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 المعماريلإلبداعالتصميم الضوئي الليلي عامل مساعد 

*يرنا مازن مهد    و      *زينب حسين رؤوف

  26/10/2008:تاريخ التسلم
  7/5/2009:تاريخ القبول

   :الخالصة
 شخصية المنـشأ لـيالًإبرازيلعب التصميم الضوئي الليلي في الوقت الحاضر دوراً مهماً في           

 الوظيفيـة المتأتيـةألهميته إضافة معالمه المميزة ومعالجاته التفصيلية رازإبوتعزيز أهميته من خالل  
من قدرته على استمرارية وديمومة عمل الفضاءات الداخلية والخارجية على االحتراق الداخلي سـواء
وحسبما تقتضيه الطبيعة الوظيفية للمنشأ، وبفعل تميز المنظومتين الفكرية والتطبيقية للتصميم الضوئي

 فـي النهـارأهميتـه  األحيانلليلي يصل النتاج لتحقيق حالة من اإلبداع ليالً توازي وتفوق في بعض  ا
  .لتعزز حالة اإلبداع النهائية للمنشأ

تتمثل مشكلة البحث بعدم وجود تطور واضح حول دور عملية التصميم الضوئي الليلـي فـي
 البحث في وضع تصور واضح حـول دورتحقيق حالة اإلبداع المعماري للمنشأ، بالتالي يتمثل هدف       

  .عملية التصميم الضوئي الليلي في تحقيق حالة اإلبداع المعماري للمنشأ
 التصميم الضوئي الليلي وبفعل تميز منظومتيه الفكرية والتطبيقيـةإنتمثلت فرضية البحث في     

  .داع المعماري وباتجاه تحقيق حالة اإلباألبنيةيكسب مظهراً مميزاً مغايرا لما يعاصرها من 
لقد تم دراسة خصوصية عملية التصميم الضوئي الليلي لمشاريع معمارية والتي حققـت حالـة

  .اإلبداع في هذا المجال كما وتم التوصل لمجموعة استنتاجات بحثية

Night Illumination Design on Building aid the Architectural 
Creativity 

Abstract:  
Recent trends in night illumination designs for building have experienced special 

roles in the architectural compositions. These roles were the prime factors in enhancing 
the characters of a building at night and concentrating on the building’s special details 
and functions thru the definition of its internal and external spaces. The process is 
mainly teased on two levels; The mental and the practical. Which will ensure the 
continuity of spaces and the sustainability of its parts within the natural surrounding. 
Sometime, equal in effect to day light, conditions, if not more effective in showing the 
main creative features of the artifact. 

The crux of the problem in the study is represented in the un-ability to define or 
explain the full extent of the role of the night illumination design on buildings, within 
the frame of the two levels of the process; i.e.: Mental and practical. Hence, the aim of 
the research can be identified in the attempt to put down clear dimensions in the 
process for achieving complete architectural creativity in night illumination designs of 
buildings. 

The research indicated to the effectiveness of night illumination designs on 
buildings in achieving the dominance of its features on the building, then it become 
possible to draw some conclusions for the study. 
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  :المقدمة. 1

 فـي عمليـة   األساسـي يمثل الضوء العنصر   
 التي تحيط بنا في كل جوانـب        األشياء إدراك

 بالنـسبة لالعمـال    أهميتـه الحياة وتتضاعف   
الفنية المرئية سيما العمارة التي يلعب الضوء        
بنوعيه الطبيعي واالصطناعي دورا مميزاً في      
ادراكها وظيفيا من ناحية ومضاعفته تاثيرهـا       

ي من ناحية اخرى اضافة لقدرتها على        الجمال
 أو علـى مجموعـة اجـزاء        األهميةتركيز  

ل المصمم التاكيد عليهـا     أومعالجات معنية يح  
باستغالل المعالجات الضوئية وصوالً لتحقيـق    

  .هدفه
لت العديد من الدراسات والطروحـات      أولقد تن 

موضوع اهمية عمليـة التـصميم الـضوئي        
الدراسـة بفعـل    وعالقته بالعمارة بالتحليل و   

 المباشر في عملية التصميم فقـد ركـز         تأثيره
 االصـطناعية وخاصـة     اإلضاءةالبحث على   

عملية التصميم الضوئي الليلي بهدف التعـرف    
 مرتكزاته  أهمعلى خصوصيته كذلك تشخيص     

التي تمكن المصمم اعتمادها وصوالً لتحقيـق       
  . التصميمي بشكل نهائيياإلبداعالجانب 

م الـضوئي الليلـي ضـمن       أهمية التصمي . 2
  : االصطناعيةاإلضاءة
 االصطناعية المصدر الرئيسي    اإلضاءةتعتبر  

الذي يستخدم في الكثير من المباني خاصة في        
تتجسد اهميتها فـي تطـوير      ) p.18,1(الليل  

ادائية الفضاءات واستمرار عملها لـيالً مـن        
ناحية اضافة البراز جماليات المنشأ ومعالمـه       

 أنواعهاة اخرى، كما وتختلف     المميزة من ناحي  
  -:وكما يأتي

 إضاءة أدائية والتي تهدف لتحسين ادائيـة        -أ
  .الفضاءات

 إضاءة إنتقالية والتي تعمل على تـسهيل        -ب
  .الحركة واالنتقال االمن بين الفضاءات

