدراكية

تضـاد  الشدة المختلفة القيمة التي تخلق  - 
بين العالي والضعيف والزاوية المختلفة التي 
تثير احاسيس المتلقي وانفعاالته وبذلك يكون 
لإلدراك أهمية لحدوث اإليحاء كفعالية ذهنية 
أو كخبرة سايكولوجية وذلك لتاثرة بالصفات 
البصرية التي تحدد تشـكيل واجهـة مـا    

 .وتنظيمها

يتأثر اإليحاء  بالضوء الذي بدوره يؤثر   -
لى الخصائص البصرية للواجهة وبـذلك  ع

ــتخدامها  ــة اس ــاءة وكيفي ــة االض فطبيع
وخصائص الضوء المستخدم مـن ناحيـة   
الشدة واالتجاه واللون وتفاعلهم مع الواجهة 

وبذلك فالتغيرات , في تكوين االستجابة إليها 
في التكوينات الضوئية تمنع التحديد والتقيد 

ن بمعنى ثابت  حيث تفتح الطريـق لتكـوي  
 .صور ومعاني غير محددة 

تتعرض العمارة للتفسير والتأويل من قبل  -
المتلقي فالشكل االولي االيحائي يمكن قرائته 
بصورة اولية ثم بعد التغير الضوئي للشكل 
يمكن اعادة قراءته وبناءه واعادة بناءه في 
كل مرة يحدث تغيير  عن طريق التالعب 
باسلوب االضاءة التي تعمل علـى خلـق   
تكوينات ضوئية مؤثرة على الواجهة مـن  
الناحية الحسية الجمالية بشـرط  ان تلبـي   
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  :لكل واجهة شملت  الحاالت التسعة
 :الواجهة المنتظمة  -أ

  ).45(زاوية , لون ابيض, شدة متوسطة. 1
  ) .60(زاوية , لون ابيض , شدة متوسطة . 2
  ) .80(زاوية , لون ابيض , شدة متوسطة . 3
  ).45(زاوية , لون ازرق, شدة متوسطة. 4
  ) .60(زاوية , لون ازرق , شدة متوسطة . 5
  ) .80(زاوية , رق لون از, شدة متوسطة . 6
  ).45(زاوية , لون احمر, شدة متوسطة. 7
  ) .60(زاوية , لون احمر , شدة متوسطة . 8
 ) .80(زاوية , لون احمر , شدة متوسطة . 9
  :الواجهة الغير منتظمة  -ب
  ).45(زاوية , لون ابيض, شدة متوسطة. 1
  ) .60(زاوية , لون ابيض , شدة متوسطة . 2
  ) .80(زاوية , ن ابيض لو, شدة متوسطة . 3
  ).45(زاوية , لون ازرق, شدة متوسطة. 4
  ) .60(زاوية , لون ازرق , شدة متوسطة . 5
  ) .80(زاوية , لون ازرق , شدة متوسطة . 6
  ).45(زاوية , لون احمر, شدة متوسطة. 7
  ) .60(زاوية , لون احمر , شدة متوسطة . 8
  ) .80(زاوية , لون احمر , شدة متوسطة . 9
  :الواجهة المختلطة  -ج
  ).45(زاوية , لون ابيض, شدة متوسطة. 1
  ) .60(زاوية , لون ابيض , شدة متوسطة . 2
  ) .80(زاوية , لون ابيض , شدة متوسطة . 3
  ).45(زاوية , لون ازرق, شدة متوسطة. 4
  ) .60(زاوية , لون ازرق , شدة متوسطة . 5
  ) .80(زاوية , لون ازرق , شدة متوسطة . 6
  ).45(زاوية , لون احمر, شدة متوسطة. 7
  ) .60(زاوية , لون احمر, شدة متوسطة. 8
  ) .80(زاوية , لون احمر, شدة متوسطة. 9
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