 إضـافة  إضاءة جمالية والتي تعمل علـى   -ج
 معينة وتكوين المشهد الكلـي المـؤثر        أجواء

  .(p.4 ,2)بيئة البصرية وكذلك تحسين ال

ان التصميم الضوئي الليلي قادر على احـداث        
عملية الموازنة بين النواحي الجمالية والنواحي      

 االصطناعية وبمـا يحقـق      لإلضاءةالوظيفية  
 ، فالتـصميم  (p.280 ,3)الراحة للمـستخدم  

الضوئي الليلي هو واحد من أهـم واصـعب         
ويات التصاميم فهما وتنفيذا بفعل تعددية مـست      

تاثيره وهو المسؤول عن خلقه االجواء وتحديد      
االنطباعات المختلفة على مستوى الفـضاءات      

وتحديد الشخصية المميزة للمنشأ على     الداخلية  
مستوى المنظومة الخارجية للفضاءات بالتالي     
فهو المسؤول عن اظهار وتعريف المكان، كما    

 اإلبـداع وانه يعتبر اداة لتعزيز وتقوية مجال       
لذا فان تحديد الرؤية  (p.9 ,4)عماري نفسه الم

 بالتالي التصور المثـالي     (vision)الصحيحة  
ألفضل صورة ممكن ان يبدو عليهـا المبنـى       
ومن المراحل المبكرة للتصميم تعتبـر مـن         
اساسيات فهم التصميم الضوئي الليلي، إن هذه       
الرؤية هي حـصيلة لمجموعـة اعتبـارات        

جتمعـة علـى   ونواحي مهمة ومعتمدة تعمل م   
تحقيقها بشكلها الصحيح، فهي ليـست وليـدة        
اللحظة انما تعتمد علـى مجموعـة عوامـل         

ـ  أومؤثرة اهمها وظيفة المنشأ      ل أوالً ومـا يح
المصمم ايصاله من افكار وانطباعات ثانياً إال       
إنها ترتكز وبـشكل كبيـر علـى النـواحي          

ية الفنية للمصمم بفعل ارتباطها بالحس      اإلبداع
الي اكثر من ارتباطها بالحـسابات      الفني الجم 

 ,3)والمعادالت والجوانب العلمية والرياضية 
p.279)       هنالك عدة عوامل تؤثر وبشكل كبير 

على عملية التصميم الضوئي الليلي لذا يجـب        
تحديدها بهدف الوصول للحلول الـصحيحة ،       

  -:وهي
  -:spatial factors العوامل الفضائية 2-1

ـ  إحداثتتمثل بضرورة    ة التكامـل بـين      حال
ــصميم  ــداخلي والت ــصميم ال منظومــات الت
المعماري والتصميم الضوئي مـع ضـرورة       

 بهدف التعبير عنها    لياتوواألتحديد االهميات   
في التصميم الضوئي الليلي فتحديد الجوانـب       
الفيزيائية المؤثرة للشكل المعماري والـسطوع   
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من شأنه ان يحقق الحالة المثاليـة للتـصميم         
م الفلـسفة الرئيـسية المرتبطـة       شرط ان يخد  

 ,5)بالمشروع وان يعبر عنها بشكل صـحيح  
p.43).   

  
   عوامل البيئة البصرية2-2

visual environment factors 
 التوصل للجوانب المريحة والمالئمة فـي       أن

 اإلضاءةج بين   أوالبيئة البصرية هو عملية تز    
 المـشتركة   األهـداف والعمارة باتجاه تحقيق    

الوصول للحالة المريحة والتي تحدث     المتمثلة ب 
بحصول االنسجام بين كافة الظروف المـؤثرة    
في البناية سواء ان كانت معالجات معماريـة        

  . خارجيةأو تصميمات داخلية أو
ان الجوانب المريحة للبيئة البصرية تشمل مـا    

  -:ياتي
 التراكيـب الـضوئية     وإحجام اشكال   2-2-1

  .المستخدمة
اكيب وعالقاتهـا مـع    موقع هذه التر   2-2-2

  .العناصر المعمارية وبقية االنظمة البنائية
 التشكيل الفني  للتراكيـب الـضوئية        2-2-3

  (p.44 ,5)المستخدمة 
ــة  2-3 ــل الجمالي  Aesthetical العوام

factors:  
ان دراسة العناصر المميزة للمكـان وتحديـد        

 كتـل   أومكامن القوة فيها سواء كانت سطوح       
ـ  أو تفاصيل   أو ات بالتـالي اضـائتها      معالج

 الصحيح يعمـل علـى مـضاعفة        باألسلوب
 المكان ككل، لـذا فـان       أهمية بالتالي   أهميتها

علـى    سـواء كـان  لإلضـاءة التشكيل الفني  
 أومستوى التراكيـب الـضوئية المـستخدمة        

تصميم معين يعمل علـى مـضاعفة اهميـة         
 ، فعلى سبيل المثال قد يـتم  (p.46 ,5)المكان 

 على النقوش   أوكل االنشائي   التركيز على الهي  
 التراكيب المعمارية المهمة واضائتها بشكل      أو

يختلف عن باقي االجزاء بهدف تحقيق نواحي       
 للتـصميم   األساسـي جمالية ترتبط بالهـدف     

(6,p.6) .      حيـث تـم    ) 1(كما في شكل رقـم
 من خالل التصميم الضوئي الليلي على       التأكيد

ليعتبـر   اإلنشائيابراز الشكل المميز للهيكل      
 .p ,7) في التصميم ككل أهمية األكثرالعنصر 

32).  
ان قدرة التصميم الضوئي الليلي على تحقيـق        

 ترتبط بتميـز    اإلبداعنتاجات تؤشر حالة من     
المنظومتين الفكرية والتطبيقية للقـائم بعمليـة       
التصميم الضوئي، لذا فمن الضروري تحديدها      

 على خصوصيتها  منها والتعرف    اإلفادةبهدف  
  .ضمن العملية التصميمية الضوئية

  -:منظومات التصميم الضوئي الليلي. 3
قبل البدء في تحديد اهمية منظومات التـصميم        
الضوئي الليلي وجب تحديـد اهـم المعـايير         
الداخلة في التصميم الضوئي كونهـا المـؤثر        
االكثر اهمية والذي من شأنه انجـاح عمليـة         

ـ        ث التصميم الضوئي الليلي بشكل خـاص حي
إنها تمثل االساس الذي ترتكز عليـه مجمـل         
العملية، وبتنوع مجموعة المعايير االعتباريـة      
لكل مشروع مـن حيـث معـايير الموقـع          
ــضاءات  ــداخلي وتــصميم الف والتــصميم ال
الخارجية بنتج التنوع في النتاج النهـائي مـع        
ضرورة تحقيق التوازن بين هـذه المعـايير        

لك المـوارد   واحتياجات المستخدم الفعلية وكذ   
المحددة لالنفاق من هنا فان اعتماد الخطـوات       
المتسلسلة منطقيـا كفيـل بخلـق المـشروع         
الناجحضوئيا على ان مفتاح التصميم الضوئي      

  -:الناجح يتمثل بما يلي
تحديـد كافـةى متطلبـات اضــاءة     •

موقـع،  (المشروع بكافة مـستوياته     
هيكل انشائي، مواد إنهاء، فضاءات     

  ).رجيةداخلية، فضاءات خا
اعتمــاد هــذه المتطلبــات لوضــع  •

 .المخططات للتصميم الضوئي الليلي
ــالنواحي   • ــة ب ــذ البداي ــر من التفكي

التفصيلية لتنفيذ التـصميم المتمثلـة      
بالتراكيب الضوئية ونوعياتهـا فقـد      
يمتد التصميم ليشمل التشكيل الفنـي      
الجمالي لهذه التراكيـب وتفاصـيلها      

 ، إن القـدرة (p.145 ,5)المستخدمة 
على استيعاب مجموعـة المعـايير      
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المــؤثرة فــي الفكــر التــصميمي 
وترجمتها الى مخططات ذهنية قابلة     
للتنفيذ الفعلي في الواقع محققة درجة      

 تعتبر عملية علـى     اإلبداععالية من   
 (critical)قدر كبير مـن الحراجـة      

نظراً لتعددية العوامـل والمـؤثرات      
الداخلية في عملية التصميم الضوئي     

 اإلضاءةلي، ورغم ذلك فقد اثبتت      اللي
ــام   ــي لالله ــصدر غن ــسها كم نف

 -:المعماري
  

"lighting proved itself as a rich source 
of architectural inspiration" (8, p.29) 

بذلك سيهتم البحث بدراسة منظومتي التصميم      
الضوئي الليلي الفكـري والتطبيقيـة بهـدف        

ققـه  ال ومـا تح   أوالتعرف على خصوصيتها    
  -:للنتاج المعماري ثانياً وكما يلي

 المنظومة الفكرية للتـصميم الـضوئي       3-1
  -:الليلي

يتمثل التفكير بالفلسفة التـصميمية المرتبطـة       
ل المـصمم   أوبالتصميم الضوئي الليلي وما يح    

ايصاله من خاللها واحدة من اهـم المراحـل         
التي يتوقف عليهـا نجـاح النتـاج النهـائي          

 ، لذلك سيتم تحديـد اهـم   (p.7 ,6)للمشروع 
االساليب المعتمدة فكريـاً وصـوالً لتحقيـق        

  .التصميم الضوئي الليلي المبدع
 حيث يكون التفكيـر ومنـذ البدايـة         3-1-1

بتجديد الفضاء االكثر اهمية ليكون بمثابة قلب       
المشروع وليعتبر بذلك العنصر االكثر اهميـة      
ضمن المنظومة الفكرية ككل وليعبر عن فكرة       

صميم الضوئي الليلي بشكل اساسي وتكون      الت
باقي الفضاءات بمثابة الخلفية الساندة له، بذلك       
تحدث عملية التكامل بين االجـزاء المتعـددة        
للمشروع مع ضرورة االشارة الى هذه العملية       

ليـة  وال يمكن ان تحـدث منـذ المراحـل األ     
نظرا للتصميم الضوئي الليلي وبكافة تفاصيلها      

 على كافة التفاصيل االكثـر      لصعوبة السيطرة 
اهمية ليكون الـشكل المعبـر عـن الفكـرة          
االساسية لتصميم المشروع وهـدف المـصمم     

 أول ايصاله فقد يكون فضاءاً داخليا       أووما يح 
 معالجـة   أو قد يكون هيكل انشائي      أوخارجيا

معمارية تفصيلية معنيـة وحـسبما تقتـضية        
، مـن هنـا   (p.91 ,5)الضرورة التـصميمية  

 اهمية الفضاءات واالجـزاء المكونـة       تتدرج
للمشروع وال تكون جميعهـا بـنفس درجـة         
االهمية بذلك يتم تحديد االنطباع العام للمبنـى        
ليعمل الكل كوحدة واحدة وليس ان يحمل كل        
جزء فكرة تصميم ضوئي صغيرة بالتالي فان       
عملية التصميم الضوئي الليلي تكـون بمثابـة        

نذاك يكون النتاج   تجمع لهذه االفكار والروى، ا    
مشوشاً وغير واضح المعالم لذلك فان الحالـة        
المثالية تتمثل بتجديد العنصر االكثـر اهميـة        
؛فضاء داخلي، خـارجي، هيكـل انـشائي،        

لتكون بـاقي   ) تفاصيل معمارية، معالجات فنية 
  .(p.55 ,4)االجزاء خلفية ساندة له 

 حيــث يكــون التفكيــر بالتــصميم 3-1-2
  -:شكل مستويات وكما ياتيالضوئي الليلي ب

  -: العامةاإلضاءة 3-1-2-1
حيث تعمل على تجهيـز مـستوى متجـانس         

 للجزء المراد اضاءته سـواء كانـت        اإلضاءة
 تفاصيل وهي قادرة على خلق بيئة       أوسطوح  

  .مريحة وآمنة للحركةذات رؤية 
  -: الموقعيةاإلضاءة 3-1-2-2

فهي تعمل على اضاءة منـاطق محـددة، اي         
ــسبيا ألداء المهمــات مــساحات صــ غيرة ن

البصرية والفعاليات المحددة فعادة ما توضـع       
 قريبة للجزء المراد التركيـز عليـه        اإلضاءة

الستخدامه بشكل اكثر فاعلية، كما وانها قادرة       
على خلق التشويق والتنوع فهي تجزء الفضاء       

عدد مـن المـساحات     على سبيل المثال على     
ع عـام   وتعزز ما يخلقه الفضاء مـن انطبـا       

  .وتعمل على تقويته
  -: إضاءة النبرة3-1-2-3

تتمثل بإضاءة نقاط بؤرية مـع انمـاط مـن          
الضوء والظالم داخل الفـضاء فاسـتخدامها       
يهدف لتخفيف الرتابة والتاكيد علـى المعـالم        
المميزة وتركـز االنتبـاه علـى العناصـر         

 اإلضـاءة والمقتنيات البارزة من خالل قـوة       
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ت اهـداف تنميقيـة     المسلطة مما يجلعهـا ذا    
زخرفية بالتالي يمكن توظيفهـا فـي تعزيـز         

  .(p.40-41 ,9)جمالية الفضاء 
 بهـذا   اإلضـاءة ان إضاءة هذه التفكير بعملية      

االسلوب يضمن الوصول لتحقيـق التـصميم       
الضوئي الليلي الناجح شرط ان يكون التعبيـر    
غير مباشر، فالتصميم الجيد قادر على تحديـد        

لتركيز عليهـا ومعالجتهـا     العناصر المهمة وا  
وبما يعزز انجاح الفكرة االساسية بالتالي فـان   

 اإلضـاءة التركيز على العناصر سواء كانت      
 الخارجية  أوعالى مستوى الفضاءات الداخلية     

 معاصـر كفيـل     أوواذا كان التصميم تقليدي     
 ,4)بالوصول للتصميم الضوئي الليلي الناجح 

p.9).   
 اإلضـاءة تويات  ان اختالف التركيز على مس    

مية االجزاء الداخلية فـي التـصميم       ÷كذلك أ 
الضوئي الليلي واخـتالف المعالجـات يقـود        
لتحقيق ما يسمى بعملية االبتكار والتـي مـن         
الممكـن ان تحــدث وبــشكل واضــح مــن  

  -:المعالجات الضوئية اعتمادا على ما ياتي
  technical lighting اإلضاءةتقنية  •
 architectural المعماريـة  اإلضاءة •

lighting  المتعلقـــة بالمفـــاهيم 
االساسية المرتبطة بالفكرة الرئيـسية     

 .للتصميم الضوئي
 األساسيةإضاءة التراكيب والعناصر     •

(6, p.3) lighting components 
وبذلك يعتبر التصميم الضوئي الليلي     
اداة لتنفيذ االبتكـارات والتحـديات      
المعمارية وتطبيقها بـشكل مباشـر      

ج وصوالً لتحقيق مرحلـة     على النتا 
 وهذا ما تحققـه المنظومـة       اإلبداع

  .التطبيقية للتصميم الضوئي الليلي
 المنظومة التطبيقية للتصميم الـضوئي      3-2

  :الليلي
ان فهم الكيفية التي يـتم مـن خاللهـا تنفيـذ        
وتطبيق االفكار المرتبطة بالتصميم الـضوئي      
الليلي يوفر مجاالت ابداعية تعـزز الجوانـب    

رى لالبداع المعماري للمشروع وتعمـل      االخ

على تقويته مـن خـالل توظيفهـا بالـشكل          
  .(p.10 ,4)الصحيح 

تمثل مستويات التاثير االدوات التنفيذية التـي       
من الممكن اعتمادها لتجسيد االفكار المرتبطة      
بالتصميم الضوئي الليلي والتي تشمل المبنـى       

ركيز دائمـا يكـون     وفضاءاته الخارجية، فالت  
على الكيفية التي تم من خاللها اضاءة المبنـى     
بكافة تفاصيله من فضاءات وهياكـل ومـواد        
ومعالجات وتفاصيل وغالبا مـا يـتم اهمـال         
المساحات والفضاءات الخارجية مع إنها تمثل      
واحدة من أهم االدوات القادرة علـى ابـراز         
المعالم الجمالية للمشروع وبما يحقق الهـدف       

 ,10)ساسي للتـصميم الـضوئي الليلـي    اال
p.191).  

ان التركيز على مجموعة اجـزاء المنظومـة       
الخارجية للمبنى في التصميم الضوئي الليلـي       

يـة للنتـاج    اإلبداعقادر على تعزيز النواحي     
بالتالي فان التعامل معها بالشكل الصحيح كفيل       

  -:بتحقيق هذه الحالة وكما ياتي
ــة المحيطــ  • ــرات الخارجي ة المم

 حيـث تمثـل     -:والمناطق المفتوحة 
المناظر الخارجية بؤرا مهمة جاذبة     
للنظر واالهمية، ففي حالـة وجـود       

 معلــم خــارجي مهــم أوعنــصر 
فـان تـصميم    ..) تماثيل، نصب،   (

الممر المؤدي له واضـاءته يعتبـر       
على قدر كبير من األهمية اضـافة       
لتصميم التكوين الـذي يـضم هـذا        

 مميـز   المعلم مع اصاءته باسـلوب    
بالتالي فان هذا التكوين يكون علـى       
قدر كبير من األهمية مع ما يحققـه        
من أهمية جمالية، كما في شكل رقم       

)2 ((4, p.80).  
 ففي حالة وجود    -:الحدائق الخارجية  •

الحدائق فسوف تعمل علـى خلـق       
مجموعة من االحاسـيس المختلفـة      
لتكون كمرأة ليلية عاكسة لذا فمـن       

مها بالـشكل  الضروري ان يتم تصمي 
الصحيح وتـسليط الـضوء علـى       
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معالمها المميزة سواء كانت اشـجار      
ــوس أو ــاكن جل ــات أو ام  تكوين

االقواس، المماشي  (معمارية مصممة   
، كمـا فـي     ..) المظلمة، النصب،   

  ).3(شكل رقم 
تتم عملية اضاءة الحدائق الخارجيـة بعـدة        

  -:طرق اهمها
ترتيب االشجار واضاءتها مع االخذ      - 

عتبار طبيعة موقع المبنـى     بنظر اال 
منها وبما يتالئم مـع مبـدأ الـشكل       
والخلفية وحـسب هـدف المـصمم       
وطبيعة المـشروع الوظيفيـة ففـي     
بعــض االحيــان ونظــرا ألهميــة 
المساحات الخارجية يكـون المبنـى     
بمثابة الخلفية لهذه المـساحات كمـا       
وتلعب اشـكال واحجـام االشـجار       

المبنى دورا يجب اخذه    وتناسبها مع   
  .(p.80-84 ,4)بنظر االعتبار 

التاكيد على خلق المنظر الدراماتيكي      - 
من خالل اضاءة قاعـدة الـشجرة        
بمصادر اضـاءة يـتم توقيعهـافي       
االرضية مع اضاءة اعالي االشجار     
بمصادر اضاءة نقطية، يمثـل هـذا       
التكوين مشهداً لـيالً مـؤثراً فـي         
منظومة الحدائق كما يوضحه شـكل      

 ).4(رقم 
  

 االساسية دورا مهما فـي   اإلضاءةط  تلعب انما 
تنفيذ االفكار المرتبطـة بالتـصميم الـضوئي        
الليلي وبما يحقق حالة بـداع المعماريوكمـا        

  :ياتي
يستخدم هذا النـوع    :  السفلية اإلضاءة - 

بشكل كبير لقدرته على توفير نواحي    
خيالية ومجاالت من التامالت تخـدم      
وتكون ذات تاثير مباشر، اال ان هذا       

غير كافي الضـاءة المكـان      النوع  
بشكل جيد لذا يتم االسـتاعنة بنـوع        
اضاءة اخر لتعزيز الكفاءة الوظيفية     
والجمالية وغالبا ما يكون االعتمـاد      

 الجداريـة لتكـون     اإلضـاءة على  
كاسناد، لذا فمن الضروري ان يـتم       

 السفلية بشكل مـن     اإلضاءةتوضيح  
شانه توضيح التاثيرات الجمالية على     

ان حصول التكامل في    الجدران لضم 
  .(p.12 ,4)المنظومة ككل 

يعزز هذا النـوع    :  العلوية اإلضاءة - 
 الشعور باالرتفاع حيث    اإلضاءةمن  

يبدو المكان انـذاك اكثـر اتـساعا        
ورحابة مما هو عليه حيـث يكـون        
تسليط الضوء على الـسقف شـكل       
مباشر ليعمل كعاكس للمنظر وهـي      

 الـسفلية   اإلضـاءة اكثر مرونة من    
 الممكن ان تكـون بـشكل       حيث من 

تراكيب جدارية يتم توجيهها علـى       
السقف وممكن ان تنفذ بشكل وقوف      

 .(p.12 ,4)حر وبارتفاعات مختلفة 
 في هذا النوع يتم     -: الجدران إضاءة - 

 السقفية على الجدران    اإلضاءةتسليط  
بشكل مباشر لتجهيز جزء من نظام      

 المتكامل، في هـذا النـوع       اإلضاءة
ى النواحي المهمـة    يكون التركيز عل  

 أوالموجودة سواء كانـت تـصميما       
 (p.13 ,4). آخر معلم أي أولوحة 

 تـستخدم   -: المعالم المميـزة   إضاءة - 
 العاليـة للمعـالم     اإلضاءة إلغراض

 من خاللهـا    والتأكيدالمميزة للمكان   
على استخدام التفاصيل المهمة ويـتم      

 إلضاءة مخفية   إضاءةذلك باستخدام   
ان العــين حيـث  هـذه التكوينـات   

البشرية تتحـرك الشـعوريا علـى       
 النقطيـة   اإلضاءةمصدر بريق تلك    

spot light اإلغراض لهذه. 
 تقع مسؤولية اختيار اللـون      -:اللون - 

 على عاتق المصمم،    لإلضاءةالمالئم  
 اإلضـاءة ونظراً الختالف مصادر    

 أن.  وتتعـدد  األلـوان فتختلف بذلك   
استخدام التراكيب الـضوئية تـوفر      

 دافئة وحسب   أوئية باردة    ضو ألوانا
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طبيعة التركيب المستخدم كذلك فـان      
االنعكاسات تؤثر وبشكل كبير على     

اسات الذهبية تعطـي    كاللون، فاالنع 
نوعاً من الدفء على العكـس مـن        
االنعكاسات الفـضية التـي تعطـي       

 (p.15 ,4). شعورا بالبرودة
  

ان تميز منظومتي التصميم الـضوئي الليلـي        
ية تحقق حالـة مـن التفـوق        الفكرية والتطبيق 

 تعمل على اكسب خصائـصا      وإنهاللنتاج كما   
وصفات متفردة ليؤشر بالنتيجة حالة متميـزة       

 ليرتبط بالتـالي    ومألوفومغايرة لما هو سائد     
 فــالحلول غيــر التقليديــة اإلبــداعبتحقيــق 

 كل ذلـك مـن      ابتكاريهوارتباطها بمعالجات   
 اإلبــداعشـأنه الوصـول بالنتـاج لمرحلـة     

عماري، من هنا سيتم دراسـة خـصائص        الم
 التأكيد المعماري بشكل عام مع      اإلبداععملية  

 إبـراز على دور التصميم الضوئي الليلي في       
  . المعمارياإلبداع حالة

 إبـراز  دور التصميم الضوئي الليلي في        -4
  -: المعمارياإلبداعحالة 

سيتم في البداية التعـرف علـى خـصوصية         
شكل عام ومقوماتها    المعماري ب  اإلبداععملية  

 على دور التصميم الـضوئي      للتأكيدثم يصار   
ي المعمـاري   اإلبداعالليلي في ابراز الجانب     

  -:وكما ياتيللتصميم 
  : المعمارياإلبداع 4-1
 ان البناية   -: المعماري اإلبداع مفهوم   4-1-1

 هي التـي    Antoniadesالمبدعة حسب راي    
يدل مظهرها على خصائص وصفات متفـردة     

 بمفهوم تلك البناية وشكلها مؤيـدا راي        ترتبط
Garwin      في ان البناية المبدعة ترتبط باحـدى 

  -: كل هذه الخصائص وهيأو
ــواحي   • ــض الن ــي بع ــوق ف التف

  .التصميمية
 .التفوق الكلي •
عدم تشابهها في مظهرها مـع مـا         •

 .يعاصرها من االبنية

امتالكها لفكر جاد وعميق ومبتكـر       •
 .في نفس الوقت

كل ذلك بخاصـية جوهريـة       الرتباط   إضافة
مهمة تتمثل في الجدية في التفكير وهـذا مـا          

 وذلك في مجمل بحثه     Broadbentيؤكد عليه   
 علـى   التأكيد مع   يةاإلبداععن جوانب العملية    

 التـي  األساسيةوجوب توفر عدد من الشروط      
 يتصف ذلك النتاج بالمبدع     إنبغيابها ال يمكن    

  -:وكما ياتي
عماري نظرة   الم لإلبداع ال ينظر    إن - 

فنية بحتة بل يجب االهتمام بالنواحي      
  .أيضاالتكنولوجية 

 مـع المـشكلة    ياإلبداععالقة الحل    - 
ومع الواقع حيث ان المعماري فـي       
النهاية يصمم بناية تشيد على موقـع       

 .نيمعين ولزبائن حقيقي
الحل المبدع يجب ان يكون متعلقـاً        - 

بالمشكلة من جميع نواحيها والوقوف     
 وتقييمهـا   األساسـية على الفكـرة    

 بشكل اقرب مـا يكـون       وإظهارها
 .للكمال
 بنظـر االعتبـار كافـة    األخذوتبعا لذلك فانه   

الجوانب فان العمل يجب ان يكـون واقعيـاً         
ويعمل على حل المشكلة ومالئمـا للموقـف        

(12, p.2,3).  
 اإلبـداع  إن إلـى كما وتشير دراسة رزوقي     

 إمـا  شيء مـا   أيجاد إلى اإلشارةيحمل معنى   
 بصيغة تتـرك اثـر مـدرك        أوتكوين مادي   

  . (p.8,13)بالحس البشري يمتاز بالجدة 
 تـشير   -: المعماري اإلبداع مقومات   4-1-2

 على وجود مقومات    لإلبداعالنظريات المتعددة   
 مـشتركة تبـدأ بحـصول العمليـات         أساسية
  -:التالية
 المبدع تجاه   اإلنسان إدراكوثبة في    - 

  .  مشكلةأو موقف أومهمة 
 الكشف عن عالقات جديـدة   أو ادإيج - 

 .لم تكن واضحة سابقا
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توظيف هذه العالقات في عملية خلق       - 
يتداخل فيهـا المـصدرين الفكـري       

  .(p.3 ,12)والتطبيقي 
 دور التصميم الضوئي الليلي في ابـراز       4-2

  -:مميزات العمل المعماري
لقد تمثلت اهمية التصميم الضوئي الليلي فـي        

بدو اكثر جماالً مما    قدرته على جعل المباني ت    
يكسبها مظهرا مغايراً عما هو سائد من االبنية        
االخرى غير المصممة ضوئيا لينعكس ذلـك       

 جاذبية ،   أكثرايجابيا على منظر المدينة فتبدو      
بذلك يعتبر التصميم الضوئي الليلي احد أهـم        

 ,11) اإلبداعالعوامل التي تساعد على تحقيق 
p. 229)د يتم التركيـز   ، فعلى سبيل المثال ق

 البناية مظهرها المميز ضوئيا من      إكسابعلى  
 اإلنـشائية  الهياكل   إضاءةخالل التركيز على    

وبشكل جذاب ومؤثر ليؤشـر النتـاج حالـة         
  .(p.30 ,7)) 5(، كما في شكل رقم اإلبداع

 التأكيـد  تـم    اإلنشائيفالتصميم المميز للهيكل    
عليه من خالل التـصميم الـضوئي الليلـي         

 المثبتة على امتـداد     اإلضاءة وحدات   باستخدام
  .الهيكل حيث تم استخدامه لهذا الغرض

المحـيط   الفـضاءات    بإضـاءة أما فيما يتعلق    
 بـشكل يعمـل     إضاءتهابالهيكل المميز فقد تم     

 الهيكل بحيث يكـون     إضاءةعلى دعم وتقوية    
 تـسليط   فالضوء المنبعث منها خافتـا بهـد      

 إضاءة الهيكل، كما وتمت     إضاءة على   األهمية
الممرات الحركية من خالل تثبيـت وحـدات        

 العلوية على الساللم بهدف اضـاءتها       اإلضاءة
كذلك فهي تعمل بشكل متكامل مـع المـشهد         
الكلي للمبنى من خالل تركيزها على الهيكـل        

   .(p.26 ,7)) 6(العلوي وكما في الشكل رقم 
 Tower of windيؤشر مشروع برج الرياح 

 حالـة مـن   Toyo ltoفي اليابان للمعمـاري  
 بفعل تميز المنظومة الفكرية للتـصميم       اإلبداع

ل أوالضوئي الليلي الخاص بالمشروع حيث ح     
 داخـل   فتحركـه المصمم عكس فكرة الرياح     

الشكل المميز للبرج وجعله مضيئا بشكل كامل       
 ضـوئية   بأنابيـب طيره  أفي الليل من خالل ت    

واضواء النيون والتي تم تثبيتها على البـرج         

ل كامل وعند اضائتها تظهر وكان البرج       بشك
يؤطر حركة الرياح داخله، واعتبر هذا البرج       
بمثابة الشكل االكثر اهمية في المشروع امـا        

 فكانت بمثابة الخلفية الساندة لـه       أجزاءهباقي  
 عليها بهـدف تعزيـز      اإلضاءةحيث لم تركز    

 الضوئية للبرج، كما يوضح ذلـك       اإليحاءات
  .(p.122 ,7)) 7(الشكل 

ترتبط بالمنظومة الفكرية للتـصميم الـضوئي       
الليلي مجموعة افكار يتم تضمينها للمـشروع،   

 جديدة وغير مالوفـة     األفكاروكلما كانت هذه    
، يظهر ذلك واضـحا     اإلبداعكلما تحققت حالة    

 في طوكيـو    (shinjukul-land)في مشروع   
ل المصمم التعبير عن فكرة التغيير      أوحيث ح 
change  روح العصر الحالي وفي      ليواكب بها 

كافة مجاالت الحياة ليعكس المـشروع حالـة        
تعددية للصورة التي يبدو عليها خالل ساعات       

  .اليوم الواحد وخالل ايام االسبوع
لقد اعتمدت المنظومة التطبيقية لالضاءة الليلية      
لغرض تنفيـذ الفكـرة االساسـية المرتبطـة         

) يـر التغي(بالمنظومة الفكرية لالضاءة الليلية      
 المـستخدم   colorsعلى تغيير لون الـضوء      

حيث يتغير اللون خالل ايام االسبوع وكـذلك        
  ).8(خالل ساعات اليوم الواحد، شكل رقم 

كما وتم التاكيد علـى المـساحات الخارجيـة         
  -:المفتوحة من خالل

اضاءة الفضاءات الداخلية المحيطـة      - 
بالحديقة الخارجية الوسطية لتـوفير     

  .ضوءمستوى معين من ال
احاطة الحديقـة الخارجيـة بقاعـدة        - 

مضيئة لغرض التاكيد على منطقـة      
 .(p.154 ,7)) 9(الدخول، شكل رقم 

إضاءة المظـالت الموجـودة فـي        - 
الحديقة لغرض التاكيد على اهميتهـا      
اضافة الضـاءة البقعـة الوسـطية       

  .للحديقة
  -: االستنتاجات-5
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تم التوصل لمجموعة استنتاجات نهائية للبحث      
 على ما تـم مناقـشته وتحليلـه مـن           وبناءا

  :طروحات ونماذج معمارية وكما ياتي
التصميم الضوئي الليلي يعمل علـى       - 

اكساب البناية مظهراً مميـزاً عـن       
باقي ابنية عصرها بفعـل اكـسابها       
خصائص وصفات متفـردة تـرتبط      
بمضمون تلك البنايـة ممـا يؤشـر        

  .اإلبداعبالتالي لتحقيق حالة 
لخارجية تمثـل   البناية والفضاءات ا   - 

وحدة واحدة متكاملة لذا فان التصميم      
الضوئي الليلي يحب ان يعمل علـى       
تحقيق حالـة مـن االنـسجام بيـد         

 الفضاءات 
الداخلية والخارجية لغرض الوصول     - 

 التأكيـد ، يتم ذلك من خـالل   لإلبداع
على الفضاء المهم سواء كان داخليا      

 والتأكيـد  األهمية خارجيا ليكتسب  أو
معالجـات التـصميمية    من خالل ال  

الضوئية فيكـون العنـصر االكثـر       
 لتعمل باقي الفضاءات  بمثابة      تأثيرا

 . وتقوية ودعم لهإسنادعناصر 
 يتم من خالل    اإلبداعالوصول لحالة    - 

عمل المباني بشكل متكامل لتكـوين      
المشهد الكلي المؤثر للمدينة، يتم ذلك      
من خالل دراسـة نمـط التـصميم        

 بالبناية قيـد    الضوئي الليلي المحيط  
 خاصة اذا كانـت     الضوئيالتصميم  

 مـن   اإلفـادة مصممة ضوئيا بهدف    
 إبـداع تميز المحـيط فـي تعزيـز     

 .المبنى
التعامل بدقة مـع عمليـة التـصميم       - 

الضوئي الليلي وعالقتها مع مـواد       
 حيث ان هذه العالقـة علـى        اإلنهاء

 وقـادر علـى     األهميةقدر كبير من    
ناية  ايحاءات مؤثرة تكسب الب    إعطاء

 األصـلية  ألهميتهـا اهمية مـضافة    
 .اإلبداعمحققة حالة 

  

  -: المصادر-6
دراسـة اسـتجابة    : ناصر، اسامة حبيب،     -1

انظمة التحكم والسيطرة لالضاءة االصطناعية     
، اطروحـة ماجـستير     " الطبيعية اإلضاءةالى  

الجامعـة  /مقدمة لقـسم الهندسـة المعماريـة      
  .2006التكنولوجية 

أثـر  " الـستار،     مصطفى، جنـان عبـد     -2
الخصائص التـصميمية لمـسارات الحركـة       

، اطروحـة   " الطبيعيـة  اإلضاءةالداخلية على   
ماجـــستير مقدمـــة لقـــسم الهندســـة 

  .1993الجامعة التكنولوجية /المعمارية
3- Binggeli, corky, (Building system 

for lighting Design) 2003. 
4- Story, Sally, (lighting-Recipes & 

Ideas) 2002  
5- Steffy, Gary , (Architectural light 

Designs) second edition, LC, IEC, 
Fields 2002  

6- Jeglitaza, Iris. (lighting and 
Building) Intertational fair for 
Architectural and Technology-

Frankfort, 2001. 
7- Kaoru, Mende, (Designing with 

Light and Shadow), lighting planners 
Associates Inc, 2000. 

8- Bachman, Leonard, (integrated 
Building/the system basis of 

Architectural) 2003  
 فـي بنـاء   اإلضاءةأثر ( لطفي ، حسنين،  -9

، اطروحــة )الفــضاء االفتراضــي الــداخلي
ماجـــستير مقدمـــة لقـــسم الهندســـة 

  . 2001الجامعة التكنولوجية /المعمارية
10- Neesbit, Kate, (Theorizing anew 

agenda for Architecture). 1996  
11- Bean, Rotert, (Lighting exterior 

and interior), 2004 
التمييـز فـي   ( انكانيوس، غيداء  منفي،    -12

، اطروحة ماجـستير مقدمـة لقـسم        )العمارة
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الجامعــة التكنولوجيــة /الهندســة المعماريــة
1998.  

 في  اإلبداعفكر  (غادة موسى،    رزوقي،   -13
، اطروحة دكتـوراه مقدمـة لقـسم        )العمارة

   .1996جامعة بغداد،/الهندسة المعمارية
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